
Umsögn um mál 438; frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk 
með miklar stuðningsþarfir

Samtök Endurhæfðra Mænuskaddaðra (SEM) fagna þessu frumvarpi 
en benda á að nafn frumvarpsins þykir gamaldags og bendir til þess 
að vera aðgreinandi úrræði fyrir vissa hópa af fötluðu fólki.

Mænuskaddaðir einstaklingar eru með mjög misnumandi skerðingar og þarfir fyrir þjónustu eða 
aðstoð. Margir af okkar félagsmönnum þurfa ekki mjög mikla þjónustu en þurfa þó þjónustu sem 
almenn félagsþjónusta ræður illa við. Það er mjög mikilvægt að þessum félagsmönnum okkar standi 
NPA þjónustan til boða líkt og hinum. Við leggjumst því gegn því að settar séu takmarkanir á réttindi 
til þjónustunnar eftir því hversu marga tíma fólk þarf í þjónustu.

Það er ekki boðlegt að réttindi fatlaðs fólks séu skert vegna þess hver greiðir fyrir þjónustuna. Við 
teljum að slíkt mál eigi frekar að koma fram í reglugerð varðandi kostnaðarskiptingu á milli ríkis og 
sveitarfélaga en ekki í takmörkun réttinda fólks.

Ekki er séð hvernig kostnaður við að veita 1 tíma í þjónustu sem félagsþjónustu ætti að aukast við það 
að yfirfæra hana í NPA þjónustu. Það ætti því ekki að skipta fjárhag viðkomandi sveitarfélagsins máli 
og eru því engin rök fyrir því að takmarka þennan rétt.

Mikið af okkar félagsmönnum eru foreldrar og þykir okkur miður að sjá að hlutverk fatlaðs fólks sem 
foreldri komi ekki betur fram í frumvarpinu. Þessu veður að bæta úr og hafa þarf samráð við fatlað 
fólk í því ferli.

Einnig bendum við á að svo virðist sem 34. grein laga um málefni fatlaðs fólks frá 1992 falli út 
samkvæmt þessu frumvarpi. Þessi grein fjallar um aðgengi fólks að opinberum byggingum og við 
teljum mikilvægt að hún haldist í lögum og að gengið sé lengra í að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að 
þjóðfélaginu.
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