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Sveitarstjóm Bláskógabyggðar tók erindið fyrir á fundi sínum þann 3. febrúar 2011 og var eftirfarandi 
bókað við afgreiðslu erindisins:

Félags- og tryggingamálanefnd Alþingls, 214. þingmál.
Sveitarstjóra fatið að semja umsögn f samræmi við umræðursem urðu é fundinum

Virðingarfyllst,

Valtýr Valtýsson 
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar
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Alþingi

Austurstrœti 6-8 
150 Reykjavík

Reykholti, 22. febrúar 2011
1102002 SHJ

Efni: TJmsögn um 214. þingmál 

Umsögn um fminvarp ti 1 laga
um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um málefni aldraðra 
(einbýli).
Fyrirliggjandi frumvarp vekur upp nokkrar spurningar er varðar hagsmunamál fölks 
og rekstraraðila hjúkrunar- og dvaiarheímila. Sú hugmyndafræði og afstaða sem 
birtist í frumvarpinu, að virtur sé vilji og ósk fólks um að dvelja í einbýli, er góðra 
gjalda verð og skiljanleg. Þar er án nokkurs vafa haldið í heiðri þeim vilja, að búa 
sem best að þeim einstaklingum sem þurfa að dvelja á hjúkrunar- og dvalarheimilum. 
Það mun eflaust verða ósk meginþorra þeirra einstaklinga sem þjónustuna þiggja, eðli 
málsins samkvæmt. Það bregst þó ekki við þeirri þörf sem jafnframt er til staðar, að 
betra er að fá vistunarúrræði á tvíbýli fremur en að þurfa að bíða á biðlista til lengri 
eða skemmri tíma.
Það verður ákveðnum annmörkum háð? og mun taka sinn toll, að lögfesta rétt 
einstaklings um að fá einbýlí og öllum vistunarrýmum verði breytt í einbýli innan 5 
ára. í mörgum tilfellum, þá ekki síður á landsbyggðinni þar sem minni stofnanir eru, 
er hætta á að vistunarrýmum muni fæklca verulega við þessa breytingu nema að 
samhliða komi til uppbygging sem miðar að því að fjölda hjúkrunar- eða dvalarrýma 
fækki ekki verulega. Fækkun hjúkrunarrýma er nokkuð sem ógerlegt er að réttlæta í 
nútímasamfélagi.
Fyrirliggjandi frumvarp tekur elcki á þessum þætti og er því fullréttlætanlegt að koma 
fram með efasemdir um frumvarpið í þessari mynd, þar sem hætta er á að þjónusta 
muni dragast verulega saman. Það eru alls ekki fullnægjandi rök að benda bara á 
raunfækkun dvalar- og hjúkrunarrýma frá árinu 2007, enda ekki farið út í röksemdir 
og ástæður þeirrar fækkunar. Það er ekki sanngjarnt að draga þá ályktun að fullt 
samhengi sé milli ákvarðana ríkisins um fækkun vistunarrýma og vistunarþörf víða 
um land. Þetta er einföldun sem hvorki er sanngjöm né réttlát í dag er verið að 
streitast á móti ákvörðun Velferðarráðuneytisins um fækkun hjúkrunarrýma á 
hjúkrunarheimilum á landsbyggðirmi, þar sem ákvörðun mun hafa víðtæk áhrif á 
þjónustu og rekstrarumhverfi.
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Ef þetta írumvarp verður að lögum mun það án nokkurs vafa meðal annars hafa 
eftirfarandi áhrif:

• Fækkun dvalar- og hjúkrunarrýma og skerðing á þjónustu
• Lengja biðtíma og biðlista eftir vistunarrýmum
• Kalla á framkvæmdir við breytingu og stækkun þessara stofnana, án þess að hafa 

tryggar fjárveitingar ti! verkefnisins
• Gera rekstrarumhverfi þessara stofnana erfiðara og dýrara sem mun bitna á 

þjónustunní

Það er skoðun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar að grunn hugmyndafræði 
frumvarpsins sé góð og gild, en framsetning og útfærsla alis ekki nægjanlega vel úr 
garði gerð til þess að teljast ásættanlegt með tilliti til kostnaðarmyndunar sem mun án 
nokkurs vafa leggjast að verulegu leyti á herðar sveitarféiaganna.

f  h. BÍáskógabyggðar,

Virðmgarfyllst,

Valtýr Valtýsson 
Sveitarstjóri Bláskógabyggðar
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