
Réttindagæsla 
fyrir fatlað fólk

t   Til hvers?

t   Fyrir hverja?

t   Hvað gerir réttinda-gæslumaður?

t   Hvað er persónulegur talsmaður?

t   Hvað er nauðung og hvernig er     
     hægt að draga úr henni?

t   Hver eru helstu lög 
tlaðs f

og 
i fa ólk

reglugerðir   
   um réttind s?

t   Hvernig er hægt að ná í 
     réttinda-gæslumann?

t   Hvernig er hægt að ná í 
       réttinda-gæslumann?

        Reykjavík og Seltjarnarnes 
        sími: 858 1550 og 858 1627

        Kópavogur, Garðabær, Álftanes, 
        Mosfellsbær og Kjós
        sími: 858 1753

        Hafnarfjörður og Suðurnes
        sími: 858 1798
 
        Vesturland og Vestfirðir
        sími: 858 1939
  
        Norðurland
        sími: 858 1959

        Austurland
        sími: 858 1964

        Suðurland
        sími: 858 2142 

        Velferðarráðuneytið
        sími: 545 8100

Á www.vel.is eru nöfn og netföng réttinda-
gæslumanna og fleiri upplýsingar um þá.

Á www.vel.is má finna lög 
og reglugerðir sem snerta réttindi 

fatlaðs fólks

t   Helstu lög og reglugerðir fyrir 
       fatlað fólk

Lög um réttindagæslu  

       Reglugerð um réttinda-gæslumenn. 

       Reglugerð um persónulega talsmenn. 

       Reglugerð um sérfræðiteymi um    

       aðgerðir til að draga úr beitingu 

        nauðungar. 

       Reglugerð um undanþágunefnd. 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga
Lög um málefni fatlaðs fólks 
       Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á    

       heimili sínu. 

Lög um almannatryggingar

Á www.vel.is má finna lög og reglugerðir sem 
snerta réttindi fatlaðs fólks. 

t   Til hvers?

t   Fyrir hverja?

t   Hvað gerir réttindagæslu-maður?

t   Hvað er persónulegur talsmaður?

t   Hvað er nauðung 
og hvernig er hægt að draga úr henni?

t   Hvar er hægt að finna helstu lög og 
        reglugerðir um réttindi fatlaðs fólks?

t   Hvernig er hægt að ná í 
réttindagæslumann?
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t  Til hvers er réttindagæslan?

Réttindagæslan á að tryggja fötluðu fólki stuðning 
við að gæta réttinda sinna.

t  Fyrir hverja er réttindagæslan?

Réttindagæslan er fyrir þá sem þurfa aðstoð 
vegna fötlunar sinnar við að leita réttar síns.

t  Hvað gerir réttinda-gæslumaður?

Réttinda-gæslumaður aðstoðar fatlað fólk við að 
ná fram rétti sínum.
 
Réttinda-gæslumaður fylgist með hvort fatlað fólk  
njóti réttinda sinna.

t  Persónulegur talsmaður

Einstaklingur sem vegna fötlunar á erfitt með að
gæta hagsmuna sinna getur fengið sinn 
persónulega talsmann.
 
Persónulegur talsmaður kemur óskum 
einstaklingsins á framfæri og fylgist með að farið 
sé eftir þeim. 

Réttinda-gæslumaður sér um samning á milli 
persónulegs talsmanns og fatlaðs einstaklings og 
fylgist með hvernig gengur.

Bæði fatlaður einstaklingur og persónulegur
talsmaður geta sagt samningnum upp þegar þeir 
vilja.  

t  Hvað er nauðung og hvernig er hægt      
        að draga úr henni?

      Hvað er nauðung?

Nauðung er þegar líkamlegri þvingun er beitt.
Það er líka nauðung þegar fólk fær ekki að hafa  
hluti sem það á.
   
Það telst nauðung þegar fólk er þvingað til að 
gera það sem það vill ekki gera eða fær ekki að 
gera það sem það vill.

      Má beita fólk nauðung?

Aðalreglan er sú að það er bannað að beita fólk 
nauðung. 

Sumt má þó aldrei gera eins og að skaða sjálfan 
sig og aðra eða eyðileggja dýra hluti. Þá getur 
verið leyfilegt að beita nauðung.

Ekki má vakta fólk heima hjá sér með myndavél 
eða hljóðnema nema með sérstöku leyfi. 

         Hvernig má draga úr nauðung?

Sá sem telur sig beittan nauðung, eða veit um 
einhvern sem beittur er nauðung, getur haft
samband við réttinda-gæslumann fatlaðs fólks. 

Sá sem veitir þjónustu getur fengið ráðgjöf um 
hvernig megi komast hjá nauðung.

Sérfræði-teymi um aðgerðir til að draga úr 
nauðung í þjónustu við fatlað fólk, fer yfir slík 
mál og bendir á hvernig eigi að gera hlutina rétt.

Ef sérfræði-teymið telur að beita þurfi nauðung 
til að hjálpa fólki getur sá sem veitir þjónustu sótt 
um slíkt hjá sérstakri nefnd.

Nefndin heitir: Nefnd  um undanþágu frá 
banni við beitingu nauðungar í þjónustu við 
fatlað fólk.

Nefndin setur mjög ströng skilyrði fyrir 
undanþágunni og veitir hana í takmarkaðan tíma. 

 

 




