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Reykjavík, 29. ágúst 2016 
 
 
 

UMSÖGN NPA MIÐSTÖÐVARINNAR SVF. 
VIÐ DRÖG AÐ FRUMVARPI UM ÞJÓNUSTU VIÐ FATLAÐ FÓLK  

MEÐ SÉRTÆKAR STUÐNINGSÞARFIR  
 
 

I. 
Inngangur 

NPA miðstöðin vísar til tillögu starfshóps um endurskoðun á lögum um málefni fatlaðs fólks og laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga um drög að nýjum lögum um framangreint. Frumvörpin voru auglýst til umsagnar 
með fréttatilkynningu á vef Velferðarráðuneytisins þann 1. júlí sl. og hefur auglýstur umsagnarfrestur verið 
framlengdur til 29. ágúst 2016. 
 
NPA miðstöðin hefur tekið saman eftirfarandi umsögn um frumvarp starfshópsins um endurskoðun á lögum um 
málefni fatlaðs fólks. Athugasemdir NPA miðstöðvarinnar munu að þessu sinni aðallega snúa að þeim hluta 
frumvarpsins sem varðar notendastýrða persónulega aðstoð og svokallaða notendasamninga, þ.e. 6. gr. og 21. 
gr. frumvarpsins. NPA miðstöðin hefur haft mikið um framkvæmd NPA að segja á síðustu árum og telur því 
eðlilegt að leggja fram umsögn um þann hluta nú. Þá mun miðstöðin einnig gera athugasemdir við 
bráðabirgðaákvæði frumvarpsins. 
 
 

II. 
NPA miðstöðin 

NPA miðstöðin er samvinnufélag í eigu fatlaðs fólks og hefur það hlutverk að hafa umsýslu með NPA samningum 
eða beingreiðslusamningum félagsmanna sinna (umsýsluaðili). NPA miðstöðin vinnur samkvæmt 
hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og hefur um árabil þjónustað NPA notendur með framkvæmd samninga sinna 
og tekið virkan þátt í hugmyndavinnu, tillögumótun og útfærslu á NPA á meðan innleiðingarferlinu hefur staðið.  
 
NPA miðstöðin á jafnframt áheyrnaraðild að verkefnisstjórn um NPA þar sem miðstöðin tók þátt í mótun tillögu 
verkefnisstjórnarinnar um NPA. Innan verkefnisstjórnarinnar er reynsla og þekking á framkvæmd og innleiðingu 
verkefnisins, bæði frá sveitarfélögum, hagsmunasamtökum og notendum. Fulltrúar þar þekkja hver reynsla af 
verkefninu hefur verið og hver framtíðarsýn NPA ætti að vera. Það sætir því nokkurri furðu og veldur vonbrigðum 
að tillaga verkefnisstjórnarinnar um NPA hefur ekki ratað inn í frumvarp starfshópsins. Þá er gagnrýnivert að með 
frumvarpinu hafi ekki fylgt greinargerð til skýringa á ákvæðum frumvarpsins, svo ómögulegt er að gera sér í 
hugarlund hvernig framkvæmd ákvæðanna skal verða, hvort réttindin verða nánar afmörkuð með einhverjum 
hætti, skilgreining á hugtökum o.s.frv. Sú vinna hefur öll farið fram á vegum verkefnisstjórnar um NPA og fyrir 
liggur nær fullmótuð tillaga um útfærslur á NPA, framkvæmd þjónustunnar, handbók um þjónustuna, 
samningsform, eyðublöð, reglugerð o.fl. 
 
NPA miðstöðin leggur því til að tillaga verkefnisstjórnarinnar um NPA í heild sinni verði lögð til grundvallar í 
frumvarpinu í stað tillögu starfshópsins um NPA ákvæðin sem fyrir eru í 21. gr. frumvarpsins. 
 
 

III. 
Almennar athugasemdir við frumvarpið 

Að mati NPA miðstöðvarinnar skortir nokkuð á heildræna framtíðarsýn í frumvarpinu. Framtíðarsýn 
starfshópsins, stjórnvalda og þingheims ætti að vera að treysta í sessi hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og 
sjónarhorn mannréttinda á fötlun. Að mati miðstöðvarinnar er frumvarpið í heild frekar til þess fallið að viðhalda 
eldra kerfi, stofnanakerfi sem getur af sér aðgreiningu fatlaðs fólks og vinnur gegn fullri virkni þeirra og þátttöku 
í samfélaginu. Þá verða að liggja fyrir áherslur um að matstæki skuli byggja á félagslegum mælikvörðun og 
mannréttindum frekar en því úrelta kerfi sem nú er við lýði og byggir á læknisfræðilegri nálgun á fötlun. Mikilvægt 
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er að fatlað fólk eigi aðkomu að því teymi og ákvörðunarvaldi sem ætlað er að leggja mat á þjónustu og 
stuðningsþarfir fatlaðs fólks. Það er í samræmi við markmið og hugmyndafræði sáttmála Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks.  
 
Fatlað fólk eru fullgildir borgarar á Íslandi og njóta réttinda og hafa skyldur skv. stjórnarskrá og almennum lögum 
í landinu og njóta jafnframt þeirra mannréttindasamninga og fjölþjóðlegra skuldbindinga sem Ísland á aðild að. Í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir miklum sveigjanleika og rétti sveitarfélaga til að útfæra þjónustu á sínu svæði, 
afmarka, setja sér reglur o.fl. Þetta getur skapað mikið misræmi á þjónustu við fatlað fólk milli einstakra 
sveitarfélaga eða þjónustusvæða, sem gera grundvallar borgaraleg réttindi og mannréttindi milli sveitarfélaga 
mismunandi. Þetta stríðir almennt gegn lögum, sem þessi réttindi varða og setur stjórnsýslulegar hindranir á 
búsetufrelsi, frelsi til að flytja á milli sveitarfélaga, valfrelsi til fjölskyldulífs og athafna, borgaraleg réttindi o.fl. hjá 
fötluðu fólki samanborið við aðra borgara. Þetta eru megin ókostirnir við yfirfærslu á þjónustu við fatlað fólk frá 
ríki til sveitarfélaga, sem áttu sér stað árið 2011. Markmið frumvarpsins og skipulag fjárveitinga til málaflokksins 
ætti að vera að vinna gegn þessari mismunun og útrýma henni. 
 
Í 1. tl., 1. mgr., 2. gr. frumvarpsins er hugtakið aðstoð skilgreint. Þar er blandað saman að því er virðist aðstoð 
sem vinir, ættingjar eða góðgerðar- og líknarfélög veita sjálfboðið án þess að greiðsla komi fyrir og aðstoð skv. 
notendasamningum eða NPA samningum. Á þessu tvennu er grundvallar munur, m.a. sá að með sjálfboðinni 
aðstoð er ekki tryggt að aðstoðin sé veitt á forsendum notandans og undir stjórn hans. Það er því mat NPA 
miðstöðvarinnar að þessi ákvæði eigi ekki heima í sama tölulið í 2. gr. frumvarpsins. Einnig spyrjum við hvaða 
markmiðum er verið að ná með því að fjalla um „sjálfboðna aðstoð“ í frumvarpinu. 
 
Í 7. tl., 1. mgr., 2. gr. frumvarpsins er hugtakið notendastýrð persónuleg aðstoð skilgreint. Hér vantar að nefna að 
notandi verkstýri við hvað er aðstoðað og hvernig það er gert. Háin fimm í NPA: Hver, hvar, hvernig gert, hvenær 
og við hvað er aðstoðað. Allt þættir sem almennir borgarar taka sem sjálfsögðum réttindum í daglegu lífi. 
 
Ekki er ljóst hvaða matstæki á að nota vegna NPA og óskast frekari skýringar á þeim þætti. NPA miðstöðin leggur 
áherslu á, eins og fram kemur að ofan, að fatlað fólk eigi aðkomu að því ákvörðunarvaldi sem ætlað er að leggja 
mat á þjónustuþarfir fatlaðs fólks.  
 
Í 18. gr. um stoðþjónustu kemur fram að hana skuli veita í hverju sveitarfélagi með þeim hætti sem best hentar 
á hverjum stað. Eins og orðalagi greinarinnar er háttað virðist sveitarfélagið þannig geta stjórnað því hvernig 
þjónustan skuli útfærð á hverjum stað. Þetta virðist vera mótsagnakennt í frumvarpinu. 
 

IV. 
Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Ákvæði 21. gr. frumvarpsins felur í sér rétt einstaklinga á notendastýrðri persónulegri aðstoð. NPA miðstöðin 
undirstrikar mikilvægi þess að réttur fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs verði treystur í sessi með því að skýrt sé tekið 
fram að um sé að ræða rétt til þjónustunnar, eins og þarna er gert, en ekki rétt til þess að sækja um þjónustuna 
eða með skilyrðum um að fjármagna megi þjónustuna. Hins vegar er gagnrýnivert að notendastýrðri persónulegri 
aðstoð sé ekki gert hærra undir höfði og gerð meira áberandi í frumvarpinu, enda er NPA ætlað að vera eitt megin 
form þjónustu við fatlað fólk til framtíðar, í samræmi við ákvæði 19. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 
 
Afmörkun á réttinum til NPA er hins vegar afar óljós í ákvæðinu. Til umræðu hefur verið að rétturinn til 
þjónustunnar skuli vera afmarkaður á ákveðnu aldursbili, lágmarks þjónustuþörf og við tegund ákveðinna 
skerðinga. Ekki er að finna skilgreiningar á hugtökum eða greinargerð með frumvarpinu til skýringar á ákvæðinu 
og því á engan hátt hægt að átta sig á því hvort starfshópurinn sé að afmarka þessi réttindi með einhverjum hætti. 
Þar er þó tekið fram að skilyrði fyrir því að einstaklingur eigi rétt á NPA sé að hann hafi „mikla og viðvarandi 
stuðnings- og þjónustuþarfir.“ Þessi texti er gildishlaðinn og þarfnast frekari skýringa, t.d. hvað telst vera mikil 
stuðnings- og þjónustuþörf.  
 
NPA miðstöðin er mótfallin því að réttur til NPA sé afmarkaður til einstaklinga á ákveðnu aldursbili, einstaklinga 
með ákveðnar tegundir skerðinga eða til einstaklinga sem eru með ákveðna lágmarks þjónustuþörf. Allir ættu að 
eiga rétt á því að lifa sjálfstæðu lífi og án aðgreiningar í samfélaginu, án tillits til aldurs, tegundar eða umfangs 
skerðingar, eða annarra þátta, í samræmi við ákvæði 19. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
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fólks. NPA miðstöðin fagnar því að frumvarpið virðist ekki gera ráð fyrir neinni slíkri afmörkun. Hins vegar fylgdu 
ekki athugasemdir eða greinargerð með frumvarpinu sem sent var út til umsagnar, líkt og áður segir, og því erfitt 
að sjá hvort og með hvaða hætti réttur til NPA verður nánar afmarkaður eða skilgreindur. Þó er tekið fram í 3. 
mgr. 21. gr. frumvarpsins að nánar sé kveðið á um framkvæmd NPA í handbók og leiðbeiningum sem ráðherra 
skuli gefa út, en ekki liggur fyrir hversu skuldbindandi þau gögn verða fyrir sveitarfélögin. 
 
Þá er óljóst hvað átt er við með því að aðstoðin skuli „skipulögð á forsendum notandans undir verkstýringu og 
verkstjórn hans.“ Verkefnisstjórn um NPA gerir ráð fyrir því að fólk með þroskaskerðingar, andlegar og 
vitsmunalegar skerðingar og aðrir sem vegna fötlunar sinnar eða aldurs eiga erfitt með verkstjórn eigi einnig rétt 
á NPA. Gert er ráð fyrir að þessir einstaklingar séu með NPA með aðstoð aðstoðarverkstjórnanda eða 
samstarfsstjóra og hefur samstarf notanda þjónustunnar og aðstoðarverkstjórnandans verið kölluð 
samstarfsstjórnun. Við þær aðstæður nýtur viðkomandi notandi aðstoðar samstarfsstjóra við verkstjórn 
þjónustunnar, en honum ber að tryggja að notandinn sé sem virkastur við ákvarðanatöku og verkstjórn í eigin lífi 
og að virtar séu skoðanir hans og valkostir varðandi alla þætti við útfærslu, skipulag og framkvæmd þjónustunnar. 
 
Ef starfshópurinn gerir ráð fyrir því að tiltekinn hópur fatlaðs fólks skuli ekki eiga rétt á NPA, hvort sem það er á 
grundvelli aldurs, tegundar eða umfangs skerðingar, þá er rétt að það sé tekið fram í lögunum sjálfum með 
afdráttarlausum hætti. Þá þarf að treysta í sessi þjónustuleiðir fyrir þann hóp af fólki sem fellur utan við þá 
afmörkun þess að lifa sjálfstæðu lífi til jafns við þann hóp sem á rétt á NPA. Ljóst er að ef afmörkun á réttindum 
er tekin fram annarsstaðar en í lögunum sjálfum, s.s. í handbók, leiðbeiningum eða reglum, verður unnt að 
afmarka réttindin enn frekar með óeðlilega auðveldum og ófyrirsjáanlegum hætti þannig að einstaklingar sem 
hafa verið með NPA eða ættu annars rétt á NPA missi þau réttindi eða þau falla niður. Þannig væri hægt að breyta 
grundvallarréttindum fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs með einu pennastriki, án aðkomu þeirra sjálfra, kjörinna 
fulltrúa, hagsmunaaðila eða fagaðila. 
 
Í 3. mgr. 21. gr. frumvarpsins kemur fram að ráðherra skuli gefa út leiðbeiningar og handbók um framkvæmd 
notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar, meðal annars um hlutverk og ábyrgð, skipulag og útfærslu, eftirlit og 
kostnaðarhlutdeild aðila í samráði við sveitarfélög og heildarsamtök fatlaðs fólks. NPA miðstöðin bendir hér á að 
hvorki umrædd handbók né leiðbeiningar fylgdu með tillögu starfshópsins til umsagnar. Ekki kemur fram hvort 
styðjast eigi við eldri handbók, sem hefur verið til endurskoðunar hjá verkefnisstjórn um NPA, eða hvort 
starfshópurinn vinni nýja handbók. Eins og áður segir hefur verkefnisstjórn um NPA unnið að gerð nýrrar  
handbókar um framkvæmd NPA ásamt öllum samningsformum, eyðublöðum, leiðbeiningum og reglum sem 
henni ætti að fylgja. Vinna við útfærslu, framkvæmd og verklag hefur því verið fullunnin af verkefnisstjórninni þar 
sem ráðuneytið, sveitarfélög og hagsmunaðilar hafa haft tækifæri til að hafa áhrif á mótun þeirra. Væri því 
eðlilegast að þau skjöl yrðu lögð til grundvallar að framkvæmd NPA ef tillaga starfshópsins verður send til 
þinglegrar meðferðar. 
 
Óljóst er hvaða tilgangi tilvísun í 2. mgr. 3. gr. þjónar í 1. mgr. 21. gr. NPA miðstöðin leggur til að þessi þáttur í 
ákvæðinu verði felldur út eða að vísað verði í 3. gr. í heild sinni. 
 
Að síðustu telur NPA miðstöðin rétt að árétta mikilvægi þess að samræmi sé í framkvæmd á NPA milli 
sveitarfélaga og að komið verði í veg fyrir að sveitarfélög útfæri NPA þjónustuna með misjöfnum hætti. Slíkt gæti 
sett búsetufrelsi NPA notenda í hættu þar sem ósamræmi í framkvæmd á NPA samningum milli sveitarfélaga 
getur haft áhrif á möguleika einstakra notenda að flytjast milli sveitarfélaga vegna ólíkra reglna hjá viðkomandi 
sveitarfélögum.  
 
 

V. 
Notendasamningar 

Í 6. gr. frumvarpsins er fjallað um svokallaða notendasamninga. Markmið þeirra samkvæmt frumvarpinu er að 
„auka val einstaklinga um þjónustuform og fyrirkomulag stuðnings eða aðstoðar, að undangegnu faglegu mati.“ 
Örðugt er að átta sig á því hvers konar samningar þetta eru að hvaða leyti þeir eru frábrugðnir NPA samningum. 
Þá er orðalagið að sveitarfélagi sé „heimilt að gera samninga“ við notendur villandi, eins og að þarna sé ekki um 
að ræða valkost fyrir fatlað fólk heldur heimild til handa sveitarfélagi að velja þetta þjónustuform umfram annað, 
óháð því hvort notandinn óski eftir því eða ekki. Ætla má að notendasamningum sé ætlað að koma í stað 
svokallaðra beingreiðslusamninga sem sveitarfélög hafa gert við fatlað fólk um árabil. Fyrirkomulag 
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beingreiðslusamninga er hins vegar í mörgum tilfellum afar gagnrýnivert og ástæða til að fara yfir, ef 
notendasamningar skv. frumvarpinu koma í stað þeirra. 
 
Þjónusta samkvæmt beingreiðslusamningum er eyrnamerkt á ákveðinn hátt, þ.e. félagslegri heimaþjónustu, 
liðveislu og frekari liðveislu. Notandi með beingreiðslusamning fær úthlutað fjármagni í samræmi við ákveðinn 
fjölda af vinnustundum til að standa undir kostnaði við þá þjónustuþætti sem metnir hafa verið. Þetta þýðir með 
öðrum orðum að einstaklingurinn ráðstafar fjármagninu sjálfur til að kaupa aðstoð fyrir sjálfan sig, sem hann 
skipuleggur sjálfur og ber ábyrgð á. Hins vegar er í dag þak á því hver hámarksþjónusta samkvæmt 
beingreiðslusamningum getur verið, eða alls 392 tímar. Fjölmörg dæmi eru um að gerðir séu 
beingreiðslusamningar við einstaklinga sem þurfa þjónustu allan sólarhringinn, en fá aðeins að hámarki fjármagn 
til að greiða fyrir 13 klukkustundir á dag. Reynslan hefur svo sýnt að fjármagnið sem lagt er til grundvallar þessum 
vinnustundum er allt of lítið, svo notandinn nær ekki að nýta sér allar þessar vinnustundir til fulls. Það gerist t.d. 
þegar aðstoðarfólk veikist, þarf þjálfun eða nýtir sér eða fær aukin kjarasamningsbundin réttindi. Þetta þýðir t.d. 
að ef aðstoðarmaður veikist í tvo daga, verður notandinn að vera án aðstoðar í þann tíma, þar sem 
beingreiðslusamningurinn gerir ekki ráð fyrir að tveir aðstoðarmenn séu að þiggja greiðslur á sama tíma. 
 
Að mati miðstöðvarinnar er ekki þörf á að gera sérstaklega ráð fyrir notendasamningum og/eða 
beingreiðslusamningum í frumvarpinu, enda munu NPA samningar koma til með að leysa þá af hólmi. 
Notendasamningar, eins og þeim er lýst í frumvarpinu, eru einnig afar illa afmarkaðir eða útskýrðir. Gildir 
handbók um NPA um notendasamninga? Eru önnur viðmið varðandi ráðstöfun á fjármagni til notendasamninga 
og NPA samninga? Eru meiri kröfur eða minni gerðar til umsýslu með fjármuni samkvæmt notendasamningum 
eða NPA samningum? Í hvaða tilfellum ætti notandi að sækja frekar um notendasamninga en NPA samning? Er 
umsýslukostnaður, kostnaður við að auglýsa eftir aðstoðarfólki, launabókhald o.fl. innifalið í 
notendasamningum? 
 
Ef notendasamningum er ætlað að vera þjónustuform fyrir fatlaða einstaklinga sem ekki fullnægja skilyrðum um 
NPA er mikilvægt að endurskoða allt fyrirkomulag um beingreiðslusamninga frá grunni, enda hefur reynslan sýnt 
að fyrirkomulag beingreiðslusamninga eins og þeim er háttað í dag er meingallað. Þá þarf að gæta þess að 
einstaklingum sé ekki mismunað eftir því hvaða þjónustuform hann nýtir sér, eða á rétt á, með tilliti til sjálfstæðs 
lífs og þess réttar að lifa án aðgreiningar í samfélaginu. Mikilvægt er að notendasamningar eða 
beingreiðslusamningar séu ábyrg, skynsöm og raunhæf lausn fyrir viðkomandi einstakling miðað við hans 
þjónustuþörf, lífsstíl, persónuleika og hans félagslegu og persónulegu hagi. 
 
NPA miðstöðin leggur því til að ákvæði um notendasamninga verði felld út úr frumvarpinu. Þess í stað verði tekin 
upp tillaga verkefnisstjórnar um NPA og að allir notendasamningar eða beingreiðslusamninga verði skipulagðir 
NPA. 
 
 

VI.  
Bráðabirgðaákvæði 

NPA miðstöðin telur rétt að gera miklar athugasemdir og fyrirvara við bráðabirgðaákvæði frumvarpsins. Engar 
ástæður eða skýringar er að finna fyrir því í frumvarpinu sjálfu eða gögnum sem fylgdu fréttatilkynningu um 
nauðsyn þess að setja slík bráðabirgðaákvæði eða rök fyrir að lengd þess tímabils sem þeim er ætlað að gilda 
skuli ná til fjögurra ára. Að mati miðstöðvarinnar er hér aðeins um að ræða framlengingu á núverandi 
fyrirkomulagi um NPA, án þess að getið sé um leiðir eða áætlun til þess að innleiða NPA sem eitt af megin formum 
af þjónustu við fatlað fólk á tímabilinu. Komi til þess að sett verði bráðabirgðaákvæði um innleiðingu á NPA 
verður, að mati NPA miðstöðvarinnar, að liggja fyrir ítarleg áætlun með markmiðum um það hvernig innleiðingu 
NPA verði háttað til framtíðar og verklag sem gilda skal á innleiðingartímabilinu. 
 
Í bráðabirgðaákvæðinu kemur fram að á innleiðingartímabilinu „veiti ríkissjóður framlag til samninga um 
notendastýrða persónulega aðstoð sem skal ráðstafað í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem tiltekin hlutdeild 
af fjárhæð samninga, á grundvelli umsókna frá sveitarfélögum.“ Tveir valmöguleikar eru svo nefndir til sögunnar 
fyrir sveitarfélögin á innleiðingartímabilinu. Sveitarfélagi er skylt að verða við umsókn um NPA: 
 
1. „…enda liggi fyrir að fjármagna megi slíkan samning með þeim fjármunum sem þjónusta á öðru formi hefði 
ella útheimt ásamt hlutdeild ríkisins.“ 
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eða 
 
2. „… nema sveitarfélag geti sýnt fram á að breytt þjónustuform kalli á verulega útgjaldaaukningu að teknu tilliti 
til hlutdeildar ríkisins.“ 
 
Að mati NPA miðstöðvarinnar eru báðar tillögurnar vanhugsaðar. Með þeim virðist vera gert ráð fyrir að 
sveitarfélög geti valið um hvaða leiðir það getur valið til þess að komast undan skyldu til að verða við umsókn um 
NPA. Ekki er minnst á þarfir notandans og aðkomu hans að samningsgerðinni eða opnað á að notandinn sjálfur 
geti sýnt fram á nauðsyn þess að fá þjónustuna. Þannig er ekki er martækur munur á þessum valkostum út frá 
sjónarhóli notandans. 
 
Báðir valmöguleikarnir gera ráð fyrir einhvers konar kostnaðargreiningu af hálfu sveitarfélagsins og að gerð NPA 
samnings sé háð skilyrðum um að fyrir liggi ákveðið fjármagn. Ekki kemur fram í frumvarpinu hvernig þessari 
kostnaðargreiningu er ætlað að eiga sér stað. Hver leggur mat á þann kostnað sem þjónusta á öðru formi hefði 
ella útheimt? Hver leggur mat á það hvort breytt þjónustuform kalli á verulega útgjaldaaukningu? Hvaða 
mælikvarðar eiga að liggja þar til grundvallar? Kemur notandinn að þeirri ákvarðanatöku eða því mati? 
Sveitarfélög eru misjafnlega vel í stakk búin til að þjónusta fatlað fólk og kostnaður sveitarfélaga við að halda úti 
ólíkum þjónustuleiðum er sömuleiðis misjafn. Þannig hafa sveitarfélög mismunandi samlegðaráhrif í þjónustu við 
hópa af fötluðu fólki og því kostnaðargrundvöllurinn ekki sá sami. Nýverið skilaði hagfræðistofnun Háskóla Íslands 
frá sér skýrslu um um niðurstöður kostnaðar- og ábatagreiningu fyrir NPA sem unnin var fyrir 
Velferðarráðuneytið. Af niðurstöðu hagfræðistofnunar má ráða að þeir mælikvarðar sem sveitarfélögin leggja til 
grundvallar við mat á kostnaði við NPA og svo kostnaði við aðrar þjónustuleiðir sé æði misjafn. Þannig metur 
Akureyrarkaupstaður t.d. NPA sem ódýrara þjónustuform en önnur þjónustuúrræði á meðan önnur sveitarfélög 
meta NPA dýrari, hvert þó með misjöfnum hætti. Þessar niðurstöður undirstrika þau vandamál sem eru samfara 
því að sveitarfélög leggi sjálf mat á kostnað við tilteknar þjónustuleiðir fyrir hvern notanda. 
 
Annað sem hefur áhrif á kostnaðargreiningu sveitarfélaganna í þessu sambandi er að ekki er endilega hægt að 
bera NPA saman við aðrar þjónustuleiðir. Annars vegar er um að ræða fullnægjandi þjónustu sem er notendastýrð 
og svo hins vegar þjónustu sem er hugsanlega ófullnægjandi. Þannig má sjá fyrir sér að einstaklingur sem færir 
sig úr ódýrari og ófullnægjandi þjónustu yfir í NPA fái einnig ófullnægjandi þjónustu í NPA ef miða á samninginn 
hans við þá þjónustu sem hann hafði áður. Þá er einnig álitamál hvernig meðhöndla á einstaklinga sem hafa ekki 
áður nýtt sér neina þjónustu frá sveitarfélögum. Á að meta þessa einstaklinga út frá hinu gamla kerfi, sem er í 
mörgum tilfellum ófullnægjandi, þar sem ekki liggur fyrir beinn kostnaðarsamanburður eða fá þessir einstaklingar 
að koma inn í NPA þar sem þjónustuþörf þeirra er metin sjálfstætt í samræmi við þarfir þeirra og lífsstíl? Þessum 
mikilvægu spurningum svarar frumvarpið ekki. Að mati NPA miðstöðvarinnar geta umrædd bráðabirgðaákvæði 
ekki gengið að óbreyttu þegar af þessari ástæðu.  
 
Þá má einnig varpa upp fjölmörgum spurningum um jafnræði aðila í tengslum við þessi bráðabirgðaákvæði. 
Sveitarfélög hafa mörg hver undanfarin ár boðið notendum, þar sem hin hefðbundna þjónusta hefur ekki gengið, 
uppá svokallaða beingreiðslusamninga. Líkt og áður segir gilda ákveðnar reglur um þessa samninga og er þar m.a. 
gert ráð fyrir ákveðnu þaki á upphæð þeirra. Notendur með meiri þjónustuþörf en sem nemur hámarks 
fjárupphæð beingreiðslusamnings fá þ.a.l. ekki meiri þjónustu. Tveir ólíkir einstaklingar með ólíkar þjónustuþarfir 
geta þannig haft nákvæmlega eins uppsettan beingreiðslusamning um nákvæmlega sömu þjónustuna, þrátt fyrir 
að annar þeirri kunni að hafa mun meiri þjónustuþörf. Þessi bráðabirgðaákvæði velta upp spurningum um það 
hvernig tryggja eigi jafnfræði þessara aðila við framkvæmd á NPA og hvernig meðhöndla eigi yfirfærsluna. Ef miða 
á kostnaðarmat við þá þjónustu sem þessir einstaklingar höfðu áður eða stendur þeim til boða má ráða að báðir 
fá áfram sömu hámarksfjárhæð og beingreiðslusamningurinn kvað á um að viðbættri hlutdeild ríkisins. Staða 
þessara einstaklinga væri þá áfram ójöfn, annar þeirra gæti verið að fá fullnægjandi þjónustu en sá sem þarf meiri 
þjónustu sem nemur hámarksfjárhæð beingreiðslusamnings, verður áfram með sömu ófullnægjandi þjónustuna. 
Staða þeirra beggja er svo einnig ójöfn gagnvart þeim einstaklingum sem nú eru með fulla NPA samninga, sem 
eru hærri en núverandi kerfi beingreiðslusamninga leyfir. Þetta varpar upp þeirri spurningu hvort einstaklingar 
sem eru með eldri NPA samninga verði færðir niður í gamla kerfið, þ.e. eldri viðmið verði látin ráða ríkjum við 
mat á kostnaði, til að tryggja jafnræði við aðra? 
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VII.  
Lokaorð 

Að mati NPA miðstöðvarinnar er mikilvægast að ný lög um málefni fatlaðs fólks endurspegli framtíðarsýn 
stjórnvalda um mannréttindi fatlaðs fólks til framtíðar og sjálfsætt líf, sem og markmið samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Miðstöðin leggur til að starfshópurinn geri þau markmið að sínum við 
áframhaldandi vinnu við gerð frumvarpsins og að tekið verði tillit til þeirra athugasemda sem hér koma fram. 
 
NPA miðstöðin áskilur sér rétt til að koma fram með frekari athugasemdir á síðari stigum. 
 
 
 
 
 
 

NPA miðstöðin svf. 


