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Dagskrá1 
 

Málþing um flutning þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga 
Hilton Hótel Nordica 

 
Miðvikudaginn 20. maí 2009 

 
 
Stjórnandi málþingsins er Sigrún Björk Jakobsdóttir, bæjarstjóri. 

 
10:00 - 10:10 Samgönguráðherra setur málþingið. 
 
10:10 - 10:25 Ávarp félags- og tryggingamálaráðherra. 
 
10:25 - 10:40 Ávarp formanns Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
 
10:40 - 11:00 Sigurður Helgason ráðgjafi kynnir verkefnaflutninginn. 
 
11:00 - 11:10 Kaffihlé. 
 
 
11:10 – 12: 30 MÁLSTOFUR/VINNUHÓPAR 
 
MÁLSTOFA A Aðferð við tilfærslu málaflokksins 

• Hvaða aðferð á að beita við tilfærslu þjónustu við fatlaða til sveitarfélaga? 
• Hver eru helstu úrlausnarefni? 
• Hvernig skal fara með einstök mjög kostnaðarsöm tilvik? 
• Hverjar eru faglegar og fjárhagslegar forsendur sveitarfélaga til að taka að 

sér þjónustu við fatlaða? 
• Hvernig ætti að standa að fjármögnun og jöfnunaraðgerðum? 
• Hvernig er hægt að endurskoða jöfnunarkerfið? 

 
MÁLSTOFA B Framtíðarsýn félagsþjónustu 

• Hvaða framtíðarsýn hafa sveitarfélög, starfsmenn og notendur um 
félagsþjónustu við íbúa? Hvernig verður hún raungerð? 

• Hvaða tækifæri og ógnanir felast í tilflutningi verkefna? 
• Hvernig er hægt að standa að samþættingu félagsþjónustu og endurmótun 

þjónustu? 
• Hvernig er hægt að bæta þjónustu við notendur? 
• Hvernig verður eftirliti háttað? 
• Hversu ríkt sjálfræði eiga sveitarfélögin að hafa um framkvæmd? 
• Hvert verður hlutverk ráðuneytis eftir tilfærsluna? 

 

                                                 
1 Með fyrirvara um breytingar. 



 2 

MÁLSTOFA C Þjónustusvæði 
• Hvaða verkefni geta sveitarfélög leyst hvert fyrir sig? 
• Hvaða verkefni þurfa sveitarfélög að leysa með samstarfi? 
• Hvernig er hægt að standa að myndun þjónustusvæða? 
• Hvaða samstarfsform þjónustusvæða hentar best? 
• Hver ætti að vera verkaskipting einstakra sveitarfélaga og þjónustusvæða? 
• Hvernig er hægt að efla félagsþjónustu í dreifbýli og fjölkjarna 

sveitarfélögum? 
 
MÁLSTOFA D Starfsmannamál 

● Hvernig tryggjum við gagnkvæma upplýsingamiðlun milli 
verkefnisstjórnar og fulltrúa starfsmanna? 

● Hvernig verður tryggt að sérþekking starfsmanna flytjist með þjónustunni? 
● Hvernig kortleggjum við starfskjör og réttindi þeirra starfsmanna sem 

tilfærsla málaflokkanna nær til? 
● Hvaða aðferð á að beita við tilflutning starfsmanna frá ríki til 

sveitarfélaga? 
 
MÁLSTOFA E Mat á þjónustuþörf fatlaðra 

● Veita matsaðferðir, sem nú eru í notkun, fullnægjandi og samræmdar 
upplýsingar um þjónustuþörf? 

● Hvaða eiginleika þarf fullnægjandi þjónustumat að hafa? 
● Hvað er SIS-mat (Support Intensity Scale)? 
● Hverskonar matskerfi er notað á Norðurlöndunum? 

 
12:30 - 13:15 Léttur hádegisverður. 
 
13:15 - 14:00 Framhald umræðna í málstofum. 
 
14:00 - 14:15 Kaffihlé. 
 
14:15 - 15:30 Samantekt og pallborðsumræður með þátttöku stjórnenda úr hverri málstofu 

ásamt tveimur fulltrúum hagsmunasamtaka fatlaðra. Stjórnandi er Sigrún 
Björk Jakobsdóttir. 

 
15:30 Málþingi slitið: Einar Njálsson, formaður verkefnisstjórnar. 
 

 


