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Minnisblað NPA miðstöðvarinnar

Afhent á fundi með velferðarnefnd Alþingis 
þann 7. desember 2022

Vegna breytinga á bráðabirgðaákvæði laga um þjónustu við fatlað fólk með 
langvarandi stuðningsþarfir, 532. mál.

Vísað er til umsagnar NPA miðstöðvarinnar við fjárlagafrumvarpið dags. 7. október 2022. Undir hana 
hafa Öryrkjabandalagið og Samband íslenskra sveitarfélaga tekið efnislega1.

Jafnframt er vísað í hjálagt minnisblað sem afhent var forsætisráðherra á fundi 4. nóvember 2022 af 
hálfu hagsmunasamtaka fatlaðs fólks, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fræðasamfélagsins.

1. NPA miðstöðin fagnar því að í greinargerð með frumvarpinu komi skýrt fram að: „NPA er 
þjónustuform sem byggist á hugmyndafræði um sjáifstætt lf fatlaðs fólks og hefur það markmið 
að tryggja mannréttindi þess á grundvelli samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 
enda gerir það fötluðum einstaklingum kleift að ráða hvar og með hverjum það býr

2. Eitt af stóru vandamálunum við innleiðingu NPA á Íslandi er skortur gegnsæi og 
upplýsingaflæði á milli sveitarfélaga, ráðuneytis málaflokksins og Alþingis.

3. Í mati á áhrifum frumvarpsins sem finna má í greinargerðinni er ekki hægt að sjá hvaðan tölur 
og meðaltöl eru fengin. Það er bagalegt því sambærileg aðferð varð til þess í upphafi að 
umfang var verulega vanáætlað hvað fjárþörf við innleiðingu NPA varðaði (sjá nánar á bls. 3-4 
í fyrrgreindri umsögn NPA miðstöðvarinnar). Við getum því ekki lagt mat á það hvort þessar 
tölur standist, eða séu líklegar til að ná þeim árangri sem frumvarpið kveður á um hvað varðar 
fjölgun NPA samninga.

4. Samkvæmt umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga, dags. 6. desember 2022, var 
meðalkostnaður NPA samninga 30,6 m.kr. árið 2021. Því má ætla að um vanáætlun sé að ræða 
í mati á áhrifum frumvarpsins sem gerir ráð fyrir að meðaltalskostnaður á samning séu 30 
milljónir fyrir árið 2023. Afar ólíklegt er því að þær 375 milljónir sem mælt er fyrir dugi til að 
mæta þeim 50 samningum sem gert er ráð fyrir að náð verði árið 2023 með framlaginu. Auk 
þess kemur stytting vinnuvikunnar inn í þetta og kjarasamningsbundnar hækkanir sem orðið 
hafa á launum aðstoðarfólks. Ljóst er að endurskoða þarf mat á áhrifum þegar áhrif þegar 
áhrif slíkra þátta hafa komið fram.

5. Mikilvægt er að árétta að lögin sjálf kveða á um fjölda samninga sem ríkið veitir framlag til en 
ekki tilteknar fjárhagslegar upphæðir. Ef misræmi er á milli þessara tveggja þátta verður að 

1 Sjá hér: https://www.althingi.is/altext/erindi/153/153-34.pdf
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vera skýrt að það sé fjöldinn sem ræður en ekki áætlun í mati á áhrifum í greinargerð. Einnig 
liggur ekki Ijóst fyrir hvaðan og af hverju lokatala um 172 samninga er valin í lögunum.

6. Í Ijósi reynslunnar verður að taka af allan vafa um að orðalagið „allt að“ í bráðabirgðaákvæðinu 
þýði að gerðir séu allir þeir samningar sem rúmast innan þess fjölda, sé slík þörf til staðar, í 
stað þess að ríkið hengi sig á mati á áhrifum í greinargerð. Hingað til hefur slíkt orðið til þess 
að fjöldi fólks hefur ekki fengið lögbundin mannréttindi sín uppfyllt, þrátt fyrir að fjöldi 
samninga hafi rúmast innan marka lagaákvæðisins.

7. Hvað vanáætlun á fjármagni til NPA samninga varðar, verður að geta þess að núverandi 
fyrirkomulagi gerir ekki ráð fyrir því að aðstoðarfólk verði veikt, hljóti þjálfun í starfi, fái fræðslu 
eða sitji starfsmannafundi. Allt slíkt hefur hingað til þýtt þjónustuskerðingar hjá notendum.

8. Ýmis álitamál eru nefnd í greinargerð með frumvarpinu en þó ekki öll þau sem fram komu í 
nefnd hóps um heildarendurskoðun á lögum 38/2018. Ekki er skýrt hvers vegna tiltekin 
álitamál eru valin fram fyrir önnur en stærsta álitamálið hvað NPA þjónustu varðar, og framtíð 
þjónustuformsins, er eftir sem áður fjármögnun bæði hvað sveitarfélög og ríki varar. Öll önnur 
álitamál eru í raun léttvæg m.v. það stóra mál.

9. Nauðsynlegt er að Alþingi krefji á um að stjórnsýsluframkvæmdinni sem viðhöfð hefur verið í 
tengslum við NPA umsóknir og veitingu þjónustunnar verði breytt til að hægt sé að gera betri 
áætlanir í framtíðinni (sjá m.a. lýsingu á vinnulagi í dómi Hæstaréttar í máli Erlings Smith gegn 
Mosfellsbæ nr. 50/2021).

10. NPA miðstöðin styður kröfur Sambands íslenskra sveitarfélaga um að framlag ríkisins hækki 
úr 25% í 30% svo lengi sem það yrði gert með viðbótarframlagi en ekki á kostnað fjölgunar 
samninga. Jafnframt tekur NPA miðstöðin undir kröfur Sambandsins um að aukið framlag frá 
heilbrigðiskerfinu komi inn í NPA samninga, þegar hjúkrunar- eða umönnunarþörf er 
verulegur hluti kostnaðar.

Skorað er á velferðarnefnd að setja skýran fyrirvara um að áætlunin sem fram kemur í mati 
áhrifum taki breytingum ef raunin um kostnað og fjölgun NPA samninga er önnur en þar kemur 
fram, enda snýst þetta um að innleiða lögbundin mannréttindi fatlaðs fólks eins og réttilega 
kemur fram ofar í greinargerðinni.
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