
R Á Ð H Ú S, BORGARBRAUT 14  

310  BO RGARN ES

S Ím i 4 3 3  7 1 0 0 ; eax 4 3 3  7 l ° l
W W W .BO R GA R BYGG D.IS

B O R G A R B Y G G D @ B O R G A R B Y G G D . IS

BORGARBYGGÐ

Alþingi

Kirkjustræti 
150 Reykjavík

Borgarnesi, 12.01.2018
1712062 GAJ

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu svetiarfélaga, nr.
40/1191 með síðari breytingum.

Hér verður gefin stutt umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga nr. 40/1991. Innihaldi frumvarpsins má skipta upp í tvo hluta. Annars vegar er með 
frumvarpinu verið að lagfæra og innleiða ýmis atriði sem m.a. tengjast þeirri þróun sem átt hefur sér 
stað frá lögfestingu fyrrgreindra laga. Hins vegar er verið að færa nýmæli inn í lögin og má fyrst og 
fremst benda á í því sambandi ákvæði í e lið 29. gr. (sem verður 26. gr). sem varðar akstursþjónustu 
fyrir fatlað fólk. Hér verður því fyrst og ffemst fjallað um þann lið frumvarpsins eftir því sem ástæða 
þykir til.

1. Almennt um frumvarpið 
I nýútgefnu áliti umboðsmanns Alþingis um akstursþjónustu fatlaðra í Vesturbyggð, er vísað með 
með afgerandi hætti til Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fullgiltur var af 
Islands hálfu haustið 2016, sbr. þingsályktun nr. 61/145 sem samþykkt var á Alþingi 20. september 
2016. A f umfjöllun í fjölmiðlum að dæma verður að álykta sem svo að umræddur samningur muni 
hafa mikið vægi við túlkun ákvæða umrædds frumvarps verði þau óbreytt að lögum. I því sambandi 
vakna ýmsar spumingar.

ísland er aðili að allnokkrum alþjóðlegum samningum svo sem eins og samningum sem Sameinuðu 
þjóðirnar hafa samþykkt. Þegar íslensk stjómvöld gerast aðilar að slíkum samningi er þá slíkur 
gjörningur þar með lögfesting á öllum ákvæðum hans? Afar nauðsynlegt er að svar við þessari 
spumingu liggi mjög skýrt fyrir. Hér má til dæmis taka innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna sem dæmi þar um.

I reglum nr. 82/1988, um störf og starfshætti umboðsmanns Alþingis, með síðari breytingum. 
„Hlutverk umboðsmanns Alþingis er að gæta þess að stjórnvöld virði rétt einstaklinga og samtaka 
þeirra. Hann hefur í því skyni eftirlit með því að jafnræði sé virt í stjómsýslustörfum og að stjómsýsla 
sé að öðru leyti í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti.“

í áliti umboðsmanns Alþingis frá 29. desember 2017 kemur fram að við gildistöku laga nr. 152/2010 
hafí það sérstaklega verið áréttað að við framkvæmd laganna skyldi tekið mið a f alþjóðlegum 
skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafí gengist undir og er þar sérstaklega vísað til samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. A það má einnig benda á að Urskurðarnefnd 
velferðarmála hefur með úrskurði sínum frá 2. maí 2017 bent á að stjórnvöldum bæri ávallt að hafa 
samning Sameinuðu þjóðanna til hliðsjónar við framkvæmd laga nr. 59/1992. Því má segja það að hér 
sé með nokkuð ótvíræðum hætti kveðið á um að umræddur samningur eigi að vera leiðarljós við 
framkvæmd og túlkun laga um málefni fatlaðs fólks.
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Mjög mikilvægt er því í þessu sambandi að afla upplýsinga um hvernig staðið er að túlkun ákvæða 
samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks í öðrum norrænum ríkjum svo og innan 
Evrópusambandsins. Mikilvægt er að túlkun ákvæða hans hérlendis verði samstíga túlkun hans hjá 
öðrum nálægum og samanburðarhæfum þjóðum. Fari svo að samningurinn verði túlkaður mjög vítt 
og opið þá mun það breyta forsendum fyrir kostnaðarmati umrædds frumvarps.

Að mati undirritaðs verður að tryggja eftir föngum að umræða hérlendis um stöðu umrædds samnings 
Sameinuðu þjóðanna taki mið a f alþjóðlegri framkvæmd samnings þessa þannig að samræmi verði á 
milli stöðu hans hérlendis og í nálægum löndum s.s. í hinum norrænu ríkjum. Þeirri ábendingu er því 
beint til Sambands íslenskra sveitarfélaga að tryggja að slík upplýsingaöflun fari fram áður en 
umrædd ákvæði verði lögfest.

2. Hér verður fjallað sérstaklega um 5. gr. frumvarpsins; e. liður (29. gr.) Akstursþjónusta.

Fyrsta málsgrein e. liðar hljóðar sem hér segir:

„Fatlað fólk skal eiga kost á akstursþjónustu sem miðar að því að það geti farið allra sinna ferða með 
þeim hætti sem það kýs og á þeim tíma sem það velur gegn viðráðanlegu gjaldi. Markmið 
akstursþjónustu er að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki vegna fötlunar kleift að 
stunda atvinnu og nám og njóta tómstunda.“

I þessari málsgrein eru nokkur gildishlaðin orð sem eru mjög varasöm í lagatexta þar sem þau gefa 
mjög óskýra leiðbeiningu um hvert er verið að fara með lögunum. Slíkt orðaval gefur einnig 
möguleika á að túlkun laganna verði mjög rúm. Hér verða nefnd dæmi þar um:

a)  að það geti farið allra sinna ferða......

Hvemig á að túlka ákvæðið um „að það (fatlað fólk) geti farið allra sinna ferða“? Samkvæmt orðanna 
hljóðan skal sveitarfélagið tryggja þeim sem falla undir lögin að þeir geti farið allra sinna ferða. 
Líklega á það þó einungis við um ferðir innanlands. Hér er um að ræða mjög gildishlaðið ákvæði. E f 
ákvæðið er túlkað samkvæmt orðanna hljóðan opnar þetta ákvæði fyrir óendanlega möguleika á 
kröfugerð á hendur sveitarfélögunum sem hefur í för með sér óskilgreindan kostnað.

b)  með þeim hætti sem það kýs...........

Hvemig á að túlka ákvæðið „með þeim hætti sem það (fatlað fólk) kýs“? Hér er um að ræða mjög 
gildishlaðið ákvæði. Samkvæmt orðanna hljóðan skal veita umrædda þjónustu með hverjum þeim 
hætti sem umræddur einstaklingur kýs.Ef ákvæðið er túlkað samkvæmt orðanna hljóðan þá opnar 
þetta ákvæði fyrir óendanlega möguleika á kröfugerð á hendur sveitarfélögunum sem hefur í för með 
sér óskilgreindan kostnað.

c)  og á þeim tíma sem það velur.............

Hvernig á að túlka ákvæðið „og á þeim tím a sem það (fatlað fólk) velur“? Hér er um að ræða mjög 
gildishlaðið ákvæði. Samkvæmt orðanna hljóðan skal þessi þjónusta vera til staðar öllum sem málið 
varðar allan sólarhringinn alla daga ársins. E f það er túlkað samkvæmt orðanna hljóðan þá opnar þetta 
ákvæði fyrir óendanlega möguleika á kröfugerð á hendur sveitarfélögunum sem hefur í för með sér 
óskilgreindan kostnað.

d)  gegn viðráðanlegu g ja ld i............

Hugtakið „viðráðanlegt gjald“ er illa skilgreint og gildishlaðið orð. E f viðmiðið er almenn 
fjárhagsgeta fatlaðs fólks þá yrði hér um lága ljárhæð að ræða. Því er mjög líklegt að því sem næst 
allur ferðakostnaður vegna þessa ákvæðis lendi á viðkomandi sveitarfélagi.



í frumvarpinu eru ekki settir neinir fyrirvarar um hvað þjónustan má kosta, hve oft á að veita hana, 
með hvaða hætti skal veita hana, hvort einhverjar takmarkanir séu til staðar né aðrir fyrirvarar sem 
geta skipt máli í þessu sambandi.

Ekki er að heldur kveðið neitt á um hvort í fyrrgreindum texta sé miðað við þjónustu innan 
sveitarfélags hverju sinni eða hvort þjónustan eigi að miðast við ferðir innanlands. Ef svo skyldi vera 
að það eigi einungis að miða við akstur innan sveitarfélags þá má minna á að landstærð sveitarfélaga 
á hvern íbúa er afar misjöfn. M á í því sambandi nefna Seltjarnarnes og Akranes annarsvegar og 
Borgarbyggð, Sveitarfélagið Skagafjörð, Norðurþing og Fljótsdalshérað hins vegar svo nokkur dæmi 
séu nefnd.

I þessu sambandi er rétt að minna á að það er almennt viðurkennt að samningar Sameinuðu þjóðanna 
séu innleiddir með tilliti til samfélagsaðstæðna. Það þýðir með öðrum orðum að ekki eru gerðar sömu 
kröfur til þjónustu í þessum efnum í einstökum ríkjum án tillits til þess hvernig innra stoðkerfi og 
almennar aðstæður innan viðkomandi ríkja eru. Nú má með fullum rökum benda á að á íslandi ríki 
sérstakar samfélagsaðstæður á þann hátt að hér búa afar fáir einstaklingar í mjög stóru landi. Sem 
dæmi um misjafna stöðu innan hinna norrænu ríkja um þéttleika byggðar þá má nefna að í Danmörku 
búa um 130 einstaklingar á hverjum ferkílómeter en 3,5 á íslandi. Því er mjög óeðlilegt að ekki verði 
tekið til landfræðilegra aðstæðna á íslandi við útfærslu á umræddu ákvæði í samningi Sameinuðu 
þjóðanna um akstursþjónustu sveitarfélaga fyrir fatlaða einstaklinga.

Nú má vel vera að einhverjum þyki það sem farið er yfír hér að framan sé orðhengilsháttur og 
hártoganir. Raunveruleikinn sé allt annar og hófstilltari. Því skulu nefnd hér tvö raunveruleg dæmi um 
þær kröfur sem settar hafa verið ffam á hendur sveitarfélaga:

1. Fatlaður einstaklingur kemur að tali við kjörinn fulltrúa í nágrannasveitarfélagi 
höfuðborgarsvæðisins. Hann óskar eftir að sveitarfélagið veiti sér þá þjónustu að hann geti 
farið daglega með leigubíl til höfuðborgarsvæðisins svo sem til að sinna tómstundum, hitta 
ættfólk og kunningja og fara í verslanir. Hann segist ráða við að greiða 800 krónur 
(viðráðanlegt gjald) fyrir hverja ferð en kostnaður við hverja ferð er 25.000 kr. (á 
dagvinnutíma á virkum dögum).

2. Öldruð fotluð kona sem dvelur á öldrunarstofnun óskar eftir að sveitarfélagið þjónusti hana 
eftir þörfum með akstri að fyrrum heimili hennar þar sem hún á enn lögheimili til að sinna 
tómstundum og stunda félagsstörf og menningarstarfsemi. Um er að ræða eyðibýli í 60 km 
fjarlægð ffá þéttbýlinu þar sem öldrunarheimilið er (120 km báðar leiðir). Vegasamgöngur á 
þessari leið eru erfiðar að vetrarlagi. Á leiðinni að eyðibýlinu er engin mjólkurffamleiðsla svo 
þar er ekki reglubundinn snjómokstur á vetuma. Frá síðasta byggða bóli að eyðibýlinu eru um 
10 km. Á þeirri leið þarf að fara yfír háls eða lágt fjall sem snjómokstri er nú aldrei sinnt af 
vegagerðinni þar sem engin fost búseta er þar til staðar.

Miðað við texta frumvarpsins væri sveitarfélaginu skylt að flytja umrædda einstaklinga annars vegar 
til höfuðborgarinnar eða hins vegar að eyðibýlinu hvenær sem þeim þóknaðist óháð aðstæðum, hvort 
sem um væri að ræða veðurfarslegar aðstæður eða fjárhagslegar aðstæður sveitarfélagsins. í seinna 
tilvikinu þyrffi sveitarfélagið t.d. að hafa að gang að sérbúinni öflugri bifreið fyrir fatlað fólk sem 
gæti tekist á við erfiða vetrarfærð og jafnvel til viðbótar að kosta til snjómokstri. Svo er hægt að áætla 
hvert viðráðanlegt gjald væri sem notandinn myndi greiða og hve langt það drægi upp í kostnað við 
veitta þjónustu.

Aðalatriði þessa máls er að taki ákvæði frumvarpsins gildi óbreytt hafa viðkomandi sveitarfélag enga 
möguleika á öðru en að verða við slíkum og hliðstæðum þjónustukröfum miðað við umrætt álit 
umboðmanns Alþingis. Fjárhagslegar forsendur sveitarfélaga fyrir að bera ábyrgð á umræddri 
þjónustu við fatlað fólk hvað þessa tilteknu þjónustu snertir væru því settar í uppnám.

I þessu sambandi er rétt að benda á að allur almenningur velur sér búsetu út frá ýmsum sjónarmiðum. 
Þar kemur margt til. I fæstum tilvikum er í dreifðum byggðum að fínna samsvarandi almannaþjónustu



og er að finna á höfuðborgarsvæðinu. Á höfuðborgarsvæðinu er síðan ekki að finna margháttaða 
þjónustu sem er að fínna í stærri borgarsamfélögum nálægra landa. Ástæður þess er fyrst og fremst að 
leita í því að fyrir því eru ekki ljárhagslegar forsendur fyrir að veita alla þjónustu sem möguleg er á 
ýmsum stöðum vegna fámennis þjóðarinnar og mikilla vegalengda svo dæmi séu nefnd. í þessu 
sambandi má t.d. nefna margháttaða heilbrigðisþjónustu svo eitt dæmi sé nefnt.

Það er þekkt staðreynd að það er alltaf erfiðara að sækja fjármagn til ríkisins til að standa undir 
kostnaði við lög eða reglur sem leggja skyldur á herðar sveitarfélaganna eftir að þær eru settar og án 
þess að kostnaðarmat liggi fyrir og fjármögnunarleiðir séu skýrar heldur en að koma í veg fyrir að lög 
eða reglur sem verða sveitarfélögunum mjög erfiðar fjárhagslega taki gildi.

Með hliðsjón a f  framansögðu er því hér með hvatt til þess með hliðsjón a f framansögðu að umrædd 
ákvæði í 5. gr. e. lið (29 gr.) um akstursþjónustu í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um 
félagsþiónustu sveitarfélaaa. nr. 40/1991, með síðari breytingum (innleiðing samnings Sameinuðu

fólks, stjómsýsla og húsnæðismál) taki ekki gildi í óbreyttri mynd.

(_  Gunnlaugur 
sveitarstjóri


