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Efni: Breyting á lögum um málefni aldraðra (akstursþjónusta) - 223. mál 146. Iþ.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 6. apríl sl., þar sem óskað er eftir 
umsögn um ofangreint þingmál.

Vegna mikilla anna hefur dregist að ganga frá meðf. umsögn en sambandið treystir því 
engu að síður að sjónarmið og afstaða þess komist á framfæri við umfjöllun 
velferðarnefndar um málið.

Almennt um frumvarpið

Með frumvarpinu er lagt til að við lög nr. 125/1999, um málefni aldraðra, bætist ný grein 
sem feli í sér að akstursþjónusta sem sveitarfélög skipuleggja og sinna í dag gagnvart 
fötluðu fólki, verði útvíkkuð þannig að þjónustan nái einnigtil aldraðra.

Flutningsmenn frumvarpsins vísa til þess í greinargerð að mörg sveitarfélög hafi sinnt 
akstursþjónustu við aldraða þótt lög hafi ekki kveðið á um slíkt. Það að kveða almennt á 
um rétt til akstursþjónustu fyrir alla þá sem þurfa á henni að halda vegna fötlunar eða 
aldurs fækki einnig gráum svæðum í verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga.

í niðurlagi greinargerðar kemur fram að um nýja lagaskyldu sé að ræða fyrir sveitarfélög 
sem muni fyrirsjáanlega hafa ífö r með sér kostnaðarauka fyrir þau.

Skörun lagaákvæða

Tekið er undir með flutningsmönnum að til staðar eru óskýr mörk á milli þeirrar þjónustu 
sem fólki er veitt, annars vegar á grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks og hins vegar 
laga um málefni aldraðra. Um er að ræða skörun á milli ákvæða og er afleiðingin m.a. sú 
að misjafnt gjald er innheimt af notendum eftir því á hvaða lagagrundvelli aksturinn er 
skipulagður. Þá er víða í dreifðari byggðum ekki um neinn skipulagðan akstur að ræða 
fyrir aldraða en fatlað fólk á þar tilkall til þjónustu sveitarfélaga vegna aksturs á 
þjónustustofnanir. Skörunin veldur því að aldraðir sækja í að akstur í þeirra þágu sé 
skipulagður á grundvelli laga um málefni fatlaðs fólks.

í vinnu við heildarendurskoðun laga um málefni fatlaðs fólks og um félagsþjónustu 
sveitarfélaga var gerð tillaga sem ætlað var að skýra mörkin hvað varðar gildissvið þeirra 
laga. Efnislega var tillagan á svipuðum nótum og fyrirliggjandi þingmannafrumvarp, þ.e. 
að gildissvið aksturþjónustu sveitarfélaga verði útvíkkað þannig að hún nái einnig til 
aldraðra. Starfshópurinn sem tillöguna gerði hafði hins vegar ekki umboð til þess að gera 
tillögur um breytingar á lögum um málefni aldraðra en rætt var á vettvangi hópsins að 
eðlilegra væri að ýmsu leyti að öldrunarþjónustulögum yrði jafnframt breytt.
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Þessi tillaga starfshópsins um útvíkkaða akstursþjónustu var hins vegar felld út úr 
frumvarpsdrögum þegar þau voru til meðferðar í velferðarráðuneytinu. í fyrirliggjandi 
frumvörpum, sem nú eru til meðferðar hjá velferðarnefnd (438. og 439. mál) er þannig 
gert ráð fyrir því að lagaskylda sveitarfélaga til þess að skipuleggja og sinna 
akstursþjónustu, verði að meginstefnu til óbreytt og taki eingöngu til fatlaðs fólks. 
Sveitarfélögum sé hins vegar, sem endranær, frjálst að útvíkka þjónustuna umfram 
skyldu sé það talið íbúum til hagsbóta.

Þess skal getið að tillagan um útvíkkaða akstursþjónustu fór í gegnum kostnaðarmat á 
vegum ráðuneytisins áður en ákvörðun var tekin um að fella tillöguna út úr 
frumvarpsdrögunum. Niðurstaða þess var að útvíkkuð lagaskylda myndi hafa umtalsverð 
áhrif á fjárhag sveitarfélaga. í dag eru innheimt mismunandi gjöld af fötluðu fólki og 
öldruðum vegna aksturs. Sú breyting ein og sér að jafna þessi gjöld þannig að aldraðir 
greiddu það sama og fatlaðir myndi þýða áhrif á fjárhag sveitarfélaga upp á 61 m.kr. á 
ársgrundvelli.

Afstaða sambandsins

Skörun lagaákvæða af þessu tagi hefur tilhneigingu til þess að bitna á notendum og 
væntingum þeirra um þjónustu. Æskilegt er að leysa úr árekstrum af þessu tagi með 
endurskoðun beggja (eða allra) þeirra ákvæða sem skarast, þannig að heildarhugsun sé í 
samspili ólíkra þjónustukerfa.

Á hinn bóginn ber að hafa í huga að þingmannafrumvörp fara almennt ekki í gegnum það 
mat á áhrifum gagnvart fjárhag sveitarfélaga, sem áskilið er skv. 129. gr. 
sveitarstjórnarlaga. Ekki dugir að vísa til framangreinds kostnaðarmats á vegum 
velferðarráðuneytisins því þar var einungis horft til þess hvaða áhrif það hefði að 
samræma kjör í akstursþjónustu. Eftir var hins vegar að meta hvaða áhrif útvíkkuð 
lagaskylda hefði gagnvart því að skipuleggja akstur á þjónustustofnanir. Kostnaðarmatið 
var því óklárað og ekki hægt að leggja það til grundvallar eða fylgja því eftir með þeim 
hætti sem sveitarstjórnarlög gera ráð fyrir. í reynd mun það undir hælinn lagt hvort og þá 
hvernig sveitarfélögin fái útgjaldaauka / tekjumissi bættan nái frumvarpið fram að ganga.

Sambandið leggst því gegn samþykkt frumvarpsins.
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