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Tuarascáil don Oireachtas
Cuirim leis seo Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ombudsman faoi bhráid na Dála agus an
tSeanaid de bhun fhorálacha Alt 6(7) den Acht Ombudsman 1980 (arna leasú). Is í seo an
32ú Tuarascáil Bhliantúil a cuireadh faoina mbráid i ndáil le hobair Oifig an Ombudsman ó
bunaíodh an Oifig sa bhliain 1984.

Peter Tyndall
An tOmbudsman
Meitheamh 2016
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Ms Bernadette McNally
Ard-Stiúrthóir

Jacqui McCrum
Ard-Stiúrthóir

Aibreán 2012 go Márta 2015

Deireadh Fómhair 2015 go dtí an lá inniu
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01
Réamhrá ón
Ombudsman
“Cé nach i gcónaí a réitítear i bhfabhar an ghearánaigh na cásanna a
scrúdaímid, is minic a chabhraíonn ár scrúdú leis an duine tuiscint níos
fearr a ghnóthú ar an gcúis le cinneadh an tsoláthraí seirbhíse poiblí
agus is minic freisin a chabhraíonn sé leis an soláthraí seirbhíse poiblí
tuiscint níos fearr a ghnóthú ar chúinsí an duine.”
Geraldine, an Fhoireann Scrúduithe, Oifig an Ombudsman
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Caibidil 1: Réamhrá ón Ombudsman
Bliain ina raibh feidhmíocht fheabhsaithe, nuálaíocht shuntasach agus forbairt don Oifig a bhí
sa bhliain 2015. Leagtar béim sa tuarascáil seo ar chásanna roinnt den iomad daoine aonair
ar chabhraigh an Oifig leo sásamh a fháil tar éis dóibh éagóir a fhulaingt mar thoradh ar
theipeanna ar sholáthraithe seirbhíse poiblí.
Mar Ombudsman, is pribhléid agam bheith ábalta cabhrú le nithe a chur ina gceart do dhaoine
a úsáideann seirbhísí poiblí. Éiríonn le formhór mór na n-idirghníomhaíochtaí idir soláthraithe
seirbhíse agus baill den phobal. Déantar leas sóisialach a dhámhachtain agus a ríomh i
gceart. Dámhtar deontais do mhic léinn mar is ceart agus in am. Caitear go maith le daoine a
úsáideann an tseirbhís sláinte phoiblí. Ar ndóigh, is amhlaidh nach n-oibríonn gach ní mar is
ceart mar gheall ar an líon ollmhór idirghníomhaíochtaí idir seirbhísí agus a gcuid úsáideoirí.
Is é cúram na hOifige seo ná breithniú neamhspleách oibiachtúil a dhéanamh ar ghearáin
i gcásanna nárbh fhéidir le húsáideoirí seirbhíse an t-ábhar a réiteach ag leibhéal áitiúil. I
gcásanna ina n-aimsímid nár oibrigh nithe mar ba cheart, dírímid ar shásamh a chur ar fáil don
duine aonair agus ar shainaithint a dhéanamh ar aon teipeanna córasacha a bhféadfadh sé a
bheith riachtanach iad a chur ina gceart chun a chinntiú nach rachaidh an teip sin i bhfeidhm ar
dhaoine eile.
Oibríonn an chuid is mó de sholáthraithe seirbhíse poiblí go han-éifeachtach leis an Oifig
seo. Tugann siad dúinn an fhaisnéis a theastaíonn uainn chun an gearán a bhreithniú agus,
ina dhiaidh sin, téann siad i mbun comhair chun sásamh a chur ar fáil agus próisis agus
nósanna imeachta a athrú i gcásanna ina sainaithnímid go bhfuil gá ann le déanamh amhlaidh.
Féachaimid le gearáin a réiteach chomh tapa agus is féidir agus ní dhéanaimid scrúduithe
iomlána ná imscrúduithe iomlána ach i gcásanna nárbh fhéidir iad a réiteach go tapa nó i
gcásanna a bhfuil leas mór ag an bpobal iontu.
Chomh maith le déileáil le gearáin aonair, breithníonn an Oifig seo saincheisteanna córasacha
i gcásanna ina bhfaighimid níos mó ná gearán amháin faoi ábhar i leith nó i gcásanna ina
dtagann sé chun solais dúinn agus gearán aonair á bhreithniú go bhfuil an-seans ann go
ndeachthas i bhfeidhm ar dhaoine eile sa dóigh chéanna. Is féidir linn oibriú le soláthraithe
seirbhíse aonair nó le grúpa ionadaíoch. Mar shampla, bhí mé buíoch den Chumann Lucht
Bainistíochta Contae agus Cathrach as an ról a chomhlíon sé i réiteach roinnt gearán san
earnáil údaráis áitiúil a éascú.
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Fuaireamar roinnt gearán freisin faoin Scéim um Fhreastal Réasúnta i Scrúduithe Stáit (RACE)
(féach Caibidil 4), scéim lena n-éascaítear tacaíocht, nuair is gá, do dhaltaí atá ag déanamh
na hArdteistiméireachta. Bhí sé ina chuidiú go rabhamar ábalta déileáil leis na gearáin sin
ar bhealach comhaontaithe le Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Réitíodh cásanna eile tar éis
dul i mbun plé leis an Roinn Coimirce Sóisialaí. Leagann gach ceann de na cásanna sin béim
ar an ról déach atá againn i sásamh a chur ar fáil do dhaoine aonair agus i seirbhísí poiblí a
fheabhsú.
Go dtí an bhliain seo, ba mar thoradh ar ghearán nó ar ghrúpa gearán a thug an Oifig faoi
na himscrúduithe go léir ar thug sí fúthu. Sa bhliain 2015, sheol an Oifig seo imscrúdú
féintionscnaimh ar ghearáin sláinte den chéad uair riamh. B’amhlaidh sin mar go bhfuil an líon
gearán a dhéantar leis an Oifig seo i bhfad níos lú ná an líon a mbeimis ag súil leis. Rinneadh
athchóiriú forleathan ar an dóigh a ndéileáiltear le gearáin sláinte ar fud na hÉireann mar
thoradh ar thuarascáil an imscrúdaithe, tuarascáil dar teideal Foghlaim ar son Feabhais. Tá
imscrúdú féintionscnaimh suntasach breise á bheartú le haghaidh na bliana 2016.
Bhí an-áthas orm le linn na bliana gur roghnaigh an Rialtas gearáin faoi thithe altranais
príobháideacha a thabhairt faoi mo dhlínse. Faigheann roinnt mhaith de na cónaitheoirí sna
tithe sin tacaíocht phoiblí agus tá sé tábhachtach go bhfuil siad in ann teacht chun na hOifige
seo. Rinneadh fógraí dearfacha freisin faoi bhreithiúnas cliniciúil agus ionaid Soláthair
Dhírigh a thabhairt faoinár sainchúram. Tá súil agam go dtabharfar aghaidh orthu sin, agus
ar phríosúin freisin, sa bhliain le teacht. Táim buíoch de na Ranna lena mbaineann as a
rannpháirtíocht dhearfach sna saincheisteanna fadtéarmacha sin a chur ar aghaidh.
Níorbh fhéidir linn ár gcuid oibre sa bhliain a dhéanamh in éagmais thiomantas agus
dhúthracht fhoireann na hOifige. Cinntíonn saineolas agus diongbháilteacht na foirne go
ndéanann siad a seacht ndícheall torthaí a bhaint amach. Is mian liom buíochas ar leith a
ghabháil le Bernie McNally. Bhí sí mar Ard-Stiúrthóir ar feadh trí bliana agus ba go mór a chuir
sí leis an Oifig. Tá Jacqui McCrum ina comharba an-inniúil uirthi, duine a lean den fhuinneamh
ar son athrú agus feabhsú a chuir Bernie i bhfeidhm.
Mar fhocal scoir, is é ról na hOifige seo ná rochtain a thabhairt do dhaoine ar bhreithniú saor,
neamhspleách agus oibiachtúil ar a gcuid gearán agus nithe a chur ina gceart i gcás earráidí.
Léirítear sna cás-staidéir sa tuarascáil seo gur cuid dhílis dár gcuid oibre é an ról sin fós agus
táimid bródúil as a bheith in ann an saol a fheabhsú do lear daoine a ndearnadh éagóir orthu.

Peter Tyndall
An tOmbudsman
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02
Súil Siar ar an mBliain
“Mar chásoibrí, is eol dom go ndéanaim difear nuair a cheartaítear
éagóir riaracháin mar thoradh ar an scrúdú a rinne mé ar ghearán,
rud atá le leas an ghearánaigh agus daoine eile i gcásanna den chineál
céanna. Déantar difear dearfach i gcásanna ina gceartaítear cleachtas
éagórach nó droch-chinneadh nó ina n-aimsítear bealach níos fearr
chun fadhbanna a réiteach agus beidh sé sin choíche amhlaidh.”
Jackie, an Fhoireann Scrúduithe, Oifig an Ombudsman
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Caibidil 2: Súil Siar ar an mBliain
2.1 Ról an Ombudsman
Mar Ombudsman, is é mo phríomhról imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine a
mheasann nár thug soláthraithe seirbhíse poiblí áirithe cothrom na féinne dóibh, lena
n-áirítear:







ranna Rialtais
údaráis áitiúla
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
ospidéil phoiblí
institiúidí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí
agus tithe altranais príobháideacha ó mhí Lúnasa 2015.

Tá sé saor in aisce seirbhísí na hOifige seo a úsáid. Déanaimid scrúdú ar ghearáin ar bhealach
cóir, neamhspleách agus neamhchlaonta. Roimh ghearán a thabhairt chuig an Oifig seo,
caithfidh an duine a raibh drochthionchar air iarracht a dhéanamh an gearán a réiteach leis an
soláthraí seirbhíse lena mbaineann an gearán.
Agus gearáin á mbreithniú againn, measfaimid an ndearnadh an gníomh lena mbaineann an
gearán, mar shampla, cinneadh nó teip gníomhú:









gan údarás cuí
ar fhoras neamhábhartha
ar bhealach faillíoch nó míchúramach
bunaithe ar fhaisnéis mhícheart nó neamhiomlán
ar bhealach a rinne leithcheal míchuí ar dhuine
bunaithe ar dhroch-chleachtas riaracháin nó
ar bhealach nár léirigh riarachán cóir ná fónta.

“Go raibh maith agat as imscrúdú chomh cuimsitheach sin a dhéanamh
ar mo ghearán. Tugann sé sólás dom gurb amhlaidh ar a laghad go bhfuil
duine éigin ag éisteacht agus ag aithint an tionchair a bhí ag an seal a
chaith mé san ospidéal.”
Gearánach
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Dáiríre, is iondúil a réitítear an chuid is mó de ghearáin go neamhfhoirmiúil tar éis don oifig seo
an gearán a chur in iúl don soláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann sé.
Má sheasaim le gearán, molfaidh mé an sásamh cuí. Chomh maith leis sin, féadfaidh mé moltaí
arb é is aidhm dóibh an dóchúlacht go rachfar i bhfeidhm ar dhaoine eile ar an mbealach céanna
sa todhchaí a laghdú.
Mar Ombudsman, is féidir liom gearáin a scrúdú faoin Acht um Míchumas 2005. Baineann na
gearáin sin le rochtain ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí ag daoine faoi mhíchumas. Tuairiscím ar
ghearáin faoin Acht um Míchumas níos faide anonn sa Chaibidil seo.
Cheap an tUachtarán mé agus tuairiscím chuig an Oireachtas, agus ní chuig aon Aire Rialtais.

2.2 Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích: Anailís
Sa bhliain 2015, b’ionann líon iomlán na ngearán a fuair an Oifig seo faoi sholáthraithe seirbhíse
faoi mo dhlínse agus 3,641, i gcomparáid le 3,535 ghearán sa bhliain 2014. Is ionann sin agus
méadú 3%, ag teacht sna sála ar mhéadú 11% an bhliain roimhe. Tá an figiúr sin i bhfad níos
airde ná an meán do na 10 mbliana roimhe sin (3,019).
Sa bhliain 2015, dúnadh 86% de chásanna laistigh de 3 mhí agus dúnadh 96% díobh laistigh de
12 mhí. Is feabhsú suntasach é sin ar na figiúirí coibhéiseacha sa bhliain 2014, ba iad sin, 60%
agus 91% faoi seach. Tagann an feabhsú sin as athruithe ar ár nósanna imeachta maidir le
gearáin a phróiseáil, rud a bheachtaíomar ar fud na bliana agus atáimid ag leanúint ar aghaidh
ag beachtú ar mhaithe lenár seirbhís a fheabhsú ar bhonn leanúnach. Go háirithe, tá sciar
níos mó dár gcuid oibre le gearánaigh agus le soláthraithe seirbhíse laistigh dár sainchúram á
dhéanamh againn ar an teileafón agus trí ríomhphost, rud a luathaíonn ár gcumarsáid. Chuir sé
sin leis na figiúirí feidhmíochta feabhsaithe don bhliain 2015.
Sula gcuireann gearánach gearán faoi bhráid na hOifige is gá don té sin “bearta réasúnacha” a
dhéanamh chun réiteach a fháil ar a ghearán leis an gcomhlacht poiblí i gceist. I roinnt cásanna
(1,032 chás sa bhliain 2015), chuir an Oifig seo comhairle agus cúnamh ar fáil do dhaoine a
rinne gearán roimh am linn agus, de ghnáth, rinneamar iad a atreorú ar ais chuig an tseirbhís
áitiúil, ag iarraidh orthu réiteach a fháil air ag an leibhéal áitiúil, agus dúramar leo teacht ar ais
chugainn murar réitíodh ag an leibhéal sin é.
Is í an Státseirbhís, a chuimsíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí, an fhoinse is mó gearán (38.4% i
gcomparáid le 41.3% sa bhliain 2014) agus is iad Údaráis Áitiúla (27.6% i gcomparáid le 25.5%)
agus FSS/Tusla (17.4% i gcomparáid le 19.7%) na foinsí is mó gearán ina dhiaidh sin. (Tagann
sé sin den chuid is mó le líon na n-idirghníomhaíochtaí a bhíonn ag na comhlachtaí sin le
húsáideoirí seirbhíse).
Gan gearáin ‘roimh am’ a áireamh, seasadh le 18% de chásanna go hiomlán nó go páirteach,
cuireadh cúnamh ar fáil i 15% de chásanna, níor seasadh le 45% díobh agus maidir le 12% díobh,
scoireadh díobh nó tarraingíodh siar iad. Bhí 10% de chásanna lasmuigh de mo shainchúram
agus ní raibh mé ábalta iad a scrúdú. I 33% de chásanna, bhain baill den phobal leas díreach as
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dul i dteagmháil leis an Oifig seo ach ba mhinic a bhíomar ábalta míniú nó athdhearbhú a chur
ar fáil i gcásanna nár seasadh le gearáin.
De na 1,397 ngearán a rinneadh faoin Státseirbhís, rinneadh 870 ceann faoin Roinn
Coimirce Sóisialaí, rinneadh 137 gcinn faoi na Coimisinéirí Ioncaim, rinneadh 135 cinn faoin
Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus rinneadh 83 cinn faoin Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais.
De na 1,006 ghearán a rinneadh faoi Údaráis Áitiúla, rinneadh 134 cinn faoi Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath, rinneadh 78 gcinn faoi Chomhairle Contae Chorcaí, rinneadh 61 cheann
faoi Chomhairle Cathrach Chorcaí, rinneadh 56 cinn faoi Chomhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh agus rinneadh 48 gcinn faoi Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.
Bhain 243 cinn de na 634 ghearán faoi FSS le hospidéil. Bhain 113 ghearán le cártaí liachta nó le
cártaí liachleachtóirí ginearálta.
Rinne an Oifig seo cur i gcrích ar 11 cheann den 12 ghearán a fuarthas faoi thithe altranais
príobháideacha, réimse a tugadh faoi shainchúram na hOifige seo le héifeacht ón 24 Lúnasa
2015. Den 11 ghearán sin, bhí 6 cinn lasmuigh de shainchúram na hOifige seo agus níorbh
fhéidir linn iad a scrúdú dá bharr, rinneadh 3 cinn roimh am, tarraingíodh ceann amháin siar
agus níor seasadh le ceann amháin.
Fuarthas 588 ngearán san iomlán faoi na soláthraithe seirbhíse poiblí a tháinig faoi mo dhlínse
i mí na Bealtaine 2013. Áirítear leo sin 285 ghearán a rinneadh faoi chomhlachtaí oideachais
tríú leibhéal a fhaigheann cistiú poiblí amhail ollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta.
Fuarthas 91 ghearán faoi Thacaíocht
Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn
(SUSI). Leanaimid ar aghaidh ag oibriú go
dlúth le SUSI chun an-chuid de na gearáin
sin a réiteach.

2.3 Foghlaim ar son
Feabhais - Imscrúdú ar
an dóigh a ndéanann
ospidéil phoiblí gearáin a
láimhseáil
I mí na Bealtaine, d’fhoilsigh mé i
dtuarascáil dar teideal Foghlaim ar
son Feabhais na torthaí ar imscrúdú
féintionscnaimh ar an dóigh a ndéanann
ospidéil phoiblí gearáin a láimhseáil.
Rinneadh iniúchadh san imscrúdú

Peter Tyndall, Ombudsman, agus Sir Robert Francis
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fairsing sin ar cé chomh maith a éisteann FSS agus ospidéil dheonacha le haiseolas agus le
gearáin agus ar cé acu atá nó nach bhfuil siad ag foghlaim ó ghearáin d’fhonn na seirbhísí a
chuireann siad ar fáil a fheabhsú.
I measc na ndaoine a d’fhreastail ar an seimineár chun an tuarascáil a sheoladh bhí
ionadaithe ó FSS, ó na grúpaí ospidéal, ón Roinn Sláinte agus ó chomhlachtaí eile san earnáil
sláinte.
Mise, Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir FSS, agus Sir Robert Francis, údar na tuarascála ar na
teipeanna in Mid-Staffordshire NHS Trust sa Ríocht Aontaithe, thugamar uile aitheasc do
lucht freastail an tseimineáir.
Léirigh an Oifig seo gearrscannán ina gcuirtear síos ar eispéiris daoine i ngearáin a
dhéanamh le hospidéil. Tá sé ar fáil ar ár suíomh Gréasáin ag www.ombudsman.ie.
Ainmníodh an tuarascáil imscrúdaithe, tuarascáil dar teideal Foghlaim ar son Feabhais, le
haghaidh Dámhachtain Feabhais agus Nuálaíochta Státseirbhíse ina dhiaidh sin.
Pléitear an t-imscrúdú sin go mion i gCaibidil 3 den tuarascáil seo.

2.4 Leathnú dhlínse an Ombudsman chuig Tithe
Altranais Príobháideacha
Sa bhliain 2015, leathnaíodh dlínse na hOifige
seo chun ligean di maoirseacht neamhspleách
a dhéanamh ar thithe altranais príobháideacha.
Mar Ombudsman, bhí mé in ann gearáin faoi
thithe altranais a fhaigheann cistiú poiblí a
scrúdú cheana féin. Ón 24 Lúnasa 2015 i leith,
áfach, bhí an Oifig seo ábalta gearáin a fháil ó
chónaitheoirí i dtithe altranais príobháideacha,
agus gearáin a rinneadh thar a gceann,
faoi imeachtaí a tharla ar an dáta sin nó ina
dhiaidh. Tá níos mó ná 430 teach altranais
príobháideach in Éirinn.
Foráiltear leis an reachtaíocht gur féidir liom
gearáin a scrúdú i dtaca le gníomhartha
riaracháin na dtithe altranais príobháideacha a
fhaigheann cistiú poiblí. Tá geall le gach teach
altranais príobháideach ag fáil cistiú poiblí faoi
fhóirdheontas nó faoin Scéim Tacaíochta do
Thithe Altranais – Scéim Chothrom na Féinne.
Faoi mar atá amhlaidh i gcás tithe altranais
príobháideacha, áfach, tá cosc dlí orm faoi
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láthair gearáin a scrúdú nuair is cinneadh breithiúnais chliniciúil é an gníomh a ndearnadh
gearán faoi.
Bhí tréimhse réamhoibre dhá mhí ag an Oifig seo chun ullmhú don leathnú dlínse. Cuireadh
struchtúir phraiticiúla i bhfeidhm chun tacú leis an leathnú. Forbraíodh nós imeachta
eiseamláireach um láimhseáil gearán agus bileog faisnéise don phobal. Tá an dá cheann
díobh ar fáil ar shuíomh Gréasáin na hOifige seo.
Bhí díriú láidir ann ar oibriú le gach duine de na geallsealbhóirí a bhfuil baint acu leis an
earnáil. D’oibrigh an Oifig seo i gcomhar le Tithe Altranais Éireann (NHI), an comhlacht
ionadaíoch d’fhormhór na dtithe altranais príobháideacha agus deonacha. Rinne an tUas.
Tadhg Daly, Príomhfheidhmeannach an NHI, ionadaíocht dá chuid ball agus d’éascaigh
sé an sreabhadh débhealaigh faisnéise idir an Oifig seo agus soláthraithe tithe altranais
príobháideacha. Reáchtáil baill foirne ón Oifig seo roinnt seimineáir faisnéise i mBaile Átha
Cliath agus in áiteanna timpeall na tíre chun eolas a thabhairt do sholáthraithe tithe altranais
príobháideacha faoi phróisis agus nósanna imeachta an Ombudsman.
Bhuail mé le HIQA, leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála, le FSS agus leis an
Roinn Sláinte chun plé a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann le hoibriú i gcomhar agus
faisnéis a chomhroinnt d’fhonn cur chuige iltairsí a chur chun cinn maidir le gearáin. I mí an
Mheithimh 2015, shínigh an Oifig seo meabhrán tuisceana leis an Údarás um Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte (HIQA). Tá caidreamh níos dlúithe oibre ar an toradh air sin agus cinntíonn
sé, i measc nithe eile, go gcuirfear gearáin aonair a chuirtear faoi bhráid HIQA faoi theach
altranais príobháideach ar aghaidh chuig an Oifig seo lena scrúdú, nuair is cuí.

2.5 TUSLA (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach): Beartas um Fhreagairt do Líomhaintí faoi
Mhí-úsáid Leanaí agus faoi Fhaillí Leanaí
Thagair mé sa Tuarascáil Bhliantúil anuraidh don fhíric gur fhorbair TUSLA Beartas agus
Nósanna Imeachta nua um fhreagairt do líomhaintí faoi mhí-úsáid leanaí agus faoi fhaillí
leanaí. Cheadaigh TUSLA an Beartas sin i mí Mheán Fómhair 2014 agus cuireadh ar fáil é don
fhoireann trí mhol inmheánach faisnéise TUSLA. Agus an Beartas á chur chun feidhme aici,
áfach, d’aimsigh TUSLA gur tháinig roinnt ceisteanna tábhachtacha aníos ar theastaigh leasú
agus oiliúint agus treoir bhreise chleachtais uathu.
Bhain TUSLA an Beartas dá suíomh Gréasáin chun mearbhall a sheachaint. Mar sin féin,
bhí na nósanna imeachta a leagadh amach sa Bheartas i bhfeidhm fós sa tseirbhís nuair a
bhíothas ag fanacht le ceadú na Foirne Ardbhainistíochta d’aon leasuithe.
Tuigim gur cuireadh Grúpa Oibre ar bun in TUSLA chun dul chun cinn a dhéanamh ar
an athbhreithniú ar an mBeartas, ar fhorbairt treorach agus ar riachtanais oiliúna.
Chun déanamh amhlaidh, bhí sé riachtanach ionchur suntasach a fháil ó bhainisteoirí, ó
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chomhairleoirí dlí agus ó bhaill foirne a bhfuil baint acu le foghlaim agus forbairt fórsa
saothair. Chuir TUSLA in iúl dom go bhfuiltear ag súil go gcuirfear leagan deiridh den
Bheartas agus tuilleadh treorach i gcrích i mbliana agus go bhfuil sainoiliúint á cur ar an
bhfoireann.
Idir an dá linn, dheimhnigh TUSLA gurb iad Bainisteoirí Ceantair, i gcomhairle le Stiúrthóirí
Seirbhíse, atá freagrach as meicníocht achomhairc a chur chun feidhme do dhaoine fásta
nach bhfuil ag iarraidh go gcomhroinnfí le tríú páirtithe aon líomhaintí a dhéantar fúthu.
Tuigim go bhfuil thart ar 30 iarraidh ar achomhairc ann faoi láthair agus go bhfuil dul chun
cinn éagsúil déanta orthu.

2.6 Cásleabhar an Ombudsman
Táim ag obair ó ainmníodh mar Ombudsman mé an fhoghlaim ó chásanna a bhreithnigh an
Oifig seo a dhéanamh níos sorochtana.
Ceann de na bealaí a dhéanaim amhlaidh is ea trí ‘Cásleabhar an Ombudsman’. Is foilseachán
ráithiúil é. D’fhoilsigh mé mo chúigiú heagrán de Chásleabhar an Ombudsman i mí na Nollag
2015. Chomh maith leis sin, d’fhoilsigh mé eagrán speisialta Dhún na nGall den Chásleabhar.
Cuirtear achoimrí ar fáil ann ar ghearáin a fuair an Oifig ón gcontae sin agus foilsíodh é i
gcomhthráth lenár nImeacht For-rochtana i nDún na nGall i mí na Samhna 2015 (féach sonraí
i gCaibidil 2).
Cuirtear achoimrí ar fáil sa Chásleabhar ar chásanna ar dhéileálamar leo sna míonna roimhe
san Oifig. Déantar cur síos ann ar ghearáin ar fud na réimsí go léir lena ndéileálann an Oifig,
amhail Sláinte, Leas Sóisialach, Oideachas, Rialtas Áitiúil, Talmhaíocht, Cánachas agus Tithe
Altranais.
Scaiptear é i bhformáid dhigiteach ar bhreis agus 2,500 oifigeach i soláthraithe seirbhíse
poiblí, ar chomhaltaí den Oireachtas agus ar ionadaithe poiblí eile. Tá sé ar fáil ar shuíomh
Gréasáin na hOifige seo freisin ag www.ombudsman.ie.
Tá an-ghlacadh i measc soláthraithe seirbhíse poiblí agus ionadaithe poiblí leis an
gCásleabhar.

2.7 Seirbhís an Ombudsman a thabhairt chuig na
Réigiúin
Imeacht For-rochtana i nDún na nGall, 2015
Reáchtáil an Oifig seo mórimeacht for-rochtana i Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGall, an
12 Samhain agus an 13 Samhain 2015. Bhí roinnt tionscnamh i gceist leis an imeacht thar an
dá lá:
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Ón taobh clé: Orla Foster, FSS; an Dr Anne Drake, FSS; Peter Tyndall, Ombudsman; Eileen Egan, FSS; Elizabeth
Neely, FSS

i.

Seirbhís glactha gearán don phobal
Reáchtáil baill foirne ón Oifig seo clinic lae iomláin i Leitir Ceanainn chun gearáin a
ghlacadh ón bpobal agus comhairle agus cúnamh a chur ar fáil do ghlaoiteoirí. Bhí áthas
orm go rabhamar in ann cabhrú le líon measartha ard daoine agus luaigh gach duine
de na cuairteoirí faoi na buntáistí a bhaineann le bheith ábalta bualadh lenár bhfoireann
agus ár gcuid seirbhísí a úsáid go pearsanta.

ii.

Comhdháil: ‘Gearán Coitianta atá Ann: Nithe a nDéantar Gearán fúthu i nDún na nGall’
Ar na daoine a d’fhreastail ar an gcomhdháil leathlae seo bhí oifigigh thábhachtacha
ó sholáthraithe seirbhíse poiblí i nDún na nGall, amhail FSS, ospidéil agus údaráis
áitiúla. D’fhreastail roinnt TDanna áitiúla agus ionadaithe ó ghrúpaí deonacha uirthi
freisin. Thug mise agus beirt de mo chuid oifigeach breac-chuntas ar na cineálacha
gearáin a fhaighimid ó Chontae Dhún na nGall, ar aidhm Chásleabhar an Ombudsman,
rud is foilseachán ráithiúil, agus ar conas is féidir linn oibriú le chéile chun soláthar na
seirbhísí poiblí a fheabhsú. Chuamar i mbun plé rídhearfach leis na daoine a d’fhreastail.
Ba cheart go rachadh sé sin chun tairbhe don obair a dhéanfaidh gach duine dínn sa
todhchaí.

iii. Seisiún oiliúna don fhoireann in Ionaid Eolais do Shaoránaigh i gContae Dhún na nGall
Cuireann Ionaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna) seirbhís shármhaith do dhaoine ar fud
na tíre, lena n-áirítear comhairle agus cabhair a chur ar fáil do bhaill den phobal agus
iad ag déileáil le soláthraithe seirbhíse poiblí faoi mo dhlínse. Thapaíomar an deis i nDún
na nGall le míniú a thabhairt d’fhoireann na CICanna i nDún na nGall ar na cineálacha

17

18

Caibidil 2: Súil Siar ar an mBliain

gearáin a ndéileálaimid leo agus conas is féidir leo gearáin a ghlacadh ón bpobal thar ár
gceann. Imeacht rí-úsáideach a bhí san imeacht sin agus táimid ag súil le hoibriú go dlúth
leis na CICanna sa todhchaí le leas an phobail.
Bhuail mé leis an lucht ardbhainistíochta in Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn agus i
gComhairle Contae Dhún na nGall agus mé i gContae Dhún na nGall. Phléamar na deacrachtaí
a ndéileálann soláthraithe seirbhíse poiblí leo i nDún na nGall agus, i gcás Ospidéal Ginearálta
Leitir Ceanainn, phléamar na moltaí in Foghlaim ar son Feabhais, tuarascáil ón Oifig seo.
Tá áthas orm a rá go bhfuaireamar aiseolas rídhearfach ó na daoine ar bhuaileamar leo agus tá
sé beartaithe againn imeacht den chineál céanna a eagrú in áit eile sa tír sa bhliain 2016.

Cuairteanna ar na hIonaid Eolais do Shaoránaigh (CICanna)
Tagann formhór na ngearán a dhéantar linn tríd an bpost, trí ríomhphost, ar líne nó ar an
teileafón. Ó am go chéile, áfach, bíonn daoine ag iarraidh labhairt linn go pearsanta.
Chun rochtain a fheabhsú do dhaoine atá ina gcónaí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tugann
baill foirne ón Oifig seo cuairt ar CICanna chun gearáin a fháil ó bhaill den phobal. Cuireann
cuairteanna míosúla ar Chorcaigh, ar Luimneach agus ar Ghaillimh seirbhís luachmhar áitiúil
ar fáil, ar seirbhís í atá éasca le rochtain do dhaoine atá ina gcónaí ann.
Le linn na bliana 2015, bhí foireann an Ombudsman ar fáil 35 huaire chun comhairle agus
cúnamh a sholáthar agus gearáin a fháil ón bpobal.
CIC Luimnigh sa bhliain 2015
Fuarthas 47 ngearán.
CIC na Gaillimhe sa bhliain 2015
Fuarthas 49 ngearán.
CIC Chorcaí sa bhliain 2015
Fuarthas 56 ghearán.
Thug ár gcuairteanna ar na CICanna deis dúinn chomh maith cúnamh a thabhairt do níos mó
ná 200 duine eile nach raibh a ngearáin laistigh dár sainchúram nó nár phléigh an tsaincheist
leis an soláthraí seirbhíse poiblí ar an gcéad dul síos.

Rannpháirtíocht i dTaispeántais
i.

Taispeántas um Oideachas agus Oiliúint Aosach Chorcaí
Is le fada atá an Oifig ag freastal ar an taispeántas dhá lá seo a chuirtear ar siúl i mí Mheán
Fómhair gach bliain. Bhí sé úsáideach freastal air chun ról agus feidhm na hOifige a chur
chun cinn i réigiún an Deiscirt.

ii.

Seó do Dhaoine os cionn 50 Bliain d’Aois
Is imeacht móréilimh é an Seó do Dhaoine os cionn 50 Bliain d’Aois ar a bhfreastalaíonn
timpeall 23,000 duine thar trí lá. Bhí baill foirne i láthair ag seónna i gCorcaigh agus i
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mBaile Átha Cliath araon chun ceisteanna a fhreagairt maidir le ról na hOifige agus chun
comhairle agus cúnamh a chur ar fáil do bhaill den phobal. Chuir an seó i gCorcaigh le
méadú ar an líon cuairteanna ar CIC Chorcaí.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo siúd ar fad a bhí páirteach inár gclár For-rochtana le
linn na bliana 2015. Mar is gnách, tugann m’fhoireann ár seirbhís go díreach chuig an bpobal ar
bhealach cúirtéiseach gairmiúil.

2.8 An Coiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse
Poiblí agus Achainíocha
Tá ról ag an gComhchoiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha
(PSOP) in achainíocha aonair ó bhaill den phobal a bhreithniú agus i scrúdú a dhéanamh ar
shaincheisteanna córasacha imní a bhaineann le riarachán poiblí go ginearálta. Ar aon dul lena
théarmaí tagartha, lean an Coiste lena theagmháil leis an Oifig seo ar fud na bliana 2015. Is
minic a aimsítear teipeanna córasacha mar thoradh ar obair na hOifige seo, rud a chabhraíonn
le hobair an PSOP agus a dhéanann eolas di.
I mí na Bealtaine 2015, d’fhoilsigh an Coiste tuarascáil chuimsitheach ar an gcóras Soláthair
Dhírigh. Bhí an Coiste den tuairim nach bhfuil an córas reatha oiriúnach don fheidhm agus gur
gá córas nua a chur ina ionad. Idir an dá linn, rinne an Coiste roinnt moltaí arbh é ab aidhm
dóibh an córas reatha a dhéanamh níos daonnachtúla agus níos oscailte. Áiríodh leis na moltaí
a rinneadh moladh gur cheart don Oifig seo agus d’Oifig an Ombudsman do Leanaí dlínse
neamhshrianta a bheith acu maidir le scrúdú a dhéanamh ar ghearáin a dhéanann cónaitheoirí
faoi ionaid soláthair dhírigh.
I mí Mheán Fómhair 2015,
tháinig Ard-Rúnaí na Roinne
Sláinte agus roinnt oifigigh
shinsearacha os comhair
an Choiste chun plé a
dhéanamh ar phleananna
na Roinne le haghaidh
chur in ionad na scéime
Liúntas Soghluaisteachta
agus na scéime Deontas
Mótariompair. Cuireadh
deireadh leis na scéimeanna
mar gheall ar Thuarascálacha
Speisialta na hOifige seo,
tuarascálacha inar cinneadh
go raibh siad ag gníomhú go
neamhdhleathach (féach
Caibidil 3 freisin).

Peter Tyndall, Ombudsman, agus Phelim Quinn, Príomhfheidhmeannach
ar HIQA
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Tháinig mé os comhair an Choiste an 30 Meán Fómhair 2015 chun plé a dhéanamh ar mo
Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2014 agus ar thuarascáil imscrúdaithe chórasaigh na hOifige
seo ar chórais ghearán in ospidéil, is é sin, Foghlaim ar son Feabhais.
Mar chuid d’athbhreithniú ginearálta ar ról agus shainchúram na nOifigí Ombudsman in Éirinn,
reáchtáil an Coiste sraith díospóireachtaí le sealbhóirí poist aonair sa bhliain 2014 agus sa
bhliain 2015. I mí Eanáir 2016, d’fhoilsigh an Coiste tuarascáil a chuimsigh anailís fhairsing a
d’eascair as a bhreithniú agus rinne sé roinnt moltaí a bhí dírithe ar na hoifigí éagsúla a neartú
agus tuilleadh neamhspleáchais a thabhairt dóibh.
Mhol an Coiste:
 nár cheart diúltú do mholtaí imscrúdaithe fhoirmiúil arna ndéanamh ag oifigí Ombudsman
ach sa chás go vótálann 75% de chomhaltaí na Dála déanamh amhlaidh
 gur cheart údarás a thabhairt don Ombudsman lena mbaineann maoirseacht a dhéanamh
ar eintitis earnála príobháidí atá ag fáil airgead poiblí chun an soláthar seirbhísí poiblí a
chistiú
 gur cheart bonn bunreachtúil a bheith ag gach oifig Ombudsman
 nár cheart feidhm a bheith ag pribhléid ghairmiúil dlíodóra chun cosc a chur ar an
Ombudsman rochtain a fháil ar fhaisnéis ábhartha nuair a thionscnaíonn Ombudsman
imscrúdú foirmiúil
 gur cheart cinntí breithiúnais chliniciúil arna ndéanamh ag daoine atá ag gníomhú ar son
FSS agus tithe altranais príobháideacha nó thar a gceann a bheith faoi shainchúram an
Ombudsman
 gur cheart cistiú díreach a chur ar fáil do gach oifig Ombudsman ón Lárchiste.

2.9 An Meabhrán Tuisceana le HIQA
Tá róil atá leithleach agus comhlántach ag an Oifig seo agus ag an Údarás um Fhaisnéis agus
Cáilíocht Sláinte (HIQA) sa réimse um chúram sláinte agus cúram sóisialta agus is féidir le
gearáin nó faisnéis a fhaigheann ceachtar Oifig bheith úsáideach agus tairbheach don dá oifig
uaireanta. I mí Iúil, shínigh mise agus Príomhfheidhmeannach HIQA Meabhrán Tuisceana
thar ceann an dá Oifig. Tá sé beartaithe go gcabhróidh an Meabhrán Tuisceana le faisnéis agus
gearáin a mhalartú idir an dá Oifig le leas is fearr an phobail agus na seirbhísí cúram sláinte
agus cúraim shóisialta. Chomh maith leis sin, bhunaigh an comhaontú nósanna imeachta a
chabhróidh le baill den phobal rochtain a fháil ar sheirbhísí an dá eagraíocht.

2.10 Saincheisteanna Dlínse an Ombudsman
Breithiúnas Cliniciúil
Ní féidir leis an Oifig seo gearáin faoi thithe altranais príobháideacha nó faoi Fheidhmeannacht
na Seirbhíse Sláinte a fhiosrú i gcásanna nach mbaineann an gníomh a ndearnadh gearán
faoi ach le cinneadh breithiúnais chliniciúil (mar shampla, an diagnóis a rinneadh nó an cúrsa
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cóireála a ordaíodh d’othar). Tá sé áitithe agam gur cheart an srianadh sin a bhaint mar go
bhfuil roinnt mhaith daoine ar mian leo gearán a dhéanamh faoin tseirbhís sláinte ag iarraidh
go dtabharfaí aghaidh ar na saincheisteanna sin. Chuir an tAire Sláinte tús sa bhliain 2015 le
hathbhreithniú ar an ábhar sin i gcomhairle leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
agus le páirtithe leasmhara eile. Chuir sé in iúl freisin go raibh sé i bhfabhar an srianadh a
bhaint. Tá dlínse iomlán sa réimse sin um breithiúnas cliniciúil ag Ombudsman Thuaisceart
Éireann, ag Ombudsman Parlaiminteach na Ríochta Aontaithe agus ag roinnt mhaith Oifigí
Ombudsman eile. Tá súil agam go mór go ndéanfar dul chun cinn ar an tsaincheist sin sa
bhliain 2016.

Soláthar Díreach
Ní féidir leis an Oifig seo, de réir an Achta Ombudsman 1980 (arna leasú), gearáin a ghlacadh
faoi ghníomhartha a dhéanann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais i riar an dlí a
bhaineann le himirce nó le headóirseacht. Is é raon feidhme beacht an tsrianta sin is cúis le
heasaontú fadtéarmach idir an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus an Oifig seo i
dtaca le gearáin faoi oibriú laethúil na n-ionad soláthair dhírigh. Tháinig díospóid den chineál
céanna aníos idir an Roinn agus Oifig an Ombudsman do Leanaí. D’áitigh an Oifig seo, faoi mar
atá an scéal faoi láthair, go bhfuil dlínse ag an Oifig seo gearáin den chineál sin a ghlacadh.
Is é seasamh na Roinne ná nach amhlaidh sin. Fuair mé comhairle shoiléir dlí a thacaigh le
seasamh na hOifige seo.
Tharla dhá fhorbairt thábhachtacha sa bhliain 2015. I mí na Bealtaine 2015, d’fhoilsigh an
Comhchoiste Oireachtais um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha tuarascáil
chuimsitheach ar an gcóras Soláthair Dhírigh. Iarradh inti gur cheart dlínse iomlán a thabhairt
don Oifig seo.
Bhunaigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Grúpa Oibre um an bPróiseas
Cosanta agus an Córas Soláthair Dhírigh. Ba é an Breitheamh Onórach Bryan McMahon
cathaoirleach an Ghrúpa Oibre. Chuir an Oifig seo agus Oifig an Ombudsman do Leanaí (OCO)
comhaighneacht faoi bhráid an Ghrúpa Oibre. Thug an Grúpa Oibre tuairisc i mí an Mheithimh
2015. Rinne sé thart ar 170 moladh, lenar áiríodh moladh gur cheart don dá Oifig Ombudsman
sainchúram a bheith orthu i leith gearán a bhaineann le seirbhísí a chuirtear ar fáil do
chónaitheoirí in ionaid soláthair dhírigh, amhail cinntí ar aistriú tar éis shárú na Rialacha Tí
lena rialaítear na hionaid sin. Chuir an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais in iúl ina dhiaidh
sin go raibh sí ag iarraidh go mbeadh dlínse neamhshrianta ag an dá Oifig ar ionaid soláthair
dhírigh, faoi réir comhairle dlí a bhí le fáil ón Ard-Aighne. Tar éis plé lenar bhain oifigigh ón
Roinn, ón Oifig seo agus ó Oifig an Ombudsman do Leanaí, luaigh an Roinn go bhfuil sé mar rún
aici an bealach a réiteach le haghaidh ghealltanas an Aire a chur chun feidhme. Fáiltím go mór
roimh an bhforbairt sin.

Gearáin faoin tSeirbhís Príosún
Cuirtear cosc ar an Oifig seo gearáin a ghlacadh faoi ghníomhartha a dhéanann an Roinn Dlí
agus Cirt agus Comhionannais agus príosúin nó ionaid eile choinneála á riar. Tá an Oifig seo ag
áitiú le fada an lá gur cheart an srianadh a bhaint mar go bhfágann sé nach bhfuil an Oifig seo
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ag teacht le formhór na nOifigí Ombudsman san Eoraip agus lasmuigh di, ar oifigí iad a bhfuil
dlínse iomlán acu ar an réimse sin den chuid is mó.
Go mall sa bhliain 2012, d’fhógair an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais go rabhthas ag
tabhairt nósanna imeachta nua isteach chun gearáin ó phríosúnaigh a imscrúdú. Bunaíodh
painéal imscrúdaitheoirí seachtracha dá bharr. Ba é Seirbhís Phríosúin na hÉireann a
d’earcaigh an painéal agus a rinne íocaíocht leis, áfach, agus ní dhéileálann sé ach leis na
gearáin is tromchúisí, gearáin ar a dtugtar gearáin Chatagóir A. Is é mo thuairim nach bhfuil an
córas láidir go leor ná neamhspleách go leor ar an tseirbhís a imscrúdaíonn sé agus táim den
tuairim gur cheart don Oifig seo dlínse a bheith aici sa réimse seo.

2.11 Tairseach Aonair Gearán le haghaidh Gearáin
Earnála Sláinte
Mar chuid den obair atáthar ag déanamh ar réitigh nua Theicneolaíocht Faisnéise agus
Cumarsáide (TFC) a fhorbairt le haghaidh na hOifige seo agus bainistíocht gearán ar fud
seirbhísí poiblí, tá freagracht glactha agam as dul i gceannas ar fhorbairt an tsuímh Ghréasáin
ilghníomhaireachta HealthComplaints.ie. Tá obair á déanamh ar fhoirm idirghníomhach a
chur san áireamh ann chun a chinntiú gur féidir gearáin faoi gach ábhar a bhaineann le sláinte
phoiblí agus le cúram sóisialta a dhéanamh ar an suíomh Gréasáin. Faoi láthair, is féidir
leis an suíomh Gréasáin, a bhfuil méid suntasach úsáide á bhaint as, daoine a threorú chuig
an bpróiseas cuí gearán ach ní féidir é a úsáid chun gearáin a dhéanamh ar líne. Gabhaim
buíochas leis an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh as an obair atá déanta acu go dtí seo ar
an suíomh Gréasáin a fhorbairt agus a óstáil.

2.12 Gearáin faoin Acht um Míchumas
Cuireann an tAcht um Míchumas 2005 dualgais shuntasacha ar Ranna Rialtais agus ar
chomhlachtaí poiblí eile oibriú go réamhghníomhach ar son cáilíocht beatha a fheabhsú
do dhaoine faoi mhíchumas. Is féidir gearán a dhéanamh chuig an Ombudsman maidir le
cliseadh comhlachta phoiblí cloí le Cuid 3 den Acht um Míchumas. Go sonrach, féadfaidh an
tOmbudsman imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine faoi mhíchumas faoi rochtain ar
fhoirgnimh phoiblí, ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis.
Mar a thuairiscigh mé i mblianta roimhe seo, is cúis díomá é an líon íseal gearán maidir le Cuid
3 den Acht um Míchumas a fhaightear (fuarthas 4 cinn sa bhliain 2015). Tá sé ríthábhachtach
go ndéantar daoine faoi mhíchumas a chur ar an eolas faoina gcearta chun rochtain a fháil ar
sheirbhísí agus ar fhaisnéis agus go bhfuil siad eolach ar a gceart chun dul ar m’iontaoibh mar
Ombudsman chun iniúchadh a dhéanamh ar a ngearáin neamhréitithe. Tá sé thar a bheith
tábhachtach freisin go bhfuil idir ghairmithe agus neamhghairmithe a bhíonn páirteach san
earnáil míchumais eolach ar an Acht um Míchumas 2005.
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TÁBLA 10 - An tAcht um Míchumas - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2015
Fuair

Críochnaithe
Seasadh
Seasadh
go
leis an páirteach
ngearán
leis an
ngearán

Tugadh
Scoireadh
Scoireadh
Níor
cúnamh
den
den seasadh
maidir
ghearán /
ghearán
leis an
leis an Tarraingíodh
roimh am ngearán
ngearán
siar é

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

Láimhseáil
Gearán (alt 38
go halt 39)

2

0

0

0

0

0

1

0

1

Inrochtaineacht
Seirbhísí arna
gcur ar fáil do
Chomhlacht
Poiblí (alt 27)

1

1

0

0

1

0

0

0

2

Rochtain ar
Sheirbhísí (alt
26)

1

0

0

0

0

0

2

0

2

Iomlán

4

1

0

0

1

0

3

0

5

2.13 An Scéim Oifigiúil Gaeilge
Le linn na bliana 2015, rinne Oifig an Ombudsman, i dteannta Oifig an Choimisinéara
Faisnéise, an tríú dréachtscéim uaithi faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a ullmhú. D’fhaomh
an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an Scéim (atá ar fáil ar www.
ombudsman.ie) agus beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón 29 Feabhra 2016 nó
go dtí go bhfaomhfar scéim nua, cibé acu is déanaí.

2.14 Ráiteas Straitéise 2013-2015
Ós rud é go raibh an bhliain 2015 ar an mbliain deiridh den Phlean Straitéiseach reatha, is
tráthúil machnamh a dhéanamh ar na príomhfhorbairtí sa 12 mhí is déanaí agus béim a
leagan ar roinnt tionscnaimh shuntasacha ar tugadh fúthu le trí bliana anuas. Leanfaimid ar
aghaidh ag déanamh forbairt ar na héachtaí sin sna blianta romhainn chun sinn a thabhairt
níos giorra dár bhfís a bhaint amach, is é sin, seirbhís phoiblí atá cóir, oscailte, cuntasach
agus éifeachtach a chur ar fáil.
Cuireadh ceangal orainn leis an bplean oibriú go hinmheánach chun cásanna a phróiseáil
ar an gcaighdeán is airde agus ár bhfoireann a fhorbairt. Chomhlíonamar na cuspóirí sin
trí thionscnaimh éagsúla atá go domhain san eagraíocht. I measc na dtionscnamh sin,
bunaíodh córais oibriúcháin atá solúbtha agus fuinniúil agus tugadh caighdeáin cháilíochta
agus cleachtais dearbhú cáilíochta isteach, lena n-áirítear meicníochtaí chun a chinntiú go
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bhfoghlaimímid ó aon easnaimh a shainaithnítear. Sholáthraíomar clár sa bhliain 2015 a
chuimsigh tionscnaimh dhírithe oiliúna do chásoibrithe. Chomh maith leis sin, d’earcaíomar
roinnt baill foirne is speisialtóirí chun saineolas ár bhfoirne a neartú.
Leanamar ar aghaidh ag oibriú le geallsealbhóirí éagsúla chun leas a bhaint as na
ceachtanna a foghlaimíodh ónár gcuid oibre d’fhonn seirbhísí poiblí a fheabhsú le leas
na saoránach go léir. Maidir le tionscnaimh ar tugadh fúthu le linn thréimhse an Phlean
Straitéisigh reatha, amhail foilsiú an chásleabhair ráithiúil agus foilsiú mo thuarascála dar
teideal Bás Maith ar chúram deireadh saoil, ar nithe iad a chabhraigh le léargas a gnóthaíodh
ó mo scrúdú ar ghearáin a chomhroinnt, tá áthas orm a rá gur chuir soláthraithe seirbhíse
poiblí agus a gcuid foirne fearadh na fáilte rompu agus go bhfuil siad á n-úsáid chun
caighdeáin seirbhíse a fheabhsú.
Sa bhliain 2015, thug mé faoin gcéad imscrúdú féintionscnaimh Ombudsman dar teideal
Foghlaim ar son Feabhais. Féachadh san imscrúdú sin ar an dóigh a láimhseálann ospidéil
phoiblí in Éirinn gearáin faoina gcuid seirbhísí agus ar cé acu atá nó nach bhfuil siad ag
foghlaim ó ghearáin d’fhonn na seirbhísí a chuireann siad ar fáil a fheabhsú. Tá tuilleadh
sonraí ina leith sin leagtha amach in áiteanna eile sa tuarascáil seo. Léirítear san aiseolas
dearfach a fuair mé go bhfuil comhroinnt tuairimí agus éisteacht oscailte le haiseolas ina
gcuid dhílis de sheirbhísí poiblí ar ardchaighdeán atá dírithe ar chustaiméirí a sholáthar.
Leathnaíodh sainchúram na hOifige seo chuig tithe altranais príobháideacha sa bhliain 2015
freisin. Chun tacú le tithe altranais obair na hOifige seo a thuiscint agus chun a chinntiú
go mbunófaí córais láimhseála gearán dea-chleachtais ón tús, rinne an Oifig seo óstáil ar
sheimineáir faisnéise ar fud na tíre agus dhear sí córas eiseamláireach gearán do thithe
altranais. Tá súil agam go mbeidh sé sin ar an gcéad chéim i dtreo chaighdeánú na gcóras
láimhseála gearán ar fud na seirbhíse poiblí.
Is é an aidhm atá leis an gcéad phlean straitéiseach eile cur leis an iomad éachtaí atá bainte
amach againn le trí bliana anuas. Dírítear go príomha ar an méid seo a leanas ann: an
tionchar atá ag an Oifig seo ar an mórsheirbhís phoiblí a leathnú/a fheabhsú, an leibhéal
seirbhísí a sholáthraímid a fheabhsú go leanúnach, agus a chinntiú go gcuirfidh ár gcórais
agus ár bpróisis ar ár gcumas ár gcuspóirí a bhaint amach.

2.15 Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman
Eagraíocht dhomhanda le haghaidh comhair idir níos mó ná 170 institiúid neamhspleácha
Ombudsman as níos mó ná 90 tír ar fud an domhain is ea Institiúid Idirnáisiúnta na
nOmbudsman (IOI). Bunaíodh sa bhliain 1978 í. Tar éis mé a thoghadh chuig an ról mar Dhara
Leas-Uachtarán ar an IOI, d’éirigh mé as an ról mar Uachtarán ar an Réigiún Eorpach den
Institiúid. Agus mé i mo chomhalta den Bhord Réigiúnach, áfach, lean mé ar aghaidh le ról
gníomhach a imirt in obair an Réigiúin le linn na bliana agus tugadh cuairt dom freastal ar
imeachtaí inar cuireadh coincheap an Ombudsman chun cinn agus páirt a ghlacadh sna
himeachtaí sin. Áiríodh leo sin cur i láthair a thabhairt os comhair coiste parlaiminteach
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Iodálach i mí Dheireadh Fómhair, rud inar phléigh mé an tábhacht a bhaineann le
hOmbudsman náisiúnta a bheith i bhfeidhm. Chomh maith leis sin, d’fhorbair mé treoir deachleachtais maidir le prionsabail an IOI le linn na bliana, rud a bhaineann le scéimeanna nua
Ombudsman a chur ar bun nó le scéimeanna atá ann cheana féin a athchóiriú.

2.16 Líonra Eorpach na nOmbudsman
Bhí an 10ú Seimineár Náisiúnta de chuid Líonra Eorpach na nOmbudsman ar siúl i Vársá
ag deireadh mhí Aibreáin. Is é an tOmbudsman Eorpach a eagraíonn an seimineár sin.
“Ombudsmain in aghaidh idirdhealaithe” a bhí i dtéama an tseimineáir agus rinneadh plé ar
na cearta atá ag daoine breacaosta, ag mionlaigh náisiúnta agus ag daoine faoi mhíchumas
lena linn. Tugadh cuairt dom labhairt faoin ról atá ag an Ombudsman maidir le cearta daoine
breacaosta a chinntiú. Ar an lá deireanach den seimineár, thaistil toscairí chuig Kraków agus
thug siad cuairt an-mhothúchánach ar Auschwitz-Birkenau. Le linn na cuairte sin, shínigh
Ombudsmain as gach cearn na hEorpa dearbhú lenar deimhníodh a dtiomantas do chearta
an duine a chosaint agus a chur chun cinn.

“Tá an-áthas orm go bhfuil an próiseas á chríochnú anois agus is mór
agam an leibhéal tiomantais, gairmiúlachta agus díograise a chuir tú
isteach thar mo cheann san imscrúdú ar na hábhair a ndearna mé gearán
fúthu.”
Gearánach

“Táim faoi chomaoin go héag agat as an obair dhochloíte a rinne tú ar ár
gcás. Ba mhór an sólás againn an tacaíocht a thug tú agus an chomhbhá a
léirigh tú do gach ar fhulaingíomar.”
Gearánach
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03
Tuarascálacha
ón Ombudsman
“Tá an Rannóg Fiosruithe ar an gcéad phointe teagmhála do gach
gearán a fhaigheann an Oifig, cibé acu a fhaightear an gearán trí litir,
trí ríomhphost, thar an teileafón nó i bpearsa. Cé go mbíonn an obair
dúshlánach ó am go chéile, is féidir an-sásamh a bhaint aisti freisin,
go háirithe nuair a fheiceann tú an difríocht is féidir le hOifig mar seo a
dhéanamh do shaol daoine eile.”
Elaine, an Fhoireann Fiosruithe, Oifig an Ombudsman
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Caibidil 3: Tuarascálacha ón Ombudsman
3.1 Foghlaim ar son Feabhais: Imscrúdú ar an dóigh a
ndéanann ospidéil phoiblí gearáin a láimhseáil
I mí na Bealtaine, d’fhoilsigh mé i dtuarascáil dar teideal Foghlaim ar son Feabhais na torthaí
ar imscrúdú féintionscnaimh ar an dóigh a ndéanann ospidéil phoiblí gearáin a láimhseáil.
Chuir mé tús leis an imscrúdú sin toisc go raibh imní orm nach raibh ach fíorbheagán gearán
faoin gcóras cúram sláinte á bhfáil ag an Oifig seo i gcomparáid leis an líon a bhí á fháil ag
oifigí Ombudsman i dtíortha eile. Ba é ‘Foghlaim ar son Feabhais’ an chéad imscrúdú a bhí
déanta ag an Ombudsman ar a chonlán féin ó bhunú na hOifige. Bhí sé ar an imscrúdú ab
fhairsinge a bhí déanta ag an Oifig seo riamh freisin agus bhí an méid seo a leanas i gceist
leis: suirbhé a dhéanamh ar gach ospidéal poiblí (idir ospidéil de chuid FSS agus ospidéil
dheonacha), cuairteanna suímh ar shampla ospidéal (lenar áiríodh ospidéal máithreachais
agus saoráid meabhairshláinte), agallaimh a dhéanamh le foireann tosaigh agus shinsearach
na n-ospidéal, agus comhairliúchán le rialálaithe, le scoileanna míochaine agus altranais
agus le grúpaí san earnáil sláinte agus le grúpaí tathanta. D’iarr an Oifig seo ar dhaoine den
phobal a n-eispéiris ar ghearán a dhéanamh (idir dhea-eispéiris agus dhrocheispéiris) a chur
in iúl freisin. Ina theannta sin, reáchtálamar roinnt bheag fócasghrúpaí le daoine den phobal
agus le daoine a rinne gearán chugainn roimhe seo.
Le linn an imscrúdaithe, thángthas ar chuid mhór dea-chleachtas ar fud na tíre maidir leis an
dóigh ar láimhseáladh gearáin, dea-chleachtais a rabhamar sásta aird a tharraingt orthu sa
tuarascáil. Fuarthas an méid seo a leanas amach san imscrúdú freisin, áfach:
 bíonn eagla ar a lán úsáideoirí seirbhísí ospidéil gearán a dhéanamh mar gheall ar na
hiarmhairtí a d’fhéadfadh bheith ann dá gcóireáil féin nó do chóireáil a ngaolta
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 ní chreideann a lán úsáideoirí seirbhísí ospidéil go ndéanfaidh an gearán aon difear ar
bith
 bíonn deacracht ag a lán úsáideoirí seirbhísí ospidéil lena fháil amach conas is féidir leo
gearán a dhéanamh agus níl siad ar an eolas faoin tacaíocht atá ar fáil dóibh déanamh
amhlaidh (lena n-áirítear an ceart atá acu an t-ábhar a chur faoi bhráid na hOifige seo)
 cuireann moilleanna, freagraí neamhiomlána ar a ngearán agus mainneachtain
leithscéalta cearta a chur ar fáil as dá lán úsáideoirí seirbhísí ospidéil.
Mar thoradh ar an imscrúdú, rinne mé roinnt moltaí ar ghlac FSS go hiomlán leo. Go háirithe,
d’iarr mé ar FSS agus ar gach ospidéal córas láidir gearán a chur i bhfeidhm chun an méid
seo a leanas a chinntiú:





go mbíonn sé éasca do dhaoine gearán a dhéanamh
go mbíonn rochtain ag daoine ar sheirbhís tathanta éifeachtach neamhspleách
go mbíonn gearán comhsheasmhach aonair ann
go ndéantar imscrúdú neamhspleách ar na gearáin is tromchúisí.

Mhol mé freisin go bhféadfaí na
ceachtanna a foghlaimíodh ó
ghearáin a úsáid taobh le foinsí eile
faisnéise amhail na ceachtanna
a foghlaimíodh ó dhlíthíocht, ó
theagmhais thromchúiseacha agus ó
“neasteagmhais”, fiú, chun a chinntiú
go nglacfar cur chuige cuimsitheach i
leith foghlaim ó bhotúin.

LEARNING TO GET BETTER
An investigation by the Ombudsman into how public hospitals handle complaints

Learning to
Get Better
An investigation by the Ombudsman into
how public hospitals handle complaints

San am i láthair, tá plean
gníomhaíochta á fhorbairt ag FSS chun
na moltaí a rinneadh sa tuarascáil a
chur chun feidhme agus bíonn an Oifig
seo i dteagmháil tháirgiúil rialta le
FSS ina leith sin. Tá sé ar intinn agam
faireachán a dhéanamh ar chur chun
feidhme na moltaí sin le linn na bliana.
Chomh maith leis sin, beidh mé ag
obair leis an Roinn Sláinte, le FSS
agus le príomh-gheallsealbhóirí eile
ar an gcóras reatha gearán sláinte a
athchóiriú sa bhliain atá romhainn.

I
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3.2 Na Scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta
agus an Deontas Mótariompair: An tEolas is Déanaí
Chinn an Roinn Sláinte na Scéimeanna um an Liúntas Soghluaisteachta agus an Deontas
Mótariompair a dhúnadh d’iarratasóirí nua de bhun Tuarascálacha Speisialta ón Oifig seo
ina bhfuarthas amach go sáraíonn na scéimeanna an reachtaíocht um Stádas Comhionann.
Sa bhliain 2013, chuir an Rialtas in iúl go bhfuil sé ar intinn aige scéim reachtúil nua um
thacaíocht iompair a thabhairt isteach do dhaoine faoi mhíchumas a bhfuil riachtanais
soghluaisteachta acu. Tá sé de fhreagracht ar an Roinn Sláinte anois an dréachtreachtaíocht
a thabhairt ar aghaidh. Cúis díomá dom is ea an fad ama atá á thógáil chun an scéim nua a
thabhairt isteach.
Nuair a tháinig an tArd-Rúnaí ar an Roinn Sláinte os comhair an Chomhchoiste Oireachtais
um Maoirseacht na Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha i mí Mheán Fómhair 2015 chun an
t-ábhar a phlé, rinne an Coiste an-cháineadh ar an moill ina leith. Cé gur admhaigh an tArdRúnaí an mhoill, chuir sé béim ar a chasta atá an tasc a bhaineann leis an reachtaíocht nua
a dhearadh. Gheall sé go gcoinneodh sé an Oifig seo ar an eolas faoin dul chun cinn ar an
reachtaíocht. Cé go nglacaim leis gur dúshlán suntasach atá sa dá scéim riaracháin roimhe
seo a athrú ina scéim reachtúil aontaithe aonair ina bhfuil critéir shoiléire incháilitheachta i
réimse lena ngabhann an-chastacht agus an-íogaireacht, tá súil agam go gcaithfidh an Roinn
leis an tsaincheist mar ábhar práinne.

“Cé nach cuid mhór airgid i gcoitinne é €204 in aghaidh na seachtaine,
tugann an tsuim sin slán mé agus tá difríocht ollmhór déanta aici cheana
féin dár saol laethúil.”
Gearánach
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04
Cás-Staidéir
an Ombudsman
“Gné fhiúntach den ról atá agam mar chásoibrí is ea seirbhís a chur ar fáil
do roinnt de na daoine is leochailí sa tsochaí. Bhí lúcháir orm cúnamh a
thabhairt do mháthair lena hiarratas ar Liúntas Cúram Baile. Tá a mac,
atá seacht mbliana d’aois, ag fulaingt asma briosc, ailléirgí diana, máchail
chainte agus teanga agus Siondróm Klinefelter. Le linn dom measúnacht a
dhéanamh ar a gearán, fuair mé faisnéis bhreise liachta a chabhraigh lena
hiarratas. Bronnadh an Liúntas ina dhiaidh sin.”
Orla, an Fhoireann Mheasúnachta, Oifig an Ombudsman
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Caibidil 4: Cás-Staidéir an Ombudsman
SLÁINTE
4.1 Tugadh cógas faoisimh ó phian d’fhear a bhí a sheacht
n-oiread níos mó ná an cógas ba cheart dó a fháil
Cúlra
Rinne teaghlach an fhir gearán chuig an Ombudsman tar éis dó cógas faoisimh ó phian a fháil
a bhí a sheacht n-oiread níos mó ná an cógas a moladh dó. Tugadh an cógas dó ar dhá ócáid
éagsúla sular tugadh an earráid faoi deara. Bhí an teaghlach ag iarraidh a fháil amach cé na
bearta a bhí á ndéanamh ag an ospidéal chun a chinntiú nach ndéanfaí a leithéid earráide
arís. Ar an earráid a aimsiú, dúirt an teaghlach gur chuir na tuairimí ón lia comhairleach
múisiam orthu agus go raibh siad míchuí agus cosantach. Chomh maith leis sin, d’iarr siad
ar an Ombudsman aird a tharraingt ar an gcás seo ionas go bhféadfadh ospidéil eile ceacht a
fhoghlaim uaidh.
An fear lena mbaineann, a d’fhulaing ailse roimhe seo, ligeadh é isteach sa bharda lae in
Ospidéal Naomh Uinseann. Cóireáladh é le haghaidh díhiodráitithe agus thug sé faoi roinnt
scrúduithe. Le linn an ama a chaith sé san ospidéal, chuir dochtúir ceist ar an bhfear faoin
gcógas faoisimh ó phian a bhí á thógáil aige. Dúirt an fear go raibh sé ag tógáil seacht bpiollaire
dhá uair sa lá. Ón méid sin, bhí sé de thuiscint ag an dochtúir go raibh an fear ag tógáil 70
mgs (seachas 10 mgs) d’fhaoiseamh ó phian dhá uair sa lá. Scríobhadh an t-oideas agus
ghlac dochtúir eile ceannas ar chúram an fhir ansin. Ba é an dochtúir sin a riar an dáileogacht
mhícheart dó ar dhá ócáid éagsúla sular thug cógaiseoir an ospidéil an earráid faoi deara.
D’fhág sé sin go bhfuair an fear dáileogacht seacht lá laistigh de thréimhse dhá uair déag.
Tharla sé sin dhá lá as a chéile sular stopadh é. Ba ghá an fear a ligean isteach san Aonad
Breathnóireachta Leighis ansin ar mhaithe le dlúthfhaireachán a dhéanamh air. Tháinig
ionfhabhtú scamhóg agus niúmóine ar an bhfear ina dhiaidh sin. Ar an drochuair, fuair an fear
bás mí amháin ina dhiaidh sin san ospidéal mar gheall ar an riocht sin.

Scrúdú
Mar fhreagairt don teagmhas, d’iarr an t-ospidéal ar an Stiúrthóir Cliniciúil um Chúram
Neamhsceidealta Athbhreithniú ar Theagmhas Inmheánach a dhéanamh. Tháinig an Stiúrthóir
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Cliniciúil leis an dochtúir lena mbaineann agus le lia comhairleach an fhir. Ghabh an lia
comhairleach leithscéal leis an teaghlach roinnt uaireanta le linn an athbhreithnithe. Cuireadh
faisnéis faoin teagmhas ar aghaidh chuig an gCoiste um Shábháilteacht Othar san ospidéal
(atá faoi chathaoirleacht ag an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin) ar mhaithe le foghlaim
leathan a éascú. De réir na tuarascála ón Stiúrthóir Cliniciúil, ba é an phríomhthoisc taobh
thiar den eachtra ná nár fhíoraigh an dochtúir an t-oideas agus gur ghlac sé leis gur chuimsigh
an t-oideas 70 mg d’fhaoiseamh ó phian dhá uair sa lá. I measc na dtosca eile a chuir leis an
eachtra, bhí an fhíric go raibh an dochtúir an-ghnóthach ar an mBarda Lae ar an lá sin agus
nach mbíodh aon ionchur á fháil ón gcógaslann gach lá ag an am. Cuireadh bearta i bhfeidhm
ansin chun earráidí den chineál céanna a sheachaint amach anseo. Áiríodh leo sin baill foirne
bhreise a cheapadh chuig leibhéal an chláraitheora agus clúdach méadaithe cógaslainne a
chur ar fáil sa Bharda Oinceolaíochta Lae. Beag beann ar na bearta breise sin, bhí imní ar an
Ombudsman go fóill go bhféadfadh earráid den sórt sin teacht chun cinn arís. Mheas sé go
mbeadh sé tairbheach don fhoireann leighis oiliúint leanúnach a fháil i sábháilteacht cógais
agus gur cheart a chur i gcuimhne dóibh gur gá dáileoga cógais a fhíorú sula sannfar iad.

Toradh
Tháinig oifigigh ó Oifig an Ombudsman le chéile leis an lia comhairleach agus leis an Stiúrthóir
Cliniciúil um Chúram Neamhsceidealta chun an cás a phlé. Gheall an t-ospidéal go bpléifeadh
sé leis an gCoiste um Shábháilteacht Othar an dóigh is fearr chun a chur i gcuimhne do gach
ball foirne leighis gur gá dóibh dáileoga cógais a fhíorú. B’fhéidir go bhféadfaí é sin a dhéanamh
trí imeachtaí leanúnacha oiliúna a reáchtáil nó tríd an bhfóram mórchuairteanna laistigh den
ospidéal. D’iarr an lia comhairleach cóireála freisin go ngabhfaí a leithscéal ó chroí leis an
teaghlach as na tuairimí a chuir múisiam orthu.

4.2 Tacaíocht do lánúin altrama nár chomhlíon na
caighdeáin
Cúlra
Lánúin ar cheadaigh FSS iad le déanaí mar thuismitheoirí gearrthéarmacha altrama, rinne siad
gearán faoin idirghníomhaíocht a bhí acu leis an rannóg oibre sóisialta. Dúirt siad nach bhfuair
siad dóthain faisnéise, le linn an chéad socrúcháin a bhí acu sa bhliain 2012, faoi riachtanais na
leanaí sular chomhaontaigh siad iad a altramú. Dúirt siad nár cuireadh aon phleananna cúraim
ar fáil dóibh, nár tugadh aon tacaíocht phraiticiúil dóibh le linn an tsocrúcháin – ceann a bhí
deacair – agus nár tairgeadh aon chomhairleoireacht dóibh nuair a chlis an socrúchán. Cé gur
éirigh leis an dara socrúchán gearrthéarmach a bhí acu, rinne siad gearán gur cháin a n-oibrí
sóisialta iad (ina dtuairim) as a bheith rómhór leis an naíonán nuair a bhuail siad léi tar éis an
tsocrúcháin. Dúirt an lánúin nár pléadh go cothrom ná go tráthúil leis an ngearán foirmiúil a
rinne siad chuig FSS.

Scrúdú
Chinn an tOmbudsman gur neamhleor a bhí an freagra a thug FSS don lánúin. Ní dhearnadh
aon iarracht teacht le chéile leis an lánúin chun a n-ábhair imní a phlé nó a réiteach. Ba
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neamhchruinn a bhí roinnt de na sonraí sa fhreagra agus níor léiríodh iad na sonraí a bhí
sna taifid oibre sóisialta. De bharr chineál tromchúiseach an ghearáin sin, tháinig foireann
an Ombudsman le chéile leis an bhfoireann oibre sóisialta a d’oibrigh leis an lánúin. Fuair an
tOmbudsman amach nár cloíodh leis na caighdeáin ábhartha altrama agus nár léirigh an t-oibrí
sóisialta dóthain comhbhá ná tuisceana agus í ag déileáil leis an lánúin tar éis an tsocrúcháin.
Leag an tOmbudsman a thuairimí ar an ábhar amach i litir chuig TUSLA.

Toradh
Cuireadh TUSLA (an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach) ar bun i mí Eanáir 2014
agus ghlac sé freagracht ó FSS as seirbhísí do leanaí agus don teaghlach. Scríobh TUSLA litir
leithscéil chuig an lánúin ansin. D’admhaigh sí a bhailí a bhí an gearán agus ghlac sí leis nár
caitheadh leis an lánúin de réir na gcaighdeán altrama a bhí i bhfeidhm. Ghlac TUSLA leis
freisin nár láimhseáladh an gearán i gceart agus nár tugadh deis dóibh teacht ar réiteach
neamhfhoirmiúil ná freastal ar chruinniú sa bhliain 2012. Dúirt sí gur glacadh dáiríre na
saincheisteanna a tarraingíodh anuas agus go gcuirfí iad san áireamh sa mhaoirseacht
leanúnach a dhéantar ar oibrithe sóisialta i gcúram altrama agus san oiliúint leanúnach a
chuirtear ar fáil dóibh.
Cé gur ghlac an lánúin leis an leithscéal, chinn siad gan leanúint ar aghaidh mar thuismitheoirí
altrama.

4.3 Diúltaíodh aisíoc táillí oideas go míchothrom do
lánúin
Cúlra
Rinne fear gearán faoi chinneadh a rinne FSS gan táillí oideas a aisíoc leis agus lena bhean
chéile. Cónaíonn an fear ina aonar. Tá sé dall agus tá galar Parkinson air. Cónaíonn a bhean
chéile i dteach altranais.

Scrúdú
Tugadh táillí oideas isteach sa bhliain 2010. Bhí cárta liachta ag an bhfear agus ag a bhean
chéile araon ag an am sin, ach d’fhreastail siad ar chógaslanna difriúla. Tar éis don fhear teacht
ar an eolas i mí na Bealtaine 2014 go raibh sé agus a bhean chéile i dteideal clárú mar ‘ghrúpa
teaghlaigh’ (a fhágann go n-íocfaidh an teaghlach táillí oideas suas go teorainn ar leith), rinne
sé iarratas chuig FSS ar aisíoc táillí oideas ar feadh tréimhse ceithre bliana.
Dhiúltaigh FSS do na táillí breise a thabhaigh sé linn an tréimhse sin a aisíoc leis toisc nach
raibh sé agus a bhean chéile cláraithe mar theaghlach.

Toradh
Tharraing an tOmbudsman aird ar chúinsí uathúla an cháis seo le FSS. Chomhaontaigh FSS an
difríocht sna táillí oideas (€305) a íocadh sa tréimhse lena mbaineann a aisíoc leis ansin.
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4.4 Rinneadh gnáthamh neamhriachtanach ar bhean san
ospidéal
Cúlra
D’fhreastail bean ar Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge le haghaidh coinne maidir le gnáthamh
gínéiceolaíoch roimh obráid. Le linn na coinne sin, dúirt an bhean nach raibh an dochtúir, ar
dhochtúir ionaid é, in ann ceisteanna áirithe a fhreagairt, nach ndearna sé tástáil le haghaidh
toirchis agus nár shínigh sé an fhoirm riachtanach. Cúpla lá ina dhiaidh sin, d’fhreastail an
bhean ar an ospidéal agus chuaigh sí faoin ngnáthamh. Tháinig sé chun solais ina dhiaidh sin
go raibh an bhean torrach agus nach mbeadh uirthi dul faoin ngnáthamh dá ndéanfaí an tástáil
cheart ag an am. Rinne an bhean gearán chuig FSS ar dtús agus ansin chuig an Ombudsman.

Scrúdú
Rinne an tOmbudsman scrúdú ar an imscrúdú a rinne an t-ospidéal ar an ngearán ón mbean.
Ghlac an lia comhairleach leis gur cheart don dochtúir ionaid bheith in ann gach ceist ón
mbean a fhreagairt agus na tástálacha riachtanacha a dhéanamh. Glacadh leis freisin nár
coinníodh taifid ar chóireáil na mná chomh maith agus ba cheart iad a choinneáil. Tar éis
dó imscrúdú a dhéanamh ar an ngearán ón mbean, ghabh an t-ospidéal a leithscéal léi as
gníomhartha an dochtúra ionaid. Rinne an t-ospidéal athrú ar a nósanna imeachta maidir le
tástáil le haghaidh toirchis a dhéanamh ar othair ghínéiceolaíochta, lenar áiríodh an dóigh a
n-úsáidtear foirmeacha toilithe, agus chuir sé oiliúint ar gach ball foirne sa ról atá acu maidir le
gearáin a bhainistiú.

Toradh
Cé gur ghlac sé leis nár cheart an t-easnamh i gcúram na mná teacht chun cinn, bhí an
tOmbudsman den tuairim gur réasúnta a bhí na bearta a rinne an t-ospidéal chun feabhas a
chur ar chaighdeán a sheirbhíse tar éis dó imscrúdú a dhéanamh ar an ngearán.

4.5 Laghdaigh oifig áitiúil Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin
in ainneoin nach raibh aon laghdú náisiúnta ann
Cúlra
Rinne fear gearán chuig an Ombudsman maidir le laghdú ina Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin.
Ag an am sin, bhí raon tacaí fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas ar fáil, iad deartha chun
cabhrú leo post a fháil agus post a choinneáil. Áiríodh leo sin ionaid chreidiúnaithe oiliúna a bhí
á reáchtáil ag FSS nó ag soláthraithe seirbhíse faoi chonradh ag FSS, agus ceardlanna sainithe
foscúla. Choinnigh oiliúnaithe i mbuncheardlanna oiliúna agus foscúla a n-íocaíocht leasa
shóisialaigh, arbh í an Liúntas Míchumais i bhformhór na gcásanna, agus fuair siad liúntas
oiliúna, arbh é an Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin, gach seachtain.
Dúirt an fear go ndearnadh laghdú ar a Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin in ainneoin gur fhógair
an tAire Kathleen Lynch ag an am nach gcuirfí laghdú den sórt sin chun feidhme.
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Scrúdú
Nuair a rinne an fear gearán chuig FSS maidir leis an laghdú sin, chuir an Bainisteoir
Limistéir um Chúram Príomhúil, Pobail agus Leanúnach in iúl dó go n-íoctar an Liúntas
Oiliúna Athshlánúcháin ar feadh uastréimhse trí bliana. Chuir an tOifigeach Limistéir um
Ghnóthaí Tomhaltóirí in FSS in iúl don Ombudsman ansin gur laghdaíodh ráta an Liúntais
Oiliúna Athshlánúcháin ar bhonn áitiúil mar chuid de bhearta srianadh costais. Tugadh don
Ombudsman freisin litir arna n-eisiúint ag an aonad oiliúna a bhí i gceist d’oiliúnaithe, rud inar
luadh go raibh an laghdú mar chuid de bhearta srianadh costais.
Rinne an tOmbudsman idirchaidreamh leis an Roinn Sláinte ansin, a dheimhnigh nach bhfuil
Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin iníoctha ach ar feadh thréimhse na hoiliúna ar chúrsa oiliúna
athshlánúcháin. Dheimhnigh sí freisin nár údaraigh an Roinn aon laghdú ar an Liúntas Oiliúna
Athshlánúcháin.

Toradh
Aisíocadh leis an bhfear an laghdú ina Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin don tréimhse idir an dáta
a laghdaíodh an liúntas agus an dáta a chríochnaigh sé a oiliúint athshlánúcháin. B’ionann é
sin agus €265.20 san iomlán. Chomhaontaigh FSS aisíocaíocht a thabhairt do dhaoine eile a
ndeachaigh an laghdú i bhfeidhm orthu freisin.

OIDEACHAS
An Scéim um Fhreastal Réasúnta i Scrúduithe Stáit (RACE)
Iarrthóirí a bhfuil riocht buan nó riocht fadtéarmach acu, lena n-áirítear deacrachtaí radhairc
agus éisteachta, nó a bhfuil deacrachtaí foghlama sonracha acu a gcreideann siad go gcuirfidh
siad isteach go mór ar a bhfeidhmíocht i scrúduithe, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh
chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit ar fhreastal réasúnta a chur i bhfeidhm chun iad a éascú
scrúduithe a dhéanamh e.g. féadfaidh iarrthóir a bhfuil dianlagú éisteachta air iarratas a
dhéanamh ar dhíolúine ó chluas-scrúdú.

4.6 Deonaíodh cúnamh do dhalta a bhfuil míchumas
scríbhneoireachta aici ceithre lá roimh a Scrúduithe
Ardteistiméireachta
Cúlra
Rinne bean gearán gur dhiúltaigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit don iarratas a rinne a hiníon
faoin Scéim RACE chun próiseálaí focal a úsáid le linn a Scrúduithe Ardteistiméireachta. Fuair
an tOmbudsman an gearán seachtain amháin roimh thús na Scrúduithe Ardteistiméireachta.
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Scrúdú
Tá neamhord comhordaithe forbartha ar iníon na mná, rud a fhágann go mbíonn sé deacair di
scríobh de láimh ar feadh tréimhsí fada ama. Ós rud é go raibh próiseálaí focal in úsáid aici le
linn na scoilbhliana, ní raibh sí cleachta le bheith ag scríobh de láimh ar feadh tréimhsí fada.
Le linn an scrúdaithe ón Ombudsman, dúirt an mháthair go raibh Scolóis ar a hiníon agus nár
chuir sí an Coimisiún ar an eolas faoi sin. Rinne an tOmbudsman teagmháil leis an gCoimisiún
chun an scéal a mhíniú agus chuir sé fianaise bhreise leighis faoina bhráid.

Toradh
Rinne Coimisiún na Scrúduithe Stáit athbhreithniú láithreach ar a hiarratas agus, ceithre lá
roimh a Scrúduithe Ardteistiméireachta, tugadh cead don dalta próiseálaí focal a úsáid.

4.7 Diúltaíodh tarscaoileadh do dhalta tar éis a scóir a
ríomh go mícheart
Cúlra
Faoin Scéim RACE, rinne dalta a bhfuil disléicse agus dioscalcúile uirthi iarratas ar
tharscaoileadh ó mheasúnacht ar a scileanna litriúcháin, gramadaí agus poncaíochta ina
scrúduithe teanga Ardteistiméireachta. Dhiúltaigh Coimisiún na Scrúduithe Stáit don iarratas
sin. Rinne sí achomharc in aghaidh an chinnidh chuig an mBord Achomhairc Neamhspleách
ansin. Sheas an Bord leis an gcinneadh bunaidh.

Scrúdú
Chun bheith incháilithe do tharscaoileadh ón measúnacht ar litriú, ar ghramadach agus ar
phoncaíocht, ní mór na nithe seo a leanas a bheith ag an iarrthóir:
 fianaise ar Shaindeacracht Foghlama chun críche na Scéime RACE, agus
 scór caighdeánaithe 85 nó níos lú i dtriail cheadaithe litriúcháin, agus
 ráta earráide litriúcháin/gramadaí/poncaíochta 8% nó níos mó i samplaí scríofa.
Léiríodh sa tuarascáil ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit nár cháiligh sí do tharscaoileadh
toisc gur cothrom le 7.2% agus le 3.4% a bhí na rátaí earráide ina scripteanna scríofa.
Fuair an tOmbudsman amach go ndearna an Múinteoir Tacaíochta Foghlama na scóir sin a
athmheasúnú go 11% agus go 8.1% ina dhiaidh sin agus gur cuireadh na scóir sin faoi bhráid
Choimisiún na Scrúduithe Stáit ag céim an achomhairc.
D’iarr an tOmbudsman ar Choimisiún na Scrúduithe Stáit a dheimhniú cé acu a chuir nó nár
chuir an Bord Achomhairc an fhaisnéis sin san áireamh agus cinneadh á dhéanamh aige ar an
ábhar.

Toradh
Mar thoradh ar an idirghabháil ón Ombudsman, d’iarr Coimisiún na Scrúduithe Stáit go
ndéanfaí an Bord Achomhairc Neamhspleách athbhreithniú ar an gcás. Fuair an Bord amach
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gur cháiligh an dalta don tarscaoileadh, rud a deonaíodh di trí seachtaine roimh thús na
Scrúduithe Ardteistiméireachta.

4.8 Iarradh ar dhalta sliocht a léamh ón bpáipéar
mícheart le linn measúnú a dhéanamh ar a chumas
léitheoireachta
Cúlra
Rinne máthair gearán thar ceann a mic a bhfuil Siondróm Asperger air tar éis léitheoir a
dhiúltú dó dá Scrúduithe Ardteistiméireachta faoin Scéim RACE.

Scrúdú
D’fhonn léitheoir a fháil, ní mór don dalta critéir áirithe a chomhlíonadh. Áirítear leo sin sliocht
a léamh ó scrúdpháipéar samplach de réir an leibhéil chuí. Bhí an dalta chun tabhairt faoi
thrí ábhar Ardleibhéil ina Scrúduithe Ardteistiméireachta. Léiríodh sa chomhad ó Choimisiún
na Scrúduithe Stáit gur iarr an scoil ar an dalta sliocht a léamh ó pháipéir shamplacha
don Bhéarla Gnáthleibhéil. Mar sin, níor thug an méid sin fíorléiriú ar a dheacrachtaí
léitheoireachta. Níor tugadh an earráid faoi deara le linn an athbhreithnithe ná le linn an
phróisis achomhairc.
D’iarr an tOmbudsman ar an gCoimisiún go ndéanfaí athmheasúnú ar an dalta de réir an
leibhéil chuí.

Toradh
Mar thoradh ar an athmheasúnú sin, fuarthas amach gur chomhlíon an dalta na critéir chun
léitheoir a fháil dá Scrúduithe Ardteistiméireachta.

AN ROINN COIMIRCE SÓISIALAÍ
4.9 Stop an Roinn roimh am de bheith ag déanamh
Íocaíocht Caomhnóra le fear
Cúlra
Rinne fear gearán chuig an Ombudsman faoin gcinneadh a rinne an Roinn Coimirce Sóisialaí
stopadh de bheith ag déanamh Íocaíocht Caomhnóra leo i dtaca lena dheirfiúr. Rinne sé
achomharc in aghaidh an chinnidh sin, ach diúltaíodh dó.

Scrúdú
Rinne an tOmbudsman scrúdú ar an bhfoilseachán ábhartha maidir leis an Íocaíocht
Caomhnóra atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne. De réir an fhoilseacháin sin: “Leanfar
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leis an íocaíocht a dhéanamh suas go deireadh na bliana acadúla ina mbaineann an dílleachta
22 bhliain d’aois amach sa chás go bhfuil sé san oideachas lánaimseartha ag scoil nó ag
coláiste aitheanta le linn an lae”. Scoir an Roinn den íocaíocht a dhéanamh an 25 Bealtaine, an
dáta a chríochnaigh deirfiúr an fhir an tríú bliain dá cúrsa. Ba i mí Lúnasa a bhainfeadh sí 22
bhliain d’aois amach, áfach.

Toradh
Bhí an tOmbudsman den tuairim gur scoireadh den íocaíocht roimh am toisc go raibh deirfiúr
an fhir fós san oideachas lánaimseartha. D’iarr sé ar an Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar an
gcás. Chomhaontaigh an Roinn an t-athbhreithniú a dhéanamh agus d’íoc sí riaráiste €2,898
leis an bhfear.

4.10 Fuair bean €28,000 tar éis don Roinn a rá go
mícheart nach raibh leanbh ‘tréigthe’
Cúlra
Rinne bean gearán chuig an Ombudsman gur dhiúltaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí dá
hiarratas ar Íocaíocht Caomhnóra. Sheas an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh leis an
gcinneadh sin ar achomharc. D’iarr an bhean an íocaíocht i dtaca lena gariníon atá á tógáil aici
in éagmais thuismitheoirí a gariníne.

Scrúdú
Mhínigh an Roinn agus an Oifig Achomhairc go raibh a gcinntí bunaithe ar an bhfíric nár
dheimhin leo go raibh an garleanbh tréigthe go hiomlán ag a tuismitheoirí. Faoi na rialacháin
iomchuí, ní mór an leanbh a bheith tréigthe ag an mbeirt tuismitheoirí sula bhféadfar
an íocaíocht a dhéanamh le tríú páirtí. D’iarr an tOmbudsman ar an Oifig Achomhairc
athbhreithniú a dhéanamh ar roinnt príomhphíosaí fianaise inar tacaíodh, i dtuairim an
Ombudsman, leis an maíomh ón mbean gur tréigeadh a gariníon. Áiríodh leo sin an
mheasúnacht ó oifigigh éagsúla sa Roinn a dhéileáil go díreach leis an mbean agus a bhí den
tuairim gurbh inchreidte a bhí a cuntas. Chomh maith leis sin, rinneadh athmheasúnacht ar
roinnt den fhianaise a cuireadh ar fáil, lenar áiríodh ráitis ó mháthair agus ó sheanmháthair an
linbh, a bhí ar comhad cheana féin.

Toradh
Rinne an tOifigeach Achomhairc athbhreithniú ar an gcinneadh uaidh agus chinn sé gur cheart
an t-iarratas ar Íocaíocht Caomhnóra a cheadú. Fuair an bhean riaráiste €28,616 a chuaigh siar
go dáta an iarratais, an 1 Iúil 2011.
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4.11 Laghdaigh an Roinn an riaráiste a bhí dlite ó bhean
faoi €8,500 tar éis di mainneachtain aird a thabhairt ar
acmhainn a fir chéile
Cúlra
Rinne bean gearán faoin moill a chuir an Roinn Coimirce Sóisialaí ar chinneadh ón Oifig
Achomhairc Leasa Shóisialaigh a chur chun feidhme. Rinne an Roinn measúnacht ar róíocaíocht Liúntas Cuardaitheora Poist ar fiú thart ar €37,000 í mar gheall gur theip ar an
mbean faisnéis faoi acmhainn a fir chéile a nochtadh ar feadh tréimhse dhá bhliain go leith,
beagnach, nuair a rinne sí iarratas ar Liúntas Cuardaitheora Poist den chéad uair. Mar sin féin,
thug an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh treoir don Roinn athmheasúnacht a dhéanamh ar
Liúntas Cuardaitheora Poist na mná bunaithe ar thuilleamh ó fhostaíocht a fir chéile le linn na
tréimhse sin. Laghdódh an cinneadh sin an ró-íocaíocht a mheasúnaigh an Roinn in aghaidh
na mná toisc go mbeadh an bhean i dteideal íocaíocht laghdaithe Liúntas Cuardaitheora Poist
bunaithe ar acmhainn a fir chéile.

Scrúdú
Le linn an scrúdaithe ón Ombudsman, d’íoc an Roinn ráta athbhreithnithe Liúntas
Cuardaitheora Poist leis an mbean, rud a laghdaigh suim na ró-íocaíochta a measúnaíodh
ina haghaidh. Mar sin féin, ní raibh sí sásta leis an dóigh ar ríomh an Roinn an tsuim sin, rud
arbh fhiú thart ar €18,500 é. Fuair an tOmbudsman amach nár thug an Roinn miondealú
mionsonraithe ar an dóigh ar ríomh sí an figiúr €18,500 agus d’iarr sé uirthi an miondealú sin a
chur ar fáil.
Rinne an Roinn athbhreithniú ar an gcás agus ghlac sí leis gur mhícheart a bhí suim
athbhreithnithe na ró-íocaíochta. Mhínigh sí nár thug sí aird ar an am a chuaigh thart idir
an dáta a cuireadh Liúntas Cuardaitheora Poist na mná ar fionraí agus an dáta a cuireadh a
hachomharc chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh i gcrích.
Toisc go raibh an bhean incháilithe do Liúntas Cuardaitheora Poist bunaithe ar acmhainn a fir
chéile le linn na tréimhse sin, ba cheart an tsuim sin a asbhaint ón ró-íocaíocht deiridh.

Toradh
Mar thoradh ar an scrúdú ón Ombudsman, laghdaíodh faoi €8,500 an tsuim a bhí fós le híoc ag
an mbean leis an Roinn.
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4.12 Diúltaíodh d’achomharc ó fhear mar gheall ar
earráid chléireachais in ainneoin gur deonaíodh é roimhe
sin
Cúlra
Rinne fear gearán gur dhiúltaigh an Roinn Coimirce Sóisialaí go mícheart don iarratas a rinne
sé ar Fhorlíonadh Cíosa agus gur diúltaíodh go mícheart freisin don achomharc a rinne sé in
aghaidh an chinnidh sin chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh.

Scrúdú
Diúltaíodh don iarratas ón bhfear ar an mbonn gur fhág sé tithíocht údaráis áitiúil gan
cúis mhaith agus nach ndearna údarás áitiúil measúnacht ar a riachtanas tithíochta. Sa
reachtaíocht lena rialaítear teidlíocht d’íocaíocht faoin Scéim Liúntas Forlíontach Leasa
Shóisialaigh, faoina dtagann an Forlíonadh Cíosa, ní fhoráiltear d’íocaíocht a dhéanamh le
duine a fhágann tithíocht údaráis áitiúil ach amháin sa chás gur deimhin leis an Roinn go raibh
cúis mhaith ag an duine leis an tithíocht sin a fhágáil. Sa chás seo, bhí an fear in ann fianaise
ón nGarda Síochána a chur ar fáil, inar léiríodh go raibh sé ina ábhar d’iompar frithshóisialta.
Ina theannta sin, sholáthair sé fianaise go ndearna a údarás áitiúil measúnacht ar a riachtanas
tithíochta agus gur chinn sé go raibh riachtanas tithíochta aige.

Toradh
Bhí an tOifigeach Achomhairc sa Roinn sásta leis an bhfaisnéis a chuir an fear ar fáil agus
cheadaigh sé an t-achomharc. Ar an drochuair, tharla sé go ndearnadh earráid chléireachais
ansin agus cuireadh in iúl don fhear gur “dícheadaíodh” an t-achomharc. Le linn dó scrúdú a
dhéanamh ar chomhaid na Roinne don chás, tháinig an tOmbudsman ar an earráid sin agus
d’iarr sé ar an Roinn í a cheartú. Mar thoradh air sin, íocadh riaráiste Forlíonadh Cíosa €4,278
leis an bhfear.

4.13 Ceadaíodh Forlíonadh Cíosa agus siardhátaíodh é de
bharr gur chleithiúnaithe a bhí sna leanaí
Cúlra
Fuair an tOmbudsman gearán ó athair scartha a bhfuil triúr leanaí aige agus a bhíodh ag íoc
€675 gach mí as teach trí sheomra leapa a ghlacadh ar cíos.
Diúltaíodh don iarratas uaidh ar Fhorlíonadh Cíosa ar an mbonn gur mhó an cíos sin ná an
tsuim a cheadaítear do dhuine singil agus gur measadh gurbh in áras an teaghlaigh a bhíothas
ag freastal ar riachtanais tithíochta a leanaí.

Scrúdú
Chun críocha Forlíonadh Cíosa, aicmíodh an fear mar dhuine singil a raibh cónaí air leis féin.
Dá bhrí sin, bhí sé faoi réir uasteorainn cíosa €450 in aghaidh na míosa. Mhaígh an fear gur
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cheart caitheamh leis mar athair scartha a bhfuil triúr leanaí aige. Bhí an maíomh sin bunaithe
ar Ordú Cúirte a bhí aige, rud lenar deonaíodh dó rochtain thar oíche ar an triúr leanaí ar feadh
trí oíche in aghaidh na seachtaine le linn an téarma scoile agus le linn blocthréimhse 14 lá le
linn laethanta saoire samhraidh.
Tá Forlíonadh Cíosa iníoctha i dtaca leis an iarratasóir agus le haon leanaí “cáilithe”, mar a
shainmhínítear iad san Acht Comhdhlúite Leasa Shóisialaigh 2005. Foráiltear ann sin gur
leanbh cáilithe é leanbh atá spleách ar an iarratasóir le haghaidh tacaíochta. Ba chosúil nár
dhéileáil an Roinn leis an gceist maidir le cé acu a bhí nó nach raibh na leanaí spleách ar an
bhfear le haghaidh tacaíochta, faoi mar a bhí leagtha amach san Ordú Cúirte. Tar éis eisiúint
an Ordaithe Cúirte, bhí na leanaí ag fanacht thar oíche lena athair ar feadh roinnt oícheanta in
aghaidh na seachtaine ón mbliain 2010.

Toradh
Chuir an tOmbudsman an cás ar aghaidh chuig an bPríomhoifigeach Achomhairc Leasa
Shóisialaigh ansin, a chinn go raibh na leanaí spleách ar a n-athair le haghaidh tacaíochta le
linn rochtain den sórt sin. Dá réir sin, ceadaíodh an t-achomharc agus bronnadh Forlíonadh
Cíosa siardhátaithe €18,100 ar an bhfear.

AN tÚDARÁS ÁITIÚIL
4.14 Gearradh fíneáil ar úinéir madra bunaithe ar
líomhain amháin
Cúlra
Ghearr Comhairle Contae Chorcaí fíneáil ar fhear tar éis líomhain a fháil go ndearna ceann dá
mhadraí ionsaí ar thríú páirtí. Bhí sé ag déanamh agóid i gcoinne an fíneáil sa Chúirt Dúiche
nuair a chuaigh se i dteagbháil leis an Ombudsman. Rinne an fear gearán gur ghearr an
Chomhairle fíneáil air gan fíricí an cháis a bhunú ar dtús agus toisc nach raibh aon próiséis
achomharc foirmeálta.

Scrúdú
Fuair an Ombudsman amach go raibh de bheartas ag an Chomhairle fíneáil a ghearradh ar
úinéirí madra tar éis ráiteas síneálta a fháil faoina mhadraí gan imscrúdú a dhéanamh ar na
gearáin. Mheas sé gur mhíchothrom a bhí an beartas sin agus d’iarr sé ar an gComhairle
athbhreithniú a dhéanamh air.

Toradh
Dheimhnigh an Chomhairle go ndearna sé athbheithniú agus gur leasaigh sé a cuid prótacal ar
an ábhar. Foráiltear sna prótacail sin anois go ndéanfaidh an Maor Madraí, tráth a fhaigheann
sé gearán ó bhéal nó i scríbhinn, teagmháil leis an ngearánach agus le húinéir an mhadra/
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na madraí araon chun an teagmhas líomhnaithe a imscrúdú. Stop an Chomhairle Chontae an
t-ionchúiseamh agus tugadh costais don bhfear.

4.15 Thug an Chomhairle seiceanna deontais tithíochta
do thógálaí agus ní d’úinéir an tí
Cúlra
Bhronn Comhairle Contae Fhine Gall deontas €56,000 ar bhean bhreacaosta faoin Scéim um
Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta. D’fhostaigh an bhean tógálaí chun na hoibreacha
a dhéanamh ansin. D’inis sí don Chomhairle nach raibh sí sásta le caighdeán na hoibre a
rinneadh. Ina dhiaidh sin, d’eisigh an Chomhairle €42,000 den airgead deontais go díreach don
tógálaí, agus ní don bhean.

Scrúdú
Bhí an scrúdú ón Ombudsman teoranta don chaidreamh a bhí ag an mbean leis an gComhairle.
Ní thagann gníomhartha an tógálaí faoi shainchúram an Ombudsman. Is amhlaidh an scéal sin
mar gurbh é conradh príobháideach a bhí aici leis an tógálaí.
Maidir leis na cistí a thabhairt don tógálaí, dúirt an Chomhairle gur chosúil go raibh mearbhall
ann ag an am maidir le cé acu a bhí nó nach raibh an bhean ar fáil dá post a fháil. Thug sí le fios
gurbh fhéidir gur chuir an bhean a post ar ceal ar feadh tréimhse. Sna cúinsí sin, cheadaigh an
Chomhairle don tógálaí cúig sheic a bhailiú uaithi agus iad a sheachadadh chuig teach na mná.
Leag an Chomhairle béim ar an bhfíric go raibh na cúig sheic déanta iníoctha leis an mbean
agus, a mhéid ab eol di, go raibh na seiceanna aonair formhuinithe aici. Dúirt an bhean nach
bhfuair sí ceann ar bith de na seiceanna riamh.
Cé go raibh an bhean ar saoire, d’fhill sí ar ais ar a teach naoi lá sular eisigh an Chomhairle na
cúig sheic don tógálaí.
Bhí an tOmbudsman den tuairim gur faoin mbean amháin a bhí sé socrú a chur a bhí i
bhfeidhm maidir le seachadadh a poist le linn di bheith ar saoire. Ní faoin gComhairle a bhí sé
páirt a ghlacadh sa scéal, ach amháin sa chás go raibh cúiseanna an-mhaith ann le déanamh
amhlaidh. Níor tháinig an tOmbudsman ar aon chúis bhailí a bhí ag an gComhairle leis na
cúig sheic a eisiúint don tógálaí gan údarás sonrach a fháil ón mbean roimh ré, go háirithe in
éagmais deimhnithe uaithi gur críochnaíodh na hoibreacha chun a sástachta.

Toradh
Thairg an Chomhairle suim €7,500 don bhean. Dheimhnigh sí freisin nach n-eiseodh sí
íocaíochtaí deontais ach le hiarratasóirí amháin as seo amach, ach amháin sa chás go
dtreoróidh iarratasóir di an íocaíocht a eisiúint do dhuine eile.
Bhí an tOmbudsman den tuairim gur réasúnta agus chuí a bhí an tairiscint ón gComhairle toisc
go gcumasódh sí don bhean tabhairt faoi na deisiúcháin a bhí fós le déanamh ar a teach. Ghlac
an bhean leis an tairiscint sin.
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4.16 Fuair máthair agus a beirt leanaí teach tar éis dóibh
10 mbliana a chaitheamh ar an liosta tithíochta
Cúlra
Rinne bean gearán faoin moill a bhí ann ar thithíocht shóisialta a fháil ó Chomhairle Contae
Chill Dara. Dúirt sí go raibh sí ar liosta tithíochta na Comhairle ón mbliain 2006 gan tairiscint
tithíochta a fháil riamh. Is máthair scartha í ag a bhfuil beirt leanaí atá 15 bliana d’aois agus 2
bhliain d’aois. Bhí sé an-deacair di cóiríocht shlán phríobháideach ar cíos a fháil mar gheall ar
an méadú a bhí ann i gcíosanna agus mar gheall gur dhiúltaigh a lán tiarnaí talún do ghlacadh
le tionóntaí a bhí ag fáil liúntas cíosa. Bhí ar a teaghlach an chóiríocht phríobháideach ar cíos
a bhí acu roimhe seo a fhágáil agus bogadh chuig baile difriúil de bharr costais chíosa. Fuair
sí fógra chun an chóiríocht ar cíos a bhí aici a fhágáil mar gheall go raibh an tiarna talún
ag iarraidh an réadmhaoin a thabhairt do bhall teaghlaigh. Dúirt sí gur thug an Chomhairle
neamhaird ar a hiarrataí ar chúnamh tar éis di í a chur ar an eolas faoin gcás. Ba dá bharr sin a
d’iarr sí cúnamh ón Ombudsman.

Scrúdú
Ghlac an Chomhairle leis go raibh an bhean ar an liosta tithíochta le tamall fada. Mar sin féin,
dúirt sí go raibh breis agus 6,500 duine ar a liosta tithíochta agus, de bharr an ghanntanais
aonad oiriúnach a bhí ar fáil, bhí roinnt de na daoine sin ag fanacht le tithíocht shóisialta le
níos mó ná 13 bliana anuas. Dúirt an Chomhairle gurb ísle san ord tosaíochta daoine aonair
a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus atá ag fáil forlíonadh cíosa ná
daoine sna cásanna seo a leanas: daoine gan dídean, daoine a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht atá
neamhoiriúnach, daoine a bhfuil cónaí orthu i gcóiríocht róphlódaithe, daoine faoi mhíchumas,
daoine atá ag fágáil láithreacha comhchónaithe, daoine atá ar phlean na Comhairle um
chóiríocht don lucht siúil, agus tionóntaí na Scéime um Chóiríocht ar Cíos atá ag cailleadh a
gcóiríochta. Dá bhrí sin, níor rud neamhghnách é nár tairgeadh cóiríocht di sa tréimhse sin
toisc gur measadh go raibh cónaí uirthi i gcóiríocht leordhóthanach phríobháideach ar cíos.
Toisc gur tháinig athrú ar chúinsí na mná mar gheall go raibh sí á díshealbhú ag a tiarna talún
agus gur bhog sí chuig baile eile, rinne an Chomhairle athmheasúnacht ar a cúinsí. Cuireadh
aonad nua tithíochta deonaí sa láthair dá rogha ar fáil ansin agus mhol an Chomhairle go
leithdháilfeadh an eagraíocht dheonach lena mbaineann aonad trí sheomra leapa uirthi.

Toradh
Ghlac an bhean leis an teach trí sheomra a thairg an eagraíocht tithíochta dheonach di.
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TALMHAÍOCHT
4.17 Íocadh ráta préimhe mícheart le fear de bharr
earráid ríomhaire
Cúlra
Rinne fear gearán chuig an Ombudsman nuair a d’éiligh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara go n-aisíocfaí roinnt den airgead a fuair sé faoin Scéim Coillteoireachta. Ceadaíodh
an t-iarratas uaidh i mí Dheireadh Fómhair 2006. Tá rátaí difriúla íocaíochta i bhfeidhm
d’fheirmeoirí agus do dhaoine nach feirmeoirí iad agus ceadaíodh an t-iarratas uaidh ag an
ráta préimhe níos ísle a íoctar le daoine nach feirmeoirí iad. De bharr earráid ríomhaire,
áfach, d’íoc an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara an ráta níos airde leis de thaisme.
Cuireadh in iúl don fhear go bhféadfaí an fiachas a shíneadh thar thréimhse ama réasúnta,
ach dúirt sé nach raibh sé sásta leis na tograí ón Roinn maidir le haisíoc na préimhe.

Scrúdú
Sa bhliain 2009, tháinig an Roinn ar an eolas go raibh an ráta deontais mícheart á íoc aici, ach
ní dhearna sí aon ghníomh chun an scéal a réiteach. D’iarr an tOmbudsman go ndéanfadh an
Roinn athbhreithniú ar an gcinneadh uaithi.
Bhí an Roinn fós den tuairim go bhfuil sí i dteideal aisíoc aon ró-íocaíochtaí a rinneadh le tríú
páirtí a lorg, beag beann ar aon easnamh sa dóigh ar phróiseáil sí an t-ábhar. Mar sin féin,
dúirt sí go raibh sí sásta an fiachas a athríomh agus é a shrianadh go híocaíochtaí préimhe a
rinneadh suas go dtí an bhliain 2009 agus an bhliain sin san áireamh. Ba é sin an bhliain inar
tháinig sí ar an eolas den chéad uair go raibh an ráta mícheart á íoc aici.

Toradh
Bhí an tOmbudsman den tuairim gur thoradh cothrom é sin. Rinne an Roinn fiachas an fhir a
athríomh ansin agus d’eisigh sí aisíocaíocht €13,000 dó.

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2015

“Ní féidir liom ach buíochas ó chroí a ghabháil leat as do chuid oibre ar
mo shon. Cé gur dóigh go ndéarfá gurb é sin do phost, tarlaíonn sé gur ar
bhealaí éagsúla a thugann daoine faoina bpost agus ní i gcónaí a léiríonn
siad an chúirtéis, an tiomantas ná an éifeachtúlacht a léirigh tú féin.”
Gearánach

45

46
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Iarscríbhinní
“Tagann dúshlán nua chun cinn gach lá – idir scéim,
reachtaíocht agus thaighde nua – ach baintear sásamh as post
a dhéantar go maith ag an am céanna.”
Mary, an Fhoireann Scrúduithe, Oifig an Ombudsman

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2015

Iarscríbhinn A: Staitisticí
TÁBLA 1 - Iomláin
Gearáin a tugadh ar aghaidh ó 2014

581

Gearáin a fuarthas in 2015 (soláthraithe seirbhíse laistigh dár ndlínse)

3641

Gearáin a cuireadh i gcrích in 2015

3531

Gearáin a tugadh ar aghaidh go 2016

691

Fiosruithe in 2015

2534

Gearáin a fuarthas in 2015 in aghaidh comhlachtaí atá lasmuigh dár ndlínse (mar
shampla, bainc, cuideachtaí príobháideacha)

849

TÁBLA 2 - Gearáin a Fuarthas de réir Earnála

0.3% 0.1%
3.4%
5%
1397 An Státseirbhís

7.8%

1006 Údaráis Áitiúla

38.3%
17.4%

27.6%

634

Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte/TUSLA

285

Earnáil Oideachais

122

Comhlachtaí Rialála

12

Tithe Altranais Príobháideacha

4
181

Iomlán: 3,641

An tAcht um Míchumas 2005
Eile

47

48
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TÁBLA 3 - Gearáin a Cuireadh i gCrích de réir Toraidh

7.7%

1.4%

11.2%

10.4%
29.2%

395

Seasadh leis an ngearán

50

Seasadh go páirteach leis an
ngearán

368

Tugadh cúnamh maidir leis an
ngearán

1116 Níor seasadh leis an ngearán
295

31.6%

8.4%

Scoireadh den ghearán /
Tarraingíodh siar é

1032 Scoireadh den ghearán roimh am
275

Bhí an gearán lasmuigh dár
sainchúram

Iomlán: 3,531

TÁBLA 4 - Treocht 10 mBliana maidir leis na Gearáin a Fuarthas

4000

3,727

3,602

3500

3,535

3,412
3,190

3000
2500

3,641

2,578

2,787

2,873

2,245

2000
1500
1000
500
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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TÁBLA 5 - Gearáin a Fuarthas de réir Contae

Iomlán: 4,490*
* Áirítear leis an
bhfigiúr seo gearáin in
aghaidh comhlachtaí
lasmuigh dár ndlínse

Maigh Eo
108
2.4%

Dún na nGall Lasmuigh den
188
Phoblacht nó Áit
4.2%
Anaithnid
957
21.3%
Liatroim
28
Sligeach 0.6%
40 0.9%

An Cabhán
An 44 1.0%

Ros Comáin
49
Longfort
1.1% 37 0.8%
Gaillimh
302
6.7%

An Clár
109 2.4%
Luimneach
223 5.0%
Ciarraí
128
2.9%

Muineachán
40 0.9%

Corcaigh
442
9.8%

An Iarmhí
67 1.5%
Uíbh Fhailí 46
1.0%
Laois
53 1.2%

Lú 87
1.9%

An Mhí
94 2.1%

Cill Dara
138
3.1% Cill
Mhantáin
90 2.0%

Ceatharlach
21 0.5%
Cill
Chainnigh Loch
49 1.1% Garman
112
2.5%
Port Láirge 76
1.7%

Tiobraid
Árann
88
2.0%

Baile Átha
Cliath
874
19.5%
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TÁBLA 6 - An Státseirbhís - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2015
Fuair

Críochnaithe
Seasadh
Seasadh
go
leis an páirteach
ngearán
leis an
ngearán

Tugadh
Bhí an
Scoireadh Scoireadh
Níor
cúnamh
gearán
den ghearán /
den seasadh
maidir
lasmuigh Iomlán
Tarraingíodh
ghearán
leis an
leis an
dár
siar é roimh am ngearán
ngearán
sainchúram

An Roinn
Coimirce
Sóisialaí

870

83

5

84

67

326

273

21

859

Na Coimisinéirí
Ioncaim

137

10

0

12

9

73

29

4

137

An Roinn
Talmhaíochta,
Bia agus Mara

135

9

2

5

11

16

103

5

151

An Roinn Dlí
agus Cirt agus
Comhionannais

83

5

0

6

8

26

11

22

78

An Roinn
Oideachais agus
Scileanna

32

5

0

0

3

1

1

17

27

An Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus
Trádála

32

4

1

2

2

14

6

3

32

An Roinn
Comhshaoil,
Pobail agus
Rialtais Áitiúil

28

1

0

3

1

5

13

2

25

Sláinte

4

0

0

0

0

1

0

2

3

An Roinn Post,
Fiontar agus
Nuálaíochta

4

0

0

0

0

1

2

0

3

An Roinn
Cumarsáide,
Fuinnimh agus
Acmhainní
Nádúrtha

1

0

0

0

0

0

0

1

1

An Státseirbhís
(Eile)

71

15

1

4

5

19

19

11

74

1397

132

9

116

106

482

457

Iomlán

88 1390
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TÁBLA 6(a) - An Roinn Coimirce Sóisialaí - Gearáin a Fuarthas in 2015
Íocaíochtaí Dífhostaíochta

196

Íocaíochtaí Míchumais, Easláine agus Máithreachais

165

Liúntas Leasa Forlíontach

127

Pinsin Seanaoise agus Scoir

85

Íocaíochtaí Cúramóra

68

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

40

Íocaíocht Baintrí agus Teaghlaigh Aontuismitheora

39

Scéimeanna um Fhilleadh ar an Obair / Oideachas

28

Sochar Linbh

24

ÁSPC

17

An Scéim Liúntais Bhreosla agus Scéimeanna Saor in Aisce

17

Sochar Díobhála Ceirde

16

Íocaíochtaí Eile

20

Ilghnéitheach

28

Iomlán

870

TÁBLA 6(b) - Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim - Gearáin a Fuarthas in 2015		
Cáin Ioncaim

68

Cáin Chláraithe Feithiclí

13

Muirear Teaghlaigh

12

Cáin Réadmhaoine Cónaithe

11

Cáin Bhreisluacha

10

Ilghnéitheach

7

Cáin Ghnóthachan Caipitiúil

5

Custam agus Mál

5

Cáin Fáltas Caipitiúil

4

Cáin Chorparáide

1

Saincheisteanna Ginearálta Tithíochta

1

Iomlán

137

51

52
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TÁBLA 6(c) - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara - Gearáin a Fuarthas in 2015
Aoníocaíocht Feirme

64

An Scéim um Chosaint na Timpeallachta Tuaithe

12

An Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta

9

Ilghnéitheach

9

An Scéim um Limistéir faoi Mhíbhuntáiste

8

An Scéim um Dhíothú Galar

5

An Scéim Phréimhe Foraoise

4

An Scéim Luathscoir

3

Ceadúnú Iascaireachta Mara agus Dobharshaothraithe

3

Deontais Forbartha Feirme

2

An Scéim um Athbhuanú Coillearnaí

2

Scéimeanna/Íocaíochtaí Eile
Iomlán

14
135

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2015
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TÁBLA 7 - An tÚdarás Áitiúil - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2015			
Fuair

Críochnaithe
Seasadh Tugadh
Bhí an
Scoireadh Scoireadh
Níor
Seasadh
go cúnamh
gearán
den ghearán /
den seasadh
leis an páirteach
maidir
lasmuigh Iomlán
Tarraingíodh ghearán
leis an
ngearán
leis an
leis an
dár
siar é roimh am ngearán
ngearán ngearán
sainchúram

Comhairle Contae
Cheatharlach

3

0

0

0

0

1

2

0

3

Comhairle Chontae an
Chabháin

9

5

0

1

0

2

2

0

10

Comhairle Contae an
Chláir

44

6

2

7

6

7

12

3

43

Comhairle Cathrach
Chorcaí

61

15

0

8

2

18

13

2

58

Comhairle Contae
Chorcaí

78

10

0

10

4

20

23

5

72

Comhairle Contae
Dhún na nGall

37

1

1

6

3

10

10

5

36

134

9

2

23

17

29

47

5

132

Comhairle Contae
Dhún Laoghaire-Ráth
an Dúin

39

5

1

1

3

9

17

2

38

Comhairle Contae
Fhine Gall

33

8

0

4

3

3

9

3

30

Comhairle Cathrach na
Gaillimhe

48

12

0

8

3

12

11

3

49

Comhairle Contae na
Gaillimhe

42

13

1

1

6

8

12

2

43

Comhairle Contae
Chiarraí

46

5

0

6

3

11

10

1

36

Comhairle Contae Chill
Dara

47

9

1

6

5

9

16

0

46

Comhairle Contae Chill
Chainnigh

10

1

0

1

1

3

1

1

8

Comhairle Chontae
Laoise

19

1

0

2

2

8

6

1

20

Comhairle Contae
Liatroma

6

1

0

1

0

2

2

0

6

Comhairle Cathrach
agus Contae Luimnigh

56

6

0

4

4

24

15

3

56

Comhairle Contae an
Longfoirt

10

2

0

0

0

4

3

0

9

Comhairle Contae Lú

31

8

0

6

3

3

9

2

31

Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath

54
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Comhairle Contae
Mhaigh Eo

28

6

0

7

0

6

7

0

26

Comhairle Chontae
na Mí

21

0

0

4

4

4

3

2

17

Comhairle Contae
Mhuineacháin

9

0

0

0

1

3

4

0

8

Comhairle Contae Uíbh
Fhailí

16

1

0

3

1

6

3

0

14

Comhairle Chontae
Ros Comáin

13

1

0

4

0

0

6

1

12

Comhairle Contae
Shligigh

12

3

1

1

1

4

2

0

12

Comhairle Contae Átha
Cliath Theas

28

7

0

5

2

5

6

2

27

Comhairle Contae
Thiobraid Árann

26

6

0

5

4

3

6

2

26

Comhairle Cathrach
agus Contae Phort
Láirge

23

1

0

3

0

7

9

2

22

Comhairle Contae na
hIarmhí

12

3

0

3

0

1

3

1

11

Comhairle Contae
Loch Garman

28

5

0

4

5

8

8

0

30

Comhairle Contae Chill
Mhantáin

37

5

0

3

1

6

15

2

32

1006

155

9

137

84

236

292

50

963

Iomlán

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2015

TÁBLA 7(a) - An tÚdarás Áitiúil - Gearáin a Fuarthas in 2015
Tithíocht

546
Leithdháiltí agus Aistrithe

430

Deisiúcháin

79

Cíosanna

18

Iasachtaí agus Deontais

10

Díolacháin

9

Pleanáil

218
Forfheidhmiú

113

Riarachán

105

Bóithre/Trácht

86

Mótarcháin agus Ceadúnais Tiomána

11

Soláthar Seirbhíse

11

Séarachas agus Draenáil

10

Soláthar Uisce

9

Glacadh talún/ceart

8

Páirceanna/Spásanna Oscailte

6

Diúscairt Dramhaíola

5

Rátaí

5

Gan Freagra ar Chomhfhreagras / Moill ar Fhreagra ar Chomhfhreagras

4

Ilghnéitheach
Iomlán

87
1006

55

56
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TÁBLA 8 - An Earnáil Cúram Sláinte agus Cúraim Shóisialta - Gearáin a Fuarthas agus a
Cuireadh i gCrích in 2015
Fuair

Críochnaithe
Seasadh Tugadh
Scoireadh
Scoireadh
Níor
Seasadh
go cúnamh
den
den seasadh
leis an páirteach
maidir
ghearán /
ghearán
leis an
ngearán
leis an
leis an Tarraingíodh
roimh am ngearán
ngearán ngearán
siar é

Bhí an
gearán
lasmuigh Iomlán
dár
sainchúram

Feidhmeannacht
na Seirbhíse
Sláinte
Cárta Liachta
agus Cárta
Cuairte
Liachleachtóra
Ghinearálta

113

20

2

14

11

34

37

2

120

Eile

35

4

1

5

2

9

8

9

38

Íocaíochtaí Eile

11

3

0

0

0

1

6

2

12

243

25

11

43

28

69

26

21

223

Tithe Altranais

44

3

0

3

4

9

20

3

42

Cúram Príomhúil
agus Cúram
Pobail

41

6

2

4

1

12

14

0

39

Ospidéil Síciatrach

32

1

1

5

3

11

4

2

27

Seirbhísí do
Dhaoine faoi
Mhíchumas

24

3

0

3

6

4

5

2

23

Eile

14

0

2

1

1

7

3

2

16

An Scéim
Cóireála Thar
Lear

10

1

0

0

1

1

1

1

5

Seirbhísí Oibre
Sóisialta

9

0

3

2

1

3

2

1

12

Seirbhísí
Fiaclóireachta

9

0

0

1

2

4

3

0

10

49

4

1

7

3

17

2

9

43

634

70

23

88

63

181

131

54

610

Cúram Sláinte
agus Cúram
Sóisialta
Ospidéil Ginearálta

TUSLA - An
Ghníomhaireacht
um Leanaí agus
an Teaghlach
Iomlán

Oifig an Ombudsman Tuarascáil Bhliantúil 2015

TÁBLA 9 - Soláthraithe Seirbhíse Eile (laistigh dár ndlínse ó Bhealtaine 2013)
Gearáin a
fuarthas in
2015

Gearáin a
cuireadh
i gcrích in
2015

An Lár-Oifig Iontrála

1

1

Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath

1

1

Coláiste Chiaráin

1

0

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí

2

1

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

9

6

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath

6

7

Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

1

0

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

6

5

Coláiste Ghleann na Finne

1

0

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo

3

3

11

8

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

1

1

Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta

5

5

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí

0

1

Boird Oideachais agus Oiliúna Chiarraí

1

0

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

1

1

Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir

1

1

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh

5

5

An Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

1

1

Coláiste Náisiúnta na hÉireann

5

3

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

5

5

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

1

1

Coláiste Phádraig, Droim Conrach

2

2

82

77

5

6

91

79

SUSI / An Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn

1

1

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

7

6

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

7

5

11

11

Ollscoil Luimnigh

3

3

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge

2

2

COMHLACHTAÍ OIDEACHAIS:

HEAR/ DARE

Coimisiún na Scrúduithe Stáit
An Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

57

58
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TÁBLA 9 - Soláthraithe Seirbhíse Eile (laistigh dár ndlínse ó Bhealtaine 2013)
Eile

6

8

285

256

Gearáin a
fuarthas in
2015

Gearáin a
cuireadh
i gcrích in
2015

Údarás Uchtála na hÉireann (*Feidhmeanna Áirithe (FÁ))

2

0

An Bord Altranais

6

4

An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí

4

3

CORU - An Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh

1

3

An Chomhairle Fiaclóireachta (*FÁ)

2

3

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (*FÁ)

4

4

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA)

3

2

An tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA)

1

1

Iascach Intíre Éireann

6

6

Dlí-Chumann na hÉireann

11

12

Comhairle na nDochtúirí Leighis (*FÁ)

15

16

An tÚdarás Náisiúnta Iompair

11

13

Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (*FÁ)

3

3

An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine (*FÁ)

1

1

An tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine (*FÁ)

6

7

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre

40

36

An tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara

2

2

An Chomhairle Mhúinteoireachta

4

3

An tÚdarás Pinsean

0

1

122

120

Gearáin a
fuarthas in
2015

Gearáin a
cuireadh
i gcrích in
2015

An Bord Bia

1

1

Na Coimisinéirí Achomhairc Cánach Ioncaim

2

2

Caranua

12

10

An tSeirbhís Chúirteanna (*FÁ)

18

18

1

1

Fo-iomlán

COMHLACHTAÍ RIALÁLA:

Fo-iomlán
* FÁ - Ní thagann ach feidhmeanna áirithe de chuid na soláthraithe seo faoi dhlínse an Ombudsman

COMHLACHTAÍ EILE:

Gailearaí Ealaíne Crawford
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TÁBLA 9 - Soláthraithe Seirbhíse Eile (laistigh dár ndlínse ó Bhealtaine 2013)
An Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa

1

0

77

77

Fiontraíocht Éireann

1

2

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

2

2

An Chomhairle Spóirt

2

2

An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

19

15

Bord Fiontar Contae Luimnigh

1

1

An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta

4

4

An Bord Measúnaithe Díobhálacha Pearsanta (*FÁ)

3

3

Pobal

5

4

17

17

Bord an Chiste Reachtúil d’Institiúidí Cónaithe

1

1

Fondúireacht Eolaíochta Éireann

0

1

SOLAS (ar ar tugadh FÁS roimhe seo)

2

3

Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann

9

9

Teagasc

1

1

Údarás na Gaeltachta

2

2

181

176

588

552

An Bord Achomharc Míochaine um Thiománaithe Míchumasaithe

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (*FÁ)

Fo-iomlán
* FÁ - Ní thagann ach feidhmeanna áirithe de chuid na soláthraithe seo faoi dhlínse an Ombudsman

GACH SOLÁTHRAÍ SEIRBHÍSE ‘NUA’ - IOMLÁN

TÁBLA 9(a) - Soláthraithe Seirbhíse Eile - Gearáin a Cuireadh i gCrích in 2015 de réir Toraidh
Seasadh leis an ngearán
Seasadh go páirteach leis an ngearán

37
9

Tugadh cúnamh maidir leis an ngearán

27

Scoireadh den ghearán/Tarraingíodh siar é

40

Scoireadh den ghearán roimh am

130

Níor seasadh leis an ngearán

232

Bhí an gearán lasmuigh dár sainchúram
Iomlán

77
552
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TÁBLA 10 - An tAcht um Míchumas - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích in 2015
Fuair

Críochnaithe
Seasadh Tugadh
Scoireadh
Seasadh
go cúnamh
den
leis an páirteach
maidir
ghearán /
ngearán
leis an
leis an Tarraingíodh
ngearán ngearán
siar é

Scoireadh
Níor
den seasadh
ghearán
leis an
roimh am ngearán

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

Láimhseáil
Gearán (alt 38
go halt 39)

2

0

0

0

0

0

1

0

1

Inrochtaineacht
Seirbhísí arna
gcur ar fáil do
Chomhlacht
Poiblí (alt 27)

1

1

0

0

1

0

0

0

2

Rochtain ar
Sheirbhísí (alt
26)

1

0

0

0

0

0

2

0

2

Iomlán

4

1

0

0

1

0

3

0

5

TÁBLA 11 - Tithe Altranais Príobháideacha - Gearáin a Fuarthas agus a Cuireadh i gCrích
in 2015
Fuair

Críochnaithe
Seasadh Tugadh
Scoireadh Scoireadh
Seasadh
go cúnamh
den ghearán /
den
leis an páirteach
maidir
Tarraingíodh
ghearán
ngearán
leis an
leis an
siar é roimh am
ngearán ngearán

Níor
seasadh
leis an
ngearán

Bhí an
gearán
lasmuigh
dár
sainchúram

Iomlán

Cúram agus
Cóireáil

4

0

0

0

0

2

0

1

3

Láimhseáil
Gearán

3

0

0

0

0

0

1

2

3

Táillí Tithe
Altranais

5

0

0

0

1

1

0

3

5

12

0

0

0

1

3

1

6

11

Iomlán
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Iarscríbhinn B: Gníomhaíochtaí an
Ombudsman
Cruinnithe agus comhdhálacha ar fhreastail an
tOmbudsman orthu in 2015
Cruinnithe le hOmbudsmain Éireannacha
An tUas. Kieran Fitzgerald, Coimisinéir Ombudsman an Gharda Síochána
An Dr Niall Muldoon, Ombudsman do Leanaí
An tUas. Tony McCourt, Ombudsman d’Óglaigh na hÉireann
An tUas. Paul Kenny, Ombudsman na bPinsean
Fóram na nOmbudsman Éireannach

Cruinnithe le hOmbudsmain Idirnáisiúnta
Emily O’Reilly Uas., Ombudsman Eorpach, i mBaile Átha Cliath
An tUas. Reinier van Zupten, Ombudsman don Ísiltír, i mBaile Átha Cliath
An Dr Tom Frawley, Ombudsman do Thuaisceart Éireann, i mBaile Átha Cliath
An tUas. Jim Martin, Ombudsman d’Albain, i mBaile Átha Cliath
An tUas. Nick Bennett, Ombudsman don Bhreatain Bheag, i mBaile Átha Cliath
An tUas. Mario Hook, Ombudsman do Ghiobráltar, i mBaile Átha Cliath
An tUrramach Lewis Shand Smith, Príomh-Ombudsman do Sheirbhísí Ombudsman na
Ríochta Aontaithe, i mBaile Átha Cliath

Toscaireachtaí agus Cruinnithe Idirnáisiúnta
Thug an tOmbudsman óráid os comhair comhdháil chomhchéime i bParlaimint Mhálta
D’óstáil an tOmbudsman toscaireacht ó Pharlaimint Phoblacht na Seice, lenar áiríodh an
Cathaoirleach ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus Bunreachtúla
D’óstáil an tOmbudsman comhaltaí d’Oifig Ombudsman Thuaisceart Éireann agus de
Choimisiún Thuaisceart Éireann um Chearta an Duine
D’óstáil an tOmbudsman Coimisinéir Sláinte Mhálta
Thug an tOmbudsman cuairt ar Choimisinéirí Státseirbhíse Thuaisceart Éireann
Tháinig an tOmbudsman le chéile le Hae-yun Park, Ambasadóir na Cóiré chun na hÉireann
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Cruinnithe le hIonadaithe Polaitiúla
An tAire Leo Varadkar, an Roinn Sláinte
An Teachta Dála Fergus O’Dowd
Tháinig an tOmbudsman os comhair an Chomhchoiste Oireachtais um Maoirseacht na
Seirbhíse Poiblí agus Achainíocha
Tháinig an tOmbudsman os comhair an Chomhchoiste Oireachtais um Shláinte agus Leanaí

Cruinnithe le hOifigigh Shinsearacha Rialtais
An tUas. Jim Breslin, Ard-Rúnaí sa Roinn Sláinte
An Dr Tony Holohan, Príomhoifigeach Míochaine sa Roinn Sláinte
An tUas. Tony O’Brien, Ard-Stiúrthóir Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An tUas. Seán Ó Foghlú, Ard-Rúnaí, an Roinn Oideachais agus Scileanna
An tUas. William Beausang, Ard-Rúnaí Cúnta sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
Coiste Rialachais an tsuímh Healthcomplaints.ie
An Bord Achomhairc um Sheirbhísí Maoine
An tUas. Patrick Lynch, Stiúrthóir Náisiúnta um Dhearbhú agus Fíorú Cáilíochta, FSS
An lucht ardbhainistíochta i gCoimisiún na Scrúduithe Stáit
An lucht ardbhainistíochta sa Roinn Coimirce Sóisialaí
An lucht ardbhainistíochta sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
An lucht ardbhainistíochta in Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn

Cruinnithe le hOifigigh Phoiblí Shinsearacha
An Breitheamh Michael Reilly, Cigire na bPríosún
Caroline Spillane Uas., Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Chomhairle na nDochtúirí Leighis
Fiona Tierney Uas., Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
Ginny Hanrahan Uas., Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Cláraitheoir ar CORU
Patricia Gilheaney Uas., Príomhfheidhmeannach ar an gCoimisiún Mheabhair-Shláinte
Leigh Gath Uas., Faighteoir Rúnda, FSS
Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach
An Breitheamh Onórach Bryan McMahon, Cathaoirleach ar an nGrúpa Oibre ar an bPróiseas
Cosanta
An tUas. Phelim Quinn, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar HIQA
Angela Black Uas. Príomhfheidhmeannach ar an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An tUas. Alan Murphy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar Thacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn,
Éire (SUSI)
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An tOllamh Chris Hodges, Ollamh le Córais Cheartais, Ollscoil Oxford
An tUas. Séamus Neely, Príomhfheidhmeannach ar Chomhairle Contae Dhún na nGall

Cruinnithe le Grúpaí Tathanta
Tithe Altranais Éireann
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais
Transparency International
Cumann Altraí agus Cnáimhseach na hÉireann
Comhairle um Inimircigh na hÉireann
Cónaidhm na hÉireann um Míchumas
An Chomhghuaillíocht um Chearta Íospartach
Sage
Alone
Comhlachas Chomhairleoirí Ospidéil na hÉireann
Cumann Cógaiseoirí na hÉireann

Comhdhálacha/Seimineáir sa tír seo agus thar lear
D’fhreastail an tOmbudsman ar sheoladh an tsuímh Ghréasáin StateBoards.ie, an tSeirbhís
um Cheapacháin Phoiblí – 5 Feabhra
Thug an tOmbudsman aitheasc “Soláthar seirbhíse – dearcadh seachtrach i leith Soláthar
Seirbhíse Poiblí in Éirinn” os comhair ball foirne san Oireachtas – 6 Feabhra
D’fhreastail an tOmbudsman ar chruinniú de chuid Choimisinéirí Státseirbhíse Thuaisceart
Éireann – 26 Feabhra
Ghlac an tOmbudsman páirt i nDíospóireacht Chomhchéime de chuid Chomhairle um
Inimircigh na hÉireann “Ciníochas a Ghlacadh Dáiríre - Tithíocht” – 9 Márta
Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Díospóidí a réiteach faoi sheirbhísí poiblí” ag
Cruinniú Cinn Bliana Institiúid Chairte na nEadránaithe, Baile Átha Cliath – 24 Aibreán
Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Saoránaigh a bhFuil Meas Orthu – Ról an
Ombudsman chun Cearta Daoine Breacaosta a Chinntiú” ag an 10ú Seimineár Náisiúnta de
chuid Líonra Eorpach na nOmbudsman, Vársá – 26-29 Aibreán
D’fhreastail an tOmbudsman ar sheoladh an Chláir Bhrústocaireachta, Cé an Adhmaid – 30
Aibreán
Thug an tOmbudsman óráid ag Cruinniú Comhchéime dar teideal “An Ról atá ag
Oifigí Ombudsman maidir le Rialachas atá Dírithe ar an Saoránach agus le hInstitiúidí
Uileghabhálacha a Chur Chun Cinn” de chuid Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman agus
an Bhainc Dhomhanda, Washington DC – 11/12 Bealtaine
Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Déileáil le Gearánaigh Mhíréasúnta, an Dearcadh
atá ag Ombudsman ar an Ábhar” ag an gComhdháil um Bainistíocht Gearán Cúram Sláinte
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2015, Dún Laoghaire – 20 Bealtaine
Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Feabhas á Chur ar Ghearán” ag Seoladh an
Chomhaontaithe um Shábháilteacht Othar ó Chumann Othar na hÉireann – 16 Iúil
Chuir an tOmbudsman páipéar dar teideal “An tOmbudsman agus an Pharlaimint – Cur
Chun Feidhme Éifeachtach Moltaí” i láthair ag an 3ú Siompóisiam Idirnáisiúnta ar Institiúidí
Ombudsman, Ankara – 17 Meán Fómhair
Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “Oifig an Ombudsman – Forbairtí Suntasacha le
Déanaí” ag an Nuashonrú Rialála do Chuntasóirí Cairte agus d’Iniúchóirí Inmheánacha – 29
Meán Fómhair
Thug an tOmbudsman aitheasc dar teideal “An ról atá ag tathantóirí i ngearáin faoi sheirbhísí
poiblí” ag Comhdháil Náisiúnta SAGE – 16 Deireadh Fómhair
Ghlac an tOmbudsman páirt san imeacht “Díospóireacht Oscailte ar Bheartas” de chuid na
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais – 23 Samhain
D’óstáil an tOmbudsman seimineár ar “Gearáin a ghlacadh ón bPobal” i Leitir Ceanainn – 13
Samhain

Cumann na nOmbudsman
Cruinnithe de chuid Choiste Feidhmiúcháin Chumann na nOmbudsman i nDún Éideann, i
Londain agus i mBaile Átha Cliath
An Chomhdháil Bhliantúil de chuid Chumann na nOmbudsman, Loughborough, UK

Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman
D’fhreastail an tOmbudsman ar Chruinniú Stiúrthóirí an Bhoird Dhomhanda de chuid
Institiúid Idirnáisiúnta na nOmbudsman, an Namaib
D’fhreastail an tOmbudsman ar Chruinniú an Bhoird Eorpaigh de chuid Institiúid Idirnáisiúnta
na nOmbudsman, an Róimh

Cruinnithe de chuid Líonra na nOmbudsman Seirbhísí Poiblí (an Ríocht
Aontaithe agus Éire)
D’óstáil an tOmbudsman cruinniú de chuid Líonra na nOmbudsman Seirbhísí Poiblí i mBaile
Átha Cliath i mí an Mheithimh agus d’fhreastail sé ar chruinniú eile de chuid an ghrúpa i
Málta i mí na Samhna

Feidhmeanna reachtúla eile an Ombudsman
Comhalta den Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Comhalta den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
Comhalta den Choimisiún Reifrinn
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Iarscríbhinn C: Tuarascáil Bhliantúil
maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh 2015
Tuarascáil Fuinnimh Mhíosúil

Oifig na nOibreacha Poiblí
Oifig an Ombudsman

Nollaig 2015
Achoimre
Mí go Mí
Laghdaigh úsáid fuinnimh faoi 26.3% ó 58,955 kWh i mí na Nollag 2010 go 43,449 kWh i mí na Nollag
2015.
Mar thoradh air sin, laghdaigh astaíochtaí CO2 don tréimhse faoi 20.3% ó 19,886 kg go 15,841 kg
(laghdú 4,045 kg).
Bliantúil
Ba í an bhliain 2010 an bhonnbhliain a úsáideadh le haghaidh na ríomhaireachtaí.
I gcomparáid leis an mbonnbhliain sin, laghdaigh úsáid fuinnimh ar an láthair faoi 59,111 kWh, nó faoi
12.8%, le 12 mhí anuas.
Maidir le hastaíochtaí iomlána CO2, laghdaigh siad faoi 16.6%, nó faoi 34,158 kg, ón mbliain 2010.
Agus an figiúr coigeartaithe do chomhathruithe san aimsir, laghdaigh astaíochtaí CO2 faoi 14.6%, nó
faoi 30,134 kg, ón mbliain 2010.
Úsáid fuinnimh - Nollaig 2015
Úsáid fuinnimh bhliantúlaithe
Cur Síos

Leictreachas

Gás

Iomlán

Bliain Tagarmhairc

284,062

179,086

463,148

An 12 mhí roimhe

228,207

175,830

404,037

Difríocht mar %

-19.7%

-1.8%

-12.8%
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