
NPA  

Notenda-stýrð 

persónu-leg 

aðstoð 

Reykja-víkur-borg vill að fatlað fólk sem þarf 

aðstoð geti valið hvernig aðstoðin er. 

NPA á að verða mikil-vægur hluti af þjónustu 

við fatlað fólk. 

Þess vegna vill Reykja-víkur-borg bjóða fólki að 

gera NPA samning til reynslu.  

 

 

1. útgáfa, ágúst 2012 

 
ÞRÓUNAR— OG TIL-RAUNA-VERKEFNI 

 



Hverjir geta sótt um NPA? 

 

Fatlað fólk sem býr í Reykjavík og á        

Seltjarnarnesi getur sótt um NPA og er yngra 

en 67 ára. 

 

Foreldrar fatlaðra barna geta líka sótt um 

NPA. 
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Um-sækjandi um NPA þarf að geta 

stýrt aðstoð-inni sem hann fær 

 

Að stýra að-stoðinni þýðir að þú getur ákveðið 

hvað þú vilt gera á hverjum degi og hvernig 

aðstoðar-fólk á að aðstoða þig.  

Hverjir geta  

ekki sótt um 

NPA:  

Fatlað fólk sem 

er  67 ára og  

eldra 

 

Þeir sem búa á 

hjúkrunar-

heimili 



Önnur þjónusta 

Ef þú gerir NPA samning þá hættir önnur 

þjónusta sem þú færð til dæmis lið-veisla og 

heima-þjónusta. Í staðinn færð þú aðstoð með 

NPA. Það getur tekið langan tíma að gera 

samning um NPA.  

Hvernig getur þú sótt um NPA? 

1. Þú sækir um NPA hjá Reykja-víkur-borg með því 

að fara á þjónustu-mið-stöð í þínu hverfi. Þú 

getur líka hringt. 

2. Þú og starfs-maður hjá Reykja-víkur-borg finnið 

út hversu mikla aðstoð þú þarft.  

3. Þegar þið eruð sammála um hve marga klukku-

tíma að-stoðar-fólk á að vinna fyrir þig í hverjum 

mán-uði getur þú fengið NPA.  

4. Þá þarf að gera samning um hvað þú færð mikla 

pen-inga til að borga aðstoðar-fólki fyrir þig og 

hvað lengi. Þar stendur líka hvort þú vilt að 

einhver annar sjái um samninginn fyrir þig eða 

hvort þú vilt gera það sjálfur. 

5. Þú ræður að-stoðar-fólk fyrir þig og færð peninga 

til að borga því frá Reykja-víkur-borg. 

 

Um-sóknar-

eyðu-blað er á 

heima-síðu 

Reykja-víkur  

ww.reykjavik.is  

og á þjónustu-

mið-stöðvum 

Reykja-víkur-

borgar 

 

Haft er sam-

band við þig 

eins fljótt og 

hægt er. 

 

Starfs-fólk á 

þjónustu-mið-

stöð hjálpar þér 

að fylla út um-

sóknina.  

 

Það þarf að 

skila gögnum 

með um-sókn. 
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Þú þarft til 

dæmis að segja 

hvaða aðstoð þú 

þarft og klukkan 

hvað. 
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Þörf fyrir stuðning 

 

Þú og starfs-maður hjá Reykja-víkur-borg finnið 

út hversu mikla aðstoð þú þarft til að geta lifað 

sjálfstæðu lífi. Þú veist best hvernig aðstoð þú 

þarft og við hvað.  

 

Reykja-víkur-borg er með reglur sem þarf að 

fara eftir. Þess vegna þarf það, sem þú vilt 

og það sem starfs-maður Reykja-víkur-

borgar má ákveða, að passa saman.  

 

 

 

 

Samningur 

 

Áður en að NPA byrjar er gerður samningur.  

Með samningnum lofar Reykja-víkur-borg að 

borga fyrir aðstoðar-fólk fyrir þig í hverjum 

mánuði.  

 

Þú lofar að nota peningana til að fá aðstoð 

við að lifa sjálf-stæðu lífi.  

 

 

 

Það getur tekið 6 mánuði að fá NPA samning 
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Fjöldi tíma í vinnu og peningar til 

að borga fyrir aðstoðina 

  
Þegar búið er finna út hvað marga klukku-

tíma á mánuði þú þarft aðstoð, er ákveðið 

hvað þú færð mikla peninga til að borga 

aðstoðar-fólki.  

 

Þú færð 2.800 krónur fyrir hverja klukku-

stund sem þú þarft til að borga aðstoðar-

fólki ef þú þarft aðstoð allan sólar-

hringinn. Ef þú þarft bara aðstoð á daginn 

færðu minna. 

 

 

 

Ráðgjöf og aðstoð við að gera 

samning um NPA 

 

Ef þú vilt, geturðu fengið hjálp við að gera 

samning um NPA.  

 

Þú getur til dæmis fengið hjálp frá 

einhverjum sem þú treystir eða þekkir.  Þú 

getur líka fengið per-sónu-legan tals-mann.  
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Ekki er hægt 

að semja um 

að   heima-

hjúkrun 

verði hluti af 

NPA– samn-

ingi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfs-fólk á 

þjónustu-

mið-stöðvum 

veitir upp-

lýsingar um 

um-sóknir 

og ferli 

þeirra. 

 

 

Eftirlit  

Þú þarft að gefa Reykja-víkur-borg upp-

lýsingar um hvernig þú notar peningana 

sem þú færð til að borga aðstoðar-fólkinu 

þínu. Reykja-víkur-borg þarf líka að fá að 

vita að þú fáir þá aðstoð sem þú þarft með 

NPA. 

 

Ef þú ert ekki sáttur við Reykja-

víkur-borg 

 

Ef þér finnst að Reykja-víkur-borg skilji ekki 

hvað þú þarft mikla aðstoð getur þú beðið 

um að láta skoða það aftur. Það gerir þú með 

því að senda bréf til áfrýjunar-nefndar vel-

ferðar-ráðs Reykja-víkur-borgar.  

Starfs-fólk á þjónustu-mið-stöðvum getur 

hjálpað þér við að skrifa bréf til áfrýjunar-

nefndar. 

 

 

 

Í 19. gr. Samnings Sam-einuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks er kveðið á um rétt fatlaðs fólks til að lifa sjálf-stæðu lífi 

og án að-greiningar í sam-félaginu 



Aðstoðar-fólk 

 

NPA þýðir að þú sjálfur stýrir aðstoðinni fyrir 

þig. Ef að þú ert með fólk í vinnu þá ert þú 

vinnu-veitandi. Þú ákveður hver vinnur fyrir þig 

og gerir ráðningar- samning við aðstoðar-fólkið.  

 

Í ráðningar-samningi stendur til dæmis að  að-

stoðar-fólkið lofi að vinna fyrir þig og að þú lofir 

að borga aðstoðar-fólkinu laun.  

 

Vinnu-veitandi þarf að skipu-leggja margt. 

Hann þarf til dæmis að skipu-leggja hvenær 

fólk vinnur og hvað lengi. Hann þarf að ákveða 

hvað gerist af einhver er veikur, borga fólki laun 

um hver mánaðar-mót og borga skatta.  

 

Ef þú vilt, þá getur þú fengið hjálp frá 

einhverjum öðrum við að vera vinnu-veitandi. 

Ef þú gerir, það ákveður þú samt hver á að að-

stoða þig og hvernig. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Með NPA     

ákveður þú 

hver vinnur 

fyrir þig.  

 

 

Vilt þú vera 

vinnu-veitandi 

eða viltu fá 

hjálp frá 

öðrum með 

að borga 

aðstoðar-fólki 

launin?  
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Hafðu samband 

 

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 

Hraunbær 115 

Sími 411 1200 og 411 1111 

Þjónustumiðstöð Breiðholts 

Álfabakki 12 

Sími 411 1300 og 411 1111 

Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, Miðgarður 

Gylfaflöt 5 

Sími 411 1400 og 411 1111 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 

Síðumúli 39 

Sími 411 1500 og 411 1111 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 

Skúlagata 21 

Sími 411 1600 og 411 1111 

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Vesturgarður 

Hjarðarhagi 45-47 

Sími 411 1700 og 411 1111 

 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 

Höfðatorg, Borgartún 12-14  · 105 

Reykjavík 

Með fyrirvara um prentvillur og breytingar sem kunna að verða þegar reglur um NPA verða 

samþykktar af velferðarráði. 


