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Umsögn NPA miðstöðvarinnar svf. um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019, 1. mál 149 löggjafarþing

NPA miðstöðinni hefur tekið saman eftirfarandi umsögn við frumvarp fjármála- og efnahagsráðherra til fjárlaga 
fyrir árið 2019, 1. mál, 149 löggjafarþing. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að framlög ríkisins til gerð nýrra 
NPA samninga verði 70 milljónir á árinu 2019. Að mati NPA miðstöðvarinnar er hins vegar brýnt að framlög ríkisins 
til NPA hækki umtalsvert til þess að taka á biðlistum fatlaðs fólks eftir NPA og til þess að standa megi undir þeirri 
fjölgun samninga sem að er stefnt skv. lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 
38/2018.

Forgangsröðun fjölgun NPA samninga
NPA hefur verið samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga, sbr. ákvæði I. til bráðabirgða í lögum nr. 38/2018. 
Samkvæmt lögunum er gert ráð fyrir að á árinu 2019 veiti ríkissjóður framlög til allt að 103 samninga, en hlutfall 
ríkisins hefur verið 25% af heildarumfangi samninga. Samkvæmt könnun NPA miðstöðvarinnar hefur framlag 
ríkisins á árinu 2018 verið nálægt 4 milljónum á hvern samning að meðaltali á ársgrundvelli, sem þýðir að, miðað 
við óbreytta tilhögun og umfang samninga, að samningum verði aðeins fjölgað um 17 til 18 á árinu 2019.

Rétt er þó að nefna að sveitarfélög hafa lagt sérstaka áherslu á að forgangsraða fjölgun stærri samninga fyrst, 
þ.e. þeirra sem þurfa mesta þjónustu. Stærstu NPA samningarnir eru svokallaðir sólarhringssamningar, en slíkir 
samningar eru fyrir einstaklinga sem eru með þörf fyrir aðstoð allan sólarhringinn. Framlög ríkisins til slíkra 
samninga þurfa að nema að minnsta kosti 9,5 milljónum kr. fyrir hvern þeirra á ársgrundvelli, sem þýðir að ef 
fjölga á eingöngu slíkum samningum á árinu 2019 verði fjölgunin aðeins 7-8 samningar.

Framlög ríkisins til fjölgunar NPA samninga
Fjöldi NPA samninga í dag eru á milli 70 og 80 að sögn Velferðarráðuneytisins. Til þess að áætlun um fjölgun 
samninga gangi eftir fyrir árið 2019 um 103 samninga, þurfa framlög ríkisins að nægja fyrir fjölgun uppá 23-33 
NPA samninga og þá einkum stærri samninga. Ef horft er aðeins til fjölgunar stærri samninga, þ.e. samninga 
þeirra sem eru með þörf fyrir sólarhringsaðstoð, þyrftu framlög ríkisins að vera 218,5 til 313,5 milljónir að 
lágmarki til þess að standa undir þeirri fjölgun að er stefnt á árinu 2019. Fjölgi samningum í takt við þá samninga 
sem fyrir eru, þar sem hlutur ríkisins nemur um 4 milljónum að meðaltali á hvern samning, þyrftu framlög ríkisins 
að vera 92 til 132 milljónir til að standa undir fjölguninni að lágmarki.

Áskorun um hækkað framlag
Með vísan til framanritaðs er ljóst að framlög ríkisins þurfa að vera umtalsvert hærri til þess að unnt sé að meta 
þörf fyrir nýjum samningum og ganga þannig á biðlista fatlaðs fólks eftir brýnni þörf fyrir NPA. Aukið framlag er 
nauðsynlegt til þess að tryggja að fjölgun samninga sem að er stefnt skv. lögum nr. 38/2018 nái fram að ganga.
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