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Undirritaður gerir hér með athugasemdir við ofangreint mál. Til skýringar á hagsmunum og þekkingu 
undirritaðs í þessu efni er rétt að geta þess að hann hefur frá 2012 unnið að málefnum fatlaðrar 
manneskju sem brotið var margvíslega á, í skjóli meingallaðrar laga- og reglusetningar og enn verri 
lagaframkvæmdar. Sá málarekstur leiddi í ljós svo alvarlega annmarka á lagaumhverfi og 
lagaframkvæmd varðandi málefni fatlaðs fólks að helst mætti líkja við útskúfun og fordóma þeirra úr 
mannlegu samfélagi. Í ljós kom að stjórnvöld; hvort heldur er ríkisstofnanir, sveitarfélög eða 
kærunefndir á þessu sviði nýta allar smugur og vankanta kerfisins sér til fjárhagslegra hagsbóta á 
kostnað lífsgæða og réttar hins fatlaða. Málareksturinn leiddi í ljós slíkar tilhneygingar m.a. hjá 
Tryggingastofnun ríkisins; sveitarfélaginu Vesturbyggð og úrskurðarnefnd velferðarmála. Harðvítugur 
málarekstur vegna þessarar fötluðu ekkju hefur staðið í rúm 5 ár; kostað mjög mikla vinnu og eftir 
hann liggja fjallháir skjalabunkar. Öll svonefnd „úrrræði" brugðust hinum fatlaða; kærunefndir, 
viðkomandi hagsmunafélag, réttindagæslumenn og annað; ég þurfti að berjast fyrir hennar rétti einn 
og nánast óstuddur, en slíkt er að sjálfsögðu ekki ætlandi neinum fötluðum einstaklingi. Það var ekki 
fyrr en nú í ársbyrjun 2018 að loksins kom úrskurður umboðsmanns Alþingis, þar sem ég vann 
fullnaðarsigur í því atriði sem þá var kvartað yfir (mál 9160/2016). Sá úrskurður kemur of seint fyrir 
hina fötluðu konu, sem lést 6.júní sl, en hann er stefnumarkandi varðandi rétt fatlaðs fólks til 
ferðaþjónustu af hendi hins opinbera og því veruleg réttarbót í málum sem hvergi eru lagi hérlendis 
eftir fullgildingu samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks. Vænti ég þess að með þeim úrskurði sem ég 
nú hef náð fram verði fatlað fólk loksins laust úr því stofufangelsi sem það hefur búið við; en þá því 
aðeins að Alþingi vandi betur sínar lagasetningar en verið hefur, og skilji ekki eftir glufur af 
áðurnefndu tagi.

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við lagafrumvarp þetta (greinanúmer vísa í lög 40/1991):

II. kafli Stjórnskipulag

5. gr. Skipulag og 7.gr samvinna: Hér er vísað til heimilda sveitarfélaga til að stofna byggðasamlag 
og/eða efna til samvinnu við önnur um tiltekna þjónustu, s.s. við fatlað fólk. Nauðsynlegt er að hafa í 
huga misjafna landfræðilega möguleika sveitarfélaga í þessu efni. Meðan slík byggðasamlög og 
samvinna eru sjálfsögð og eðlileg hagræðing fyrir samliggjandi sveitarfélög þá eru þau í raun útilokuð 
fyrir þau sveitarfélög sem þurfa hennar mest; fátæk, fámenn og „afskekkt" sveitrarfélög á 
landsbyggðinni. Kom þetta greinilega í ljós í framangreindum málarekstri, þar sem svf Vesturbyggð 
hefur nánast enga möguleika til slíkrar hagræðingar varðandi t.d. aksturþjónustu fatlaðra vegna legu 
sinnar og samgönguerfiðleika. Ekki er því raunhæft að í lögum sé gengið útfrá þessu hagræði sem 
sjálfsögðum möguleika allra sveitarfélaga.

8.gr. Samráð við notendur. Hér er m.a. rætt um skyldu sveitarfélaga til að funda „minnsta kosti 
árlega með hagsmunasamtökum notenda félagsþjónustunnar" og stofnun „notendaráða". Þetta 
ákvæði er algerlega óraunhæft varðandi minni sveitarfélög. Tek ég þar dæmi af Vesturbyggð vegna 
míns málareksturs. Þar eru engin slík hagsmunasamtök fatlaðs fólks og ekkert notendaráð. Ekki 
verður séð af greininni hver skal hafa frumkvæði og kostnað af stofnun slíks, eða hvað skuli gert þar



sem slíkar stofnanir eru ekki fyrir hendi. Virðist hér á ferðinni dæmi um illa grundaða reglusetningu, 
sem ekki tekur mið af ólíkum aðstæðum landsbyggðar og höfuðborgar.

9.gr Samningur við einkaaðila og 10.gr starfsleyfi. Ákvæðin eru sjálfsögð í því tilviki að um selda 
þjónustu í ágóðaskyni sé að ræða. Hinsvegar skortir hér tilvísun í 28.gr um notendasamninga, þar 
sem er heimild sveitarfélags til að semja við aðstandendur eða aðra aðila sem eru á vegum þess sem 
þjónustuna þarf; geta veitt þá þjónustu sem um er rætt og jafnvel gert það á mun hagkæmari hátt en 
óskyldir leyfiskyldir aðilar.

VII. kafli Stuðningsþjónusta

26.gr skyldur sveitarfélaga. Hér er einn stærsti galli þessarar lagasetningar, en hann er sá að útiloka 
það fatlað fólk frá stuðningsþjónustu sveitarfélaga sem af einhverjum ástæðum þarf að dvelja inni á 
opinberri stofnun um lengri eða skemmri tíma. Þessi hugsunarháttur er algerlega fráleitur og ekki í 
neinu samræmi við þær réttarbætur sem lögunum er ætlað að tryggja. Fatlað fólk sem liggur á 
stofnun er ekki síður í þörf fyrir ýmis stuðningsúrræði sveitarfélaga en það sem heima býr. Vissulega 
sjá stofnanir fyrir sumum þessara þarfa, s.s. þrifum umhverfis og aðstoð við þrif hins fatlaða. 
Hinsvegar er það ekki í verkahring stofnana s.s. sjúkrahúsa að sjá hinum fatlaða fyrir félagsskap eða 
víkja í lið fyrir hann þegar eitthvað skortir t.d. til dægrastyttingar eða annað slíkt; a.m.k. ekki lítilla 
stofnana t.d. sjúkrahúsa á landsbyggðinni. Slíku sinnir stuðningsþjónusta á heimili og slíkt á ekki að 
falla niður þó hinn fatlaði dvelji á stofnun. Hér er skilið eftir stórt gat í lagasetningu sem sveitarfélög 
geta nýtt til að hagnast á fötluðu fólki. Verði þetta að lögum verður sveitarfélögunum verulegur 
hagur að því að koma sínum fötluðu íbúum inn á stofnanir í sem mestum mæli, þar sem slíkt sparar 
þeim útgjöld við stoðþjónustu. Engu skiptir þó stoðþjónusta á stofnunum sé valkvæð fyrir 
sveitarfélögin; þau munu alltaf hafa tilhneygingu til að spara á kostnað hins fatlaða. Þessa mismunun 
verður annaðhvort að afnema úr frumvarpinu eða setja reglur sem tryggja viðunandi jafnræði milli 
þeirra sem búa innan og utan stofnana.

28.gr akstursþjónusta. Hér er um mikla réttarbót að ræða frá fyrri lögum; þar sem afdráttarlausar er 
kveðið á um víðtækan rétt hins fatlaða til akstursþjónustu. Að sumu leyti virðast hér uppfyllt þau 
tilmæli sem umboðsmaður Alþingis beinir til félagsmálaráðherra í nýlegu áliti sínu í máli 9160/2016, 
sem ég hef rekið undanfarin ár. Tel ég þessa réttarbót vera árangur minnar baráttu. Sumt hér er þó 
enn í skötulíki. T.d. er alls ekki ásættanlegt að „ráðherra sé heimilt að gefa út leiðbeinandi reglur fyrir 
sveitarfélögin um rekstur aksturþjónustu"; það á að vera skylda ráðuneytisins, svo og að fylgja því 
eftir að akstursreglur sveitarfélaga séu í samræmi við lög. Óviðunandi er að sveitarfélögum verði það 
áfram í sjálfsvald sett að setja reglur um þjónustuna; til hvers er þá lagasetningin? Hvar er vernd hins 
fatlaða gegn yfirgangi sveitarfélags sem er reiðubúið að hagnast á has kostnað? Hver er tilgangurinn 
með því að skilja eftir gloppur af þessu tagi í lagasetningu?

38.gr Hér eru ákvæði um „öldungaráð" og skipan þess. Ég leyfi mér að efast um að slíkt ráð muni 
nokkurntíma verða skipað í litlum sveitarfélögum, enda ekki sýnilegur tilgangur með því eða 
gagnsemi fyrir hinn fatlaða sem réttlætt gæti kostnaðinn. Ráðið virðist vera hugsað sem einver 
samráðsvettvangur milli félags eldri borgara og sveitarstjórnar. Hinsvegar er hér litið framhjá því að í 
fámennum sveitarfélögum er lítil sem engin starfsemi í félögum eldri borgara; og þar sem hún er 
gætir hún ekki endilega hagsmuna þeirra sem á mestri þjónustu þurfa að halda. Þetta er því marklítið 
úrræði sem ekki er rétt að hafa í lögum. Skynsamlegra er að gera lagagrunninn þannig úr garði að 
ekki sé þörf fyrir nýtt bákn af þessu tagi. Furðulegt er að sjá rökstuðning í skýringargrein laganna;
Þar segir að öldungaráð séu starfrækt í 23 af 74 sveitarfélögum, þar sem búi 70% landsmanna. Verði 
þetta ákvæði að lögum munu 30% landsmanna búa við réttleysi og lögbrot í þessum efnum. Slíkt er 
ekki í nokkru samræmi við jafnræðishugsun í sáttmála SÞ um réttindi fatlaðs fólks.



40.gr Hér kemur sama svipan í bak fatlaðra og minnst var á varðandi 26.gr. Ekki er viðunandi að 
þeim fötluðu einstaklingum sem þurfa að dvelja á sjúkrastofnunum sé skapaður minni réttur að 
lögum en hinum sem geta dvalið heima hjá sér. Ekki nær nokkurri átt að þannig sé snúið út úr 
bindandi alþjóðasamningi um réttindi fatlaðs fólks. Þar er t.d. (í 5.gr) kveðið á um bann við 
mismunun vegna fötlunar. Þar er einnig (í 19.gr) kveðið á um að fötluðu fólki sé tryggður rétur til 
m.a. þess að „gta lifað í samfélaginu án aðgreiningar og til að koma í veg fyrir einangrun þess og 
aðskilnað frá samfélaginu. Þá má benda á 30.gr sáttmálans, sem kveður á um að fatlaðir geti t.d. 
notað sköpunargáfu og listræna getu. Það á hinn fatlaði einnig að geta gert þó hann búi á stofnun, en 
slíkt er ekki hluti af þjónustu t.d. heilbrigðisstofnana; þar þarf stoðþjónusta sveitarfélaga að koma til. 
Óskiljanlegt er hversvegna hlífa skal sveitarfélagi við því að leggja hinum fatlaða til stoðþjónustu 
þegar hann dvelur á stofnun, enda er þar alls ekki öll stoðþjónusta í boði. Ekki er að sjá neinn 
rökstuðning fyrir þessari réttarskerðingu í skýringartexta lagafrumvarpsins.

42.gr. Hér er gert ráð fyrir að í hverju sveitarfélagi verði stofnaður „samráðshópur um málefni fatlaðs 
fólks. Við þetta er hið sama að athuga og minnst var á hér að framan varðandi 38.gr um 
„öldungaráð". Í litlum sveitarfélögum er ekki starfandi neinn formlegur hagsmunahópur fatlaðs fólks 
á svæðinu. Eigi þau sveitarfélög að uppfylla þetta ákvæði er þeim nauðsynlegt að fá fulltrúa 
landssamtaka fatlaðra. Þar með væri fólk í öðrum landhlutum, með takmarkaða þekkingu á svæðinu, 
farið að hlutast til um hag þeirra sem í sveitarfélaginu búa. Slíkt nær ekki nokkurri átt. Þetta ákvæði 
virðist sniðið að aðstæðum stærri sveitarfélaga og getur ómögulega staðist í tilfelli þeirra fámennari. 
Slík ákvæði á ekki að setja í lög; nærtækara er að gera lögin þannig úr garði að ekki sé þörf á slíkum 
samráðshópi.

Hér hefur verið drepið á nokkur atriði sem nauðsynlegt er að íhuga betur áður en frumvarpið veðrur 
að lögum. Vona ég að þeim atriðum verði breytt, þannig að lagabreytingin í heild verði sú réttarbót 
sem hún í megindráttum lítur út fyrir að geta orðið.
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