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Umsögn um

Frumvarp til laga

um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir.

Athugasemd við 11. gr.

11. gr.

Notendastýrð persónuleg aðstoð.

Einstaklingur á rétt á notendastýrðri persónulegri aðstoð hafi hann mikla og viðvarandi þörf 
fyrir aðstoð og þjónustu, svo sem við athafnir daglegs lífs, heimilishald, þátttöku í félagslífi, 
námi og atvinnulífi. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. gildir um þjónustu samkvæmt ákvæði þessu.

Aðstoðin skal vera skipulögð á forsendum notandans og undir verkstýringu og verkstjórn 
hans. E f notandinn á erfitt með að annast verkstjórn vegna fötlunar sinnar skal hann eiga rétt á 
aðstoð við hana. Aðstoðin skal um leið vera heildstæð þar sem þjónustukerfi félags-, 
heilbrigðis- og menntamála samhæfa aðstoð sína í þágu þess sem nýtur hennar.

Ráðherra gefur út reglugerð og handbók um framkvæmd notendastýrðrar persónulegrar 
aðstoðar, m.a. um hlutverk og ábyrgð, skipulag og útfærslu, þ.m.t. viðmið um umfang 
þjónustu og lágmarksstuðningsþarfir, eftirlit og kostnaðarhlutdeild aðila í samráði við 
sveitarfélög og hagsmunasamtök fatlaðs fólks.

Sveitarfélög bera ábyrgð á framkvæmd aðstoðarinnar og skulu setja nánari reglur þar um í 
samráði við notendaráð fatlaðs fólks eða samtök fatlaðs fólks.

Akvæðið breytist og hljómi svo:

11. gr.

Notendastýrð persónuleg aðstoð.

Einstaklingur á rétt á notendastýrðri persónulegri aðstoð hafi hann mikla og viðvarandi þörf 
fyrir aðstoð og þjónustu, svo sem við athafnir daglegs lífs, heimilishald, þátttöku í félagslífi, 
námi og atvinnulífi. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. gildir um þjónustu samkvæmt ákvæði þessu.

Aðstoðin skal vera skipulögð á forsendum notandans og samkvæmt óskum hans.
Aðstoðin skal vera heildstæð þar sem þjónustukerfi félags-, heilbrigðis- og menntamála 
samhæfa aðstoð sína í þágu þess sem nýtur hennar.

Ráðherra gefur út reglugerð og handbók um framkvæmd notendastýrðrar persónulegrar



aðstoðar, m.a. um hlutverk og ábyrgð, skipulag og útfærslu, þ.m.t. viðmið um umfang 
þjónustu og lágmarksstuðningsþarfir, eftirlit og kostnaðarhlutdeild aðila í samráði við 
sveitarfélög og hagsmunasamtök fatlaðs fólks.

Sveitarfélög bera ábyrgð á framkvæmd aðstoðarinnar og skulu setja nánari reglur þar um í 
samráði við notendaráð fatlaðs fólks eða samtök fatlaðs fólks.

Greinargerð vegna breytingar

Mikill þorri notanda getur ekki og hefur ekki eiginlegar forsendur til þess að vera verkstjóri með þeirri 
ábyrgð sem því fylgir. Verkstjórnarábyrgð hlýtur að þurfa að vera á herðum aðila sem eru til þess 
bærir að standa undir öllum ábyrgðum slíkrar verkstjórnar.
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