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Ágrip 
 
Megintilgangur þessa verkefnis er að greina þjónustuúrræði fyrir fatlað fólk í 

Rangárvallasýslu. Horft er til skilgreininga á hlutverki þeirra sem veita þjónustu í 

ljósi gildandi laga og þeirra hugmyndafræðilegu gilda sem lögin grundvallast á. 

Sérstök áhersla er á velferðarkerfið, þróun mannréttinda og velferðarþjónustu í 

dreifbýli. 

 

Í verkefninu er gerð könnun meðal foreldra fatlaðra barna og skoðuð viðhorf 

þeirra til þeirrar þjónustu sem í boði er. Fyrsti hluti verkefnisins er fræðileg 

umfjöllun um fatlanir. Annar hluti er um réttarstöðu fatlaðra, þriðji hluti er 

umfjöllun um velferðarkerfið með áherslu á þjónustu í dreifbýli. Í fjórða hluta er 

staða mála skoðuð með tilliti til atvinnu, búsetu og menntunar. Í fimmta hluta 

verkefnisins eru viðtöl við foreldra þriggja fatlaðra ungmenna og úrvinnsla úr 

þeim. Greint er frá undirbúningi málþings. 

 

Verkefnið er unnið á haustmisseri 2006 og vormisseri 2007. Helstu niðurstöður 

verkefnis eru að efla beri þjónustu í heimabyggð og þörf sé á að flytja þjónustu 

nær þjónustunotendum. Í viðtölum við foreldra kemur fram að langt hafi verið að 

sækja þá þjónustu sem þörf hafi verið á fyrir börnin. Þjónustuúrræði vanti í 

heimabyggð, búsetu, dagvistun, vinnu og tómstundir. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lagt fram sem fimm eininga lokaverkefni til B.A. -prófs á 

þroskaþjálfabraut við Kennaraháskóla Íslands. Tildrög verkefnisins eru að 

greina þörf á þjónustuúrræðum fyrir fatlað fólk í Rangárvallasýslu. Þjónusta  

við fatlað fólk er veitt á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og laga 

um málefni fatlaðra. Lögin kveða á um að samstarf skuli vera sem víðtækast 

milli svæðisskrifstofa og einstakra sveitarfélaga um þjónustu við fatlaða.  

 

Þjónustusvæði Svæðisskrifstofu Suðurlands nær yfir þrjár sýslur, Árnessýslu, 

Rangárvallasýslu og Vestur- Skaftafellssýslu. Uppbygging á starfsemi fyrir fatlað 

fólk hefur verið talsverð á Selfossi og í nágrannabyggðarlögum en lítil sem 

engin þegar austar dregur í umdæmi Svæðisskrifstofunnar. Þótt stefnan sé sú 

að aðstoða fatlaða við að búa í því byggðarlagi sem þeir kjósa, er þjónustan í 

mörgum tilvikum einungis veitt á Selfossi sem veldur því að fatlaðir og oft 

fjölskyldur þeirra flytjast búferlum þangað. Þjónustuúrræði hafa verið í formi 

ráðgjafar til leikskóla, skóla og með tilliti til vinnu eða hæfingar.  

 

Leiðsagnarkennari í þessu verkefni var Sandra D. Gunnarsdóttir og vil ég færa 

henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning. Sandra svaraði einnig 

mikilvægum spurningum sem gefa verkefninu gildi um stöðu mála. Foreldrum 

sem veittu viðtöl vil ég þakka sem og öðrum sem veittu mikilvægar upplýsingar. 

Helgu Ástu Þorsteinsdóttur og Sigrúnu Ágústsdóttur vil ég þakka yfirlestur 

verkefnisins. Tækni og tölvuaðstoð veittu Davíð Pálsson og Ástvaldur Óli 

Ágústsson. Að endingu vil ég þakka manni mínum Ágústi Inga Ólafssyni sem og 

fjölskyldu allri og vinum stuðning og þolgæði.  



 3 

 

Efnisyfirlit 
Inngangur.......................................................................................................................................5 

1. Kafli - Fötlun í nýjum fræðaheimi...............................................................................................8 

1.1 Læknisfræðileg sjónarhorn...................................................................................................8 

1.2 Félagsleg sjónarhorn............................................................................................................8 

1.3 Hlutskipti fatlaðra..................................................................................................................9 

1.4 Alþjóðleg líkön og flokkunarkerfi ........................................................................................10 

1.5 ICF - flokkunarkerfið...........................................................................................................11 

1.6 Þjónustumat og þjónustukerfi.............................................................................................12 

1.7 Mat á árangri í ríkisrekstri...................................................................................................13 

1.8 EFQM líkanið .....................................................................................................................14 

1.9 Samantekt ..........................................................................................................................14 

2. Kafli - Réttarstaða fatlaðra .......................................................................................................16 

2.1 Þróun löggjafar ...................................................................................................................16 

2.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga .................................................................................18 

2.3 Lög um málefni fatlaðra......................................................................................................19 

2.4 Réttaröryggi og réttargæsla ...............................................................................................19 

2.5 Almennt um mannréttindi ...................................................................................................20 

2.6 Mannréttindi fatlaðra ..........................................................................................................21 

2.7 Samantekt ..........................................................................................................................21 

3. Kafli – Íslenska velferðarkerfið.................................................................................................23 

3.1 Velferðarkerfið....................................................................................................................23 

3.2 Velferðarþjónusta í dreifbýli - skýrsla .................................................................................24 

3.2.1 Samantekt skýrslu......................................................................................................26 

3.2.2 Málefni fatlaðra...........................................................................................................26 

3.2.3 Samanburður og niðurstöður skýrslu.........................................................................28 

3.2.4 Samantekt um málefni fatlaðra ..................................................................................28 

3.3 Virkara velferðarríki ............................................................................................................29 

3.4 Samantekt ..........................................................................................................................30 

4. Kafli - Staða mála og framtíðarsýn ..........................................................................................31 

4.1 Staða í dag.........................................................................................................................31 

4.2 Atvinna ...............................................................................................................................32 

4.3 Búseta ................................................................................................................................32 

4.4 Menntun .............................................................................................................................33 

4.5 Viðtal ..................................................................................................................................34 

4.6 Stöðumat............................................................................................................................34 

4.7 Mótum framtíð ....................................................................................................................36 

4.8 Flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaga .......................................................................37 



 4 

4.9 Reynslusveitarfélög............................................................................................................38 

4.10 Samantekt ........................................................................................................................39 

5. Kafli – Viðtöl við foreldra og undirbúningur málþings ..............................................................40 

5.1 Spurningar til foreldra.........................................................................................................40 

5.2 Svör við spurningum ..........................................................................................................41 

5.3 A – B – C - Lífssögur..........................................................................................................44 

5.3.1 Skólaganga ................................................................................................................45 

5.3.2 Lífssögubrot ...............................................................................................................46 

5.4 Undirbúningur málþings .....................................................................................................49 

5.5 Sveitarfélög og SMFS ........................................................................................................49 

5.6 Samantekt ..........................................................................................................................50 

Niðurlag........................................................................................................................................52 

Lokaorð ....................................................................................................................................55 

Heimildaskrá ................................................................................................................................56 

 



 5 

 

Inngangur 
Stöðug þróun hefur verið til aukinnar þátttöku fatlaðs fólks í íslensku samfélagi 

undanfarna áratugi. Áhersla er lögð á að styðja einstaklinga til þátttöku í 

samfélaginu á eigin forsendum og á sem eðlilegastan hátt. Þjónusta við fatlað 

fólk er veitt á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og 

sérlaga þ.e. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Félagsmálaráðuneytið fer 

með yfirumsjón málaflokksins samkvæmt lögum. Gildandi lög kveða á um 

skyldur félagsmálaráðuneytisins á sviði stefnumótunar, heildaráætlunargerðar 

og eftirlits. Í lögunum er jafnframt skýrt kveðið á um rétt fólks til allrar almennrar 

þjónustu hjá ríki og sveitarfélögum.  

 

Í fimmta kafla í verkefninu er gerð könnun meðal foreldra á stöðu og aðstæðum 

fatlaðra barna. Tilgangur og markmið könnunarinnar er að skoða stöðu fatlaðs 

fólks í Rangárvallasýslu. Sjónarhorni er beint að aðstæðum fatlaðs fólks í 

dreifbýli og vonast er til að verkefnið skili þeim árangri að gefa skýra mynd af 

stöðu í málaflokki fatlaðra í sýslunni. Í verkefninu eru tekin viðtöl við foreldra 

fatlaðra ungmenna og þeirra sjónarhorn skoðuð með tilliti til þjónustuúrræða 

sem eru í boði. Einnig er viðtal við sviðsstjóra mannauðs og rekstrar á 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi. 

 

Tilgangur og markmið verkefnisins er að safna upplýsingum og gögnum í 

málefnum fatlaðs fólks. Vonast er til þess að það nýtist sveitarstjórnum, fagfólki, 

fötluðum og aðstandendum þeirra til skipulagningar og uppbyggingar á 

málefnum fatlaðra í sýslunni.  

 

Rannsóknarspurning verkefnisins er: Hver er brýnasta þörf á þjónustuúrræðum 

fyrir fatlað fólk í Rangárvallasýslu? 

Lykilspurningar verkefnis eru: 

• Hver er staða fatlaðs fólks í Rangárvallasýslu? 

• Hvar á að byrja með tilliti til hugmyndafræðinnar í dag? 

• Er einhver áætlun fyrir hendi? 

• Hefur þjónustuþörf verið greind í sýslunni? 
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Verkefnið er byggt upp á eftirfarandi hátt: 

Fyrir utan inngang, heimildaskrá lokaorð og niðurlag eru fimm meginkaflar. 

 

1. Kafli - Fötlun í nýjum fræðaheimi 

Í fyrsta kafla er fræðileg umfjöllun um hlutskipti fatlaðra og vaxandi athygli 

fræðamanna á fræðasviði um fötlunarfræði og rannsóknir. Fjallað er um 

mismunandi allþjóðleg líkön og flokkunarkerfi eins og t.d. ICDH og ICF. 

Umfjöllun er um þjónustumat, fjallað um árangursstjórnun í ríkisrekstri og EFQM 

líkanið. 

 

2. Kafli - Réttarstaða fatlaðra 

Hér er fjallað um réttarstöðu fatlaðra, Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga, Lög 

um málefni fatlaðra, þróun löggjafar, réttaröryggi og réttargæslu fatlaðra og 

mannréttindi fatlaðra.  

 

3. Kafli - Velferðarkerfið á Íslandi 

Í þriðja kafla er fjallað um velferðarkerfið á Íslandi, rýnt er í skýrslu frá 

félagsmálaráðuneyti um velferðarþjónustu í dreifbýli. Málefnaskrá 

Öryrkjabandalags Íslands, Þroskahjálpar og Landssambands eldri borgara 

„Virkara velferðarríki“ var birt í apríl 2006. Þar er m.a. umfjöllun um atvinnu og 

menntun fyrir fatlaða.  

 

4. Kafli - Staða mála og framtíðarsýn 

Í dag eru úrræði fyrir fatlaða í Rangárvallasýslu í formi ráðgjafar og stoðþjónustu 

frá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi. Félagsþjónusta Rangárvalla- 

og Skaftafellssýslu veitir þjónustu í formi liðveislu og/eða heimilisþjónustu, 

félagslegri ráðgjöf og aksturs. Tilgangur þessa verkefnis er að kanna þörf á 

þjónustuúrræðum fyrir fatlaða í sýslunni. Mikilvægt er að vitneskja sé fyrir hendi 

svo hægt sé að móta heildarstefnu og vinna út frá henni. Rýni er í stefnumótun í 

málaflokki fatlaðra „Mótum framtíð“ frá félagsmálaráðuneytinu. Einnig er 

umfjöllun um flutning málefna fatlaðra til sveitarfélaga og reynslusveitarfélög.  
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5. Kafli - Viðtöl við foreldra og undirbúningur málþings 

Í fimmta og síðasta kafla eru spurningar og svör foreldra birt. Hér eru svör við 

spurningum um þjónustu og þjónustuúrræði sem eru í boði fyrir 

þjónustunotendur. Hér eru sagðar lífssögur fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra. 

Einnig er stutt umfjöllun um undirbúning málþings fyrir fatlaða í 

Rangárvallasýslu. Samantekt er í lok hvers kafla og helstu niðurstöður/niðurlag í 

lok verkefnis. 
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1. Kafli - Fötlun í nýjum fræðaheimi 
Í þroskaþjálfanámi er lögð áhersla á kennslu í líffræði og þroskasálfræði, þannig 

að heilbrigðisþáttur námsins er nokkuð mikill. Skilgreiningar á hugtökum innan 

fötlunarfræðinnar eru einnig mikilvægur þáttur í náminu. Með tilliti til 

erfðafræðinnar er lögð áhersla á að fyrirbyggja fæðingu fatlaðra einstaklinga. 

Margar siðferðilegar efasemdir og spurningar vakna sem erfitt er að svara. Hér 

er leitast við að skilgreina mismunandi sjónarhorn á fötlun þ.e. læknisfræðileg 

og félagsleg sjónarhorn. Í þessum kafla er einnig umfjöllun um ICF 

flokkunarkerfið og notagildi þess á Íslandi. Umfjöllun er um þjónustumat, fjallað 

um árangursstjórnun í ríkisrekstri og EFQM líkanið. 

 

1.1 Læknisfræðileg sjónarhorn 
Við skilgreiningu á fötlun var mestan hluta 20. aldar stuðst við svokallað 

læknisfræðilegt sjónarhorn. Skilgreining fötlunar samkvæmt því er: að fötlun sé 

andstæða þess sem er heilbrigt og eðlilegt. Samkvæmt læknisfræðilega 

líkaninu er lögð áhersla á að greina líkamleg eða andleg afbrigði eða skerðingu 

og veita ráðgjöf um meðhöndlun, meðferð, endurhæfingu eða umönnun. Innan 

læknisfræðinnar og erfðavísinda er lögð áhersla á að útrýma erfðagöllum og 

þróa nýjar róttækar aðferðir við að endurheimta eðlilega færni. Miklar deilur eru 

um siðferðilega þætti erfðavísindanna (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 24-

25).  

Margir vilja flokka sjónarhorn endurhæfingar með læknisfræðilega líkaninu enda 

eru þau nátengd. Upprunalega merking hugtakanna hæfing eða endurhæfing 

tengjast úrræðum til að hjálpa mönnum að takast á við skerðingu og félagslega 

mismunun sem tengjast fötlun. Athyglin beinist að skerðingunni og hvernig hægt 

er að fyrirbyggja og meðhöndla hana (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 27).  

 

1.2 Félagsleg sjónarhorn 
Félagsleg sjónarhorn á fötlun eiga sér rætur í gagnrýni á hin læknisfræðilegu 

sjónarhorn sem rakin voru hér áður. Samkvæmt þeim er litið svo á að 

takmarkaðir möguleikar fatlaðra einstaklinga til að takast á við daglegar athafnir 
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séu afleiðingar félagslega hindrana sem settar eru af hinum ófatlaða meirihluta. 

Hindranir skapa félagslega einangrun og ákvarða undirokun fólks sem talið er 

búa við skerðingu. Í stað þess að samfélagið geri ráð fyrir mannlegum 

fjölbreytileika þá hindrar ríkjandi félagslegt fyrirkomulag fatlað fólk og takmarkar 

möguleika þess. Félagsleg líkön leggja áherslu á að hindranir sem er að finna í 

umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Þessar 

skilgreiningar falla undir félagslega líkanið (Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 

29). 

 

1.3 Hlutskipti fatlaðra 
Allmargar ástæður eru þess valdandi að þjóðir heims hafa öðlast aukna vitund 

um hlutskipti fatlaðra. Meðalaldur fólks hækkar og fötlun verður algengari. Slys, 

náttúruhamfarir, styrjaldir, jarðsprengjur, mengun og fleiri þættir spila þar stórt 

hlutverk. Fötlun hefur hlotið vaxandi athygli fræðimanna sem fræðasvið víða um 

heim. Alþjóðlegt samstarf er í örum vexti þar sem fræðimenn bera saman 

bækur sínar um fötlunarfræði og rannsóknir. Fræðimenn koma úr ólíkum 

fræðiheimum, einkum þó úr félagsvísindum og hugvísindum. Áleitnar og 

mikilsverðar spurningar krefjast athygli og svara. Fræðistörf sem beinst hafa að 

fötluðu fólki hafa einkennst af læknisfræðilegum skilningi, þetta hefur einnig 

verið ríkjandi skilningur innan félagsvísinda.  

 

Erving Goffman bandarískur félagsfræðingur er einn af þeim sem hefur 

skilgreint fötlun sem félagsfræðilegt viðfangsefni. Í bókinni Stigma (1963) fjallar 

hann um aðferðir samfélagsins við að flokka fólk. Hann lýsir því ítarlega hvernig 

„frávikar“ takast á við stimplun í daglegu lífi sínu og lýsir samskiptum þeirra sem 

eru „eðlilegir“ og hins vegar þeirra sem eru „frávikar“ (Rannveig Traustadóttir, 

2006, bls. 13-15). 

 

Goffman vann umtalsverðar rannsóknir á altækum stofnunum og áhrifum þeirra 

á sjúklinga, einnig vann hann rannsókn á atferli geðsjúklinga á geðsjúkrahúsi 

þar sem hann dvaldi meðal sjúklinganna á tímabili. Skrif Goffmans höfðu mikil 

áhrif á fræðilega umfjöllun og margir fylgdu í fótspor hans í rannsóknarvinnu 

upp úr 1960 (Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 15-16). 
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Baráttusamtök fólks með þroskahömlun þróuðust upp úr 1970, fyrst í Svíþjóð og 

síðan í öðrum löndum. Þessi samtök kröfðust þess að hlustað væri á raddir 

fólks með þroskahömlum og sjálfsákvörðunarréttur þess yrði virtur. Ýmsar af 

þeim grundvallarhugmyndum sem er að finna innan fötlunarfræða eiga rætur að 

rekja í pólítíska baráttu fatlaðs fólks. Tengsl og gagnkvæm áhrif sem sjá má 

milli fræðastarfs og baráttu fatlaðra er styrkur fötlunarfræðanna (Rannveig 

Traustadóttir, 2006, bls. 19). 

 

Sameiginlegt einkenni á þróun fötlunarfræða er að þau eru í vaxandi mæli 

þverfagleg þótt víða séu félagsfræðilegar kenningar og skilningur áberandi. 

Norræn samtök (NNDR), sem stunda fötlunarrannsóknir hafa átt frumkvæði að 

því að gefa út bækur á ensku til kynningar á norrænum fötlunarrannsóknum á 

alþjóðlegum vettvangi. Eitt megineinkenni hinnar nýju fötlunarfræði er gagnrýni 

á hið læknisfræðilega sjónarhorn á fötlun. Innan fötlunarfræða er litið svo á að 

fötlun sé félagslega eða menningarlega mótað fyrirbrigði. Ýmsar hindranir í 

umhverfinu skapa fötlun ekki síður en skerðingin. Þar má nefna fordóma, 

staðalmyndir, efnahagslegar þrengingar og óaðgengilegar byggingar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006, bls. 21-23). 

 

Hér vil ég geta þess til skýringar að „frávikar“ sem kallaðir eru svo, með 

neikvæðum hætti, eru þeir taldir sem víkja frá því sem talið er „eðlilegt“. Þeir fá 

með þeim hætti stimplun sem frávikar í daglegu lífi. Einnig ber að gefa skýringu 

á því hvað „altæk stofnun“ merkir. Altæk stofnun getur verið stofnun eða lítið 

samfélag þar sem öllum þörfum á að vera fullnægt. Hér verða þessi hugtök ekki 

skilgreind frekar, til þess eru þau of víðtæk og umdeilanleg. 

 

1.4 Alþjóðleg líkön og flokkunarkerfi 
Skilgreiningar á fötlun byggja flestar á líkönum sem tengjast hugtökum sem 

hafa ákveðin tengsl, ýmist bein eða gagnvirkandi. Líkönin eru misvel þróuð, ekki 

nægilega vel skilgreind og ber að skoða með tilliti til þess. Altman (2001) gerir 

grein fyrir skilgreiningum á fötlun í fimm mismunandi líkönum um heilbrigði og 

fötlun. Helstu líkön og skilgreiningar eru: Breska félagslega líkanið, ICIDH, ICF, 
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Nagi og Verbrugge og Jette (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 

2006, bls. 38-39).  

 

Hér verður einungis fjallað um ICIDH og ICF. Ýmsir hafa orðið til þess að 

gagnrýna ICIDH, sú gagnrýni hefur komið frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks 

og einnig frá fagfólki innan endurhæfingar og félagslegrar þjónustu. Ákvörðun 

var tekin um gagngera endurskoðun á kerfinu sem hófst árið 1993. 

Endurskoðun leiddi til útgáfu nýs kerfis hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni, 

Alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu (International 

Classification of Functioning, Disability and Health) ICF sem kom út árið 2001 

(Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006, bls. 45-46). Gerð er 

grein fyrir ICF flokkunarkerfinu hér í næsta kafla. 

 

1.5 ICF - flokkunarkerfið 
ICF er yfirgripsmikið og fjölþætt flokkunar- og kóðunarkerfi sem gefur 

hugmyndafræðilegan ramma og staðlað samræmt tungutak yfir heilsu og 

heilsutengt ástand. ICF kerfið spannar mjög breitt svið og lýsir færni (functional 

states) út frá mörgum sjónarhornum, allt frá hreyfigetu (mobility) að félagslegri 

aðlögun. 

Helstu markmið ICH eru eftirfarandi: 

 

• Að skapa vísindalegan grundvöll fyrir rannsóknir á heilsu, 

heilsufarsþáttum, útkomu og áhrifavöldum /orsökum 

• Að skapa sameiginlegt tungumál til að lýsa heilsu og heilsufarsþáttum til 

að stuðla að bættum samskiptum og skilningi milli notenda svo sem 

heilbrigðisstarfsfólks, rannsakenda, stefnumótenda og almennings þ.m.t. fólks 

með fötlun eða færniskerðingu 

• Að gera mögulegan samanburð á gögnum sem safnað er í mismunandi 

löndum, á mismunandi tíma, hjá mismunandi faggreinum í heilbrigðisþjónustu 

og að skapa samræmt kóðunarkerfi fyrir upplýsingakerfi í heilbrigðisþjónustu 

(Valgerður Gunnarsdóttur, 2003, bls. 5-6). 
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ICF er í tveimur hlutum. Fyrsti hluti fjallar um færni og færniskerðingu og annar 

hluti um samhengisþætti. Hvor hluti hefur tvo þætti: 

 

Hluti 1 Færni og færniskerðing (Functioning and Disability) 

a) Líkamsfærni og líkamskerfi (Body Functions and Structures) 

b) Virkni og þátttaka (Activities and Participation) 

Hluti 2 Samhengisþættir (Contextual factors) 

a) Umhverfisþættir (Environmental factors) 

b) Persónubundnir þættir (Personal factors) 

(Valgerður Gunnarsdóttur, 2003, bls. 10). 

 

Heilbrigðisstarfsfólk t.d. iðjuþjálfar hafa gagnrýnt og varað við því að skipuleggja 

þjónustu alfarið út frá ICF. Ýmsir fræðimenn hafa bent á á ICF sé ópersónulegt 

kerfi sem taki ekki tillit til huglægrar upplifunar fólks, sjálfræði og sjálfstæði sé 

hvergi metin (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006, bls. 53-55).  

 

Í grein Snæfríðar Þóru Egilson og Guðrúnar Pálmadóttur eru tekin tvö dæmi úr 

íslenskum rannsóknum um notkun ICF á Íslandi. Rannsókn Snæfríðar Þóru er 

um þátttöku nemenda með hreyfihömlun í skólastarfi og rannsókn Guðrúnar er 

um upplifun skjólstæðinga af þjónustu iðjuþjálfa. Þar koma fram bæði jákvæðar 

og neikvæðar hliðar á líkaninu. Í lokaorðum segja þær: „Frekari þróunar er þörf 

og þessi grein er framlag okkar til þeirrar umræðu“ (Snæfríður Þóra Egilson og 

Guðrún Pálmadóttir, 2006, bls. 57-61).  

 

1.6 Þjónustumat og þjónustukerfi 
Hvað þýðir orðið þjónustumat? Hvað á að meta? Formlegt þjónustumat þarf að 

uppfylla viss skilyrði. Nauðsynlegt er að leita upplýsinga á kerfisbundin hátt og 

taka ákvarðanir út frá þeim. Þjónustumat getur verið margskonar og fer eftir því 

hvað á að meta, í hvaða tilgangi, hver vinnur matið o.s.frv. Leiðsagnarmat er 

algengasta matsgerðin og oft unnið til að veita betri þjónustu. Því er svo fylgt 

eftir með viðhaldsmati, lokamat er unnið í þeim tilgangi að leggja dóm á starfið. 

Matsfræðingar eru stundum fengnir til að leggja mat á innra starf stofnana. Það 

getur líka verið árangurríkt að starfsfólk framkvæmi sjálft slíkt mat. Ytra mat er 
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oft unnið af matsfræðingum sem hafa á sínu valdi flókna aðferðafræði og 

verkkunnáttu sem til þess þarf. Þjónustumat unnið af fagaðilum verður 

væntanlega trúverðugra fyrir utanaðkomandi aðila til lengri tíma litið. 

Gagnaöflun verður að miðast við þörf. Hverjar eru þarfirnar, á að byrja á að gera 

þarfagreiningu? Framkvæmdamat er eitt, árangursmat annað og skilvirknimat 

það þriðja. Leiðir til nálgunar eru margar, út frá hvaða sjónarmiði á að skoða 

þjónustu? Hér eru nefndar nokkrar leiðir til nálgunar: 

 

• Skyndimat 

• Markmiðsbundið mat 

• Stjórnunarmiðað mat 

• Sérfræðingamat 

• Neytendamiðað mat 

• Þátttakendamiðað mat 

 

Skipulagning þarf að vera markviss þegar vinna skal mat og aðrar rannsóknir. 

Gagnaöflun kemur þar á eftir. „Í víðasta skilningi er samfélagið allt 

hagsmunaaðilar hvers konar þjónustu“. Mikilvægt er fyrir matsfólk að geta nýtt 

sér sem flestar tegundir gagna. Eftir að gagnaöflun hefur farið fram kemur að 

gagnagreiningu. Flestum matsverkefnum lýkur síðan með skýrslu. Mikilvægt er 

að ritun skýrslu sé með þeim hætti að hún sé skiljanleg almenningi. Viðaukar 

geta verið á sérfræðimáli t.d. ákveðin tölfræði með sérfræðilegu orðfæri 

(Sigurlína Davíðsdóttir, Hrefna K. Óskarsdóttir og Hrönn Kristjánsdóttir, 2006, 

bls. 159-169).  

 

Unnt er að fá mynd af styrkleikum og veikleikum stofnana með gerð 

þjónustumats. Mat þarf að vinna með faglegum hætti, þannig er hægt að auka 

gæði þjónustunnar. Þjónustumat er öflugt tæki til að bæta þjónustu sem 

samfélagið hefur ákvarðað að veita þegnum þessa lands. 

 

1.7 Mat á árangri í ríkisrekstri 
Í handbók um árangursstjórnun í ríkisrekstri segir m.a. að árangursstjórnun sé 

ekki stjórnunarkenning í sjálfu sér heldur samansafn stjórnunaraðferða sem 
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styðja hver aðra og stuðla að árangri í rekstri. Þegar stjórnað er til árangurs er 

grundvallaratriði að glöggva sig á því í hverju árangur felst (Árangursstjórnun í 

ríkisrekstri, 2004, bls. 13). 

 

Þegar talað er um árangursstjórnun innan ráðuneytis er í stórum dráttum átt við 

þrennt. Í fyrsta lagi að ráðuneyti móti heildarstefnu í málaflokknum til lengri tíma 

sem síðan er að stærstum hluta framkvæmd og árangursmæld í stofnunum. Í 

öðru lagi að tekin sé efnisleg afstaða til þeirra áætlana sem stofnanir leggja 

fram og að ráðuneyti hafi þær til hliðsjónar þegar unnið er að forgangsröðun 

verkefna. Í þriðja lagi að ráðuneyti hafi eftirlit með framvindu stefnumörkunar og 

endurmeti stefnuna í ljósi reynslu (Árangursstjórnun í ríkisrekstri, 2004, bls. 17). 

 

Árangursstjórnunarsamningar milli ráðuneyta og stofnana eiga að endurspegla 

forgangsröðun og sameiginlegar áherslur er varða helstu verkefni stofnunar. 

Mikill munur er á ráðuneytum hversu vel árangursstjórnunarsamningum er fylgt 

eftir. Þegar árangur er skilgreindur, er mikilvægt að horfa á hlutina í samhengi 

og sjá heildarmyndina í stað þess að í horfa á þá út frá sérhagsmunum eða 

þröngu sjónarhorni.  

 

1.8 EFQM líkanið 
Á heimasíðu Stjórnvísi „félags um framsækna þróun“ er greint frá EFQM 

líkaninu (European Foundation for Quality Management). EFQM líkanið hefur 

verið notað í þrennskonar tilgangi. Í fyrsta lagi sem stjórntæki til að auðvelda 

yfirsýn yfir starfsemi, í öðru lagi sem greiningartæki á umbótaþörf og í þriðja lagi 

sem viðmiðunartæki til að bera saman við þá sem skara fram úr. „Stjórnvísi og 

EFQM mæla með notkun árangurslíkansins til þess að bæta árangur í rekstri 

fyrirtækja. Fram kemur að sé líkaninu fylgt eftir muni það hjálpa stórum sem 

smáum fyrirtækjum, hvort heldur þau eru einkarekin eða opinber, að bæta 

árangur sinn“ (Stjórnvísi, 2006). 

 

1.9 Samantekt 
Tvær bækur sem Rannveig Traustadóttir ritstýrir, Fötlun, hugmyndir og aðferðir 

á nýju fræðasviði (2006) og Fötlunarfræði – Nýjar íslenskar rannsóknir (2003) 
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eru gott innlegg með tilliti til nýrrar hugmyndafræði og skilgreininga á fötlun. 

Allmargir fræðimenn skrifa greinar í bækurnar og fjalla ég um nokkrar greinar. 

Greinarnar eiga það sameiginlegt að fjalla um ólíkar hugmyndir og álitamál með 

fötluðu fólki. Fötlunarfræði eru nýtt fræðasvið bæði hér á landi og á 

alþjóðavettvangi. Er fötlun einungis persónulegur harmleikur einstaklingsins og 

fjölskyldu hans eða eru það félagslegar hindranir sem ber að leggja áherslu á?  

 

Umfjöllun er um ICF flokkunarkerfið, og notagildi þess á Íslandi. Ástæða 

umfjöllunar um ICF – Alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu er 

sú að þar er leitast við að samþætta tvö andstæð sjónarhorn. Það er sjónarhorn 

læknisfræðinnar sem lítur á fötlun sem einstaklingsvandamál og félagsleg 

sjónarhorn sem líta á fötlun sem vandamál sem á rætur að rekja til 

samfélagslegra aðstæðna.  

 

Þjónustumat og þjónustukerfi eru hér til umfjöllunar og tengjast 

rannsóknarspurningu verkefnisins á þann hátt að gerð er tilraun til að greina 

þörf á þjónustuúrræðum fyrir fatlaða. Mat þarf að vinna með faglegum hætti, 

þannig er hægt að auka gæði þjónustunnar. Þjónustumat er öflugt tæki til að 

bæta þjónustu sem samfélagið hefur ákvarðað að veita þegnum sínum. 

Árangursstjórnun í ríkisrekstri og EFQM líkanið eru hér til umfjöllunar af sömu 

ástæðu.  
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2. Kafli - Réttarstaða fatlaðra 
Í formála Brynhildar G. Flóvenz (2004) að bókinni, Réttarstaða fatlaðra gerir hún 

grein fyrir tildrögum að ritun bókarinnar. Mannréttindaskrifstofa Íslands í 

samvinnu við Minningarsjóð Jóhanns Guðmundssonar læknis gerðu samning 

sín á milli um að vinna rit um réttarstöðu fatlaðra á Íslandi. Bókin gefur 

heildaryfirlit yfir réttarstöðu fatlaðs fólks á Íslandi, hefur gott upplýsingagildi og 

nýtist fötluðu fólki og aðstandendum, um hver sé réttur þess. Bókin nýtist ekki 

síst fyrir námsfólk sem kennslubók hvort sem er í lögfræði eða sem fagrit fyrir 

þá sem vinna í málefnum fatlaðra. Gerð er grein fyrir innlendum og alþjóðlegum 

réttarreglum sem fatlaðir geta byggt rétt sinn á. Fjallað er um helstu 

réttarheimildir í íslenskum lögum og reglugerðum, alþjóðareglur og 

alþjóðasamninga. Einnig er leitast við að lýsa réttaröryggi fatlaðra á sem flestum 

sviðum.  

 

Bók Margrétar Margeirsdóttur (2004), Fötlun og samfélag gefur góða yfirsýn yfir 

þróun í málefnum fatlaðra bæði í sögulegu samhengi og út frá samfélagslegu 

sjónarhorni. Umfjöllun er um lög sem tengjast málefnum fatlaðra þ.e. Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga og Lög um málefni fatlaðra. Hér er einnig fjallað um 

réttaröryggi, réttargæslu og mannréttindi.  

 

2.1 Þróun löggjafar 
Á Íslandi var allt fram til ársins 1936 ekki í gildi sérlöggjöf um málefni fatlaðra. 

Málefni þeirra voru tengd almennri löggjöf um framfærslu. Í Grágás, okkar elstu 

lögbók, voru fyrirmæli um framfærslu fátækra flest í sérstökum kafla sem 

nefndist „ómagabálkur“. Í Jónsbók (1280) voru einnig ákvæði um þurfamenn og 

ómaga. Ýmist var talað um erfðaómaga eða þjóðfélagsómaga. Þegar ættingjar 

gátu ekki sinnt framfærslu þá tók hreppurinn við. Ákvæði Jónsbókar um 

fátækraframfærslu héldust óbreytt í meginatriðum frá lögtöku hennar 1281-1782 

(Margrét Margeirsdóttir, 2004, bls. 106-107).  
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Fyrsta heildarlöggjöf um fátækramálefni, tíðast nefnd „Fátækralöggjöfin“ var 

gefin út 1834. Þar næst voru sett lög árið 1907 „Fátækralögin“. Á árunum 1936-

1938 gengu í gildi nokkur lög sem snertu málefni fatlaðra, þessi lög eru: 

 

• Lög um fávitahæli nr. 18/1936 

• Lög um alþýðutryggingar nr. 74/1936 

• Lög um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla nr. 78/1936 

• Lög um ófrjósemisaðgerðir nr. 16/1938 

(Margrét Margeirsdóttir, 2004, bls. 108-111).  

 

Hér er lögð áhersla á Lög um alþýðutryggingar sem tóku gildi árið 1936 og þóttu 

marka mikil tímamót. Markmið laganna var að skapa heildstætt kerfi félagslegra 

trygginga fyrir alþýðufólk (Stefán Ólafsson, 1999, bls. 81).  

 

Um mótun og þróun íslenska almannatryggingakerfisins segir Stefán Ólafsson 

að þessir tveir viðburðir séu mest afgerandi þ.e. lögin um alþýðutryggingar 1936 

og lögin um almannatryggingar 1947 (Stefán Ólafsson, 1999, bls. 115).  

 

Lög um fávitastofnanir tóku gildi árið 1967 og voru í gildi í þrettán ár eða til 1980 

(Margrét Margeirsdóttir, 2004, bls. 119).  

 

Þegar unnið var að frumvarpi til laga um málefni fatlaðra var haft samráð við 

samtök fatlaðra og annarra sem hagsmuna áttu að gæta. Lög um málefni 

fatlaðra nr. 41/1983 tóku gildi 1. janúar 1984. Við gildistöku nýju laganna féllu 

eftirfarandi lög úr gildi: Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979, Lög um 

endurhæfingu nr. 27/1970 og 2. og 3. grein laga um ráðstöfun erfðafjár 

ríkissjóðs til vinnuheimila. Þannig var þrennum lögum steypt saman í einn 

lagabálk og hétu nú, Lög um málefni fatlaðra (Margrét Margeirsdóttir, 2004, bls. 

206-207). 

 

Eins og áður er getið fjallar Margrét um þróun í málefnum fatlaðra bæði út frá 

sögulegu og samfélagslegu sjónarhorni. Lög um ófrjósemisaðgerðir voru t.d. í 

gildi hér á landi til ársins 1975. Í lögunum kom meðal annars fram, um hvers 
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konar aðgerðir væri að ræða, þ.e. afkynjanir, vananir og fóstureyðingar. Þetta er 

einungis tekið sem dæmi um þróun löggjafar í málefnum fatlaðra en tengist 

verkefninu ekki sem slíku að öðru leyti. 

 

2.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga  
Í 1. gr. laga um félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga segir: að tryggja beri 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli 

samhjálpar. Í 2. gr. laganna segir: með félagsþjónustu er í lögum þessum m.a. 

átt við þjónustu, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við eftirtalda málaflokka: 

 

• Félagslega ráðgjöf 

• Fjárhagsaðstoð 

• Félagslega heimaþjónustu 

• Þjónustu við fatlaða 

• Húsnæðismál 

• Atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun 

 

Í XI. kafla segir um þjónusta við fatlaða: 

42. gr. „Félagsmálanefnd skal vinna að því að fötluðum, hvort sem heldur er af 

líkamlegum eða andlegum ástæðum, séu tryggð sambærileg lífskjör og jafnrétti 

á við aðra þjóðfélagsþegna. Jafnframt skulu fötluðum sköpuð skilyrði til að lifa 

sem eðlilegustu lífi miðað við getu hvers og eins“.  

43. gr. „Félagsmálanefnd skal skipuleggja félagslega heimaþjónustu fyrir fatlaða 

og leitast við að tryggja þeim hentugt íbúðarhúsnæði“. 

 

Fatlaðir eiga samkvæmt lögum þessum rétt á almennri þjónustu og aðstoð og 

skal þeim veitt þjónusta á almennum stofnunum eftir því sem unnt er og við á. 

Að öðru leyti fer um málefni þeirra eftir sérlögum um málefni fatlaðra (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  
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2.3 Lög um málefni fatlaðra 
Fyrsta löggjöf um málefni fatlaðra sem sett var á Íslandi voru Lög um fávitahæli 

1936. Árið 1967 voru samþykkt ný Lög um fávitastofnanir sem leystu lögin um 

fávitahæli af hólmi. Eins og nöfn þessara laga bera með sér eru þetta lög um 

stofnanaþjónustu. Með lögum um aðstoð við þroskahefta sem sett voru 1979 

urðu þáttaskil í áralangri baráttu foreldra við að tryggja börnum sínum jafnrétti. 

Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð 1975 og frá upphafi hafa þau barist 

fyrir jafnrétti og sambærilegum lífskjörum við aðra þjóðfélagsþegna. Með 

þessum lögum frá 1979 er lögbundið að þroskaheftir njóti sömu réttinda og aðrir 

og sömu möguleika til eðlilegs lífs (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001, bls. 55-57). 

 

Ákveðið var á 31. allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna að árið 1981 yrði 

alþjóðlegt ár fatlaðra. Jafnframt var lagt að aðildarríkjum að endurskoða gildandi 

lög um málefni fatlaðra. Lögin um málefni fatlaðra nr. 41/1983 eru heildarlög um 

málefni fatlaðra, þau taka jafnt til andlegrar fötlunar sem líkamlegrar. Þessi lög 

marka þó ekki tímamót í þróun málaflokksins enda ekki langt frá því fyrri lög 

tóku gildi. Núgildandi lög um málefni fatlaðra eru nr. 59/1992 (Vilborg 

Jóhannsdóttir 2001, bls.59). 

 

Í lögum um málefni fatlaðra segir í 1.kafla, 1 grein: „Markmið þessara laga er að 

tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og 

skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi“. Í þessum sömu lögum er líka 

kveðið á um að leitast skuli við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt 

almennum lögum á sviði menntunar, heilbrigðis- og félagsþjónustu. Einnig að 

fatlaðir skulu eiga kost á búsetu í samræmi við þarfir þeirra og óskir og að veita 

skuli fötluðum aðstoð til að sinna störfum á almennum vinnumarkaði þegar þess 

gerist þörf og á hverju starfssvæði skuli vera verndaðir vinnustaðir sem veita 

fötluðum launaða starfsþjálfun (Lög um málefni fatlaðra, 1992). 

 

2.4 Réttaröryggi og réttargæsla 
Almennt má segja að augu manna hafi á síðustu árum beinst að réttaröryggi 

fatlaðra. Réttaröryggi stjórnsýslunnar felur það í sér við túlkun og beitingu 

réttarreglna að miðað skuli við það að veita hverjum og einum þann rétt sem 
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hann á lögum samkvæmt. Réttaröryggi er mikilvægt fyrir alla borgara, en af 

margvíslegum ástæðum er það sérstaklega mikilvægt fyrir fatlaða (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004, bls. 29-31).  

 

Landssamtökin Þroskahjálp hafa sett fram tillögur varðandi réttindagæslu og 

uppbyggingu réttindagæslu fyrir fatlaða. Markmið Landssamtakanna 

Þroskahjálpar með eftirfarandi tillögum er að ná fram þéttara, persónulegra og 

öflugra réttindagæslukerfi en við búum við í dag. Jafnframt að skapa 

samvinnuvettvang til að vinna að þróunarstarfi, framtíðarskipulagi og 

jafnréttismálum fatlaðra.  

 

Samtökin mæla með því að um réttindagæslu verði sett sér lög enda vandséð 

að ákvæði um réttindagæslu eigi samleið með félagsþjónustu sveitarfélaga. Í 

löggjöf um réttindagæslu fatlaðra eða öðrum lögum sem hægt er að vísa til þarf 

að vera nákvæm skilgreining á hugtakinu fatlaður þannig að það liggi ljóst fyrir 

hverjir eigi rétt á réttindagæslu (Landssamtökin Þroskahjálp, 2006). 

 

2.5 Almennt um mannréttindi 
Mannréttindi eru af flestum talin nauðsynleg til að okkur takist að lifa af sem 

manneskjur. Mannréttindi eiga að færa einstaklingum jafnrétti og virðingu og 

beina athyglinni að meðfæddri mannlegri reisn og jafnræði allra einstaklinga. 

Mannréttindi eiga að færa einstaklingum jafnan rétt til menntunar og til 

viðunandi og hagstæðra vinnuaðstæðna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2006).  

 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt 1948. Með henni var 

lagður grundvöllur að uppbyggingu hins alþjóðlega mannréttindakerfis. Árum 

saman hefur hún verið viðurkennt leiðarljós þeirra sem vinna að eflingu og 

virðingu mannréttinda og einnig þeirra sem mannréttindi eru brotin á um heim 

allan (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2006a).  

 

Í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir m.a. í 1. grein: að hver 

maður sé borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum og í 3. grein: að 

allir menn eigi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. Í 26. grein er fjallað um menntun 
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og þar segir m.a. að hver maður eigi rétt til menntunar og skal barnafræðsla og 

undirstöðumenntun vera ókeypis. Menntun skal beina í þá átt, að þroska 

persónuleika einstaklinganna og innræta þeim virðingu fyrir mannréttindum og 

mannhelgi (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 2006). 

 

Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 65. gr. segir: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum 

og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 

leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna“ (Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, 1944). 

 

2.6 Mannréttindi fatlaðra 
Mannréttindi eru flokkuð á margvíslegan hátt. Til eru almenn mannréttindi og 

sértæk fyrir ákveðna hópa. Í umfjöllun um mannréttindaákvæði eru þau gjarnan 

flokkuð eftir eðli réttindanna. Mannréttindi eru jafnvel flokkuð í svokölluð jákvæð 

og neikvæð mannréttindi. Þátttökuleysi þeirra sem eru fatlaðir er að hluta til 

skilgreint á þann hátt að það sé skortur á rými fyrir mannlegan fjölbreytileika í 

samfélagi okkar mannanna (Brynhildur G. Flóvenz, 2004, bls. 32-33).  

 

Margir alþjóðasamningar hafa verið gerðir til þess að tryggja efnahagsleg og 

félagsleg mannréttindi. Í mörgum tilfellum hafa ríki innleitt þau sem megininntak 

í landsrétt sinn og ekki síst í stjórnarskrár viðkomandi ríkis. Rök má færa fyrir 

því að lagalegt gildi félagslegra og efnahagslegra réttinda felast ekki síst í 

beitingu slíkra ákvæða. Það vekur athygli hversu mikill munur er á lagalegri 

(formlegri) réttarstöðu annars vegar og raunverulegri réttarstöðu hins vegar. 

Einnig vekur athygli hversu lítið málefni fatlaðra eru samþætt almennri 

ákvarðanatöku í stjórnkerfinu. 

 

2.7 Samantekt 
Í öðrum kafla þessa verkefnis hef ég rýnt í bók Brynhildar G. Flóvenz (2004), 

Réttarstaða fatlaðra. Af lestri bókarinnar má draga þá ályktun að brýnt sé að 

gera uppstokkun í málefnum fatlaðra á Íslandi og afstöðu samfélagsins til þeirra. 

Mikilvægt er að rannsaka þann mikla mun sem er á formlegum og 
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raunverulegum réttindum fatlaðra með tilliti til réttarstöðu þeirra. Við 

stefnumótun og ákvarðanatöku ber að hafa meira samráð við fatlaða, 

aðstandendur þeirra og samtök á þeirra vettvangi. Samþætta þarf þjónustu í 

málaflokknum, ekki síst í opinberri stjórnsýslu. Umfjöllun um þróun í málefnum 

fatlaðra gefa til kynna að réttarbætur eru talsverðar frá fyrstu lagasetningum þar 

sem rætt var um erfðaómaga eða þjóðfélagsómaga.  

 

Ef litið er til starfshlutverks þroskaþjálfa almennt þá er mikilvægt að kunna skil á 

lögum með tilliti til réttinda fatlaðra. Það á við um almenn lög og sérlög um 

málefni fatlaðra. Einnig er brýnt að vera meðvitaður um réttaröryggi og 

réttargæslu í málaflokki fatlaðra. Mannréttindi eru enn flokkuð sem almenn og 

sértæk fyrir ákveðna hópa. Framtíðarsýn mín er að það verði ein lög fyrir alla 

landsmenn og einnig á heimsvísu. 
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3. Kafli – Íslenska velferðarkerfið  
Í þessum hluta verkefnis er fjallað um íslenska velferðarkerfið, þróun 

mannréttinda og stöðu fatlaðs fólks í velferðarkerfinu. Umfjöllun um 

velferðarríkið er að mestu byggð á skrifum Stefáns Ólafssonar prófessors við 

Háskóla Íslands. Skýrsla um velferðarþjónustu í dreifbýli er skoðuð, Rangárþing 

eystra var eitt af þeim sveitarfélögum sem tóku þátt í könnun á vegum 

félagsmálaráðuneytisins. Rýni er í málefnaskrá Öryrkjabandalagsins, 

Þroskahjálpar og Landssambands eldri borgara sem birt var á vordögum 2006. 

Hér verða krufin hugtök og sett í samhengi við aðstæður fatlaðra. Fjallað er um 

„grundvallarsjónarmið“ sem hugtökin velferðarkerfið, mannréttindi, réttaröryggi 

og gæði þjónustu fyrir fatlaða fela í sér.  

 

3.1 Velferðarkerfið 
Innan velferðarkerfisins eru nokkrar megin stoðir þ.e. almannatryggingar, 

menntakerfið, heilbrigðisþjónustan, húsnæðiskerfið og skattakerfið. Megin 

markmið velferðarkerfisins er m.a. að tryggja borgurum landsins 

lágmarksframfærslu, jafna lífskjör, tryggja aðgang allra að menntun og 

heilbrigðisþjónustu o.s.frv. Stefán Ólafsson prófessor hefur rannsakað íslenska 

velferðarkerfið ítarlega. Árið 1999 gáfu Tryggingastofnun og Háskólaútgáfan út 

bók hans Íslenska leiðin. Stefán hefur varað við því að illa stefni með íslenska 

velferðarkerfið (Stefán Ólafsson, 2003b).  

 

Rætt er um tuttugustu öldina sem öld velferðarríkisins. Lýðræðisleg stjórnsýsla 

byggir á þeirri hugmyndafræði að ríkisvaldinu beri skylda til þess að láta sig 

lífskjör þegnanna miklu varða. Þjóðfélagsaðstæður, stjórnmál og ríkjandi 

hugarfar hjá hverri þjóð setja mark sitt á þróun velferðarríkisins. Saga 

miðaldanna á Íslandi og allt fram á seinni hluta 19. aldar er nátengd 

harmleikjum sem fylgdu framfærsluvanda fátækra, sundrung fjölskyldna, 

nauðungarflutningi þurfalinga milli hreppa og harðræði í vist hjá vandalausum 

(Stefán Ólafsson, 1999, bls. 17-18).  
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Stefán Ólafsson segir um einkenni og þróun íslenska velferðarríkisins, að í bók 

sinni Íslenska leiðin (1999), geri hann tilraun til að greina einkenni og stöðu 

íslenska velferðarríkisins með tilliti til samanburðar á réttindum, útgjöldum og 

áhrifum í þjóðfélaginu. Hann kemst m.a. að þeirri niðurstöðu að velferðarforsjá 

sé minni á Íslandi, fátækt meiri en í Skandinavíu og lífskjör lágtekjufólks og 

lífeyrisþega lakari hér á landi. Á heildina litið er niðurstaðan sú að íslenska 

þjóðfélagið sé sjálfsbjargarþjóðfélag á meðan þau skandinavísku greinast frekar 

sem velferðarforsjárþjóðfélög (Stefán Ólafsson, 2003a). 

 

3.2 Velferðarþjónusta í dreifbýli - skýrsla 
Þann 24. febrúar 2006 kynnti félagsmálaráðherra fyrir ríkisstjórn niðurstöður 

nefndar um velferðarþjónustu í dreifbýli. Félagsmálaráðuneytið mun í samræmi 

við tillögur nefndarinnar leggja áherslu á að unnið verði frekar að eflingu 

einstaklingsmiðaðrar velferðarþjónustu í dreifðustu byggðum landsins í 

samvinnu við sveitarfélögin. Ráðuneytið mun jafnframt beina því til annarra 

aðila að vinna að úrbótum á grundvelli tillagna nefndarinnar, svo sem að 

bættum samgöngum, bættum fjarskiptum og aðgangi að upplýsingasamfélaginu 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006a).  

 

Skýrslan var unnin af Sigríði K. Þorgrímsdóttur, þróunarsviði Byggðastofnunar. 

Rangárþing eystra var eitt af þeim sveitarfélögum sem tóku þátt í könnuninni og 

eru hér á eftir kynntar niðurstöður sem komu fram í skýrslunni hvað varðar það 

svæði. Hér er aðallega fjallað um það sem lýtur að málaflokki fatlaðra. 

 

Upphafið má rekja til ályktunar búnaðarþings árið 2002, sem send var 

þáverandi félagsmálaráðherra, Páli Péturssyni. Þar var skorað á ráðherra að 

skipa nefnd sem hafi það að markmiði að kanna aðstöðumun íbúa innan 

sveitarfélaga og í framhaldi að íbúar allra sveitarfélaga eigi sem líkastan aðgang 

að þjónustu. Í greinargerð með ályktuninni segir m.a.: „Þar sem saman fara 

dreifbýli og þéttbýli í sama sveitarfélagi verður aðgangur íbúanna að þjónustu 

oft ekki sambærilegur“. Markmiðið nefndarinnar var tvíþætt, annars vegar að fá 

yfirsýn yfir velferðarþjónustu ríkis og sveitarfélaga í dreifbýli og hins vegar að 
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greina leiðir til að bæta framboð þjónustu og aðgang að henni (Sigríður K. 

Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 10).  

 

Verkefni nefndarinnar voru eftirfarandi: 

• Greina þá velferðarþjónustu sem lögboðið er að veitt sé á vegum ríkis og 

sveitarfélaga 

• Meta jafnræði íbúa varðandi aðgengi að þjónustu með hliðsjón af ólíkri 

staðsetningu á landinu og ólíkri aðstöðu innan sveitarfélaga 

• Sérstaka áhersla skal leggja á velferð barna og fjölskyldna þeirra, sem 

og aldraðra 

• Meta þau vandamál sem kynnu að vera því samhliða, að ólík aðstaða er 

innan sveitarfélaga og landshluta að nýta sér opinbera velferðarþjónustu 

• Greina kosti velferðarþjónustunnar með tilliti til hinna dreifðu byggða 

• =Meta og leggja til leiðir til að bæta stöðu íbúa í dreifbýli gagnvart 

opinberri velferðarþjónustu, m.a. að teknu tilliti til breytinga sem átt hafa 

sér stað á samfélagsgerðinni (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 10).  

 

Ákveðið var að gera úttekt í nokkrum sveitarfélögum þar sem bæði væri að 

finna dreifðar byggðir og þéttbýli. Eftirtalin sveitarfélög tóku þátt: Rangárþing 

eystra, Húnaþing vestra, Sveitarfélagið Skagafjörður, Akrahreppur, 

Akureyrarkaupstaður og 10 sveitarfélög í Þingeyjarsýslum. Akureyrarkaupstaður 

var tekinn til samanburðar sem stórt bæjarfélag með umfangsmikla 

velferðarþjónustu. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að margt sé í ágætu lagi 

hvað varðar aðgang að þjónustu en annað megi betur fara. 

Félagsmálaráðuneytið mun í samræmi við tillögu nefndarinnar leggja áherslu á 

að unnið verði frekar að eflingu einstaklingsmiðaðrar velferðarþjónustu í 

dreifðustu byggðunum í samvinnu við sveitarfélögin (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 

2006, bls. 11).  

 

Sendir voru út spurningalistar til þeirra sveitarfélaga sem þátt tóku í könnuninni.  

Í framhaldi voru tekin viðtöl við sveitarstjóra, oddvita og aðra starfsmenn 

sveitarfélaganna. Einnig voru sendar út ýmsar fyrirspurnir sem svarað var 

skriflega (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 4). 
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3.2.1 Samantekt skýrslu 
Almennt eru viðmælendur ánægðir með heilbrigðisþjónustuna og telja aðgengi 

að sérfræðingum viðunandi. Kynning á þjónustu sveitarfélaga er misgóð. Sum 

fámenn sveitarfélög eru ekki með heimasíðu. Um málefni fatlaðra segir: 

„Þjónustustofnanir og húsnæði fyrir fatlaða eru staðsettar í þéttbýlinu og fatlaðir 

og fjölskyldur þeirra flytja gjarnan nær þjónustunni úr dreifbýli í þéttbýli“. 

Akstursþjónusta fyrir fatlaða er vel skipulögð í þéttbýli, en misvel í dreifbýli 

(Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 7-8). 

 

3.2.2 Málefni fatlaðra 
Fyrirkomulag í málaflokknum er með ýmsu móti. Sveitarfélögin á Norðurlandi 

vestra, Norðurlandi eystra, Vestmannaeyjabær og Sveitarfélagið Hornafjörður 

hafa gert þjónustusamninga við félagsmálaráðuneytið og tekið að sér þjónustu 

við fatlaða samkvæmt lögum um málefni fatlaðra. Þessi skipan þykir hafa þá 

kosti að með samþættingu fáist betri þjónusta, einfaldara kerfi, aukin yfirsýn og 

hagkvæmni. Reynslan hefur því verið góð, starfsmönnum hefur fjölgað og 

þjónusta orðið fjölbreyttari. Á Suðurlandi sér ríkið um málefni fatlaðra og 

svæðisskrifstofa er staðsett á Selfossi (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 

43). 

 

Íslandi er skipt í starfssvæði samkvæmt kjördæmaskipan, en starfssvæðum má 

síðan skipta í þjónustusvæði sem geta miðast við sveitarfélög, héraðsnefndir 

eða byggðasamlög. Á hverju starfssvæði starfar svokallað svæðisráð í 

málefnum fatlaðra, en hlutverk þess er m.a. að gera tillögur um þjónustu og 

stuðla að samræmingu hennar, veita umsögn um svæðisáætlanir um 

uppbyggingu þjónustu og að annast réttindagæslu fatlaðra (Sigríður K. 

Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 43).  

 

Víða um land hafa sveitarfélögin tekið að sér þjónustu við fatlaða og gert 

þjónustusamninga við félagsmálaráðuneytið, eins og þegar hefur komið fram. Á 

öllum svæðunum sem hér er fjallað um hafa sveitarfélögin tekið að sér 

þjónustuna, utan Rangárþings eystra, en á Suðurlandi eru málefni fatlaðra á 
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hendi ríkisins á vegum Svæðisskrifstofunnar á Selfossi. Svæðisskrifstofan 

þjónar Árnessýslu, Rangárvallasýslu og Vestur- Skaftafellssýslu. 

Svæðisskrifstofan reynir eftir föngum að veita sérfræðiþjónustu á starfssvæðinu 

og áætlanir eru um að hafa fastan viðverutíma a.m.k. einu sinni í mánuði á 

Hellu og Hvolsvelli. Hæfingarstöð fyrir 16 ára og eldri á Suðurlandi er staðsett á 

Selfossi, þar er einnig staðsett atvinnu- og starfsráðgjöf fyrir fatlaða. Hins vegar 

er engin sérhæfð dagþjónusta fyrir fötluð börn (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, 

bls. 44).  

 

Í tengslum við þjónustu voru spurningar eftirfarandi:  

• Frekari liðveisla, félagsleg heimaþjónusta? 

• Er gefinn kostur á félagslegri liðveislu? 

• Er veitt sálfræðiþjónusta og/eða ráðgjöf? 

• Er boðið upp á umönnun og þjálfun fatlaðra barna? 

• Er veitt aðstoð við fjölskyldur fatlaðra barna? 

• Hvers konar aðstoð er það? 

• Hvar eru næstu hæfingar- og endurhæfingarstöðvar? 

• Er starfrækt atvinnuleit og starfsráðgjöf fyrir fatlaða? 

• Er starfrækt ferðaþjónusta fyrir fatlaða? 

• Er boðið upp á félagsstarf fyrir fatlaða? 

• Hvernig er því háttað? 

 

Í Rangárþingi eystra er þjónustan veitt af Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á 

Selfossi. Sveitarfélagið aðstoðar fólk við að fá lögboðna þjónustu  

(Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 45).  

 

Spurningar voru eftirfarandi í sambandi við vistunarúrræði: 

• Eru til staðar dagvistarstofnanir? 

• Eru til staðar verndaðir vinnustaðir? 

• Er boðið upp á skammtímavistun? 

• Ef svo er, í hversu langan tíma? 

• Eru til staðar þjónustuíbúðir? 

• Eru til staðar sambýli? 
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• Eru biðlistar varðandi húsnæði fatlaðra? 

• Eru til staðar heimili fyrir fötluð börn? 

 

Um Rangárþing eystra segir í skýrslunni: Þótt stefnan sé sú að aðstoða fatlaða 

við að búa í því byggðarlagi sem þeir kjósa, er þjónustan í mörgum tilvikum 

einungis veitt á Selfossi sem veldur því að fatlaðir og oft fjölskyldur þeirra flytjast 

búferlum þangað. Á Selfossi eru sambýli og þjónustuíbúðir. Öryrkjabandalagið 

er að byggja íbúðarhúsnæði á Selfossi. Skammtímavistun er staðsett á Selfossi, 

bæði fyrir börn og fullorðna. Hún tengist félagsstarfi fatlaðra og er opin allt árið. 

Biðlistar eru vegna húsnæðis fatlaðra (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 46).  

 

3.2.3 Samanburður og niðurstöður skýrslu 
Málefni fatlaðra eru á hendi sveitarfélaganna á öllum þeim svæðum sem hér um 

ræðir nema á Suðurlandi. Skipan á Norðurlandi vestra þykir hafa reynst vel, þótt 

menn séu ekki sammála um framtíð þess. Sú gagnrýni kom fram í viðtölunum 

að enn séu sérlög um málefni fatlaðra, ríkið vinni ekki eftir hugmyndafræði 

samþættingar og krefjist aðskilinna upplýsinga. Það leiði til þess að 

sveitarfélögin verði að vinna upplýsingarnar með tvennu móti, sem flæki mjög 

málin. Af viðtölunum má ráða að almennt sé boðið upp á þá þjónustuþætti sem 

spurt er um, en hins vegar eru þjónustustofnanir og húsnæði fyrir fatlaða 

gjarnan staðsett í þéttbýli og því hætt við að fjölskyldur fatlaðra flytjist nær 

þjónustunni. Þetta er til dæmis raunin á Suðurlandi þar sem miðstöð 

þjónustunnar er staðsett á Selfossi (Sigríður K. Þorgrímsdóttir, 2006, bls. 47).  

 

3.2.4 Samantekt um málefni fatlaðra 
Af lestri skýrslunnar er ljóst að á þeim svæðum sem hér um ræðir, nema á 

Suðurlandi, eru málefni fatlaðra í höndum sveitarfélaga. Enn skortir á 

samþættingu í þessum málaflokki, enda fyrirkomulag misjafnt eftir svæðum og 

sérlög gilda um málefni fatlaðra. Þjónusta við fatlaða er staðsett í þéttbýlinu og 

sama gildir um vistunarúrræði, félagsstarf o.fl. Fjölskyldur fatlaðra flytja gjarnan 

nær þjónustunni, úr dreifbýli í þéttbýli. Áherslur um að fatlað fólk hafi 

sambærilega valkosti í búsetu eru ekki virtar. Fatlað fólk á að búa við sömu 



 29 

skilyrði og annað fólk, með þjónustu eftir þörfum, í því byggðarlagi sem það kýs 

sjálft.  

 

3.3 Virkara velferðarríki 
Í apríl 2006 birtu Öryrkjabandalag Íslands, Þroskahjálp og Landssambands eldri 

borgara málefnaskrá sína „Virkara velferðarríki“. Yfirskriftin er: betri kjör – jafnari 

tækifæri – aukin þátttaka – meira framlag til samfélagsins. Eins og yfirskriftin 

gefur til kynna er komið víða við í skjalinu. Þar kemur m.a. eftirfarandi fram: 

Velferðarríki nútímans voru mótuð við aðrar þjóðfélagsaðstæður en nú ríkja. 

Þjóðfélagið var fábreyttara, fátækara og þarfir aðrar. Í breyttu 

þjóðfélagsumhverfi nútímans þarf að skilgreina velferðarríkið upp á nýtt, 

hlutverk þess og fyrirkomulag. Klassísku markmiðin eru enn í fullu gildi: að bæta 

kjör, jafna tækifæri, draga úr fátækt og bæta virkni samfélagsins. Nútíminn 

kallar á nýsköpun og nýtingu mannauðsins. Það krefst aukinnar áherslu á virka 

þátttöku og framlag allra til samfélagsins (Öryrkjabandalag Íslands, 2006a). 

 

Menntun þarf að auka og efla fyrir alla, sem og endurhæfingu til starfa og 

samfélagsþátttöku. Vinna þarf markvisst gegn brottfalli úr skólum. Bæta þarf 

skipan starfsendurhæfingar, auka fjölbreytni í námsframboði og stuðningsúrræði 

fyrir fatlaða. Í íslensku samfélagi skipta vinna og vinnustaður miklu máli fyrir 

vellíðan, félagslega þátttöku og virkni. Vinnan er auk þess einn mikilvægasti 

þátturinn sem mótar sjálfsmynd fólks. Nauðsynlegt er að vinna markvisst að 

kynningu í þjóðfélaginu á vannýttum mannauði og möguleikum þeirra sem nú 

standa höllum fæti á vinnumarkaði (Öryrkjabandalag Íslands, 2006a).  

 

Stoðþjónusta velferðarríkisins þarf að gera notandanum kleift að vera 

þátttakandi í samfélaginu og lifa eðlilegu lífi, þannig að hann hafi raunverulegt 

val um búsetu, fjölskyldulíf, menntun, atvinnu og frístundir. Breyta skal áherslum 

í félags- og heilbrigðisþjónustu með það að markmiði að tryggja jafnrétti, eðlilegt 

líf og samfélagsþátttöku. Vald og sjálfstæði allra notenda þessarar þjónustu 

verði einnig eflt. Þjónusta skal vera einstaklingsmiðuð, heildstæð og sveigjanleg 

og sniðin að óskum, þörfum og viðhorfum notandans og veitt á forsendum hans 

(Öryrkjabandalag Íslands, 2006a).  
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Heilbrigðisþjónusta á Íslandi stefni að hæstu gæðum, veiti aðgengi á 

jafnréttisgrunni, taki aukið mið af þörfum notenda, og nýti bestu menntun og 

rannsóknir til áframhaldandi framþróunar. Góð heilbrigðisþjónusta er þjónusta 

þar sem heilbrigði og heilsa eru samstarfsverkefni notenda, aðstandenda þeirra 

og starfsfólks þjónustunnar. Í samstarfinu er ávallt leitast við að upplýsa 

notendur og virða rétt þeirra til að taka virkan þátt í ákvörðunum um meðferð og 

þjónustu (Öryrkjabandalag Íslands, 2006a). 

 

3.4 Samantekt 
Í þessum kafla hefur verið fjallað um velferðarkerfið. Rýnt er í skýrslu frá 

félagsmálarráðuneyti um velferðarþjónustu í dreifbýli. Skýrslunni eru gerð all 

ýtarleg skil hvað varðar þjónustu við fatlaða. Fram kemur að skortur er á 

samþættingu í þessum málaflokki, fyrirkomulag er misjafnt eftir svæðum og 

sérlög gilda um málefni fatlaðra eins og áður hefur komið fram. Til samanburðar 

má nefna að meira jafnræði virðist vera um lögboðna velferðarþjónustu í öðrum 

málaflokkum. Fjallað er um málefnaskrá Öryrkjabandalags Íslands, 

Þroskahjálpar og Landssambands eldri borgara. Í sameiginlegri málefnaskrá 

kemur fram að stoðþjónusta velferðarríkisins þarf að gera notandanum kleift að 

vera þátttakandi í samfélaginu og lifa eðlilegu lífi, þannig að fólk hafi 

raunverulegt val um búsetu, fjölskyldulíf, menntun, atvinnu og frístundir. Kveðið 

er á um að breyta skuli áherslum í félags- og heilbrigðisþjónustu með það að 

markmiði að tryggja jafnrétti, eðlilegt líf og samfélagsþátttöku.  
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4. Kafli - Staða mála og framtíðarsýn 
Hér er fjallað um stöðu mála eins og hún er í dag. Hver er staðan með tilliti til 

búsetu, atvinnu og menntunar? Hver er staða mála í Rangárvallasýslu með tilliti 

til nýjustu hugmyndafræða í málaflokknum? Sandra D. Gunnarsdóttir sviðsstjóri 

mannauðs og rekstrar á Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi svarar 

nokkrum spurningum sem skýra stöðu mála. Hér er einnig fjallað um nýjustu 

drög að þjónustu við fötluð börn og fullorðna 2007-2016 frá félagsmálaráðuneyti 

og ráðstefnu sem tengist málaflokknum. Umfjöllun er um flutning málefna 

fatlaðra til sveitarfélaga sem og umfjöllun um reynslusveitarfélög. 

4.1 Staða í dag 
Það er mat Svæðisskrifstofu miðað við umsóknir að þörf sé á að taka í notkun 

þjónustukjarna/ íbúðir með sólarhringsþjónustu fyrir 4 einstaklinga í 

Rangárvallasýslu eigi síðar en á árinu 2007. Einnig þarf að gera ráð fyrir rekstri 

dagþjónustu/verndaðrar vinnu í sama byggðarlagi. Fulltrúar sveitarfélaga á 

svæðinu hafa lýst áhuga á viðræðum um samstarf við SMFS um uppbyggingu 

slíkrar þjónustu (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, 2006, bls.10).  

 

Í dag eru úrræði fyrir fatlaða í Rangárvallasýslu í formi ráðgjafar og stoðþjónustu 

frá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi. Íbúatala í sýslunni m.v. 

1.des. 2006 er 3.378 manns. Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur-

Skaftafellssýslu veitir þjónustu í formi liðveislu, ráðgjafar, aksturs og/eða 

heimilisþjónustu. Dæmi eru um að fatlaðir séu/hafi verið vistaðir á dvalarheimili 

fyrir aldraðra.  

 

Tilgangur þessa verkefnis er m.a. að kanna þörf á þjónustuúrræðum fyrir fatlaða 

í sýslunni. Mikilvægt er að vitneskja sé fyrir hendi svo hægt sé að móta 

heildarstefnu og vinna út frá henni. Með vísan í Lög um málefni fatlaðra segir í 

1. gr. „Markmið þessara laga er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg 

lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi“ 

(Lög um málefni fatlaðra, 1992).  
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4.2 Atvinna  
Til þess að fatlaður einstaklingur geti lifað sem eðlilegustu lífi þarf hann að hafa 

atvinnu. Þeir sem eru með verulega skerta starfsgetu fá þjónustu á 

hæfingarstöðvum og/eða á vernduðum vinnustöðum. Markmið hæfingar er að 

draga úr áhrifum og auka hæfni fatlaðs fólks til starfa, efla færni til daglegra 

athafna, viðhalda andlegri og líkamlegri færni og veita þeim tækifæri til að njóta 

augnabliksins og upplifa tilhlökkun. Í hæfingu hefur hver einstaklingur eigið 

skipulag yfir daginn og unnið er að ákveðnum einstaklingsmarkmiðum (Hlutverk 

- Samtök um vinnu og verkþjálfun, 2006). 

 

Atvinna með stuðningi (AMS) hóf starfsemi 1999. Atvinna með stuðningi felur í 

sér þátttöku og þjálfun á almennum vinnumarkaði. AMS er árangursrík leið fyrir 

þá sem þurfa aðstoð við að komast út á almennan vinnumarkað. Veittur er 

víðtækur stuðningur við þá sem hafa skerta starfsgetu vegna líkamlegrar og/eða 

andlegrar fötlunar, hjálp við að finna rétt starf og stuðningur á nýjum vinnustað. 

Stuðningur er veittur svo lengi sem þörf er á. Vinnubrögð AMS stuðla að því að 

enginn sé skilinn eftir í óvissu eða óöryggi á vinnustaðnum. Rannsóknir hafa 

sýnt, að með stuðningi við hæfi hafa möguleikar fólks með fötlun til að stunda 

vinnu aukist til mikilla muna. Ýmsar jákvæðar breytingar hefur mátt merkja á 

vinnustöðum með tilkomu fatlaðra starfsmanna (Atvinna með stuðningi, 2006). 

 

Dæmi eru um að fólk sæki vinnu með stuðningi úr Rangárvallasýslu á Selfoss, 

þarf þá að aka um það bil eitt hundrað km. Einnig er fatlað fólk í vinnu með 

stuðningi eftir ráðgjöf frá SMFS hér í sýslu. Dæmi eru um að fjölskyldur flytji af 

svæðinu vegna úrræðaleysis. Fólk sækir þangað sem einhverja þjónustu er að 

fá. Það sem virðist hefta framkvæmdir víðast hvar er skortur á fjármagni og 

samþættingu í málaflokki fatlaðra. 

 

4.3 Búseta 
Í Rangárvallasýslu er ekki skráð nein formleg búseta né búsetuþjónusta fyrir 

fatlað fólk. Hér eins og annars staðar á landinu er fatlað fólk, það býr á heimilum 

e.t.v. með foreldrum sínum. Inn á heimasíðu SMFS segir um búsetu:  
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„Búsetuþjónusta SMFS er miðuð út frá þörfum og óskum hvers og eins notanda. 

Lögð er áhersla á að notendur þjónustu SMFS geti búið á þann hátt sem þeir 

sjálfir kjósa og þar sem þeir kjósa. Til þess að þetta sé mögulegt er lögð rík 

áhersla á öflugt samstarf við sveitarfélög, félagasamtök, stofnanir og einkaaðila 

til að byggja upp möguleika fatlaðra til sjálfstæðrar búsetu í því byggðarlagi þar 

sem hver og einn óskar eftir að búa“ (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra 

Suðurlandi, 2006). 

 

Hér í Rangárvallasýslu hefur ekki verið fjárfest í steinsteypu, hér eru ekki stórar 

úreltar byggingar sem henta ekki samkvæmt nýjustu hugmyndafræði, ekki 

heldur sambýli sem þarf að leggja niður. Við getum tekið mið af því besta þegar 

við hefjumst handa. Enn kemur tilvísun í heimasíðu SMFS: 

 

„Mikilvægt er að þeim einstaklingum sem nota þjónustuna séu sköpuð skilyrði til 

þess að hafa áhrif á eigið líf. Einnig að þeir upplifi öryggi á eigin heimili en geti 

jafnframt notið einkalífs. Lögð er áhersla á að búsetuþjónustan sé sveigjanleg 

og geti aðlagast breyttum þörfum einstaklinganna sem nota þjónustuna sem og 

þeim breytingum sem eru á hugmyndafræði í þjónustu við fatlaða og í 

samfélaginu almennt“ (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Suðurlandi, 2006). 

 

4.4 Menntun 
Fjölmennt er miðstöð símenntunar sem þjónar fötluðu fólki 20 ára og eldri.  

Starfsemi Fjölmenntar og forvera hennar var á ábyrgð 

menntamálaráðuneytisins allt fram til ársins 2002. Vorið 2002 varð sú breyting á 

að Öryrkjabandalag Íslands og Landssamtökin Þroskahjálp gerðu samning við 

ráðuneytið um að yfirtaka rekstur Fjölmenntar. Samningurinn er til fimm ára 

(Öryrkjabandalagið, 2006a). 

 

Hlutverk Fjölmenntar byggist meðal annars á alþjóðlegum samþykktum svo sem 

grunnviðmiðum Sameinuðu þjóðanna, Salamanca-yfirlýsingunni og 

markmiðsgrein gildandi laga um málefni fatlaðra. Framtíðarsýn Fjölmenntar er 

að leitast við að byggja upp fjölþætta starfsemi í samræmi við hlutverk sitt. 

Megingildi Fjölmenntar eru jafnræði, samskipan, virðing, fjölbreytni, fullgild 
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þátttaka, metnaður og framþróun. Fjölmennt býður fjölþætta símenntun og 

ráðgjöf í þeim tilgangi að auka lífsgæði og almenna lífsleikni. Fjölmennt tryggir 

þeim einstaklingum sem ekki eiga kost á sambærilegri þjónustu á öðrum 

vettvangi forgang að þjónustu. Fjölmennt kemur ekki í stað annarra stofnana né 

tekur á sig þær skyldur sem á þeim hvíla (Fjölmennt, 2006). 

 

4.5 Viðtal 
Ég átti viðtal við Söndru D. Gunnarsdóttur, sviðsstjóra mannauðs og rekstrar á 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi, þann 21. nóvember 2006. Hún 

er leiðsagnarkennari vegna B.A. verkefnisins. Ég sendi henni nokkrar 

spurningar til undirbúnings fyrir viðtalið. 

 

Spurningar til Söndru: 

• Hver er staða fatlaðs fólks í Rangárvallasýslu? 

• Hvar á að byrja með tilliti til hugmyndafræðinnar í dag? 

• Er einhver áætlun fyrir hendi? 

• Hefur þjónustuþörf verið greind í sýslunni? 

 

4.6 Stöðumat 
Sandra sendi mér greinargóðar upplýsingar um stöðu mála. Réttmæti og 

áreiðanleiki upplýsinga er mikilvægt og því ber að afla þeirra á viðeigandi 

stöðum. 

 

Hér koma svör Söndru við spurningum mínum: 

Hver er staða fatlaðs fólks í Rangárvallasýslu? 

Eins og staðan er í dag eru um 27 einstaklingar að nýta þjónustu SMFS, 8 

fullorðnir og 19 börn. Þjónustan er í formi: 

 

� Ráðgjafar (til foreldra/aðstandenda fatlaðra, til leik- og grunnskóla, til 

tengslastofnana) 

� Stuðningsfjölskyldna 

� Skammtímavistunar 
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� Atvinnuleitar/ stuðningi á alm. vinnumarkaði 

� Dagþjónustu/ verndaðrar vinnu (á Selfossi) 

 

Á biðlista:  

o Einn er á biðlista eftir sólarhringsþjónustu 

o Tveir eru á biðlista eftir ÖBÍ íbúð 

o Einn af þeim óskar eftir frekari liðveislu 

o Eitt barn er á biðlista eftir aukningu í skammtímavistun 

 

Hvar á að byrja með m.t.t. hugmyndafræðinnar í dag? 

Erfitt er að tala um að byrja því ýmis þjónusta hefur verið til staðar mörg 

undanfarin ár. Hinsvegar vantar búsetuúrræði með sólarhringsþjónustu og 

hugsanlega dagþjónustu/vinnu í tengslum við það. 

 

Er einhver áætlun fyrir hendi? 

Á hverju ári er gerð svæðisáætlun, sem nær til þriggja ára í senn, um 

uppbyggingu á þjónustu. Síðan eru þjónustuáætlanir gerðar fyrir hvert ár í 

samræmi við fyrirliggjandi þarfir og úrræði. Auk þess er horft til lengri tíma út frá 

þekkingu og reynslu um þarfir barna og ungmenna á svæðinu. 

 

Hefur þjónustuþörf verið greind í sýslunni? 

Umsóknir um þjónustu og biðlistar eru það sem helst er stuðst við þegar þörfin 

er greind. Einnig hafa verið reglulegir samráðsfundir með tengslastofnunum s.s. 

leik- og grunnskólum og samstarf við félagsþjónustu á svæðinu (Sandra D. 

Gunnarsdóttir, 2006). 

 

Hér hefur verið fjallað um stöðu mála eins og hún er í dag með tilliti til búsetu, 

atvinnu og menntunar. Sandra D. Gunnarsdóttir sviðsstjóri mannauðs og 

rekstrar á Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi svarar spurningum 

sem skýra stöðu mála.  

 

Þjónustusvæði Svæðisskrifstofu Suðurlands nær yfir þrjár sýslur, Árnessýslu, 

Rangárvallasýslu og Vestur- Skaftafellssýslu eins og áður er greint frá. Stærstu 

þéttbýliskjarnar í Árnessýslu eru Selfoss, Hveragerði og Þorlákshöfn.  
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Í Rangárvallasýslu eru það Hella og Hvolsvöllur og í Vestur- Skaftafellssýslu eru 

Vík og Kirkjubæjarklaustur. Skrifstofan veitir ráðgjöf til fatlaðs fólks og 

aðstandenda þeirra og ráðgjafar eru einnig til samstarfs og stuðnings við aðrar 

stofnanir sem veita fötluðu fólki þjónustu. SMFS rekur átta þjónustueiningar á 

Selfossi og Þorlákshöfn. 

 

4.7 Mótum framtíð 
Félagsmálaráðuneytið stóð fyrir ráðstefnunni mótum framtíð í samvinnu við 

fjölmarga hagsmunaaðila sem láta sig félagslega þjónustu varða. Á 

ráðstefnunni var sjónum meðal annars beint að samþættingu félagslegrar 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Kynnt voru viðhorf ríkis, sveitarfélaga og 

hagsmunasamtaka til framtíðarmarkmiða og skipan þjónustunnar. Kynnt voru 

fjölmörg verkefni sem unnið er að og reynst hafa vel í framkvæmd félagslegrar 

þjónustu á Íslandi. Ný stefna ráðuneytisins í málefnum fatlaðra barna og 

fullorðinna var kynnt og þróun aukinnar þjónustu við geðfatlað fólk. 

Í ávarpi við kynningu á stefnu ráðuneytisins um þjónustu við fötluð börn og 

fullorðna 2007–2016 lagði Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra áherslu á 

þrjú almenn markmið sem stefnudrögin fela í sér: 

 

• Fyrir árið 2016 njóti allt fatlað fólk á Íslandi sambærilegra lífskjara og 

lífsgæða og aðrir þegnar þjóðfélagsins  

• Fyrir árið 2016 verði fagleg þekking og færni starfsfólks á við það sem 

best gerist í Evrópu  

• Fyrir árið 2016 verði verklag og gæði þjónustunnar á við það sem best 

gerist í Evrópu  

 

Ég sat ráðstefnuna báða dagana þ.e. 29. og 30. mars 2007. Það var úr mörgu 

athyglisverðu að velja, samtals sex málstofur fyrir utan aðalsal sem var einnig 

skipt í tvennt hluta af ráðstefnunni.  

 

Í skýrslu frá félagsmálaráðuneytinu um stefnumótun í málefnum fatlaðra, „Mótum framtíð 

– þjónusta við fötluð börn og fullorðna 2007-2016“ segir: 

Ábyrgðin á þjónustunni er ekki nægilega ljós; hún skiptist um of milli ríkis og 
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sveitarfélaga. Því verður hún ekki eins skilvirk og hnitmiðuð sem skyldi. Flytja þarf 

meginhluta málefna þeirra sem búa við fötlun frá ríki til sveitarfélaga svo ábyrgðin verði á 

einni hendi. Í því sambandi hefur verið bent á að lögbundin félagsþjónusta sveitarfélaga 

eigi svo margt sameiginlegt með þjónustu við fatlað fólk að tvö þjónustukerfi flæki málin. Í 

sveitarfélögunum sé auk þess betri yfirsýn yfir þarfir notenda vegna nálægðarinnar við þá 

og sveigjanleiki úrræða meiri. Gæta þarf þess að sérþekking á málefnum fatlaðra barna 

og fullorðinna fylgi við yfirfærsluna. Hins vegar er þess að geta að smæð margra 

sveitarfélaga getur komið í veg fyrir að þau hafi burði til þess að taka að sér þjónustu við 

fötluð börn og fullorðna. En það á að öllum líkindum eftir að breytast með aukinni 

sameiningu sveitarfélaga á næstu árum (Félagsmálaráðuneyti, 2006). 

 

Ráðstefnan var opin öllum, lærðum sem leikum, sem láta sig varða félagslega 

þjónustu. Markmið með ráðstefnunni var að koma á framfæri því sem efst er á 

baugi og nýstárlegast í félagslegri þjónustu á Íslandi og öðrum Norðurlöndum.  

Við lestur skýrslunnar „mótum framtíð“ kemur skýrt fram að ábyrgð 

þjónustunnar sé ekki nægilega ljós; hún skiptist um of milli ríkis og sveitarfélaga.  

 

Af því má draga þá ályktun að þjónustan sé ekki jafn skilvirk og hnitmiðuð sem 

skyldi. Í skýrslunni er einnig rætt um, að flytja meginhluta málefna fatlaðra frá 

ríki til sveitarfélaga svo ábyrgðin verði á einni hendi. Umfjöllun um flutning 

málefna fatlaðra til sveitarfélaga kemur hér í framhaldi þessarar umræðu sem 

og umfjöllun um reynslusveitarfélög. 

 

4.8 Flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaga 
Talsverð umræða hefur verið um nokkurt skeið um að færa málefni fatlaðra yfir 

til sveitarfélaganna. Ekki hafa menn verið á einu máli um þá ráðstöfun og þarf 

að gæta vel að réttindagæslu fatlaðra í því sambandi. Fámenn sveitarfélög eru, 

sum hver, ekki fjárhagslega í stakk búin til þess að taka við þessum málaflokki. 

Með sameiningu sveitarfélaga, byggðasamlögum og þróun samþættingar í 

málaflokki fatlaðra er horft til framtíðar.  

 

Rökin fyrir því að færa málefni fatlaðra til sveitarfélaga hafa einkum verið þau að 

óeðlilegt sé að aðskilja málefni fatlaðra frá almennri félagsþjónustu í landinu. 

Slíkt geti stuðlað að enn frekari einangrun fatlaðra. Samtök fatlaðra voru í byrjun 

hlynnt yfirfærslunni og gildir það enn um Landssamtökin Þroskahjálp. 
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Þroskahjálp leggur í sínum tillögum áherslu á að styrkja réttindagæslu fatlaðra. Í 

umsögn frá Öryrkjabandalagi Íslands (ÖBÍ) frá í september 2000 kemur fram að 

ÖBÍ hafi miklar efasemdir um réttmæti þess að flytja málefni fatlaðra til 

sveitarfélaga. Rök ÖBÍ eru einkum þau að verði af flutningi málaflokksins, með 

tilliti til fámennari sveitarfélaga verði augljóst hver kostnaður sé við hvern 

einstakling. Með flutningi málaflokksins til sveitarfélaga getur orðið erfitt fyrir 

þann fatlaða að sækja rétt sinn. Á meðan ríkið greiðir kostnaðinn koma greiðslur 

úr sameiginlegum sjóði allra landsmanna (Brynhildur G. Flóvenz, 2004, bls. 50-

51).  

 

4.9 Reynslusveitarfélög 
Þrjú sveitarfélög tóku til reynslu við málefnum fatlaðra árið 1997. Sveitarfélögin 

eru: Akureyri, Vestmannaeyjar og Hornafjörður sem tók við hluta málaflokksins. 

Markmið með tilfærslunni var að færa stjórn og ábyrgð á þjónustu við fatlaðra á 

eina hendi. Einnig var stefnan sú að nýta fjármagn betur og bæta þjónustuna 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004, bls. 52-53). 

 

Inn á vef félagsmálaráðuneytisins er greint frá tilraunaverkefni 

reynslusveitarfélaga fyrir árin 1995 til 2001. PricewaterhouseCoopers ehf gerði 

úttekt á verkefninu. Þar eru bornar saman og gefnar niðurstöður um kostnað hjá 

Akureyrarbæ og Vestmannaeyjum. Samanlögð heildarframlög ríkis og 

reynslusveitarfélaganna til málefna fatlaðra hækka á reynslutímabilinu 1997-

2001. Samkvæmt úttektinni lækka framlög ríkisins að raungildi fyrst tvö heilu 

árin hjá reynslusveitarfélögunum en hækka nokkuð seinni tvö árin. Í niðurstöðu 

segir að bein framlög reynslusveitarfélaganna til málefna fatlaðra hafa lækkað 

að raungildi á reynslutímabilinu.  

 

Í skýrslunni segir að ekki séu neinar grundvallar breytingar milli áranna 2000 og 

2001 varðandi framboð á þjónustu. Þá staðfestist sú þróun að starfsmönnum, 

sem vinna að málaflokknum, hjá reynslusveitarfélögunum fjölgar og 

fjölbreytileiki þjónustuúrræða eykst. Magn þjónustunnar heldur í flestum tilfellum 

áfram að aukast milli áranna 2000 og 2001 (Félagsmálaráðuneyti, 2006b). 
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Í niðurstöðum um þjónustu kemur eftirfarandi fram: 

Tvær viðhorfskannanir eru á meðal notenda þjónustu fatlaðra sem sýna litlar 

breytingar milli áranna 1998 og 2000. Það kemur fram í báðum könnununum 

ákveðin ánægja með aukna nálægð fagaðila í sveitarfélögunum. Mikill meirihluti 

aðstandenda fatlaðra telja að bæjarfélaginu hafi tekist vel að rækja sitt nýja 

hlutverk á sviði málefna fatlaðra.  

 

Þeim fjölgar sem eru sammála því að kerfið hafi orði einfaldara fyrir fatlaða og 

þá fjölgar þeim um 16% milli kannana sem telja að kerfið sé orðið sveigjanlegra 

og því betur í stakk búið til þess að sinna einstaklingsbundum þörfum. Þegar 

fatlaðir einstaklingar svara sömu spurningum eru viðhorfin mjög sambærileg við 

það sem að ofan er lýst (Félagsmálaráðuneyti, 2006b) 

 

4.10 Samantekt 
Það kemur fram í viðtali við Söndru D. Gunnarsdóttur að 27 einstaklingar úr 

Rangárvallasýslu eru að nýta þjónustu Svæðisskrifstofunnar. Áherslur ráðstefnu 

félagsmálaráðuneytisins á samþættingu félagslegrar þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga eru skýrar. Flutningur málefna fatlaðra til sveitarfélaga er í 

sjónmáli, reynslusveitarfélög sýna að fjölbreytileiki þjónustuúrræða eykst. Til 

þess að af flutningi málaflokksins til sveitarfélaganna geti orðið, þurfa að koma 

til lagasetningar og brýnt er að aðlögun og undirbúningur sé góður. 

Samþættingu og gæðastjórnun virðist skorta í málefnum fatlaðs fólks. Flytja þarf 

þjónustuna nær fólkinu. Velferðarsamfélag okkar á að gera ráð fyrir mannlegum 

fjölbreytileika.  
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5. Kafli – Viðtöl við foreldra og undirbúningur málþings 
Í tengslum við verkefni mitt tók ég þrjú viðtöl við foreldra fatlaðra ungmenna. Eitt 

viðtalið var við móðir eingöngu en hin tvö við foreldra báða í einu. Viðtölin fóru 

fram á heimilum viðmælenda í tveimur tilfellum og á mínu heimili í einu tilfelli. 

Það var í samráði við viðmælendur hvar viðtölin fóru fram. Ég var með fyrirfram 

ákveðnar opnar spurningar og greini svörin eftir röð. Foreldrarnir eiga í öllum 

tilfellum lögheimili í Rangárvallasýslu. Í tveimur tilvikum eru ungmennin flutt að 

heiman og búa á heimilum fyrir fatlaða í næstu sýslu. Í einu tilviki býr ungmenni 

heima hjá foreldrum.  

 

Í samráði við Söndru D. Gunnarsdóttur á Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á 

Selfossi (SMFS) tók ég viðtöl og var í síma og tölvusambandi við sveitarstjóra 

og lækna í Rangárvallasýslu. Þá var eingöngu um að ræða að kanna áhuga 

fyrir málþingi til að fjalla um þjónustu sem er í boði fyrir fatlaða á svæðinu og 

málefni fatlaðra almennt. Foreldrarnir hafa í öllum tilfellum lesið viðtölin sem 

tekin voru.  

 

5.1 Spurningar til foreldra 
 

1. Hafið þið áhuga á því að hér í Rangárvallasýslu verði haldið málþing til 

að fjalla um þá þjónustu sem er í boði fyrir fatlaða á svæðinu? 

2. Hafið þið áhuga á búsetu fyrir barn ykkar í Rangárvallasýslu? 
 

3. Haldið þið að ykkar barn myndi vilja flytja/búa nálægt sínum 
bernskuslóðum? 

 
4. Hvaða aðstaða þarf að vera hér í sýslu til að fullnægja þörfum ykkar 

barns? 
 

5. Hvernig hefur velferðarkerfið virkað gagnvart þeirri þjónustu sem þið 

hafið sótt um? 
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5.2 Svör við spurningum 
1. Hafið þið áhuga á því að hér í Rangárvallasýslu verði haldið málþing til að 

fjalla um þá þjónustu sem er í boði fyrir fatlaðra á svæðinu?  

Í samantekt á svörum foreldra kom eftirfarandi fram:  

Svör: 

• Málþing er gott að fá og þá sérstaklega að réttar upplýsingar komi frá 

þeim aðilum sem eiga að gefa þær. Langt ferli óvissu og erfiðleika í leit 

að úrræðum fyrir börn með sérþarfir er óviðunandi. Ráðaleysi er bæði hjá 

foreldrum og fagfólki. Uppgefnir foreldrar vita ekki hvar á að leita 

upplýsinga. „Ekkert kemur til manns að fyrra bragði“. Fólk þekkir ekki rétt 

sinn. Gott væri fyrir hverja fjölskyldu að hafa tengil sem kæmi 

upplýsingum á milli aðila, þannig að upplýsingaflæði væri viðunandi.  

• Jú það mætti alveg hiklaust vera. Yfirleitt eru allir fundir á kvöldin, átta 

hálfníu, það er ekki rétti tíminn fyrir okkur sveitafólkið. Aldrei fundir hér á 

svæðinu, aldrei.  

• Skilyrðislaus stuðningur og mjög þarft mál. 

 
2. Hafið þið áhuga á búsetu fyrir barn ykkar í Rangárvallasýslu? 

Svör: 

Eins og áður hefur komið fram er staðan þannig að í tveimur tilvikum eru 

ungmennin flutt að heiman og búa á heimilum fyrir fatlaða í næstu sýslu. Annar 

af þeim einstaklingum flutti á árinu 2006, aðlögun er enn í gangi og allar 

breytingar erfiðar fyrir einstaklinginn. Aðstaða er góð á Selfossi 

barnið/ungmennið var ánægt með nýja heimilið frá byrjun. Undirbúningur var 

vandaður og einstaklingurinn er sáttur. Þessi einstaklingur sækir vinnu hluta úr 

degi og skipulag er í gangi með afþreyingu.  

 

Annar einstaklingur sem býr á heimili á Selfossi hefur verið þar nokkuð lengi. 

Foreldrar hans eru ekki sáttir við flutning heimilisins til Hveragerðis. Þau vilja 

taka tillit til þess að með honum flytja tveir einstaklingar sem hann hefur búið 

með í nokkur ár. Þessir þrír einstaklingar þekkjast og eiga góð 

tjáskipti/samskipti sín í milli. 
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„Ja, við hefðum alveg eins farið þangað og ekki síður. Fyrst það er búið að 

ganga frá þessu (Hveragerði) og ekkert er hér. Við hefðum kosið að hann yrði 

áfram á Selfossi. Á Selfossi er hann að hitta sitt fólk á förnum vegi, það kemur 

lítið að heimsækja hann en hann hittir það, skyldmenni og fl. Nákomnir ættingjar 

hans eru á Selfossi. Við eigum enga ættingja í Hveragerði. Hann hittir oft fólk 

sem hann þekkir t.d í verslunarmiðstöðinni í Kjarnanum, það mun hann ekki 

gera í Hveragerði. Það verður sko engin smábreyting, það fer illa í hann, ég veit 

það. Allar breytingar fara illa í hann. Það að fara úr skólanum og í vinnustofuna, 

það tók vel á annan mánuð, hann var bara daufur sko“. 

 

Eins og áður er greint frá býr einn einstaklingur heima hjá foreldrum. 

Foreldrarnir hafa unnið með „áhugahópi fólks með sérþarfir“ sem stofnaður var í 

Rangárvallasýslu sumarið 2006. Að sögn foreldra er barn þeirra í aðlögun og er 

að nýta skammtímavistun á Selfossi (Lambhagann) einu sinni í mánuði, part úr 

degi. Fjölskyldan býr í dreifbýli og þarf því að aka samtals u.þ.b 120 km. (fram 

og til baka) fyrir þennan eina dag. Einstaklingurinn er ekki jákvæður fyrir þessu 

úrræði. Foreldrarnir hugsa þetta sem „skref fyrir skref“ að heiman. Þeirra svör 

um búsetu hér í sýslu voru. „Miðað við núverandi búsetu fjölskyldunnar viljum 

við sannarlega að okkar barn eigi kost á því að heimsækja okkur og 

gagnkvæmt“. 

 

3. Haldið þið að ykkar barn myndi vilja flytja/búa nálægt sínum 

bernskuslóðum? 

Svör: 

Í einu tilfelli var það skýrt hvað einstaklingurinn vildi helst: Svarið var „Já“. Í öðru 

tilfelli var svarið að „hann myndi bara helst vilja búa hér úti í fjósi“, foreldrar 

sammála og þessu fylgdi góður hlátur. Faðir: „Það er líka það sem við segjum í 

sambandi við það að setja hann inn í svona íbúð, við erum hrædd um að hann 

einangrist, það skiptir miklu máli hvernig starfsfólkið er, að hann bara gleymist 

ekki, sé ekki innan um hina, þar sem hann vill vera“. Hjónin eru ekki búin að 

skoða nýja heimilið, vita af sameiginlegu rými. Aðspurð hvort þau hafi skoðað 

nýja heimilið. „Það hefur ekki verið orðað við okkur“. Þriðja tilvikið tengist barni 

sem er í aðlögun og þar vilja foreldrar engar fleiri breytingar í nánustu framtíð.  
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4. Hvaða aðstaða þarf að vera hér í sýslu til að fullnægja þörfum ykkar barns? 

Svör: 

„Það er bara allur pakkinn, skóli, búseta, vinna, afþreying, tilbreyting. Það vantar 

allt saman. Sjúkraþjálfun, ekki væri verra ef það væri almennilegt aðgengi í 

sundlaug. Þær fara aldrei með okkar barn í sund, það er engin aðstaða á 

Selfossi. Þær nefndu það við okkur, höfðu fengið vilyrði hjá einhverjum að 

komast í sund í Hveragerði, svona orðuðu það aðeins. Dóttir okkar fór mikið 

með hann í sund til Reykjavíkur. Hún skrifaði bréf til bæjarstjórans á Selfossi um 

aðstöðuna á Selfossi, hann hreytti bara skít. Þetta var birt bæði í Sunnlenska og 

í Dagskránni“. Spyrill „það þorir nú engin að gera þetta í dag“. Faðir: „Það eru 

orðin sjö-átta ár síðan, eitthvað svoleiðis. Þetta fannst þeim mjög gott á 

heimilinu, þar sem hann býr en engin tók undir“.  

 

Spyrill: „Kemur ekki þarna einn jákvæður póstur í Hveragerði, ef einstaklingurinn 

kæmist í sund? Það væri jákvætt gagnvart tilfærslu á búsetu“. „Er ekki hægt að 

leggja áherslu á þetta“? „Jú, ef þau fengju inni þar. Það skiptir máli að þau fái 

afdrep þar, búningsaðstöðu. Selfoss lofaði endurbótum, það hefur ekkert skeð 

þar“. Félagasamtök hafa lýst áhuga á að styrkja heimilið í Hveragerði og má þar 

nefna Lions. Kvenfélagið á Selfossi hefur styrkt mjög vel heimilið á Selfossi, 

hefur nú nýlega gefið íbúum veglegt sjónvarp í sameiginlegt rými. 

 

Foreldrar annars einstaklings sem býr heima, sögðu að í dag væri mest 

áríðandi að fá dagvistun, skref fyrir skref að heiman, stækka 

sjóndeildarhringinn. Einhver vinna, tómstundir og svo búseta.  

 

Í viðtali við vegna þriðja einstaklingsins gildir sama svar og við þriðju spurningu 

þar vilja foreldrar engar fleiri breytingar í nánustu framtíð.  

 

5. Hvernig hefur velferðarkerfið virkað gagnvart þeirri þjónustu sem þið hafið 

sótt um? 

Svör: 

Hér voru svör foreldra viðamikil, hér kom sagan öll, fæðingin, greining fötlunar, 

þroskaferlið og skólaganga. Píslarganga foreldra fatlaðra barna getur verið 
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erfið. Foreldrar minnast ráðstefnu í Reykjavík þar sem foreldrar fatlaðra barna 

voru boðaðir á vettvang. Orka fyrirlesara fór í deilur um það hvort eitt afbrigði af 

„einstakri fötlun“ væri geðræns eða líkamlegs eðlis. Foreldrar leggja áherslu á 

að gæðastjórnun vanti í málaflokki fatlaðra. Upplýsingar vantar til foreldra um 

réttindi barna og um réttindi foreldra. 

 

„Miðað við ástand hér í sýslu þá erum við á núlli, við erum þrjátíu árum á eftir. 

Það er meiri háttar átak að fara pínulítið af stað. Það þarf að upplýsa fólk um 

það, hvað er verið að gera. Vantar að tengja saman fólk, að það viti hvert af 

öðru“.  

 

5.3 A – B – C - Lífssögur 
Hér aðgreini ég einstaklinga og nefni þá A, B og C. Hér eru nokkurskonar 

lífssögur sagðar af foreldrum. Foreldrar hafa í öllum tilfellum lesið yfir viðtölin.  

 

Saga A 

Fötlun kom í ljós þegar barnið var sex daga gamalt, sjúkrahúsmistök. „Barnið 

var heilbrigt í byrjun, fékk mjólkurduft, ranglega meðhöndlað, fékk svo 

heilahimnubólgu“. Aðspurð hvort þau hefðu farið í mál við yfirvöld. „Já, það tók 

nokkur ár, við fengum aðeins bætur. Við fengum hvatningu frá landlækni, að 

fara í mál. Það voru þrjú önnur tilfelli, eitt barnið dó“. Við ræddum þetta aðeins 

meira. Barnið var á brjósti, og þau hafa ekki fengið skýringu á því, af hverju 

barnið fékk þurrmjólk. Þetta var ekki auðveld umræða fyrir foreldra að rifja upp.  

 

Bætur sem þau fengu hjálpuðu, þau gátu keypt bíl. Málareksturinn var erfiður, 

lögfræðingurinn vildi semja strax í byrjun, kostaði nokkrar ferðir að mæta á fundi 

í Reykjavík með lögfræðingum og ríkislögmanni. Sáttin fór þannig að kostnaður 

v/málareksturs var greiddur af ríkinu. Það var ekki verið að borga barninu neitt, 

þetta hefði ekki verið nein líftrygging, ef að út í það er farið. Við ræddum hversu 

háar bætur væru greiddar ef svona lagað gerðist í dag. Ekkert okkar gat 

ímyndað sér það. Fólk er hrætt við að fara út í svona málarekstur, það tekur á 

tilfinningalega, er kostnaðarsamt og tekur langan tíma.  
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Saga B  

Fæðingin tók langan tíma, barnið skorðaðist í fæðingarvegi og skorti súrefni um 

tíma. Afleiðingar eru þær að færni er skert vegna lömunar í hægri hluta 

líkamans. Læknamistök? Rætt hefur verið um að fara í skaðabótamál en ekki 

orðið af því. Málarekstur tekur mikla orku, peninga og tíma. Fjölskyldan bjó í 

öðrum landsfjórðungi þegar þetta var. Ástæða búsetu þeirra hér í sýslu eru 

tengingar og stuðningur við stórfjölskylduna á þessu svæði. Þegar barnið var 

átta ára gamalt dvaldi það á sjúkrahúsi ásamt föður sínum í vikutíma vegna 

veikinda. Barnið fór í ítarlegar rannsóknir og þá fyrst fá foreldrarnir greiningu á 

skerðingu, orsök og afleiðingum.  

 

Saga C 

Að sögn foreldra var C eins og venjulegt barn í þroska fram að þriggja ára aldri. 

Þá var eins og „tjald væri dregið fyrir“ og hann einangraðist í eigin heimi.  

 

5.3.1 Skólaganga 
Öll börnin fóru í leikskóla í sínu sveitarfélagi. Það er algengt hlutverk foreldra 

fatlaðra barna að þeir verða „skólabílstjórar“ fyrir barnið sitt. Skólabílar eru ekki 

útbúnir með fötlun barnsins í huga, einnig geta verið hegðunarörðugleikar sem 

valda því að barnið getur ekki verið innan um önnur börn í skólaakstri. Dæmi 

eru um að sveitarfélög greiði foreldrum sérstaklega fyrir akstur barna sinna.  

 

Skólaganga A 

A fór í leikskóla, engar hömlur á því,en engin þjónusta í heimabyggð þegar að 

skólagöngu kom. Nýtt var skammtímavistun á Selfossi, og farið heim um helgar. 

Seinna fór þessi einstaklingur á starfsbraut FSU og útskrifaðist þaðan.  

 

Skólaganga B  

B lenti í einelti í skóla sem foreldrarnir voru ekki meðvitaðir um í byrjun. Það var 

ein ástæða fyrir flutningi fjölskyldunnar. B neitaði að fara í gamla skólann, þar 

leið barninu ekki vel. B var ánægt barn í litlum sveitaskóla, þar sem það var 
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verndað af vinum og tekið á eigin forsendum. Foreldrarnir hafa áhuga á meiri 

skólagöngu fyrir barn sitt en skrefin að heiman eru erfið.  

 

Skólaganga C 

C var í leikskóla í litlu þorpi fyrstu skólaárin. Akstur í leikskólann, nokkra km. 

önnuðust foreldrar, aðallega móðirin. Þegar kom að formlegri skólagöngu, þá 

var hún með þeim hætti að C var í tvær vikur í þorpsskólanum og tvær vikur í 

skóla á Selfossi. Þannig liðu níu ár. Hvernig fjölskyldan vann að þessu er saga 

sem verður ekki sögð hér. Lambhaginn kom inn sem skammtímavistun og á C 

góðar minningar þaðan. C fer svo á starfsbraut í Fjölbrautaskóla. Um tíma fá 

foreldrarnir íbúð frá Öryrkjabandalaginu. Einnig býr fjölskyldan tímabundið í í 

öðru byggðarlagi. Þrjú misseri aka foreldrar C í skólann, u.þ.b. þrjátíu km. aðra 

leiðina. Þá kemur í ljós að það er akstur fyrir fatlaða nemendur á milli þessara 

byggðakjarna. Hvar er gæðastjórnun á málaflokki fatlaðra? Hvar er 

upplýsingaflæðið?  

 

5.3.2 Lífssögubrot 
Í framhaldi af fimmtu spurningu um velferðarkerfið og hvernig það hefur virkað 

gagnvart þjónustu, eru hér sögð brot úr lífssögum þessara einstaklinga: 

 

Örsaga úr lífi lítillar manneskju: Í úttekt sem gerð var á vegum 

Menntamálaráðuneytis og Verkmenntaskólans á Akureyri er svohljóðandi 

umsögn um fatlað barn í litlum sveitaskóla: „Sérstaka athygli vekur hvernig 

honum er markvisst haldið frá námi og starfi“. Í minningu foreldra er barnið átta 

til ellefu ára þegar þetta gerist. (hér vek ég athygli lesenda á því að hér er saga 

foreldra sögð, ekki er um aðrar heimildir að ræða).  

 

Móðir: „Upp og ofan, það er bara þessar endalausu umsóknir, sem manni 

fannst alveg ferlegt, það var engin breyting hjá barninu, maður þurfti alltaf að 

vera að endurnýja“. 

Faðir: „Allar bleyjuumsóknir, allt þetta, það þurfti að sækja um á hverju ári og öll 

tæki, umsóknir og læknisvottorð, panta nýjan stól“. Aðspurð, hvort það hefði 

komið fyrir að tækin væru orðin úrelt, þegar þau komu. Nei, en nú er það að 
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koma fyrir, með handaspelkuna. Aðgerð var gerð í ársbyrjun 2005, 

bráðabirgðaspelka eftir aðgerð, alls liðu sex mánuðir þar sem engin spelka var í 

notkun. Skref afturábak, með færni, þessi bið eftir spelku. Við ræddum hvort 

komið hefði til greina að þau flyttu í burtu. Móðir: „Jú, áður en lyfturnar komu þá 

var maður orðin ansi þreyttur og þá var maður farin að tala um að fara“. Lyftur 

koma, inni og úti um svipað leyti, 2002. þá er unglingurinn sextán ára.  

 

Það tók einhver ár eftir að sótt var um. Sveitarfélagið borgaði lyftu inni. Ónefnd 

kona hafði frumkvæði, sveitungarnir söfnuðu og gáfu pening upp í lyftu þegar 

unglingurinn fermdist. Farið var um sveitina og safnað. „Lyfta í fermingargjöf frá 

sveitungum“? „Við fengum alls staðar neitun í byrjun þar sem við sóttum um 

stuðning í lyftuna úti þ.á.m. frá Tryggingarstofnun og framkvæmdasjóði fatlaðra 

af því að barnið væri ekki nógu mikið heima“. Málinu lauk með því að 

fjárlaganefnd Alþingis úthlutaði einni milljón í lyftu utandyra. 

 

Lögheimili var hjá foreldrum. Að sögn foreldra fékk umrætt barn fékk svo mikla 

þjónustu á Selfossi að það átti ekkert að komast heim. Fyrir tveimur árum síðan 

var heimili þjónustunotanda lokað eina helgi í mánuði og lengi vel lokað tvær 

vikur á sumrin, ekki alltaf samfellt. Jafnvel þegar heyskapur var á fullu. Af hverju 

var spornað við því að útbúa heimilið í sveitinni með einhverja aðstöðu, eins og 

lyftur? Umræða var um lög og reglugerðir í tengslum við þetta.  

 

Samskipti við yfirvöld í litlum sveitarfélögum geta verið foreldrum fatlaðra barna 

erfið. Það getur verið um að ræða skilningsleysi og skort á fagmennsku.  

Í tvígang kærðu tilteknir foreldrar til viðeigandi yfirvalda/ráðuneytis vegna þess 

að réttur sem þeim bar var ekki virtur. Í bæði skiptin var þeim dæmt í hag.  

 

Lítil dæmisaga sem virðist gerast vegna fáfræði og skilningsleysis í garð 

foreldra. Hér er það póstburðarmaður sem segir þessa setningu: „Það eru ekki 

allir sem græða á því að eiga fatlað barn“. Það vill þannig til að umslög geta 

verið svo gegnsæ að hægt er að sjá, frá hverjum pósturinn er og einnig hægt að 

greina tölur og texta. Í þessu ákveðna tilfelli var um að ræða umönnunarbætur.  
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Í viðtali við foreldra unglings sem býr hjá foreldrum kom þetta fram: „Miðað við 

ástand hér í sýslu þá erum við á núlli, við erum þrjátíu árum á eftir. Það er meiri 

háttar átak að fara pínulítið af stað. Það þarf að upplýsa fólk um það hvað er 

verið að gera. Vantar að tengja saman fólk, að það viti hvert af öðru“. Aðspurð 

um hvaða úrræði sé brýnast voru svör þeirra. Dagvistun er það úrræði sem 

kæmi sem best fyrir þau í dag miðað við aðstæður. Þarna væru unnin dagleg 

störf eins t.d. að hella upp á könnuna og ýmis önnur störf. Ástæða fyrir því að 

engin liðveisla er hjá unglingi þeirra í dag er sú, að tveir síðustu aðilar sem 

sinntu liðveislu fluttu af svæðinu.  

 

„Dagvistun væri tækifæri fyrir unglinginn, að fara að heiman, úr þessum litla 

kassa, sem umræddur er svo hræddur við að fara út úr, en hann langar að gera 

eitthvað, ég veit það, hann er bara hræddur, það myndi hjálpa t.d. við það fara í 

einhverja smávinnu og svona, að kynnast fólki. Við þurfum aðstoð, hjálp“.  

 

Faðirinn er að vinna að upplýsingaöflun um stofnun vinnustaðar sem hentar fyrir 

fatlað fólk og e.t.v. öryrkja. Þar er hann með ýmsar hugmyndir og nefnir, taka á 

móti dósum, flokkun á fatnaði fyrir Rauðakrossinn og e.t.v verkefni hjá 

Landgræðslunni. Hann telur mikilvægt að yfirvöld á hverjum stað sýni málefnum 

fatlaðra skilning, þetta sé ekki bara lítilmótlegt „kvabb“. Yfirvöld setji sér 

markmið til næstu tíu ára. Mikilvægt er að greina þörfina, hvar eru þessir 

einstaklingar, svo getur maður farið að hugsa lausnir.  
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Drög að tillögu frá föður:  

Gott væri að fá mann sem kæmi og tæki viðtöl. Þessi fagmaður 

gæti kortlagt einstaklinginn og hans þarfir og síðan væri unnið í samræmi við 

það. Hvernig stendur einstaklingurinn? 

Hvar kreppir mest? 

Kortlagt hvern og einn, síðan kæmu tillögur, tengja það inn í pakka hjá 

viðkomandi sveitarfélagi. Foreldrarnir eru oft á tíðum svo uppgefnir, þeir hafa 

ekki djörfung til þess að koma því á framfæri „ég þarf þetta fyrir barnið mitt“. 

Vantar hlutlausan aðila svipað og hjá Sjónarhóli. Fá hjálp, því foreldrarnir eru 

bensínlausir. „Ná í bensínbrúsa og hella á, svo getur þú keyrt áfram. Svona aðili 

gæti nýst mörgum“. 

 

Hér hefur verið leitað svara hjá aðstandendum um þjónustuúrræði sem í boði 

eru/voru fyrir fatlað fólk í dreifbýli. Foreldrar sem talað var við voru jákvæðir að 

tjá sig um viðkvæm og persónuleg mál. Ég er þeim þakklát fyrir þeirra framlag 

og aðstoð. 

 

5.4 Undirbúningur málþings 
Um áhuga foreldra fyrir málþingi hér í sýslu voru svör skýr og einörð. Foreldrar 

voru einhuga um að brýn þörf væri á að kynna þá þjónustu sem er í boði.  

 

5.5 Sveitarfélög og SMFS 
Fatlaðir eiga samkvæmt lögum rétt á almennri þjónustu og aðstoð og skal þeim 

veitt þjónusta á almennum stofnunum eftir því sem unnt er og við á. Að öðru 

leyti fer um málefni þeirra eftir sérlögum um málefni fatlaðra. Samstarf skal vera 

sem víðtækast milli svæðisskrifstofa málefna fatlaðra og einstakra sveitarfélaga 

um þjónustu við fatlaða.  

 

Um áherslur í þjónustu og þjónustuveitingu SMFS segir að lykilatriði eru að vel 

takist til við öll samskipti við notendur þjónustunnar og samstarfsaðila 

skrifstofunnar. Einnig að starfshættir og allt innra starf sé eins og best verður á 
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kosið. Jafnframt að fræðslu- og þróunarstarfi sé vel sinnt (Svæðisskrifstofa 

málefna fatlaðra Suðurlandi, 2006). 

 

Rangárþing eystra er sameinað sveitarfélag úr sex eftirtöldum sveitarfélögum: 

Austur-Eyjafjallahreppi, Vestur-Eyjafjallahreppi, Austur-Landeyjahreppi, Vestur-

Landeyjahreppi, Fljótshlíðarhreppi og Hvolhreppi.  

Sameiningin tók formlega gildi 9.júní 2002 (Rangárþing eystra, 2007).  

 

Í vestari hluta sýslunnar var einnig sameinað árið 2002, nefnist nú Rangárþing 

ytra, allir hreppar nema Ásahreppur. Alls eru því þrjú sveitarfélög í sýslunni. 

Sveitarfélögin hafa með sér samvinnu á ýmsum sviðum sem dæmi má nefna, 

félagsþjónustu, brunavarnir umhverfismál og fleira.  

 

5.6 Samantekt 
Í samráði við Söndru D. Gunnarsdóttur á Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á 

Selfossi tók ég viðtöl og var í síma og tölvusambandi við sveitarstjóra 

Rangárþings eystra, Rangárþings ytra og oddvita Ásahrepps. Einnig var ég í 

sambandi við heilbrigðisstarfsfólk þ.e. lækna í Rangárvallasýslu.  

 

Ég átti fundi með hlutaðeigandi aðilum í Rangárvallasýslu í ársbyrjun 2007 

vegna undirbúnings að málþingi um málefni fyrir fatlaða í Rangárþingi. 

Undirtektir voru góðar og virðist vera sem allir séu hlynntir samstarfi um þessi 

málefni í sýslunni í samstarfi við SMFS.  

 

Eftirfarandi tillögur um fyrirlesara komu frá starfsmanni í heilbrigðisgeiranum: 

Þátttakendur með framlag t.d Svæðisskrifstofan, félagsmálafulltrúi/fulltrúi 

sveitarfélaga, fulltrúi barna/þroskaheftra einstaklinga, fulltrúi heilsugæslu, læknir 

eða hjúkrunarfræðingur, fulltrúi frá e-u svæði þar sem þetta er vel rekið /eða 

aðlægu svæði eins og Selfossi, kynning þroskaþjálfa, iðjuþjálfa eða 

sjúkraþjálfara.  

 

Málþing er nú á áætlun á vormánuðum 2007, þar sem fyrirhugað er að kynna 

ákveðinn grunn í þjónustu. Því verður ekki fjallað meira um það í þessu verkefni 
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en horft til framtíðar. Helstu niðurstöður verkefnisins eru að efla beri þjónustu í 

heimabyggð og þörf sé á að flytja þjónustu nær þjónustunotendum. Í viðtölum 

við foreldra kemur fram að langt hafi verið að sækja þá þjónustu sem þörf hafi 

verið á fyrir börnin. Þjónustuúrræði vantar í heimabyggð, búsetu, dagvistun, 

vinnu og tómstundir. 

 

Í verkefninu hefur verið leitast við að svara spurningum sem lagt var upp með í 

fyrsta kafla um greiningu á þjónustuúrræðum fyrir fatlað fólk. Von mín er að 

verkefnið í heild skýri stöðu fatlaðs fólks í Rangárvallasýslu og muni stuðla að 

samstarfi viðeigandi aðila í málaflokknum.  
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Niðurlag 
 
Í byrjun verkefnis legg ég upp með rannsóknarspurninguna:  

Hver er brýnasta þörf á þjónustuúrræðum fyrir fatlaða í Rangárvallasýslu? Svör 

við rannsóknarspurningu eru að lögboðinn réttur um jöfnuð og fullgilda þátttöku 

er ekki virtur sem skyldi. Um er að ræða lögboðinn rétt sem þjónustan á að 

byggja á en ekki stefna að. Raunveruleikinn virðist vera sá að byggt er á 

sértækum úrræðum og þjónustukerfum. Þjónustunotandinn, þarfir hans og 

aðstandenda eru ekki í fyrirrúmi þrátt fyrir jákvæða þróun undanfarandi ára. 

 

Fræðileg umfjöllun í byrjun verkefnisins skýrir þróun í málefnum fatlaðra í ljósi 

mismunandi sjónarhorna á fötlun. Skilgreiningar á fötlun í mismunandi 

sjónarhorn eru skoðuð með tilliti til þróunarinnar. Í stuttu máli má segja að 

læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun feli í sér að litið sé á einstaklinginn sem 

fórnarlamb, háðan öðrum með umönnun, lækningu, meðferð og/eða þjálfun. 

Lykilorð í skilningi á félagsleg sjónarhorn á fötlun, er að aðgreina líffræðilegan 

þátt skerðingar og hinn félagslega þátt sem fötlunin hefur í för með sér fyrir 

einstaklinginn í öllum athöfnum daglegs lífs.  

 

Þróun löggjafar í málaflokki fatlaðra hefur tekið miklum framförum frá því fyrstu 

lög sem miðað er við voru sett. Heiti laganna hefur breyst frá því að rætt var um 

þurfamenn og ómaga, í Jónsbók (1280), Fátækralögin (1907) og Lög um 

fávitahæli (1936) í Lög um málefni fatlaðra (1992). Þannig hafa viðhorf til fatlaðs 

fólks breyst. Þegar litið er yfir réttindi fatlaðra á Íslandi er athyglisvert hversu 

mikill munur er á lagalegri réttarstöðu og raunverulegri réttarstöðu. Það væri 

verðugt rannsóknarefni að rannsaka ítarlega þennan mun á réttarstöðu fatlaðra. 

Í ljósi niðurstaðna væri hægt að móta stefnu sem miðaðist við þann 

raunveruleika sem fatlaðir búa við á Íslandi. 

 

Í Rangárvallasýslu er ekki skráð nein formleg búseta né búsetuþjónusta fyrir 

fatlað fólk. Hér eins og annars staðar á landinu er fatlað fólk, það býr á heimilum 
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e.t.v. með foreldrum sínum. Það má þar af leiðandi álykta sem svo að fatlað fólk 

sæki ekki um búsetuþjónustu, setji sig ekki á biðlista vegna átthagafjötra.  

 

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er kveðið á um „að fötluðum séu tryggð 

sambærileg lífskjör og jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna“. Fólk virðist ekki 

þekkja rétt sinn, er ekki meðvitað um áherslur Svæðisskrifstofu „að notendur 

þjónustu SMFS geti búið á þann hátt sem þeir sjálfir kjósa og þar sem þeir 

kjósa“. Í ljósi þessara ályktana má segja að greining á þjónustuþörf sé erfið þar 

sem þjónustuþörf í Rangárvallasýslu er að hluta til dulin. Þar er óplægður akur 

og eins og við sáum munum við uppskera.  

 

Í umfjöllun minni um skýrsluna „Velferðarþjónustu í dreifbýli“ kemur fram að 

fatlaðir og fjölskyldur þeirra flytjist búferlum á Selfoss. Það kemur fram að 

biðlistar séu fyrir hendi en ekki hversu margir séu á biðlista. Sú gagnrýni kemur 

fram í viðtölum við viðmælendur sveitarfélaga að ríkið vinni ekki eftir 

hugmyndafræði samþættingar og krafist sé aðskilinna upplýsinga. Í viðtölum við 

foreldra barna/ungmenna kom meðal annars fram skilningsleysi og skortur á 

fagmennsku yfirvalda í litlum sveitarfélögum. 

 

Í fjórða kafla verkefnisins kemur fram að u.þ.b. þrjátíu einstaklingar séu að nýta 

þjónustu frá Svæðisskrifstofu á Selfossi. Einnig kemur fram að einn 

einstaklingur er á bið eftir sólarhringsþjónustu og tveir á biðlista eftir íbúðum. 

Þessar upplýsingar eru frá í nóvember 2006 og gætu hafa breyst síðan þá.  

 

Áherslur frá félagsmálaráðuneyti í stefnumótun nýrrar skýrslu „Mótum framtíð“ 

eru m.a. þær að ábyrgð þjónustunnar sé ekki nægilega ljós. Lagt er til að flytja 

meginhluta málaflokksins yfir til sveitarfélaganna, þá fáist betri yfirsýn vegna 

nálægðar þjónustunotenda. Ný viðhorf og hugmyndafræði miðast við 

einstaklingsbundna þjónustu. Félagslegt fyrirkomulag á ekki að takmarka 

möguleika fólks með fötlun né fjölskyldna þeirra með tilliti til búsetu.  

 

Horft til framtíðar í ljósi niðurstaðna:  

Það var von mín að málþing væri yfirstaðið áður en ég skilaði verkefni mínu. Þá 

hefðu niðurstöður af því gefið einhverjar upplýsingar sem hefðu gildi fyrir 
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verkefnið. Ég vænti þess að ráðamenn heima í héraði í samvinnu við 

Svæðisskrifstofu stefni á að tímasetja málþing á árinu 2007. Væntingar mínar 

eru að verkefnið í heild skýri stöðu fatlaðs fólks og muni stuðla að samstarfi 

hlutaðeigandi aðila í málaflokknum. Það er í samræmi við áherslur 

félagsmálaráðuneytisins í stefnumótun, sem eru á samþættingu félagslegrar 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga.  

 

 

 

 

 

Óðurinn um oss og börn vor 

Ó þér veltiár velferðarríkis 

Ísland þúsund árum gjöfulli í tíma og rúmi 

Hvert og eitt heil öld nýrrar reynslu 

Hvert og eitt veröld nýrra möguleika 

Þér ár sem gerðuð blóð og tár hinna ósýnilegu 

Að dreggjum niðurlægingar í bikurum vorum 

Hvílík ár hvílík sjálfgleymisár 

(Jóhannes úr Kötlum, 1992). 
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Lokaorð 
 

Þátttaka og virkni fatlaðra í samfélaginu eru ákveðin markorð þar sem sérhver 

einstaklingur hefur mikilvægu hlutverki að gegna. Þátttaka og virkni allra þegna í 

lífi og starfi samfélagsins styrkir forsendur þess til að það geti borið rík einkenni 

mannúðar, skilnings, virðingar og jöfnuðar. Það er staðreynd að þátttaka og 

virkni fatlaðra í samfélaginu getur borið góðan árangur, ekki einungis fyrir fatlað 

fólk heldur ekki síður fyrir aðra íbúa þess samfélags sem við búum í.  

 

Hugtakið fötlun lýtur að tengslum einstaklings með skerta færni og umhverfi 

hans. Með því er athygli beint að þeim félags- og umhverfisþáttum sem 

takmarka jafnræði, til dæmis tjáskiptum, aðgengi að upplýsingum og menntun. 

Einnig ber að nefna tækifæri til eðlilegra búsetuhátta og þátttöku í atvinnulífinu. 

Aukið jafnræði og ráðstafanir til að draga úr fötlun snúa því bæði að því að 

styrkja forsendur einstaklingsins til þátttöku og laga aðgengi að samfélaginu að 

þörfum allra.  

 

Mikilvæg atriði í málaflokki fólks með fötlun eru fagleg þekking og gæðastarf. 

Nýjasta hugmyndafræði boðar að þjónustan sé einstaklingsmiðuð, byggð á 

heildstæðri og sveigjanlegri þarfagreiningu í samráði við notendur á hverjum 

tíma. Nefna má svonefnda notendastýrða þjónustu sem verði þróuð áfram og 

verði valkostur þegar við á.  

 

Í þroskaþjálfanámi er leitast er við að styðja við fullgilda samfélagsþátttöku 

fatlaðra, jafnrétti og lífsgæði á við aðra þjóðfélagsþegna. Uppbygging námsins 

tekur mið af nýjustu stefnum, straumum, rannsóknum og vinnubrögðum í 

málefnum fatlaðra svo og þeim lögum og reglugerðum sem starfsábyrgð 

fagstéttarinnar grundvallast á. Nám er breytingum háð, símenntun er það sem 

gildir allt lífið  
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