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Reglur Norðurþings um notendastýrða
persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk
1.kafli
Almenn ákvæði
1.gr.
Grundvöllur notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar
Reglur Norðurþings um notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk
grundvallast á 11.gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi
stuðningsþarfir, nr. 38/2018, og reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð,
nr. 1250/2018.
Við framkvæmd reglna þessara skulu ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks, þ.m.t. ákvæði er lúta að viðeigandi aðlögun, höfð að
leiðarljósi.
Innleiðing notendastýrðar persónulegrar aðstoðar skal eiga sér stað á tímabilinu
2019-2022. Fjöldi samninga sem gerðir verða á innleiðingartímabilinu miðast við
það fjárframlag sem ríkissjóður hefur ákveðið að ráðstafa í gengum Jöfnunarsjóð
sveitarfélaga sem hlutfall af fjárhæð samninga sem sveitarfélögin gera, sbr.
bráðabirgðaákvæði I í lögum um þjónustu við faltað fólk með langvarandi
stuðningsþarfir, nr. 38/2018. Í ljósi þess verða þeir í forgangi fyrir þjónustuna sem
hafa einstaklingbundnar þarfir sem ekki hefur verið hægt að komast til móts við á
annan hátt og fyrir liggur faglegt mat á því að notendastýrð persónuleg aðstoð sé
hentugt form til að mæta þjónustuþörfum þeirra.
2. gr
Inntak notendastýrðar persónulegrar aðstoðar
Notendastýrð persónuleg aðstoð byggir á hugmyndafræði um sjálfstætt líf og er
markmiðið að koma til móts við þarfir fatlaðs fólks svo að það megi lifa sjálfstæðu
og virku lífi og hafi val um hvernig aðstoðinni við það er háttað.
Notendastýrð persónuleg aðstoð er skipulögð á forsendum notandans og
er ætíð undir verkstýringu og verkstjórn hans og eftir atvikum með stuðningi
aðstoðarverkstjórnanda. Notendastýrð persónuleg aðstoð felur í sér mánaðarlegar
greiðslur til umsýsluaðila og er þeim ætlað að greiða launakostnað aðstoðarfólks,

starfsmannakostnað og umsýslukostnað.

2.kafli
Skilyrði fyrir notendastýrðir persónulegri aðstoð
3. gr.
Skilyrði fyrir því að umsókn um notendastýrða persónuleg aðstoð verði samþykkt

Til þess að notandi eigi rétt á þjónustu í formi notendastýrðar persónulegrar aðstoðar
verða öll eftirfarandi skilyrði að vera uppfyllt til þess að umsókn verði samþykkt.
1. Umsækjandi skal hafa náð 18 ára aldri. Forsjáraðili fatlaðs barns
getur sótt um þjónustu í formi notendastýrðrar persónulegrar
aðstoðar fyrir barn sitt, uppfylli það skilyrði 2. og 3.tl. 1.mgr. 3.gr.
reglna þessara.
2. Umsækjandi skal teljast fatlaður í skilningi laga um þjónustu við
fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018.
3. Umsækjandi skal þurfa daglega aðstoð sem nemur umfram 15
klukkustundir á viku.
4. Umsækjandi skal búa í sjálfstæðri búsetu. Þeir sem búa í sértæku
húsnæðisúrræði, þ.e. íbúðarhúsnæði sem gert hefur verið
aðgengilegt fyrir tiltekna notkun eða skilgreintsérstaklega fyrir
tiltekin hóp fatlaðs fólks, geta átt rétt á notendastýrðri persónulegri
aðstoð sé stefnt að flutningi í sjálfstæða búsetu. Búseta einstaklings
í foreldrahúsum fellur undir sjálfstæða búsetu. Einstaklingar
sem búa á hjúkrunarheimili eða stofnun þar sem greidd eru
daggjöld frá ríkinu eiga ekki rétt á þjónustu í formi notendastýrðrar
persónulegrar aðstoðar.
Til þess að þjónusta í formi notendastýrðrar persónulegrar aðstoða geti hafist skal
umsækjandi vera með lögheimili í Norðurþingi. Notandi skal vera með lögheimili
í Norðurþingi á meðan þjónusta er veitt í formi notendastýrðrar persónulegrar
aðstoðar.

Við afgreiðslu umsóknar skal liggja fyrir faglegt mat á því að notendastýrð persónuleg
aðstoð sé hentugt fyrirkomulag til að mæta þjónustuþörfum umsækjanda sem hefur
mikla og viðvarandi þörf fyrir aðstoð og þjónustu, s.s. við athafnir daglegs lífs, heimilishald
og þátttöku í félagslífi, námi og atvinnulífi. Horft skal sérstaklega til þeirra umsækjenda
sem hafa einstaklingsbundnar þarfir sem ekki hefur verið hægt að koma til móts við á
annan hátt með þjónustu að hálfu Norðurþings.
Verði umsækjanda ekki veitt þjónusta í formi notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar
mun umsókn hans halda gildi sínu og verður umsækjanda leiðbeint um önnur þau
úrræði sem honum kunna að standa til boða.
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