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Efni: Þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir 438 mál. Þingskjal 571 

Um frumvarpið í heild.

Sjálfsbjörg fagnar framlagningu frumvarpsins. Það færir þjónustu við fatlað fólk til 

nútímans og er í átt við það kveðið er í við Samning Sameinuðuþjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Sjálfsbjörg telur þó að andi lagana beri þess nokkur merki að 

sveitarfélög vilji halda að nokkru eða miklu leyti enn í þær þjónustuleiðir fyrir fatlað 

fólk sem núna eru í boði. Þær eru hins vegar margar hverjar byggðar á 

hugmyndafræði sem alls ekki er í anda áður nefnd samnings.

Það er mjög mikilvægt að sátt um hvernig þörf fyrir NPA er metið. Lengi framanaf var 

í eyru þeirra sem þetta skrifað væru ef þörf fyrir aðstoð væri minni en 4 tímar á dag, 

þ.e. 28 tíma/viku, og aðrir yrðu skikkaðir til að vera þjónustustýrðir í sínu lífi af 

opinberum aðilum, sem sagt fá það sem einu sinni var kallað heimaþjónusta, liðveisla 

og sérstök liðveisla, en mun heita stuðningsþjónusta. Í skýringu við 3. gr er hins 

vegar talað um 10 klst. á viku og allt upp í 15 klst.

Athugasemdir við einstaka greinar.

Hins vegar á að binda í lagafrumvarpi þessu fjölda NPA samninga í ákvæði I til 

bráðabirgða. Þarna er því gengið mun lengra heldur en þetta væri bundið í fjárlögum 

hverju sinni. Þetta hefur þann kost að ekki er hægt að skera niður fjármagn í NPA 

þjónustu með fjárlögum hverju sinni. Þetta hefur hins vegar þann ókost að þeir sem



sannarlega hafa þörf fyrir þjónustu þurfa hugsanlega að bíða í allt að fimm ár til að fá 

þjónustu verði lögunum ekki breytt. Það er óásættanlegt.

Ákvæði til bráðabirgða. I.

Til þess að auka val fatlaðs fólks um þjónustu og fyrirkomulag stuðnings skulu 

sveitarfélög vinna að innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar í samræmi 

við 11. gr. á tímabilinu 2017-2022.

Á innleiðingartímabilinu veitir ríkissjóður framlag til eftirfarandi fjölda samninga um 

notendastýrða persónulega aðstoð sem skal ráðstafað í gegnum Jöfnunarsjóð 

sveitarfélaga sem tiltekin hlutdeild a f fjárhæð samninga, á grundvelli umsókna frá 

sveitarfélögum:

Á árinu 2018 vegna allt að 80 samninga.

Á árinu 2019 vegna allt að 103 samninga.

Á árinu 2020 vegna allt að 125 samninga.

Á árinu 2021 vegna allt að 150 samninga.

Á árinu 2022 vegna allt að 172 samninga.

Ákvæði þetta og fyrirkomulag notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar skal 

endurskoða innan tveggja ára frá gildistöku laga þessara í ljósi fenginnar reynslu.

Landsfundur Sjálfsbjargar fyrir árið 2017 samþykkti að þessu tilefni eftirfarandi 

ályktun: Landsfundur Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra haldinn 6. maí 

2017 fer fram á að NPA verði lögfest STRAX. Ekki sé ásættanlegt að þeir sem nú 

þegar eru í brýnni þörf þurfi að bíða til næstu áramóta eftir að þjónustan verði lögfest 

og einnig að hópur þeirra sem sannarlega eiga rétt á þjónustu þurfi að bíða í 5 ár til 

viðbótar eftir nauðsynlegri þjónustu.
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