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Efni: Umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands vegna frumvarps til laga um breytingu á 
lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 (vinnutími 
starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). 152. Löggjafarþing 2021- 
2022. Þingskjal 832 - 590. mál. Stjórnarfrumvarp

Félagsráðgjafafélag Íslands (FÍ) þakkar tækifærið til að gera umsögn um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 
(vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). Félagsráðgjafar eru ein 
þeirra lykilfagstétta sem hafa mikla þekkingu og reynslu af stöðu málefna fatlaðs fólks á Íslandi 
en félagsráðgjafar starfa á Greiningar- og ráðgjafarstöð, Tryggingastofnun ríkisins, Landspítala 
og í heilsugæslunni. Síðast en ekki síst starfa félagsráðgjafar í félagsþjónustu sveitarfélaga, við 
barnavernd, almenna félagsþjónustu í málefnum flóttamanna og annarra innflytjenda, 
málefnum aldraðra og fatlaðra. Félagsráðgjafafélagið fagnar því áformum um að festa í sessi 
undantekningar á 1. mgr. 53. gr. lagana til að tryggja að fyrirkomulag notendastýrðrar 
persónulegrar aðstoðar (NPA) valdi ekki röskun á aðstæðum þeirra sem þjónustunar njóta á 
sama tíma og leitast er við að tryggja hvíldartíma starfsfólks. Tekur félagið undir umsögn BHM 
varðandi réttindi starfsfólks.

Þingsályktunartillaga um innleiðingu á notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA) var samþykkt 
samhljóða á Alþingi 8. júní 2010 og hefur innleiðing þjónustunnar staðið yfir frá árinu 2011. 
Byggir NPA á hugmyndafræði um sjálfstætt líf með það að markmiði að koma til móts við 
þarfir fatlaðs fólks svo að það megi lifa sjálfstæðu og virku lífi og hafi val um hvernig 
aðstoðinni er háttað. Framkvæmdin er í höndum sveitarfélaga sem ber að hafa ákvæði samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þ.m.t. ákvæði er lúta að viðeigandi aðlögun, að 
leiðarljósi. Fjöldi samninga miðast við ákveðið ijárframlag ríkissjóðs í gegnum Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga sem setur þjónustunni ákveðnar skorður. Vill Félagsráðgjafafélag Íslands lýsa 
vonbrigðum með að enn þurfi að setja hámark á fjölda samninga sem gerðir eru um NPA 
þjónustu.

Félagsráðgjafafélag Íslands er reiðubúið að íylgja þessari umsögn eftir.
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