Leiðbeiningar um umsóknarferil vegna banns við
beitingu nauðungar og fjarvöktunar

Hegðun, atvik, fjarvöktun

→

1. Forstöðumaður eða annar þjónustuveitandi telur að eitthvað
í starfsemi hans feli í sér nauðung eða aðstæður séu fyrir hendi
sem leitt gætu til beitingu nauðungar eða fjarvöktunar.

↓

Umsóknareyðublað á
minarsidur.stjr.is

→

Sækja um ráðgjöf til
sérfræðiteymis

→

2. Tilgangur ráðgjafar er að benda á leiðir til að komast hjá
beitingu nauðungar og fjarvöktunar. Forstöðumaður eða annar
þjónustuveitandi fyllir út umsókn um ráðgjöf. Gæta þarf að því
að öll gögn fylgi með sem tilgreind eru á umsóknareyðublaði.

↓
Sérfræðiteymi metur
umsóknina og tekur
ákvörðun um afgreiðslu

→

3. Fulltrúar sérfræðiteymis meta umsókn, funda og kanna
aðstæður. Að loknu mati er veitt ráðgjöf með afgreiðslubréfi sem
forstöðumaður eða þjónustuveitandi fær sent frá teyminu.

↓
Reynslutími ráðgjafar

→

4. Látið er reyna á hvort ráðgjöf og leiðbeiningar frá
sérfræðiteymi reynist nægjanlegar.

↓
Ráðgjöf reynist ekki
nægjanleg og ljóst er að
beita þarf nauðung eða
fjarvöktun

→

5. Þjónustuveitandi hefur látið reyna á ráðgjöfina og telur hana
ekki duga til þess að komast hjá því að beita nauðung eða
fjarvöktun.

↓
Tölvupóstur á netfangið
salome.anna@vel.is

→

Óska eftir umsögn
sérfræðiteymis

→

6. Þjónustuveitandi sendir bréf eða póst og óskar eftir að fá
senda umsögn sérfræðiteymis.

↓

Umsóknareyðublað á
minarsidur.stjr.is

→

Umsögn berst og þá er
hægt að sækja um
undanþágu frá banni um
beitingu nauðungar eða
fjarvöktunar til
undanþágunefndar

7. Þjónustuveitandi sækir um undanþágu. Gætir þess að allar
upplýsingar og gögn fylgi með sem tilgreindar eru á
umsóknareyðublaði, þar á meðal umsögn sérfræðiteymis.
→

↓
Undanþágunefnd fjallar um
málið og afgreiðir innan
tveggja vikna eða svo
fljótt sem auðið er

Undanþágunefnd tilkynnir
um niðurstöðu

→

8. Starfsmaður undanþágunefndar sendir í ábyrgðarpósti
ákvörðun fyrir hönd nefndarinnar til forstöðumanns, hins fatlaða
einstaklings, lögráðamanns, persónulegs talsmanns eða nánasta
aðstandanda.

Vakin er athygli á því að þegar nauðung er beitt í neyðartilvikum og undanþága hefur ekki verið veitt,
þá ber þjónustuveitanda að tilkynna um slíkt á sérstöku eyðublaði (minarsidur.stjr.is) til sérfræðiteymisins.
Jafnframt er vakin athygli á því að tilkynning um beitingu nauðungar í neyðartilviki telst ekki beiðni um ráðgjöf.

