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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 
(bifreiðastyrkir). 145. löggjafarþing 2015-2016. Þingskjal 1313 — 776. mál.

Umsögn frá Guðnýju Jónsdóttur yfirsjúkraþjáifara og framkvæmdastjóra Endurhæfingar- 
þekkingarseturs.

Í 10. gr. laganna er kveðið á um heimild til að veita bifreiðastyrki til þeirra sem sannarlega þurfa 
bifreið, ef það er nauðsynlegt viðkomandi einstaklingi til að lifa sjálfstæðu lífi. Í reglugerð um styrki 
og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða, nr. 170/2009, er hinsvegar kveðið á um 
að slíka styrki megi aðeins veita ef bótaþegi hefur sjálfur ökuréttindi eða annar heimilismaður á 
lögheimili hans.

Umsögnin iýtur að 10. gr. iaganna þar sem við bætist ný máisgrein, svohijóðandi:
Styrkir og uppbætur til bifreiðakaupa og reksturs bifreiða skulu veitt óháð því hver annast að jafnaði 
akstur bifreiðanna, enda sé bifreiðin nýtt til aksturs með bótaþega. Óheimilt er að binda 
styrkveitingar því skilyrði að bótaþegi hafi sjálfur ökuréttindi eða einhver annar á heimili hans.

Rökstuðningur með breytingu á 10. grein.

Í samningnum um réttindi fatlaðs fólks segir í 1. gr. að markmiðið með samningnum sé verið að 
stuðla að því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því 
að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess. Þar segir 
ennfremur í 3.gr. að almennar meginreglur séu bann við mismunun og að fatlaðir skuli getað tekið fullan 
og virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar.

Í 9. og 19. greinum samningsin er fjallað um aðgengi fatlaðra að samfélaginu og miklvægi þess að 
geta lifað sjálfstæðu lífi án aðgreiningar. Þar kemur fram að aðildarríki samningsins skuli gera viðeigandi 
ráðstafanir í því skyni að gera fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi og taka fullan þátt í mannlífinu á 
öllum sviðum og að hafa rétt þess til að eiga valkosti til jafns við aðra. Í 20. grein þar sem fjallað er um 
ferlimál, segir ennfremur, að aðildarríkin skulu gera árangursríkar ráðstafanir til þess að tryggja að 
einstaklingum sé gert kleift að fara allra sinna ferða og tryggja sjálfstæði fatlaðs fólks í þeim efnum, eftir 
því sem frekast er unnt.

Að auki skal á það bent að Alþingi hefur markað þá stefnu að taka skuli upp notendastýrða 
persónulega aðstoð (NPA) sem einn meginvalkost í þjónustu við fatlað fólk. Það er þjónustuform, sem 
gerir ráð fyrir því að fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og verið fullgildir meðlimir í samfélaginu, með því að ráða 
til sín aðstoðarfólk sem aðstoðar við athafnir daglegs lífs þar með talið akstur bifreiðar heimilisins, en í 
reglugerðinni um bifreiðastyrki (170/2009) stendur að markmið laganna sé að gera hreyfihömluðum kleift 
að stunda atvinnu, skóla og sækja reglubundna endurhæfingu eða læknismeðferð.

Fatlað fólk sem býr úti á landi, þarf að sækja sérhæfða þjónustu til Reykjavíkur, sem ekki er hægt 
að sinna í heimabyggð, jafnvel 4-6 x á ári. Má þar nefna læknisþjónustu sem snýr að sérhæfðri lyfjagjöf 
eins og Intrathecal Balclofen inngjöf og Botox meðferð við spastisiteti, sem og samráði og aðgerðum hjá 
bæklunarlækni og ráðgjöf vegna hjálpartækja og aðlögun þeirra. Slíkar ferðir geta verið umfangsmiklar og 
flóknar og það er þáttur í sjálfræði og jafnrétti að geta valið sér ferðamáta eftir þörfum, t.d. til að flytja 
fjölmörg hjálpartæki milli landshluta eða til ferða milli þjónustustofnana á höfuðborgarsvæðinu.



Það er andstætt samningnum um réttindi fataðs fólks og mannréttindum yfirhöfuð og hlýtur að 
vera í hæsta máta óeðlilegt að leggja vísvitandi stein í götu fólks sem þegar á undir högg að sækja í 
þjóðfélaginu. Í þessu tilfelli með því að setja þeim skilyrði sem enginn mundi sætta sig við, eins og það að 
neyða einstaklinginn til að deila með annarri manneskju persónulegu íbúðarhúsnæði, ef hún ekki kærir sig 
um það. Einnig að taka af þeim möguleikann til að njóta sveiganleika og frelsis í athöfnum og ferlimálum 
og gera þeim erfiðara fyrir um allar athafnir og samfélagslega þátttöku.

Niðurstöður:

Það er ákaflega mikilvægt að þetta frumvarp um breytingu á lögum um félagslega aðstoð verði að 
lögum. Það er mannréttindamál, það er sanngirnismál og ætti að vera ljóst, hverjum þeim, sem 
kynnir sér forsendur þess.
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