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Lagt fyrir velferðarráð 3. mars 2016 

Lagt fyrir að nýju 9. júní 2016 

 

AÐGERÐAÁÆTLUN 

MEÐ STEFNU REYKJAVÍKURBORGAR UM ÞJÓNUSTU VIÐ 

FATLAÐ FÓLK Á HEIMILUM SÍNUM 2013–2023 

FORSAGA 

Starfshópur um stefnumótun í þjónustu á heimilum fatlaðs fólks var skipaður 3. mars 2013. Stefna 

Reykjavíkurborgar í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum 2013 – 2023 var samþykkt í 

velferðarráði 3. apríl 2014 og í borgarstjórn 15. apríl 2014. Hægt er að nálgast stefnuna á vefslóðinni:  

http://reykjavik.is/sites/default/files/vel_fatladir_heima.pdf  

Stöðumat á aðgerðaáætlun með stefnu Reykjavíkurborgar um þjónustu við fatlað fólk á heimilum 

sínum verður gert árlega og lagt fyrir velferðarráð. Árið 2019 verður aðgerðaáætlunin endurskoðuð 

og uppfærð. 

LEIÐARLJÓS REYKJAVÍKURBORGAR Í ÞJÓNUSTU VIÐ FATLAÐ 

FÓLK 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er leiðarljós Reykjavíkurborgar í þjónustu 

við fatlað fólk. Í því felst: 

 Viðurkenning á sjálfstæðu lífi á eigin forsendum. 

 Jöfn tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu. 

 Réttur til aðstoðar við að lifa innihaldsríku lífi. 

 Viðurkenning á fjölbreytileika mannlífsins og mannréttindum allra. 

FRAMTÍÐARSÝN REYKJAVÍKURBORGAR Í ÞJÓNUSTU VIÐ 

FATLAÐ FÓLK 
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 Margbreytilegum þörfum borgarbúa verði mætt með sveigjanlegri og 

einstaklingsmiðaðri þjónustu sem veitt er af ábyrgð, virðingu og fagmennsku. 

 Aðgengi að þjónustu verði tryggt í nærumhverfi borgarbúa. 

 Jafnræði í þjónustu verði tryggt. 

 Víðtækt samráð verði haft við notendur, hagsmunasamtök, starfsfólk og 

háskólasamfélagið um þróun þjónustunnar. 

 Borgarbúar sem þurfa aðstoð í daglegu lífi hafi val um hvernig aðstoðinni við þá er 

háttað. Unnið verði að þróun notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. 

MARKMIÐ 

Markmið stefnu í þjónustu við fatlað fólk á heimilum sínum til ársins 2023 er að fatlað fólk fái 

þjónustu skv. reglugerð nr. 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu í samræmi við þarfir 

sínar og óskir. Þjónustan skal vera einstaklingsmiðuð, heildstæð og sveigjanleg. Henni er ætlað að 

styðja við sjálfstætt og innihaldsríkt líf fatlaðs fólks, á heimili og í tómstundum. 

1. STUÐNINGUR TIL SJÁLFSTÆÐS LÍFS Á EIGIN HEIMILI 

Sjálfstætt líf 

Rökstuðningur:  

Hugmyndafræði um sjálfstætt líf byggir á mannréttindum. Með því að leggja áherslu á sjálfstætt líf er 

litið til þess að virða skoðanir og óskir notenda um þjónustu eins og frekast er unnt innan 

þjónustuleiða velferðarsviðs. Með aukinni valdeflingu íbúa í sértækri búsetu á vegum velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar er stuðlað að aukinni samfélagsþátttöku á eigin forsendum.  

Aðgerðir: 

 Innleiða hugmyndafræði um sjálfstætt líf í sértæka búsetu á vegum velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar. Skoðað verði einnig hvaða aðferðafræði skal beita í sértækri búsetu til 

að styðja við hugmyndafræði um sjálfstætt líf.  

 Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu velferðarsviðs 

Tímaáætlun: 2016–2023. 

 Í kröfulýsingum búsetuúrræða sé gerð krafa um að unnið sé skv. leiðarljósum í 

hugmyndafræði um sjálfstætt líf.  

 Árleg úttekt á þróun innleiðingar á hugmyndafræði um sjálfstætt líf. 

 Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra 

Tímaáætlun: 2016–2023. 

 Reglulegir upplýsingafundir með starfsmönnum í þjónustu við fatlað fólk þar sem m.a. er 

farið yfir stöðu innleiðingar.  

 Komið sé á markvissu, reglubundnu samráði við íbúa í sértækri búsetu á vegum 

velferðarsviðs með það að leiðarljósi að fólk fái sem mestu ráðið um eigið líf. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri ráðgjafaþjónustu 

Tímaáætlun: 2015–2023. 

 Reglubundin fræðsla um hugmyndafræði um sjálfstætt líf. 
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Ábyrgðaraðili: Mannauðsstjóri velferðarsviðs 

Tímaáætlun: 2016–2023. 

 

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) 

Rökstuðningur: 

Frá árinu 2012 hefur Reykjavíkurborg verið þátttakandi í tilraunaverkefni um notendastýrða 

persónulega aðstoð (NPA). Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, með síðari 

breytingum, er stefnt að því að ljúka verkefninu í árslok 2016. Á árinu 2017 er gert ráð fyrir að NPA 

verði lögfest sem eitt meginform þjónustu við fatlað fólk. Í samræmi við lagasetningu um NPA mun 

velferðarsvið vinna að undirbúningi þess að bjóða upp á NPA sem þjónustu við fatlað fólk hjá 

Reykjavíkurborg. Velferðarsvið mun horfa til þeirrar reynslu sem tilraunaverkefnið hefur skapað. 

Aðgerðir: 

 Endurskoða reglur um notendastýrða persónulega aðstoð til samræmis við þau lög sem 

sett verða. 

 Undirbúa framkvæmd á notendastýrðri persónulegri aðstoð til framtíðar. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu þjónustu heim 

Tímaáætlun: 2016 - 2017. 

 

2. HÚSNÆÐI  

Þjónustuíbúðir fyrir aldrað fatlað fólk 
Rökstuðningur: 

Eldri borgarar í Reykjavík geta sótt um búsetu í þjónustuíbúðum velferðarsviðs. Markmið með rekstri 

þjónustuíbúða er að mæta þörfum íbúa sem þar búa, stuðla að sjálfstæði þeirra s.s. hvað varðar 

fjármál og heimilishald og stuðla að sem mestri sjálfsbjargargetu hvers og eins. Þjónustuíbúðir eru 

úrræði í þeim tilvikum þegar tilboð heilbrigðis- og félagsþjónustu í heimahús fullnægja ekki 

þjónustuþörf lengur og/eða þegar einstaklingur kýs að búa ekki lengur á heimili sínu. Í einum eða 

fleirum af þeim sex þjónustuíbúðakjörnum sem velferðarsvið rekur gæti verið tækifæri til að gera 

búsetukjarna fyrir eldra fatlað fólk sem gæti þá nýtt sér þá þjónustu sem er í boði í 

þjónustuíbúðakjarnanum. Í V. kafla reglugerðar nr. 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili 

sínu er fjallað um húsnæðismál fatlaðs fólks. Skoða þarf hvernig og hvort reglugerðin hefur áhrif á 

möguleika eldra fatlaðs fólks á búsetu í þjónustuíbúðakjörnum velferðarsviðs.  

Aðgerðir: 

 Stofnaður verði vinnuhópur sem fái það hlutverk að skoða þörf og þær breytingar sem 

ráðast þarf í til að aldrað fatlað fólk eigi val um að fá þjónustuíbúð til jafns við aðra aldraða 

borgarbúa.  

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu þjónustu heim 

Tímaáætlun: Ágúst 2017. 
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Tímabundin búseta til kennslu, þjálfunar og stuðnings  
Rökstuðningur: 

Mikilvægt er að fatlað fólk sem þarf stuðningi, þjálfun og kennslu til að halda heimili sjálfstætt fái til 

þess tækifæri. Með því að veita stuðning, þjálfun og kennslu í fyrstu skrefum í sjálfstæðri búsetu er 

einnig hægt að greina og leggja mat á hvort og þá hverskonar búsetuþjónustu viðkomandi muni þurfa 

á að halda í framtíðinni. Leita skal eftir sjónarmiðum notenda og aðstandenda við mat á þörf á 

stuðningi, þjálfun og kennslu við að halda heimili. Áætlun er gerð til eins árs í senn og að hámarki til 

þriggja ára.  

Aðgerðir: 

 Stofnaður verði vinnuhópur sem skoði þörf, kostnaðarmeti og kortleggi kosti og galla þess 

að opna heimili fyrir ungt fólk með þroskahömlun þar sem veittur er tímabundinn 

stuðningur, þjálfun og kennsla. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu þjónustu heim 

Tímaáætlun: 2017–2018. 

Sveigjanleiki 
Rökstuðningur: 

Ólíkar þarfir notenda hafa í för með sér að laga þarf þjónustukerfið að mismunandi aðstæðum fólks. 

Raða má saman mismunandi þjónustuleiðum sem henta ólíkum notendum. Þannig er komið til móts 

við þjónustuþarfir hvers og eins með það að markmiðið að byggja upp þjónustu sem virkar. Skoða 

þarf möguleika á auknum sveigjanleika í þjónustutilboðum við upphaf fullorðinsára fatlaðra barna í 

sólarhringsþjónustuþörf. 

Aðgerðir: 

 Skoðaðir verði möguleikar á auknum sveigjanleika í þjónustutilboðum við upphaf 

fullorðinsára fatlaðra barna sem hafa þörf fyrir þjónustu allan sólarhringinn. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu ráðgjafaþjónustu 

Tímaáætlun: 2017–2020. 

3. ÞJÓNUSTA OG AÐSTOÐ 

Endurskoðun mælitækja í stuðningsþjónustu 
Rökstuðningur: 

Fyrir liggur skýrsla starfshóps sem hafði það hlutverk að skoða tiltæk mælitæki til að meta 

þjónustuþarfir í velferðarþjónustu og skoða erlend mælitæki sem gefið hafa góða raun hvað varðar 

áreiðanleika og réttmæti og reynst hafa vel. Fagfólk velferðarsviðs veitir þúsundum íbúa á öllum aldri 

mikilvæga þjónustu og aðstoð á hverju ári. Með notkun á gagnreyndu mælitæki við mat á 

þjónustuþörf er hægt að meta styrkleika og veikleika notanda og þörf hans fyrir þjónustu og tryggja 

réttláta dreifingu þjónustunnar og þess fjármagns sem er til staðar. Jafnframt getur matstæki veitt 

betri yfirsýn yfir ákveðnar tegundir þjónustu og veitt mikilvægar upplýsingar fyrir stefnumótun og 

framþróun í velferðarþjónustu. Endurskoða þarf þau mælitæki sem nú eru notuð við mat á 

þjónustuþörf fatlaðs fólks á heimilum sínum m.t.t. niðurstöðu skýrslu starfshópsins.   
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Gagnrýni á mælitæki er alþekkt hér á landi, sem annars staðar, í málaflokki fatlaðs fólks sem og 

annarra. Mikilvægt er fyrir þjónustukerfið að hafa yfir að ráða mælitæki sem hefur verið sannreynt og 

hægt er að færa rök fyrir að gegni sínu hlutverki. Markmið með því að endurskoða núgildandi 

mælitæki í stuðningsþjónustu er að geta betur þjónað þeim hópi fólks sem metið er í þörf fyrir 

þjónustu með réttmætum og áreiðanlegum mælitækjum sem geta metið þjónustuþörf nákvæmlega 

m.t.t. tíðni og tegundar þjónustu. 

Aðgerðir: 

 Mælitæki í stuðningsþjónustu endurskoðað m.t.t. skýrslu starfshóps um mælitæki frá ágúst 

2015. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra 

Tímaáætlun: 2016–2017. 

Endurskoðun reglna um stuðningsþjónustu 
Rökstuðningur: 

Reglur um stuðningsþjónustu í Reykjavík voru samþykktar í velferðarráði 30. maí 2012 og í borgarráði 

7. júní 2012. Fyrir liggur skýrsla starfshóps sem hafði það hlutverk að skoða tiltæk mælitæki til að 

meta þjónustuþarfir í velferðarþjónustu og skoða erlend mælitæki sem gefið hafa góða raun hvað 

varðar áreiðanleika og réttmæti og reynst hafa vel. Endurskoða þarf þær reglur, verkferla og 

mælitæki sem nú eru notaðar við mat á þjónustuþörf fatlaðs fólks á heimilum sínum m.t.t. 

niðurstöðu skýrslu starfshópsins.    

Hafist verði handa við smíði nýrra reglna sem bjóða upp á fleiri valmöguleika en nú er og tryggi að 

borgarbúar sem þurfa aðstoð í daglegu lífi vegna fötlunar hafi val um hvernig aðstoðinni við þá er 

háttað. Tryggja þarf að notendur hafi áfrýjunarleiðir sætti þeir sig ekki við niðurstöðu afgreiðslu sinna 

mála. Samhliða mati á grundvelli mælitækja er mikilvægt að lögð verði áhersla á samtal/samráð  við 

notendur og að hlustað verði eftir þeirra mati á þjónustuþörfum. 

Aðgerðir: 

 Vinna við undirbúning nýrra reglna um stuðningsþjónustu í Reykjavík er hafin og verða þær 

unnar í samráði við notendur.  

 Gera heildarverklag og verkferla fyrir hvernig mat á þjónustu við fatlað fólk er framkvæmt 

hjá Reykjavíkurborg.   

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu þjónustu heim 

Tímaáætlun: 2016–2017. 

Breyttar þjónustuþarfir  
Rökstuðningur: 

Þjónustuþarfir fatlaðs fólks breytast með hækkandi aldri t.d. vegna öldrunartengdra sjúkdóma. Huga 

þarf að möguleikum fyrir aldrað fatlað fólk að gera breytingar á vinnuumhverfi sínu og að þjónusta á 

heimilum aldraðs fatlaðs fólks geti mætt þeim breytingum. Skoða þarf heildstætt hvernig 

þjónustuþörf fatlaðs fólks breytist með hækkandi aldri og hvaða lausnir þarf að byggja upp í 

búsetuúrræðum velferðarsviðs til að mæta breyttum þörfum. 

Aðgerðir: 
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 Stofnaður verði starfshópur sem hafi það hlutverk að skoða þær breytingar sem ráðast þarf 

í á næstu árum til að mæta sérstaklega þörfum aldraðs fatlaðs fólks m.t.t. þjónustu í 

búsetuúrræðum velferðarsviðs.  

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu þjónustu heim 

Tímaáætlun: 2018. 

Þjónusta út frá búsetukjörnum 
Rökstuðningur: 

Á árinu 2015 var starfandi starfshópur sem hafði það hlutverk að þróa og útfæra tillögu að stefnu í 

þjónustu út frá búsetukjörnum sem tekur mið af þörfum núverandi íbúa í sértækum 

húsnæðisúrræðum á sama tíma og koma þarf til móts við umsækjendur á biðlista. Þjónusta út frá 

kjarna er hlekkur í þjónustukeðju Reykjavíkurborgar við fatlað fólk 18 ára og eldra. Um er að ræða 

samþætta stuðnings- og heimaþjónustu sem veitt er frá íbúðakjarna sem næstur er lögheimili 

notanda. Notandi sem nýtur þjónustu út frá kjarna getur búið í eigin íbúð, foreldrahúsum, íbúð á 

almennum leigumarkaði eða almennri félagslegri leiguíbúð. Þjónusta út frá kjarna er 

einstaklingsmiðuð þjónusta, sem er heildstæð og sveigjanleg. Henni er ætlað að styðja við sjálfstætt 

og innihaldsríkt líf fatlaðs fólks á eigin heimili. Starfshópurinn skilaði skýrslu í október 2015 sem var 

lögð fyrir fund velferðarráðs 21. janúar 2016.  

Aðgerðir: 

 Skipaður verði starfshópur sem vinni að útfærslu þjónustunnar á grundvelli skýrslunnar, 

starfshópnum verði m.a. falið að gera kostnaðarmat. 

 Skoða leiðir til að samhæfa þjónustumat þannig að það nái að lýsa þörf einstaklinga fyrir 

stuðnings- og heimaþjónustu og hvernig hægt sé að mæta þörfum þeirra. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu þjónustu heim 

Tímaáætlun: 2016–2017. 

Upplýsingamiðlun 
Rökstuðningur: 

Mikilvægt er að draga úr óvissu notenda um meðferð og niðurstöðu sinna mála og til að veita góða 

þjónustu þurfa starfsmenn að taka frumkvæði í upplýsingagjöf um stöðu mála sem eru til meðferðar 

á þjónustumiðstöðvum. Velferðarsvið lét gera rannsókn á árinu 2015 um upplifun foreldra fatlaðra 

barna á þjónustunni sem Reykavíkurborg veitir börnum og fjölskyldum þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru m.a. að foreldrarnir vilja vera í betri tengslum við þjónustumiðstöðvar og 

ráðgjafa og óska eftir því að ráðgjafar setji sig í samband við þá af fyrra bragði. Eins og staðan er í dag 

reiða allir viðmælendur sig í miklum mæli á upplýsingar um úrræði frá öðrum foreldrum fatlaðra 

barna og þá sérstaklega þeir sem hafa lítil tengsl við þjónustumiðstöð. Einnig kom fram að foreldrar 

upplifi tregðu í kerfinu er snúi að upplýsingagjöf og aðgengi. Viðmælendur í rannsókninni vilja að 

aðgengi að úrræðum sé betra og að upplýsingum sé miðlað til þeirra betur og fyrr í formi bréfa, 

bæklinga eða námskeiða. Þeir vilja einnig að hægt sé að nálgast upplýsingarnar á gagnagrunni þar 

sem hægt væri að fá heildaryfirlit yfir þjónustuna. Á meðan upplýsingarnar berist þeim, skipti formið 

ekki öllu máli. Þeir vilja að betur sé skilgreint hverju fólk eigi rétt á og líta þurfi heildrænt á aðstæður 

bæði í tíma og rúmi þegar teknar eru ákvarðanir um úrræði.  

Aðgerðir: 
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 Unnið verði verklag um miðlun upplýsinga til notenda meðan á málsmeðferð stendur í 

samræmi við stjórnsýslulög/reglur. Í verklagi skal m.a. skilgreina leiðbeiningar- og 

frumkvæðisskyldu starfsmanna gagnvart upplýsingagjöf um hvenær svara við erindi / 

umsókn er að vænta, hvernig málsmeðferð er háttað og hvert hægt sé að beina fyrirspurn 

um gang mála. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu ráðgjafaþjónustu 

Tímaáætlun: 2017. 

4. GÆÐI OG SAMRÁÐ  

Árlegt mat á gæðum þjónustunnar 
Rökstuðningur: 

Velferðarsvið leggur áherslu á að styðja þá íbúa sértækra búsetuúrræða sem þurfa hjálp til 

sjálfshjálpar í anda mannvirðingar og jafnræðis og vinna að því að þeir geti lifað lífinu með reisn. 

Áhersla er á að gagnkvæm virðing og traust einkenni samskipti og samvinnu íbúa og starfsfólks. Aukin 

áhersla hefur verið á þróun gæða í þjónustu velferðarsviðs sem felur í sér samræmt verklag og 

notkun kröfulýsinga í úrræðum sviðsins ásamt eftirliti með gæðum þjónustunnar. Aukið samstarf við 

háskólasamfélagið er hluti af því að efla gæðastarf með rannsóknum, stuðla að þróun og nýsköpun í 

þjónustunni og afla frekari þekkingar á viðhorfum og þörfum þeirra sem njóta þjónustunnar. Ástæða 

er til að ætla að eftirlit með samræmi í verklagi, úttektir og rannsóknir meðal notenda og 

starfsmanna geti bætt þjónustuna og aukið notendasamráð.  

Aðgerðir: 

 Notendakannanir, úttektir og/eða rannsóknir meðal íbúa og/eða starfsmanna á heimilum 

fatlaðs fólks sem rekin eru af velferðarsviði. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra 

Tímaáætlun: Árlega til loka árs 2023. 

5. STARFSFÓLK 

Þróun námskeiða  
Rökstuðningur: 

Mannauðsstjóra verði falið að þróa námskeið fyrir starfsmenn í beinni þjónustu við notendur á 

heimilum sínum og þá sem starfa við ráðgjöf á þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Markviss og 

regluleg fræðsla er grundvöllur þess að þjónusta velferðarsviðs þróist í átt að betri þjónustu þar sem 

þörfum notenda er mætt og að fjármagn nýtist á markvissan hátt. Lögð verði áhersla á þekkingu á 

þróun þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík, hugmyndafræði í þjónustu við fatlað fólk og fræðslu um 

notendasamráð. Lögð verði áhersla á að námskeið með áherslum á málaflokk fatlaðs fólks verði í 

öllum fræðsluáætlunum velferðarsviðs. 

Aðgerðir: 

Leggja áherslu á að í fræðsluáætlun velferðarsviðs séu reglulega námskeið um eftirfarandi: 

 Nýliðanámskeið fyrir starfsmenn sem eru að hefja störf,  

 góða stjórnsýsluhætti, 

 samskipti, viðmót, viðhorf og framkomu, 



 

8 
 

 valdeflingu, 

 notendasamráð, 

 hugmyndafræði um sjálfstætt líf, 

 sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og hugmyndafræði hans, 

 heildarsýn, samráð og samvinnu, 

 helstu lög og reglugerðir í málefnum fatlaðs fólks og yfirfærslu þeirra í framkvæmd 

þjónustu, 

 umönnun mikið fatlaðra einstaklinga, 

 nauðung skv. lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. 

Ábyrgðaraðili: Mannauðsstjóri velferðarsviðs 

Tímaáætlun: 2016–2023. 

6. ÞRÓUN ÞJÓNUSTU OG SAMRÁÐ 

Notendasamráð  
Rökstuðningur: 

Notendasamráð er gríðarlega mikilvægt í allri þjónustu. Velferðarsvið hefur unnið skilgreiningar á því 

hvað felst í notendasamráði og taka þessar skilgreiningar bæði til samráðs milli aðila um beina 

þjónustu og einnig viðameira samráðs við hagsmunasamtök fatlaðs fólks um þróun og uppbyggingu 

þjónustu. Mikilvægt er að notendasamráð sé vel skilgreint þannig að þeir aðilar sem koma að því viti 

hvert markmiðið með samráðinu er og hvaða áhrifum því er ætlað að hafa hverju sinni. Í 

framkvæmdaáætlun um þjónustu við fatlað fólk er lögð áhersla á áhrif og þátttöku notenda þannig 

að fötluðu fólki verði gert kleift að hafa áhrif á og taka þátt í skipulagi og framkvæmd þjónustunnar 

sem og öðrum hagsmunamálum sínum í sveitarfélaginu þar sem það býr. Í notendasamráði við fatlað 

fólk getur þurft að beita sérstökum aðferðum og veita mikinn stuðning. Samstarf við 

hagsmunasamtök fatlaðs fólks er því mikilvægt við þróun, skipulag og framkvæmd notendasamráðs.  

Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar heldur utan um notendaráð fatlaðs fólks þar sem málefni 

fatlaðra íbúa Reykjavíkur verða til umræðu í samræmi við framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 

fólks. Í ráðinu sitji aðilar frá hagsmunasamtökum, notendum sjálfum ásamt starfsmönnum 

borgarinnar. Hlutverk notendaráðsins er að vera ráðgefandi fyrir starfsmenn Reykjavíkurborgar um 

framkvæmd og stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks í Reykjavík. Stefnumótun í málefnum fatlaðs 

fólks sé unnin með ráðinu sem auk þess getur tekið upp mál að eigin frumkvæði. 

Aðgerðir: 

 Þegar efnt er til formlegs notendasamráðs skal ávallt liggja fyrir skilgreining á markmiðum 

og tilgangi samráðs til að tryggja sameiginlega sýn aðila á verkefnið. Markmið og tilgangur 

skulu skilgreint á sérstöku samkomulagsblaði í upphafi samráðs. 

 Við alla stefnumótun og þróun í tengslum við málefni fatlaðs fólks skal haft samráð við 

notendaráð sem Mannréttindaskrifstofa leiðir.  

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu velferðarsviðs 

Tímaáætlun: 2016–2023. 

 

 Í allri þjónustu við fatlað fólk skal viðhafa notendasamráð og það skráð í málsskjöl 

viðkomandi, með skýrum hætti, með hvaða hætti notendasamráðið fór fram. 
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 Við gerð einstaklingsáætlana skal tryggt með formlegum hætti að notendasamráð sé 

viðhaft og að sjónarmið notenda komi skýrt fram.  

Ábyrgðaraðili: Framkvæmdastjórar þjónustumiðstöðva 

Tímaáætlun: 2016–2023. 

 

Ráðgjafateymi í þjónustu við fatlað fólk  
Rökstuðningur: 

Tryggja þarf samhæfð vinnubrögð og afgreiðslu á milli þjónustumiðstöðva velferðarsviðs. Þá er einnig 

mikilvægt að notendur þjónustunnar séu metnir með sambærilegum hætti skv. sömu mælitækjum, 

matstækjum eða skilgreiningum. Samhliða þarf að taka tillit til einstaklingsbundinna þarfa hvers og 

eins notanda.  

Aðgerðir: 

 Starfandi er teymi fagfólks þvert á hverfi úr öllum þjónustumatsteymum velferðarsviðs sem 

er vettvangur fyrir upplýsingagjöf, samhæfingu og viðbrögð við álitamálum. Deildarstjóri á 

skrifstofu ráðgjafaþjónustu leiðir teymið en í því sitja lykilstarfsmenn í þjónustu við fatlað 

fólk á velferðarsviði.  

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu ráðgjafaþjónustu 

Tímaáætlun: 2015–2023. 

 

 


