
 

 
 
 

Á fundi velferðarráðs 12 febrúar 2020 voru kynntar tillögur að breytingum á 8. kafla reglna um 
félagslega þjónustu í Reykjanesbæ hvað varðar liðveislu fyrir fólk með fötlun. 
 
Velferðarráð fól forstöðumanni fjölskyldumála og sviðsstjóra velferðarsviðs að útfæra tillögurnar 
nánar og leggja fyrir fund velferðarráðs 11 mars 2020.  
 
Liðveitendur eru ráðnir eftir kjarasamningi Starfsmannafélags Suðurnesja og launanefndar 
sveitafélaga. Ástæða endurskoðunar er m.a. vaxandi þörf á fjölgun liðveislutíma, en fjöldi veittra 
stunda er almenn 8 tíma á mánuð. Sótt er  sérstaklega um til áfrýjunarnefndar sé talin þörf á að 
veita fleiri liðveislutíma í mánuði  og hafa verið veittir allt að 16 - 20 tímar á mánuði við 
sérstakar aðstæður. Auk fjölgunar á liðveislutímum hefur verið gerður samanburður við m.a. 
nágrannasveitarfélögin á öðrum kostnaði við liðveislu eins og greiðslna vegna aksturs  með 
þjónustunotanda og útlagðan kostnað  vegna liðveislustarfa. Þær upplýsingar sem liggja fyrir 
eru í hjálagðri töflu.  

 

Sveitarfélag Liðveislutímar pr. mánuð Endurgreiddur km. fjöldi Útlagður kostnaður  

Reykjavík Hámark 30 klst Vantar upplýsingar 4.790 

Kópavogur  16 - 36 klst Vantar upplýsingar Vantar upplýsingar 

Hafnarfjörður 12 - 16 klst 100 5.000 

Grindavíkurbær 8 - 30 klst 100 3.000 

Suðurnesjabær 12-16 klst 135 3.500 

Árborg Vantar upplýsingar 150 Vantar upplýsingar 

Reykjanesbær  8 klst 60 2.000 

Akureyri Vantar upplýsingar Vantar upplýsingar 4.500 

Seltjarnarnes Vantar upplýsingar Vantar upplýsingar Vantar upplýsingar 

Akranes 8 - 16 klst Ekki akstur Vantar upplýsingar 
 

Þær tillögur sem ræddar voru á fundi velferðarráðs lutu að þremur þáttum;  

a) Fjölgun liðveislutíma úr 8 i allt að 12 tíma á mánuði 
b) Akstursheimildir yrði aukinn úr 60 km. á mánuði í 100 km. 
c) Endurgreiðsla útlagðs kostnaðar vegna liðveislu yrði hækkaður úr kr: 2.000 í kr: 3.000 

 



 

 
 

Þessar breytingar fela í sér að starfsmenn velferðarsviðs, geta í ljósi þjónustumats, afgreitt 
umsóknir fyrir allt að 12 tíma liðveislu á mánuði án þess að umsækjandi þurfi að sækja um 
undanþágu á reglum til áfrýjunarnefndar velferðarráðs. Sé metin þörf umfram 12 tíma á mánuði 
þarf áfram að sækja um undanþágu til áfrýjunarnefndar. Hlutfallsskipting er þannig að  80% 
notenda eru með 8 tíma á mánuði, um 15% með 12 tíma  og 5% með frá 14 -  20 tíma á 
mánuði. 

Samhliða eru greiðslur vegna útgjalda liðveitanda og akstursheimildir rýmkaðar og færðar nær 
viðmiðunarmörkum  nágrannasveitarfélaganna.  

 

Í fjárhagsáætlun ársins 2020 er gert ráð fyrir samtals kr. 32.000.000 í liðveislu. Á það við um 
launakostnað, akstur og útlagðan kostnað. 

 
 

Verði framangreindar breytingar á reglum og greiðslum vegna liðveislu samþykktar  er áætlaður 
kostnaður vegna þeirra kr: 17.600.000 á ársgrundvelli. Viðbótarkostnaður vegna þessa árs 
verði framlagðar breytingar samþykktar og taki gildi frá 1. apríl 2020 er áætlaður kr: 13.200.000 
og skiptist með eftirfarandi hættir;  

 

a) Kostnaður vegna launaliðar kr: 10.200.000 
b) Kostnaður vegna aksturs kr:      500.000 
c) Útlagður kostnaður   kr:   2. 500.000 

 

Velferðarráð lagði til á fundi sínum 11.mars 2020 að breytingarnar yrðu samþykktar og vísar 
málinu til bæjarráðs.  
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