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Af hverju að nota 
SIS-möt?

• Tilgangur SIS-mata

• Skilgreining á þörfum fólks með 

þroskahömlun og skyldar fatlanir 

fyrir stuðning (GRR)

• Aðferð til að útdeila fjármagni til 

þjónustu við fatlað fólk (GRR)

• Mikilvægt að stjórnendur sem bera  

ábyrgð á þjónustu í málefnum fatlaðs 

fólks hafi þekkingu á sambandi milli SIS 

mata og fjármögnun þeirra



Jafnvægi milli þjónustu 
og fjármögnunar 

Jafnvægi er hægt að ná að hluta eða í heild með 
eftirfarandi skrefum:

1. Einstaklingsbundin þjónustuáætlun sem tekur mið af 
SIS mati

2. Stjórnendur séu upplýstir um fjármögnun 
þjónustunnar

3. Samanburður á núverandi stuðningsþörf og 
einstaklingsbundinni þjónustuáætlun og SIS-mati

4. Ef veita á meiri þjónustu en fram kemur í samningi 
þarf að afla fjárheimilda fyrir henni

5. Skipulagning þjónustu

6. Einstaklingar sem fá þjónustu á grundvelli laga um 
þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 
stuðningsþarfir án SIS mats

7. Húsnæðismál



1. Einstaklingsbundin 
þjónustuáætlun sem 
tekur mið af SIS mati

• Með því að byggja upp 

einstaklingsbundnar þjónustuáætlanir í 

samræmi við SIS möt aukum við líkur á 

því að fjármögnun þjónustunnar standi 

undir kostnaði 

• Nýta upplýsingar og þá vinnu sem unnin 

hefur verið áður til þess að 

hraða/einfalda vinnu við gerð 

einstaklingsbundinna þjónustuáætlana



2. Stjórnendur séu 
upplýstir um 
fjármögnun 
þjónustunnar

• Við gerð einstaklingsbundinnar 
þjónustuáætlunar er mikilvægt að 
vita hversu mikið fjármagn mun 
fylgja þjónustunni frá JS.

1. SIS mat

2. Fjármagn með SIS mati

3. Gerð einstaklingsbundinnar 
þjónustuáætlunar

4. Pörun kostnaðar þjónustu 
við fjármögnun hennar

5. Kostnaðaráætlun



3. Samanburður á 
núverandi 
stuðningsþörf við 
einstaklingsbundna 
þjónustuáætlun og SIS-
mat

• 9. gr. reglugerðar um 
þjónustu við fatlað fólk á 
heimili sínu nr. 1054/2010 
fjallar um endurmat og eftirlit

• Tryggja að þjónusta sé í 
samræmi við markmið 
þjónustuáætlunar

• Einnig er hægt að nýta slíka 
endurskoðun til að meta 
hvort stuðningsþörf hafi 
breyst frá fyrra SIS-mati



4. Ef veita á meiri þjónustu en 
fram kemur í samningi þarf að 
afla fjárheimilda fyrir henni

• Ákvarðanir sem leiða til kostnaðarauka í þjónustu s.s. að fjölga 
stöðugildum í þjónustu verða einnig að taka mið af 
sveitarstjórnarlögum. 

• 63. gr. Sveitarstjórnarlaga fjallar um bindandi áhrif ákvörðunar um 
fjárhagsáætlun ársins. 

• Ákvörðun sem sveitarstjórn tekur skv. 1. mgr., 62. gr. um 
fjárhagsáætlun næstkomandi árs er bindandi regla um allar 
fjárhagslegar ráðstafanir af hálfu sveitarfélagsins. Aðrir geta þó 
ekki byggt sjálfstæðan rétt til fjárframlaga eða annarra 
fyrirgreiðslu sveitarfélags á fjárhagsáætlunum.

• Óheimilt er að víkja frá fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. nema 
sveitarstjórn hafi áður samþykkt viðauka við áætlunina. Á þetta 
við um hvers kyns ákvarðanir, samninga eða aðrar fjárhagslega 
ráðstafanir sem hafa í för með sér breytingar á tekjum, 
útgjöldum, skuldbindingum eða tilfærslum milli liða í 
fjárhagsáætlun.



5. Skipulag 
þjónustu

• Skipulag þjónustu hefur áhrif á 
rekstrarniðurstöðu málaflokksins

• Sólarhrings stuðningsúrræði sem 
veitt eru í búsetukjarna fyrir fatlað 
fólk

• Stuðningsúrræði fyrir einstaklinga 
sem þurfa ekki 
sólarhringsþjónustu



6. Einstaklingar sem fá þjónustu á 
grundvelli laga um þjónustu við 
fatlað fólk með langvarandi 
stuðningsþarfir án SIS mats

• Mikilvægt fyrir alla málsaðila að 

einstaklingar, sem fá þjónustu á 

grundvelli laga um þjónustu við fatlað 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir, 

hafi SIS mat



7. Húsnæðismál

• Reglugerð um húsnæðisúrræði fyrir 

fatlað fólk nr. 370/2016

• Íbúðir skulu ekki vera minni en 40 

fermetrar

• Íbúðirnar skulu ekki vera fleiri en sjö ef 

um er að ræða heimili með sameiginlegri 

aðstöðu
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Viðbót – Samræmd 
skráning upplýsinga

• „Komið verði á skilvirkari og 

samræmdari skráningu 

upplýsinga um þjónustu og 

rekstur“ (Endurmat á 

yfirfærslu málefna fatlaðs 

fólks, 2015)


