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Straumar ...

• Valdefling - horfið frá forræðishyggju
• Geðheilbrigði - viðhorfsbreyting 
• Húsnæðismál - ríkir hagsmunir
• Velferðartækni og fjarþjónusta
• Bann við mismunun vegna aldurs 
• Kynslóðabreyting - krafa um lífsgæði
• Engin þolinmæði gagnvart 

því hvernig kerfin skipuleggja sig 



Lítil dæmisaga

• Lagafrumvarp 2018
• Álit velferðarnefndar
• Verið er að endurskoða

lög nr. 38/2018
• Ekkert bólar á endurskoðun laga nr. 125/1999 
• Mikill metnaður þingmanna fyrir hönd sveitarfélaga 

en ef fé fylgir ekki orðum þýðir það bara að þynnra er smurt
• Á notandinn val um það hvert hann sækir sína þjónustu?

• Kostnaðarhlutdeild notenda í öldrunarþjónustu veldur vanda



Um einskis manns land

• Heilbrigðisþjónusta  Umönnun  Félagsþjónusta 
• Hver á að veita langtímaumönnun 

inni á heimilum eldra fólks? 
• Stefnumörkun er vegvísir: 

í senn landakort og vegabréf
• Án stefnumörkunar ríkir tregðulögmálið: 

Sérhver hlutur heldur áfram að vera í kyrrstöðu [...] nema 
kraftar sem á hann verka þvingi hann til að breyta því ástandi.

Isaac Newton 1687



... og stefnur

• STÓRAnefndin 2011-2013
• Stefnumótun 2016 
• Fjarheilbrigðisþjónusta
• Geðheilbrigðismál 
• Velferðartækni
• Heilbrigðisstefna til 2030
• Aðgerðaáætlun 2019-2023
• Fyrirkomulag öldrunarþjónustu



Lýðheilsan í farvegi 

• „Létti“ endinn  
• Skýrsla  Aðgerðaáætlun 
• Kostnaðarmatið hefði mátt vera 

ítarlegra 
• Umfang aðkomu sveitarfélaga 

mun væntanlega aukast á 
komandi árum

• Brýning Karls Björnssonar 
á hér vel við: Vöktum útgjöldin!



Og hvað svo? - veruleiki dagsins

Skiptingin nú formgerð í tveimur aðskildum ráðuneytum
Er vænlegt til árangurs að stefnumörkun sé á forræði eins ráðuneytis ... 
en 95% af fjármagninu er á forræði annars ráðuneytis?
Engu er líkara en möguleikar til samþættingar og samlegðar séu 
markvisst útilokaðir - er það æskileg staða? 
Ráðuneyti öldrunarmála?
Skrifstofur um málaflokkinn í ráðuneytum félagsmála og heilbrigðis?



Störukeppni? 

Horfumst við í augu
sem grámyglur tvær.
Sá skal vera músin, sem mælir,
Kötturinn, sem sig skælir,
Fíflið, sem fyrr hlær, 
folaldið, sem fyrr lítur undan,
Og skrímslið, sem skína lætur í tennurnar.



Eða snýst þetta um Svartapétur? 



Ný skýrsla 

• Er þessi nýja skýrsla sá kraftur sem þarf 
til þess að rjúfa kyrrstöðuna? 

• Samráðsviljinn
• Reykjavíkurborg og Akureyri 
• Gjáin í málaflokknum 
• Er TRAUSTIÐ til staðar? 
• Liggur kannski hundurinn 

þarna grafinn? 



Ótrúlega ólík staða

• Ábati verður til - hvernig á að skipta honum?
• Við verðum að horfa á hið opinbera 

sem eina heild! 



Brúarsmíðin 

• Hvernig smíðar maður brú?
• Hönnuð fyrirfram
• Byggð frá hvorum bakka
• Ákveðið hvar brúarsporðarnir 

munu mætast 
• Öryggisnetið 
• Hugsa til framtíðar



... og svarið er? 

• Raunhæf áform ef ...
• Stefnumörkunin er kostnaðarmetin og samþykkt
• Brúin er hönnuð fyrirfram og byggð á trausti 
• Öryggisnetið er til staðar 
• Ákveðið hvar sporðarnir mætast 

• Skúffugagn ef menn halda áfram að spila svartapétur

Takk fyrir. 
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