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Fjárhagsáætlun, jafnréttismat
vegna ákvarðana um breytingar á starfsemi eða óska um viðauka
Málaflokkur
Heiti
kostnaðarstöðvar:1025660 Búsetuþjónusta við geðfatlaða

Dags.:

Nefnd:

Starfsmaður:Jón Hrói Finnsson/Ólafur Örn Torfason

Verlferðarráð

29 ágúst 2018

Breyting sem til stendur að gera:
Viðbótarfjárveiting vegna næturvaktar á starfsstöð búsetuþjónustu við geðfatlaða í Hamratúni.

Markmið breytingar:
Að bregðast við stuðningsþörf nýs íbúa sem þarf sólarhringsþjónustu.

Nefndarfólk sem tók þátt í afgreiðslu
Formaður:

Dagbjört Elín Pálsdóttir

Varaformaður:

Róbert Freyr Jónsson

Nefndarmaður:

Petrea Ósk Sigurðardóttir

Nefndarmaður:

Hermann Ingi Arason

Nefndarmaður:

Lára Halldóra Eiríksdóttir

Áheyrnarfulltrúi: Sigrún Elva Briem

Upplýsingar um þjónustuþega málaflokksins
Sú þjónusta sem veitt er í málaflokknum snertir:
Merkið við öll atriðin sem við eiga.
☒Konur

☒Karla

Snertir málaflokkurinn einnig?
☐Börn

☒Fullorðna (18-67 ára)

☐Eldri borgara

☒Fatlað fólk

☒Öryrkja (fólk með skert heilsufar)

☐Annað, hvað?

☐Kynhneigð

☒Félags-/efnahagslega stöðu

___________________________

☐Þjóðerni/uppruna

☐Trúar-/lífsskoðun

___________________________

Liggja kyngreindar upplýsingar fyrir um þann málaflokk sem er til umfjöllunar?
☒ Já

☐ Nei

(Upplýsingar um fjölda þjónustuþega og kynjaskiptingu liggja fyrir).

Liggja fyrir aðrar greiningar á upplýsingum um þjónustuþega?
☒ Já

☐ Nei

Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar liggja fyrir.
Fyrir liggja ítarlegar greiningar á þjónustþörf hvers notanda og orsökum hennar.

Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar þyrfti að gera.
Notendahópurinn er fámennur og því ekki talin þörf fyrir frekari greiningar.

Spurningar um starfsfólk málaflokksins
Hvert er kynjahlutfall starfsfólks í viðkomandi málaflokki? 27% karlar / 73% konur.
Hefur ákvörðunin áhrif á starfshlutfall eða laun starfsmanna? Heildarfjöldi stöðugilda á starfsstöðinni hækkar um 1,4.
Ef svo er, koma þau áhrif misjafnlega við kynin? Nei. Karlar og konur sinna þjónustunni til jafns.

Spurningar til umræðu
Hefur ákvörðunin áhrif á líf fólks? Já, ákvörðunin hefur áhrif á líf þeirra sem búsettir eru í starfsstöðinni. Áhrifin eru jákvæð

að því leyti að notendur hafa aðgang að þjónustu allan sólarhringinn. Neikvæð áhrif eru þau að einstaklingar sem ekki þurfa
næturþjónustu gætu vanist á hana og þótt óþægilegt þegar henni verður hætt.
Er munur á stöðu fólks í málaflokknum? Já. Þjónustuþegar eru misjafnlega vel staddir og komnir mislangt á veg í endurhæfingu.
Er hætta á að ákvörðunin feli í sér misrétti þannig að hagur þeirra sem þegar eiga undir högg að sækja verði enn verri? Nei.
Getur ákvörðunin stuðlað að jafnrétti? Já, sá einstaklingur sem þjónustan varðar tilheyrir hópi sem hefur oft orðið útundan
í þjónustu. Einstaklingur með sömu þjónustuþörf en aðrar greiningar fengi þjónustuna líklega án vandkvæða.
Er ákvörðunin í samræmi við þau almennu markmið sem sett hafa verið í jafnréttismálum í málaflokknum? Já. Sjá svarið á
undan

Athugasemdir/útskýringar
Sú breyting sem um ræðir varðar eina kostnaðarstöð innan málaflokks. Svörin hér að framan miðast við kostnaðarstöðina
en ekki málaflokkinn allan.

