
Minnisblað til fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar

Efni: Minnisblað til fjölskyldunefndar vegna breytinga á reglum og þjónustulýsingu

Dags: 17. janúar 2020

Málsnúmer: 202001186/10.6.0

Málsmeðferð: Til umfjöllunar

Frá: Sigurbjörg Fjölnisdóttir, Verkefnastjóri þróunar- og gæðamála

Forsaga

Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk á höfuðborgarsvæðinu hefur verið veitt af Strætó bs. samkvæmt 
sameiginlegu samkomulagi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, utan Kópavogs, frá því 1. janúar 
2015. Samkomulagið, sem var undirritað um mitt árið 2014, rann út um síðustu áramót en hefur verið 
framlengt til 1. júlí 2020. Þau sveitarfélög sem hafa ákveðið að halda sameiginlegum rekstri 
þjónustunnar áfram (Mosfellsbær, Reykjavík, Garðabær og Seltjarnarnes) eru að hefja undirbúning nýs 
útboðs með Strætó bs. áfram sem rekstraraðila þjónustunnar.

Akstursþjónustan byggir annars vegar á sameiginlegri þjónustulýsingu sem og sameiginlegum reglum 
sem sveitarfélögin sem um ræðir hafa samþykkt og byggja sína þjónustu á. Í undirbúningi útboðsins 
hafa sameiginlegu reglurnar og þjónustulýsingin verið uppfærð með tilliti til breytinga á samsetningu 
sveitarfélaganna sem koma að samkomulaginu, athugasemda notenda og hagsmunasamtaka gagnvart 
ákveðnum þáttum í þjónustunni sem og til að einfalda þætti í rekstri.

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) hafa óskað þess að þau ráð eða nefndir sem fara 
með málefni aksturs fatlaðs fólks taki reglurnar og þjónustulýsinguna til umræðu og afgreiðslu. Er í 
þessu minnisblaði stiklað á helstu breytingum sem hafa orðið frá útgáfu síðustu þjónustulýsingar og 
reglna sem var fjallað um í fjölskyldunefnd 19. febrúar 2019 og samþykkt í bæjarstjórn 6. mars 2019.

Greinargerð

Helstu breytingar sem hafa verið gerðar á reglum og þjónustulýsingu eru taldar upp hér á eftir.

Sameiginlegar reglur

 Í síðustu reglum var tekið út ákvæði um að umsækjendur sem hefðu náð 67 ára aldri þyrftu að 
hafa nýtt sér akstursþjónustu fatlaðs fólks til að eiga rétt á að nýta sér hana eftir 67 ára aldur. 
Þetta ákvæði er komið aftur inn í reglurnar sem skerðir rétt þeirra fötluðu einstaklinga sem 
hafa ekki nýtt sér akstursþjónustu fyrir 67 ára aldur, til dæmis þá sem lenda í slysi eftir 67 ára 
aldur og falla þar með sannarlega undir lög um þjónustu við fatlað fólk.

 Sveitarfélögin, í samvinnu við Strætó, hafa sammælst um að leggja aukna áherslu á að aðstoða 
notendur, sem gætu nýtt sér almenningssamgöngur, í að verða sjálfstæðari í notkun þeirra.

 Tími samþykktar er lengdur almennt í tvö ár, en ótímabundið fyrir þá sem hafa varanlega 
hreyfihömlun. Þá er einnig unnt að samþykkja umsókn hluta úr ári.

 Fyrirvari pöntuna vegna hópferða er styttur, þannig að nú er nóg að pantað sé fyrir kl. 16 
daginn áður eða kl. 12 á föstudegi sé ætlunin að óska eftir hópferð.

 Tillögur að breytingum á sameiginlegum reglum eiga að fara til samþykktar fyrir bæjarstjórnir 
sveitarfélaganna.



Þjónustulýsing

 Í síðustu útgáfu þjónustulýsingar var búið að fjarlægja allar þær setningar sem vísuðu til þess 
að sveitarfélög, eða starfsmenn þeirra, hefðu aðgang að tölvukerfi Strætó bs. Nú hefur þessum 
setningum verið bætt aftur í þjónustulýsinguna, en ekki hefur verið tekin umræða um að reyna 
aftur að koma þessum aðgangi á milli Strætó og sveitarfélaganna.

 Í þjónustulýsingu er nú vísað í stjórn akstursþjónustu sem mun taka við af þeirri fjárhagslegu 
og faglegu ábyrgð sem framkvæmdastjórar velferðarsviða áttu að bera á verkefninu. 

 Opnunartími í þjónustuveri er breyttur, almennt styttur um tvo tíma á virkum dögum, en í 
staðin er skilgreindur opnunartími á stórhátíðardögum.

 Aksturstími er styttur um klukkutíma og er nú til miðnættis alla daga. Akstur á aðfanga- og 
gamlársdag er lengdur til kl. 22:00.

 Smáforrit akstursþjónustu mun leysa SMS tilkynningar af hólmi, svo sem um áætlaða 
komutíma bíla.

 Í síðustu uppfærslu þjónustulýsingar var bætt inn þeirri skyldu að myndavél væri í hverjum bíl 
sem hluta af öryggisbúnaði bílsins. Þessi setning er ekki lengur til staðar í þjónustulýsingunni.

 Ólíkt sameiginlegu reglunum eiga tillögur að breytingu á þjónustulýsingunni að fara fyrir stjórn 
akstursþjónustunnar.

Samantekið má segja að breytingar á reglum og þjónustulýsingu séu almennt til bóta fyrir notendur 
eða rekstur þjónustunnar. Hins vegar er æskilegt að gerðar séu athugasemdir við þær breytingar sem 
hafa átt sér stað frá síðustu samþykktu þjónustulýsingu og reglum og eru ákveðin afturför. 

Virðingarfyllst,

Sigurbjörg Fjölnisdóttir


