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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 
(akstursþjónusta). Þingskjal 312-223. mál.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að koma að eftirfarandi athugasemdum varðandi 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999.

Beðist er velvirðingar á því að umsögn þessi er seint fram komin en ástæður þess má rekja til þess að 
umsagnarbeiðni barst ekki til Reykjavíkurborgar frá velferðarnefnd Alþingis. Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar telur mikilvægt að umsagnarbeiðnir um mál sem þetta séu sendar sveitarfélögum 
enda kemur skýrt fram í greinargerð með frumvarpinu að um sé að ræða „nýja lagaskyldu fyrir 
sveitarfélögin sem mun fyrirsjáanlega hafa í för með sér kostnaðarauka “.

Akstursþjónusta fyrir aldraða hefur ekki verið lögbundin þjónusta en Reykjavíkurborg hefur veitt slíka 
þjónustu til aldraðra með vísan í X. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Þar sem 
ekki hefur verið lagagrundvöllur fyrir akstursþjóniislu aldraðra hafa reglur Reykjavíkurborgar um 
þjónustuna verið þrengri en reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks sem settar eru með vísan í 35. gr. 
laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Þá er það markmið regina um akstursþjónustu eldri borgara 
í Reykjavík að gera eldri borgurum í Reykjavík kleift að búa lengur heima.

I framangreindu frumvarpi er gert ráð fyrir að aldraðir geti farið allra sinna ferða á þann hátt sem þeir 
kjósa og á þeim tíma sem þeir velja, gegn viðráðanlegu gjaldi. Þetta leggur ákveðnar viðbótarskyldur á 
sveitarfélagið.

I íyrsta lagi ber að nefna það að aldraðir geti farið allra sinna ferða með þeim hætti sem þeir kjósa. í 
reglum Reykjavíkurborgar um aksturþjónustu aldraðra er kveðið á um að heimilt sé að samþykkja allt 
að 30 ferðir á mánuði. Ekki hefur því verið gert ráð fyrir að þeir sem nýta sér akstursþjónustu aldraðra 
stundi atvinnu eða nám daglega, enda er markmið reglnanna eins og áður segir að gera eldri borgurum 
í Reykjavík kleift að búa lengur heima. Að auki er Strætó bs. framkvæmdaraðili akstursþjónustu 
aldraðra og eru ferðir notenda skipulagðar af hálfu Strætó sem þýðir að notendur akstursþjónustu 
aldraðra geta þurft að samnýta ferðir með öðrum. Mikill viðbótarkostnaður getur íylgt því að aldraðir 
geti valið sjálfir að vera einir í bíl eða að fá sérstakar tegundir af bifreiðum, s.s. leigubíla.

I öðru lagi er Iagt til að aldraðir geti kosið að ferðast á þeim tíma sem þeir velja. í reglum 
Reykjavíkurborgar felst að aldraðir geti ferðast á virkum dögum milli kl. 9 og 17 en til kl. 19 í 
undantekningartilvikum. Ef sveitarfélagi verður skylt að veita þjónustuna utan þessa tíma mun kom til
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aukins kostnaður þar sem mjög líkleg er að til staðar þurfi að vera fleiri bifreiðar á kvöldin, um nætur 
og um helgar, auk þess sem Strætó gæti þurft að ráða viðbótarstarfsfólk í þjónustuver á þeim tíma.

I þriðja lagi er í frumvarpinu fjallað um viðráðanlegt gjald og er tilgreint að gjaldið skuli vera 
sambærilegt gjaldi fyrir almenningssamgöngur á viðkomandi svæði. Stakt gjald fyrir akstursþjónustu 
aldraðra hjá Reykjavíkurborg er nú 1.155 kr. Ef tekjur umsækjanda og maka hans eru undir 
tekjuviðmiði TR er hægt að sækja um lækkun greiðslu og verður þá gjald fyrir hverja ferð 440 kr., þ.e. 
jafnhátt almennu fargjaldi Strætó. Telur Reykjavíkurborg að þetta sé viðráðanlegt gjald fyrir 
akstursþjónustu aldraðra. Hins vegar kemur fram í frumvarpinu að viðráðanlegt gjald sé jafnhátt 
fargjaldi íyrir almenningssamgöngur og þýðir það umtalsverðan kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið 
enda yrði þá munur á kostnaðarþátttöku í akstursþjónustu aldraðra og almennu fargjaldi 715 kr. á 
hverja ferð. Farnar voru 22.297 ferðir á árinu 2016 sem gæti þýtt kostnaðarauka sem nemur 16 
milljónir kr. á ári. Hér er þó ekki búið að taka mið af því að einhverjir eru með lægri greiðsluþátttöku 
vegna tekjuviðmiðs sem getur lækkað þessa upphæð. Þá er ekki búið að taka tillit til þeirra aukningar 
sem yrði á ferðum verði frumvarpið samþykkt óbreytt.

Að lokum er um að ræða ákvæði um að aldraðir geti átt rétt á akstri vegna annarrar þjónustu sem þeir 
njóta samkvæmt lögum um málefni aldraðra. Er hér gert ráð fýrir að verið að vísa til aksturs í 
stofnanir fyrir aldraða samkvæmt 14. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 en sveitarfélögum 
hefur hingað til ekki verið skylt að veita akstursþjónustu hvað slíkar ferðir varðar. í 8. gr. reglna um 
akstursþjónustu eldri borgara í Reykjavík segir:

Reglur þessar gilda ekki um akstursþjónustu jyrir aldraða sem eru á stojhunum s.s. 
hjúkrunarheimilum og þurfa að leita þjónustu utan stofnunarinnar, s.s. sérfrœðilæknishjálpar, 
rannsókna- og sjúkraþjálfunar, sbr. ákvœói 14. gr. laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 þar 
sem fram kemur að slíkum stofnunum beri að tryggja að þar sé veitt hjúkrunar- og 
lœknisþjónusta auk endurhœfingar.

Frumvarpið felur því í sér rýmkun frá þeirri framkvæmd sem reglur Reykjavíkurborgar hafa falið í sér. 
Ljós er að ef sveitarfélögum verður gert skylt að veita akstursþjónustu í framangreindum tilfellum þá 
þarf að fara fram kostnaðarmat á þeim kostnaðarauka sem það getur haft í for með sér fyrir 
sveitarfélögin.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ítrekar að nauðsynlegt sé að frumvarpið sé skoðað með hliðsjón af 
þeim sjónarmiðum sem rakin eru hér að framan og að framkvæmt verði kostnaðarmat sem taki mið af 
þeim áhrifum sem umræddar breytingar munu hafa á sveitarfélög.
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