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Umsögn Rannsóknarseturs í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands
um

Tillögu til þingsályktunar um endurskoðun lögræðislaga 
Þingskjal 53 -  53. mál.

Rannsóknasetur í fötlunarfræðum við Háskóla Islands fagnar framkominni tillögu til 
þingsályktunar um endurskoðun lögræðislaga, lýsir yfir eindregnum stuðningi við hana og 
hvetjur Alþingi Íslendinga til að hefja slíka endurstoðun hið fyrsta.

Heiladarendurskoðun lögræðislaga er löngu tímabær því núgildandi lög nr. 71/1997 (með 
áorðnum breytingum) standast hvorki nútíma áherslur í mannréttindum né alþjóðlegar 
skundbindingar Íslands. Varðandi það síðara vísum við einkum til Samnings SÞ um réttindi 
fatlaðs fólks, sem íslensk stjórnvöld fullgiltu í september 2016 og Alþingi hefur lagt áherslu á 
að innleiða í Íslensk lög m.a. í Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 
38/2018.

Í tilefni af þessari þingsályktunartillögu viljum við koma á framfæri eftirfarandi ábendingum 
um grundvallaratriði hvað varðar vinnubrögð við endurskoðun lögræðislaga. Þessar 
ábendingar gilda í raun um alla vinnu stjórnvalda hvað varðar stefnumótun og lagasetningu er 
varða fatlað fólk og málefni þess.

Við endurskoðun lögræðislaga minnum við á skyldur stjórnvalda til tryggja virka þátttöku og 
aðkomu fatlaðs fólks og samtaka þess að stefnumótun og lagsetningum Þessi réttur er skýrt 
orðaður í Samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks (SRFF), m.a. í 4. gr. Almennar skuldbindingar 
(þ.e. skuldbindingar sjórnvalda).

Í grein 4.3 segir: „Þegar aðildarríki undirbúa löggjöf sína og stefnu við að innleiða 
samning þennan og vinna að því að taka ákvarðanir um stöðu fatlðas fólk skulu þau 
hafa náið samráð við fatlað fólk og tryggja virka þátttöku þess, þar með talið fatlaðra 
barna með milligöngu samtaka sem koma fram fyrir þess hönd." (Áherslur eru okkar).

Í samræmi við þessi ákvæði SRFF hefur Alþingi lögfest ákvæði sem kveður á um skyldur 
stjórnvalda til slíks samráðs og um aðkomu fatlaðsf fólks að stefnumótun og lagasetningu. 
Þessi ákvæði er m.a. að finna í Lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 
stuðningsþarfir 38/2018.
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Í 1. gr. laga 38/2018, Markmið, segir m.a. „Þá skulu stjórnvöld tryggja að fatlað fólk, þ.m.t. 
hagsmunasamtök þess, hafi áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er varða málefni þess. Skal 
ákvarðanataka byggjast á viðeigandi aðlögun þar sem aðgerða er þörf svo að fatlað fólk fái 
notið réttinda sinna."

Skyldur stjórnvalda til samráðs við fatlað fólk eru nefndar víðar í lögum 38/2018. Slík ákvæði 
er m.a. að finna 4. gr., Yfirstjórn og eftirlit ráðherra, en þar segir að ráðherra skuli setja 
reglurgerðir um nánari útfærslu laganna í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og 
hagsmunasamtök fatlaðs fólks.

Þá vekjum við athygli á VIII. Kafla laganna, Samráð og stefnumörkun. Í 36. gr. Samráðsnefnd 
um málefni fatlaðs fólks, er kveðið skýrt á um rétt fatlaðs fólks til að koma að stefnfumótun í 
málefnum sem varða hag þess.

36. gr. er svohljóðandi: „Ráðherra skal skipa samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks, 
sem er samráðsvettvangur ríkisins, sveitarfélaga og hagsmunaaðila. Samráðsnefndin 
skal skipuð tveimur fulltrúum ráðuneytisins, einum fulltrúa frá ráðuneyti fjármála, 
tveimur fulltrúum sveitarfélaga og fjórum fulltrúum hagsmunasamtaka fatlaðs fólks. 
Ráðuneytið skal tryggja að fatlað fólk sé í meiri hluta í nefndinni.
Hlutverk samráðsnefndarinnar er að vera ráðgefandi fyrir ráðherra við stefnumörkun í 
málefnum fatlaðs fólks." (Áherslur eru frá okkur komnar.)

Það sem vekur athygli hér ákvæði um að tryggt sé að fatlað fólk sé í meirihluta í 
samráðsnefndinni og felur í sér áherslu á mikilvægi reynslu og þekkingar fatlaðs fólks sjálfs 
þegar kemur að stefnumótun og lagasetningum.

Í fyrirliggjandi þingsályktunartillögu er hvergi fjalla um aðkomu fatlaðs fólks að endurskoðun 
lögræðislaga. Þetta teljum við bæði ámælisvert og gagnrýnivert þar sem mörg ákvæði 
lögræðislaga beinast að fötluðu fólki og að núverandi lögræðislög innihalda víðtækar heimildir 
til að takmarka grundvallar frelsi og mannréttindi fatlaðs fólks. Í samræmi við þau lög sem 
Alþingi hefur nýlega sett, og vísað er til hér að framan, og jafnframt í ljósi alþjóðlegra 
skuldbindinga íslenskra stjórnvalda, einkum varðandi SRFF, teljum við augljóst að stjórnvöld 
séu skuldbundin til að hafa náið samráð við fatlað fólk og tryggja virka aðkomu þess 
endurskoðun lögræðislaga.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd Rannsóknaseturs í fötlunarfræðum 
Rannveig Traustadóttir prófessor og forstöðumaður
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