
 

 

Reglur um skammtímavistun fyrir fatlað fólk 

 

1.gr. 

Markmið og markhópur 

Samkvæmt 22. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 þá skulu foreldrar “eiga 

kost á skammtímavistun fyrir fötluð börn sín þegar þörf krefur. Skammtímavistun er 

ætlað að veita fötluðum einstaklingum tímabundna dvöl til hvíldar eða vegna erfiðra 

heimilisaðstæðna, svo sem vegna veikinda eða annars álags. “  

2. gr. 

Akureyrarbær sér um þjónustuna á þjónustusvæði um málefni fatlaðs fólk í Eyjafirði á 

grundvelli samnings milli sveitarfélaganna Akureyrarkaupstaðar, Eyjafjarðarsveitar, 

Grýtubakkahrepps, Hörgársveitar og Svalbarðsstrandarhrepps. Allir íbúar á svæðinu 

eiga jafnan rétt til þjónustu að uppfylltum öðrum viðmiðum samkvæmt reglum 

þessum. 

3. gr. 

Skipulag þjónustu 

Skipulag skammtímavistunar er með þeim hætti að ákveðið er fyrirfram hvernig 

þjónustu er háttað á  ákveðnum tímabilum.  Tímabilin sem um ræðir eru:  Janúar til 

maí, júní til ágúst og september til desember. 

Þjónusta skammtímavistunar er endurskoðuð þrisvar sinnum á ári og þá er kallað 

eftir óskum þeirra sem nota þjónustuna. 

Skammtímavistun getur verið tvenns konar: 

1. Reglubundin dvöl samkvæmt fyrirfram gerðri áætlun, sbr. 3. gr. 

2. Neyðarvistun til að mæta óvæntum áföllum í fjölskyldum. 

 



Við skipulag og aðra áætlanagerð skal þess gætt að hafa svigrúm til að mæta 

neyðarvistun.  Ástæður neyðarvistunar geta verið t.d. veikindi, andlát eða önnur erfið 

tímabil hjá fjölskyldunni. 

Að öllu jöfnu er ekki gert ráð fyrir að barn geti á sama tíma verið með þjónustu 

skammtímavistunar og stuðningsfjölskyldu. 

Viðmið um hámarksþjónustu eru tíu dagar í mánuði.  

4. gr. 

Ferli umsókna 

Umsóknir um skammtímavistun fyrir fatlað fólk berist Búsetudeild Akureyrarbæjar á 

sérstökum eyðublöðum sem þar fást. Á eyðublaðinu skal koma fram að með 

undirskrift sinni samþykki umsækjandi/forráðamaður öflun frekari upplýsinga um 

þjónustuþörf hjá fagmönnum sem til þekkja.  

5. gr. 

Afgreiðsla umsókna 

Framkvæmdastjórar búsetudeildar og fjölskyldudeildar skipa fagteymi sem er 

forstöðumanni til ráðgjafar, metur og afgreiðir umsóknir ásamt honum og tekur fyrir 

kvartanir sem berast varðandi þjónustuna.  

 

Þrisvar á ári hið minnsta er fagteymið kallað saman.. Þegar umsókn um neyðarvistun 

eða kvartanir berast skal hópurinn kallaður saman. 

Ákvörðun um dvalartíma er byggð á einstaklingsmiðuðu mati  út frá umsókn og þeim 

gögnum sem aflað er. Við matið er m.a. litið á fötlun, umönnunarþyngd, aldur 

umsækjanda, fjölskylduaðstæður og  aðra þjónustu sem fjölskylda fær.  

6.gr. 

Kynning á ákvörðun 

Umsækjendur fá skriflegt svar um afgreiðslu umsóknar innan fjögurra vikna frá því að 

umsókn berst.  

Ef synjað er um þjónustu skal bent á rétt til að óska eftir rökstuðningi fyrir synjun og 

upplýsingar um áfrýjunarrétt. 

 

 

 



7. gr. 

Framkvæmd þjónustunnar 

Ef umsókn er samþykkt eru umsækjandi og aðstandandi hans boðaðir á fund til að 

undirbúa væntanlega dvöl. Þar er m.a. ákveðið hvernig aðlögun skuli háttað, farið yfir 

skipulag þjónustunnar, samning um vasapening, samskipti við aðstandendur o.fl. 

Gerður skal þjónustusamningur um alla veitta skammtímavistun sem skal 

endurmetinn a.m.k. einu sinni á ári. 

Eftir fyrstu þrjá mánuði í þjónustu boðar forstöðumaður þjónustunnar notanda og 

aðstandenda hans á fund til að meta hvernig til hefur tekist og fara yfir hvort eitthvað 

megi betur fara. 

8. gr. 

Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum 

Málsgögn er varða persónulega hagi einstaklinga skulu varðveitt með tryggilegum 

hætti. Hafi starfsmenn kynnst einkahögum umsækjanda eða annarra í stafi sínu er 

þeim óheimilt að fjalla um þau mál við óviðkomandi nema að fengnu samþykki 

viðkomandi.  

Umsækjandi á rétt á að kynna sér upplýsingar úr skráðum gögnum sem varða mál 

hans að svo miklu leyti sem það stangast ekki á við trúnað gagnvart öðrum.  

9.gr. 

Rangar eða villandi upplýsingar 

Þjónusta sem veitt er á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi þess er 

aðstoðina fær er í öllum tilfellum endurskoðuð og samningum rift ef þurfa þykir. 

10 gr. 

Heimildir til ákvarðana samkvæmt reglum þessum 

Framkvæmdastjóri búsetudeildar eða starfsmenn í umboði hans taka ákvarðanir 

samkvæmt reglum þessum.  

11. gr. 

Málskotsréttur 

Telji umsækjandi á rétt sinn hallað skv. reglum þessum er honum heimilt að vísa 

ákvörðun búsetudeildar til félagsmálaráðs innan fjögurra vikna frá því honum barst 

vitneskja um ákvörðun.  Félagsmálaráð skal fjalla um umsókn og taka ákvörðun svo 

fljótt sem unnt er. 



Umsækjandi getur skotið ákvörðun félagsmálaráðs til úrskurðarnefndar 

félagsþjónustu og húsnæðismála, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, Reykjavík. Skal það 

gert innan þriggja mánaða frá því að umsækjanda barst vitneskja um ákvörðun 

félagsmálaráðs. 

 

12. gr. 

Gildistími 

Reglur þessar taka gildi frá og með 1. janúar 2014. 

 

 

 

Samþykkt í félagsmálaráði í 6. desember 2004 

Samþykkt í bæjarstjórn í 14. desember 2004 

Samþykkt í félagsmálaráði 12. desember 2012 

Samþykkt í félagsmálaráði 27. nóvember 2013 

Samþykkt í bæjarstjórn 3. desember 2013 

 


