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

Ég er fatlaður maður sem hefur unnið að innleiðingu notendastýrðrar persónulegar aðstoðar (NPA) 
frá því að ferlið hófst. Ég hef komið að þessu máli á mjög víðan máta allt frá því að vera notandi í 
hefðbundna þjónustukerfinu og berjast fyrir því að fá NPA til þess að vera með NPA og vera formaður 
NPA miðstöðvarinnar og starfa innan Öryrkjabandalagsins. Ég hef í gegnum árin einnig komið að 
samskiptum við mörg sveitarfélög, stéttarfélög, ráðuneyti og fjölmargt fatlað fólk ásamt mörgum 
öðrum aðilum sem tengjast málinu og er því vell inn í flestum málum sem tengjast NPA.

Ég vil byrja á því að taka það fram að NPA er algjör bylting í þjónustu við fatlað fólk og hef ég 
persónulega reynslu af mörgum þjónustuúrræðum í gegnum tíðina til samanburðar. NPA er eina 
leiðin til þess að uppfylla 19. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SSRFF) 
sem fjallar um sjálfstætt líf. NPA er í raun ekkert annað en verkfæri sem gert er að uppfylla þau 
markmið sem búið er að setja.

Það er mjög mikilvægt að NPA sé valkostur (réttindi) fyrir allt fatlað fólk enda er mismunun á 
grundvelli fötlunar ekki leyfileg samkvæmt núgildandi lögum sem og SSRFF. Það er því með öllu 
óásættanlegt að, í bráðabirgðaákvæði I, sé reynt að setja kvóta á fjölda þeirra sem notið geta 
sjálfstæðs lífs. Margir hafa nú þegar beðið í mörg ár eftir samningum og samkvæmt tölum frá 
sveitarfélögunum eru um 100 manns að bíða eftir slíkum samningum sem ekki hafa þá. Einnig er 
óboðlegt að ráðherra fái heimild til þess að takmarka réttindi fatlaðs fólks til NPA eftir hentisemi með 
því að takmarka réttindin með reglugerð. Mjög mikilvægt er að allar takmarkanir á réttindunum séu í 
lögunum sjálfum. Þá mótmæli ég einnig að réttur fólks til NPA takmarkist við vissan tímafjölda.

Hvað varðar fjármögnun, sem eflaust verður fjallað um í umsögnum frá sveitarfélögum og öðrum 
aðilum, þá mótmæli ég því að því sé slegið föstu að NPA sé dýrari valkostur en sú þjónusta sem fyrir 
er. Þar sem þá er m.a. líklegt að verið sé að miða við mjög ófullnægjandi þjónustu. Einnig eru þau 
gögn sem hafa komið frá sveitarfélögunum varðandi þessi mál mjög misvísandi eins og sjá má á 
meðfylgjandi mynd sem fengin er upp úr mati á samstarfsverkefni um notendastýrða persónulega 
aðstoð NPA sem Velferðaráðuneytið fékk Hagfræðistofnun Háskóla Íslands gera fyrir sig 
(https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/mat-a-samstarfsverkefni-um-notendastyrda- 
personulega-adstod-npa).

Á þessu grafi er borið saman annars vegar raunverulegur kostnaður við NPA samninga (x-ás) og svo 
munurinn á NPA samningi og áætluðum kostnaði sem sveitarfélagið teldi sig geta þjónustað 
einstaklinginn í hinu hefðbundna þjónustukerfi (y-ás). Á grafinu sést að ekki eru allir NPA samningar 
kostnaðarsamari en hin hefðbundna þjónusta eins og sést af punktunum í bláa hringnum en þar eru
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allir NPA samningar taldir hagkvæmari en önnur þjónustuúrræði. Svo ef litið er til rauða hringsins má 
sjá tvo samninga sem kosta u.þ.b. 25 milljónir en sveitarfélögin gefa út að þau geti framkvæmt þessa 
þjónustu fyrir um 5 milljónir eða um 20 milljóna króna mun eins og grafið sýnir. Hér er að ræða um 
fólk sem þarf mjög mikla og víðtæka aðstoð við athafnir daglegs lífs á öllum sviðum enda um 
sólarhringsþjónustu að ræða. Það er því mjög ólíklegt að sveitarfélög geti þjónustað þessa 
einstaklinga á viðunandi máta fyrir aðeins 20% af NPA kostnaðinum. Hér er því mjög líklega verið að 
miða við mjög skerta þjónustu s.s. þjónustu á sambýli eða þjónustukjarna þar sem að einstaklingurinn 
vill ekki endilega búa á. Í græna hringnum má sjá svipað dæmi um mikið misræmi milli kostnaðar NPA 
samnings og áætlaðs kostnaðs við önnur þjónustuúrræði. Í þessum dæmum tel ég um að ræða mjög 
grófa vanáætlun á vegum sveitarfélaga og reyndar tel ég að sú vanáætlun sé í einhverjum af hinum 
tölunum líka.

Vert er að athuga að í kostnaði við NPA samninga er allur kostnaður þjónustunnar innifalinn því það 
er bara ein tala, þ.e.a.s. það sem er greitt samkvæmt NPA samningnum. Í hinu hefðbundna 
þjónustukerfi er hins vegar ýmis kostnaður sem óvíst er að skrifist beint á notandann og þar má 
meðal annars nefna; veikindi starfsfólks, námskeiðahald fyrir starfsfólk, starfsmannaaðstaða, akstur 
starfsfólks, yfirmenn starfsfólks og yfirmenn þeirra, launadeild, tölvukerfi og annar 
umsýslukostnaður, samskiptakostnaður og margt annað enda um mikla yfirbyggingu að ræða ólíkt 
NPA. Svo má auðvitað ekki gleyma að í NPA er líka verið að tala um viðunandi þjónustu en ekki skerta 
þjónustu.

Þrátt fyrir þennan aukna kostnað (sem ég hef dregið í efa) sem hlýst af innleiðingu NPA er vert að 
benda á að samkvæmt úttekt Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands er umframábati til samfélagsins 
meiri en sá kostnaður. Hér er bein tilvitnun úr mati Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands:

„Umframábati af NPA er að jafnaði 9-12 milljónir króna á ári, en umframkostnaður 3,5 
milljónir. Þjóðfélagslegur ábati og kostnaður vegna skatta sem tengjast þjónustunni er að 
líkindum innan við eina milljón króna á hvern notanda. Könnunin veitir því skýra vísbendingu 
um það að ábati þeirra sem njóta þjónustunnar sé meiri en kostnaður samfélagsins vegna 
þjónustunnar."

Einnig vil ég benda á að ágreiningur á milli sveitarfélaga og ríkis um hvort greiðslur ríkisins í hlutdeild 
NPA samninga skuli vera 25 eða 30 prósent sé lítilvægur enda sé ekki um að ræða meira en 112 
milljónir sé miðað við kostnaðarmat árið 2022 og 172 samninga samkvæmt greinargerð frumvarpsins. 
Þessi ágreiningur má því alls ekki verða til þess að tefja málið enn frekar.

Í 8. grein frumvarpsins er talað um stoðþjónustu, en þar virðist hlutverk fatlaðs fólks sem foreldri eða 
fjölskyldumeðlimur hafa gleymst við skrif frumvarpsins og tel ég það ekki samræmast SSRFF að 
sleppa því. Það er því mjög mikilvægt að því sé bætt inn í frumvarpið í samráði við fatlað fólk.
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