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Áherslur:

Fjárframlög ríkisins til fjármögnunar NPA samninga verði aukin og færð til samræmis við þann 
fjölda samninga sem bráðabirgðaákvæði laga nr. 38/2018 kveður á um.

Greinargerð:

Í bráðabirgðaákvæði laga nr. 38/2018 kemur fram að fjármögnun NPA samninga sé 
samstarfsverkefni milli ríkis og sveitarfélaga. Í ákvæðinu segir að á innleiðingartímabilinu frá 
2018 til 2022 veiti ríkissjóður framlag til tiltekins fjölda NPA samninga og nemur framlag 
ríkissjóðs 25% af heildarkostnaði hvers samnings. Framlagi ríkisins er ráðstafað í gegnum 
Jöfnunarsjóð sveitarfélaga á grundvelli umsókna frá sveitarfélögum, en eftir árið 2022 er gert 
ráð fyrir að fjármögnun NPA samninga verði að fullu á höndum sveitarfélaga.

Alvarlegar brotalamir hafa orðið á framkvæmda þessa samstarfs sem hefur leitt til þess að 
mun færri NPA samningar hafa verið gerðir en ákvæðið segir til um. Sveitarfélög hafa sett 
það sem skilyrði fyrir því að NPA samningur taki gildi að framlag fáist fyrir samningnum úr 
ríkissjóði. Hins vegar hafa framlög ríkissjóðs til samninganna ekki verið nægjanleg til að 
fjármagna þann fjölda samninga sem sveitarfélög hafa sótt um.

Í dag eru NPA samningar um það bil 90 talsins á landinu öllu, en samkvæmt 
bráðabirgðaákvæði laga nr. 38/2018 ættu þeir að vera rúmlega 170 í lok árs 2022, þegar 
samstarfi ríkis og sveitarfélaga á að ljúka. Þetta þýðir að fjölda NPA samninga ætti að nær 
tvöfallda á næsta ári. Það skal áréttað að þó svo að ákvæðið segi að samningar skuli vera „allt 
að" 170 þýðir það þó ekki að hvaða fjöldi samninga sem er rúmist innan þess viðmiðs. Þarna



er væntanlega verið að vísa til þess að ef eftirspurn eftir samningum nær ekki því marki sem 
ákvæðið segir til um sé óþarfi að fjármagna fleiri samninga. Í þessu sambandi skal jafnframt 
bent að í athugasemdum með frumvarpinu kemur vilji löggjafans skýrt fram. Þar segir að 
„samningum verði fjölgað jafnt og þétt til ársins 2022" og að „fjármagn verði aukið ískrefum þar 
til rúmlega 170 samningar verði á landinu öllu" Mikilvægt er því að fjárlagagerð fyrir árið 2022 
taki mið af þessu markmiði.

Í fyrirhuguðum fjárlögum fyrir næsta ár er ekki að sjá að gert sé ráð fyrir fjármögnun á 
mótframlagi ríkisins vegna allt að 170 NPA samninga. Til þess þyrfti framlag ríkisins að vera 
tæplega tvöfallt á við það sem það er núna. Þvert á móti er í reynd um að ræða niðurskurð í 
framlagi til NPA samkvæmt fyrirhuguðum fjárlögum, en þar er 300 milljóna viðbótarframlag 
sem lagt var inn til NPA í fyrra ekki lengur til staðar þar sem það virðist hafa átt að vera 
einskiptisframlag. Þá varð nær engin fjölgun samninga á síðasta fjárlagaári þar sem þetta 
framlag fór fyrst og fremst í að stoppa í gat vegna kostnaðaraukningar. Að óbreyttu má því 
búast við að framlag ríkisins til þeirra samninga sem nú þegar eru í gildi verði ófullnægjandi 
og að engin fjölgun NPA samninga verði á árinu 2022. Slíkt er að sjálfsögðu algjörlega 
óásættanlegt.

Í sumar skiluðu sveitarfélög inn upplýsingum til Félagsmálaráðuneytisins um biðlista vegna 
NPA. Þar á meðal hefur Reykjavíkurborg sent ráðuneytinu upplýsingar um 28 umsækjendur 
á biðlista og að heildarkostnaður vegna þeirra samninga, miðað við árið 2021, sé um það bil 
824 milljónir. Framlag ríkisins vegna þessara samninga þyrfti að vera um 206 milljónir (25%) 
bara til að eyða þessum biðlista. Hér ber þó að hafa í huga að kjarahækkanir verða á árinu 
2022 sem hefur áhrif á þessa upphæð til hækkunar, en ætla má að taxtahækkanir og stytting 
vinnuvikunnar muni leiða til um það bil 20% hækkunar á kostnaði við þjónustuna.

NPA er ein mikilvægasta réttarbót fyrir fatlað fólk sem lögfest hefur verið hér á landi. Réttur 
til þjónustunnar er tryggður í lögum og er ríkissjóður skuldbundinn til þess að fjármagna 
tiltekinn fjölda af samningum á meðan innleiðingu þjónustunnar stendur. Nú þegar bíður 
fjöldi einstaklinga eftir tækifæri til þess að hefja sjálfstætt líf á eigin forsendum í stað þess að 
dvelja á stofnun eða þiggja þjónustu sem það vill ekki.

NPA miðstöðin ætlast til þess að ríkissjóður standi við skuldbindingar sínar gagnvart 
einstaklingum sem bíða eftir NPA samningum og veiti fullnægjandi fjármagn inn allt að 170 
NPA samninga á árinu 2022, í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga nr. 38/2018.
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Virðingarfyllst,
Fh. NPA miðstöðvarinnar,
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