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Úrdráttur 
Helstu efnisþættir ritgerðarinnar eru stjórnskipulag ríkis og sveitarfélaga, gæði þjónustu við 

fatlað fólk og stjórnskipulag þjónustusvæðanna. Höfundur fjallar almennt um skipulag ríkisins á 

stjórnsýslunni.  Þrengir svo umfjöllun sína og skoðar stjórnsýslu sveitarfélaganna og 

stjórnskipulag þjónustusvæða sem sinna málefnum fatlaðs fólks. Þar skoðar hann sérstaklega 

sérstöðu sveitarfélaga og útskýrir nánar hvað felst í stjórnskipulagi. Fjallað er um gæði þjónustu 

við fatlað fólk út frá þeirri þróun sem orðið hefur á lögum og hugmyndafræði. Skoðað er 

sérstaklega hvað felst í valdeflingu og notendastýrðri þjónustu. Höfundur fjallar síðan um hvað 

felst í þjónustusvæði og segir frá stjórnskipulagi þjónustusvæðanna.    

Rannsóknarspurningin sem verkefnið byggir á er eftirfarandi: Hefur stjórnskipulag hvers 

þjónustusvæðis áhrif á gæði þjónustu við fullorðið fatlað fólk? 

Við öflun gagna um stjórnskipulag nýtti höfundur sér það námsefni sem hann hafði farið í 

gegnum, í námi sínu, í opinberri stjórnsýslu. Til að geta svarað rannsóknarspurningunni gerði 

höfundur eigindlega rannsókn. Niðurstaða höfundar er að val á stjórnskipulagi hefur jákvæð áhrif 

á gæði þjónustunnar.  
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Abstract 

The main components of the essay is the structure of state and local government, quality of 

services to disabled people and organizational services regions. The author discusses in general 

the organization of state administration and then focus more closely on the municipality 

organization and service structure that deals with the issues of disabled people. There he 

observes especially  the unique situation with the municipalities and explains in more detail what 

is involved in the organization. An overview is given of the quality service to disabled people in 

light of the development that has occurred in law and philosophy. The focus is particularly put 

on empowerment and user directed services. The author discusses then what constitutes a service 

region and describes the administration of service areas. 

 

The research project that is based on the following: Does the organizational structure of each 

service area affect the quality of services to older people with disabilities? 

 

In the gathering of information and data on the organizational structure, the author made use of 

the materials he obtained during his study in public administration. To answer the research 

question, the author did qualitative research. The conclusion of the author is that a choice of 

organizational structure has a positive impact on quality of service. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er meistaraprófsverkefni til fullnaðar MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar. Vinnan að verkefninu 

hófst haustið 2011 í áfanganum rannsóknir í opinberri stjórnsýslu og alþjóðasamskiptum. Í þeim 

áfanga var sú rannsóknaráætlun unnin sem er grunnurinn að þessari ritgerð. Ástæðan fyrir vali á 

efni var löngun höfundar til að tengja saman nám sitt í opinberri stjórnsýslu og starf sitt sem 

forstöðuþroskaþjálfi innan málaflokks fatlaðra. Ritgerðin fjallar um áhrif stjórnskipulags á 

málefni fatlaðs fólks. Stjórnskipulag er að mati höfundar mjög mikilvægt í allri uppbyggingu í 

framkvæmd þjónustu við fatlað fólk og því áhugavert efni til að skoða nánar.  

Leiðbeinandi minn var Gunnar Helgi Kristinsson prófessor við félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

og vil ég þakka honum fyrir alla þá aðstoð sem hann veitti. Þátttakendum rannsóknarinnar og 

þeim sem aðstoðuðu mig við að benda á þátttakendur vil ég þakka fyrir þeirra mikilvæga innlegg 

og góða hvatningu sem þeir gáfu mér. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum, Eggerti 

Björgvinssyni fyrir aðstoð og yfirlestur ritgerðarinnar og fjölskyldunni allri fyrir ómælda 

þolinmæði sem hún sýndi mér við gerð hennar. Yfirlesara ritgerðarinnar, Fanney Ásgeirsdóttur 

vil ég þakka kærlega fyrir að lesa ritgerðina yfir og fyrir gagnlegar ábendingar. Að lokum vil ég 

þakka vinum mínum og samstarfsfólki fyrir góða hvatningu, umræðu og hlustun.  
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Inngangur 
Yfirfærsla á málefnum fatlaðs fólks er ein af viðamestu breytingum á verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga. Flutningurinn varðar um 2.500 einstaklinga sem þurfa þjónustu vegna fötlunar 

sinnar og um 1500 starfsmenn í rúmlega 1000 stöðugildum sem koma að framkvæmd 

þjónustunnar. Markmið yfirfærslunnar eru að eitt stjórnsýslustig beri faglega og fjárhagslega 

ábyrgð á almennri félagsþjónustu, draga úr skörun ábyrgðar milli stjórnsýslustiga, styrkja 

sveitarstjórnarstigið og einfalda verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Einnig er ætlunin að stuðla 

að samþættingu nærþjónustu við íbúa sveitarfélaganna. Til að ná þessum markmiðum þarf 

íbúafjöldi hvers þjónustusvæðis að vera 8.000 íbúar. Þau sveitarfélög sem ekki ná þessu viðmiði 

þurfa að hefja samstarf við stærra sveitarfélag eða nýta sér samstarfsformið sem byggðasamlag 

eða leiðandi sveitarfélag býður upp á. Ríkið mun áfram bera ábyrgð á yfirstjórn málaflokksins og 

hafa eftirlit með framkvæmd þjónustunnar. Ríkið og Samband íslenskra sveitarfélaga skrifuðu 

undir viljayfirlýsingu um yfirfærsluna þann 13. mars 2009 sem varð svo að veruleika hinn 1. 

janúar 2011.  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að meta hvort ólíkt stjórnskipulag þjónustusvæðanna hafi áhrif 

á gæði þjónustu fyrir fullorðið fatlað fólk. Stjórnskipulag er eitt þeirra verkfæra sem stjórnendur 

hafa til að framfylgja stefnu sinni í málefnum fatlaðra og koma henni í framkvæmd. Gæði eru 

skoðuð út frá kenningu John S. Oakland þar sem stjórnskipulag er metið og þeirri þróun sem 

orðið hefur í málaflokki fatlaðra. Rannsóknarspurningin sem unnið var eftir er; Hefur 

stjórnskipulag hvers þjónustusvæðis áhrif á gæði þjónustu við fullorðið fatlað fólk? Til að svara 

rannsóknarspurningunni aflaði höfundur gagna um stjórnskipulag ríkis, sveitarfélaga og málefna 

fatlaðra. Einnig var framkvæmd eigindleg rannsókn með símaviðtölum við lykilstarfsmenn 

málaflokks fatlaðra til að fá innsýn í hvernig stjórnskipulagi og framkvæmd þjónustunnar er 

háttað innan hvers þjónustusvæðis. Með rannsókninni er ætlað að afla gagna um hvernig 

sveitarfélögum hefur tekist til þetta fyrsta ár frá því þau tóku yfir málaflokkinn.  

Ritgerðin skiptist í kafla eftir efni þeirra. Byrjað er á því að fjalla um stjórnskipulag 

stjórnsýslunnar. Þar á eftir er umfjöllun um fatlanir. Kaflinn þar á eftir fjalla um yfirfærslu 

málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. Fimmti kaflinn fjallar um aðferðafræði 
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rannsóknarinnar. Kaflarnir þar á eftir fjalla um undirbúning og myndun þjónustusvæða, gæði og 

árangursmælikvarða. Að lokum koma niðurstöður rannsóknar og umræður.     
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2 Stjórnskipulag stjórnsýslunnar 
Hugtakið stjórnskipun (e. constitution) vísar til þeirra grundvallarreglna sem ráða skipulagi ríkja. 

Það er skiptingu valds og verkefna milli ólíkra hluta ríkisvaldsins. Meginatriði stjórnskipunar 

koma oftast fram í stjórnarskrám. Í þeim er fjallað um þær grundvallarreglur sem ríkisvaldið 

byggir á, uppbyggingu þess og helstu réttindi borgaranna gagnvart stjórnvöldum. Tilgangurinn er 

að standa vörð um réttar leikreglur í stjórnmálum og koma í veg fyrir harðstjórn. Í stjórnarskrá 

íslenska lýðveldisins kemur fram þrískipting ríkisvaldsins. Alþingi og forseti Íslands fara saman 

með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld fara með framkvæmdavaldið samkvæmt 

stjórnarskrá Íslands og öðrum landslögum. Dómendur fara með dómsvaldið.  

Íslensk stjórnsýsla hefur viss einkenni skrifræðis en grunnuppbygging ráðherrastjórnsýslu byggir 

á miðstýringu.1 Í ráðherrastjórnsýslu felst að ráðherrar eru yfirmenn stjórnsýslu 

framkvæmdavaldsins. Því valdi sem ráðherrar búa yfir í stjórnsýslunni fylgir ábyrgð sem byggist 

á því sjónarmiði að völdum eigi ekki að úthluta án ábyrgðar. Þar af leiðandi er ekki hægt að gera 

ráðherra ábyrgan ef hann fær ekki það vald sem þarf til að standa undir ábyrgðinni.2 Stjórnsýslan 

þarf að móta stefnu um skipulag stjórnsýslunnar, mannaráðningar og sambýli við hið pólitíska 

vald. Ein leið til að framkvæma þetta er skrifstofuveldi eða skrifræði.3  

 

2.1 Skipulag stjórnsýslunnar  skilgreining á skrifræði 
Skilgreiningu Webers á skrifræði er ekki ætlað að lýsa hvaða stofnun sem er eða hinni fullkomnu 

stofnun heldur er hún frekar hugsuð sem módel til að styðjast við eða sem tékklisti til að meta 

stofnanir. Skrifræðiskerfið byggist á því hvernig einingar vinna saman og mynda heild, lýsir 

ákveðinni tegund af uppbyggingu innan stofnunar. Hafa þarf í huga hvernig störfum er skipt, 

hvernig samræming starfa er og hvernig þeim er stjórnað. Þetta er uppbygging sem er hagsýn og 

ópersónuleg. Kerfið er hannað til að ná fram hámarks skilvirkni og til að vinna að markmiðum 

stofnunarinnar.  
                                                            
1 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. útg. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007). 
2 Forsætisráðuneytið, Samhent stjórnsýsla skýrsla nefndar um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands (Reykjavík: 
Forsætisráðuneytið, 2010). 
3 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. útg. 
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Weber rannsakaði rætur yfirráða í gegnum söguna og flokkaði yfirráð í þrjá flokka. Hefðbundin 

(e. traditional), persónutöfrar (e. charismatic) og lögmæti (e. legitimate). Hefðbundin yfirráð 

byggjast á þeirri trú að stjórnandinn hafi náttúrulegt vald til að stjórna. Þennan rétt hefur hann 

annað hvort fengið frá guði eða í gegnum erfðir. Stjórnunarréttur kónga og drottninga er af 

þessari tegund. Yfirráð persónutöfra byggjast á þeirri trú að valdhafinn hafi einstaka hæfileika 

annað hvort byggða á hetjudáðum eða trú. Persónudýrkun á stjórnmálamönnum, kvikmynda- og 

poppgoðum er dæmi um slíkt vald. Lögmæti er sá flokkur sem hefur náð mestri fótfestu, vald 

ákveðinnar stöðu. Skrifræði er það form af skipulagsheild sem tengist stöðuvaldi. Í skrifræði 

gerum við það sem okkar yfirmenn segja okkur að gera vegna þess að við vitum að vald þeirra er 

lögmætt. Þetta er stutt af tvennu. Í fyrsta lagi að það sem þeir biðja um verður að vera í eðlilegu 

samhengi við vinnuna, leiðbeiningar og útskýringar. Skipanir þeirra eru rökréttar og 

réttlætanlegar í gegnum verkefni skrifræðisins og á endanum í gegnum markmiðin. Í öðru lagi 

sameiginleg trú á reglur og venjur sem sprottið hafa af rökhyggju og skapað sér stöðu óskrifaðra 

laga innan skrifræðisins. Weber taldi að stofnanir sem byggja á regluveldi væru áhrifameiri en 

þær sem væru byggðar á erfðaveldi eða persónudýrkun. Ástæða þess væri að tilvist þeirra 

fyrrnefndu byggir á formlegri uppbyggingu og stöðum innan þeirra frekar en einni persónu sem 

getur farið eða dáið.4  

 

2.1.1 Skipulag stjórnsýslunnar – miðstýring og stigveldi 
Grunnuppbygging íslenskrar stjórnsýslu byggir á miðstýringu þar sem valdið liggur hjá ráðherra 

nema annað sé áskilið í lögum. Í gegnum tíðina hafa verið settar inn takmarkanir á ráðherravaldi 

í stjórnsýslunni með því að tryggja stofnunum visst sjálfstæði. Þetta sjálfstæði stangast á við 

grunnhugsun skrifræðisstjórnsýslu. Þar af leiðandi væri villandi að lýsa stjórnsýslunni sem 

skrifræðisstjórnsýslu án nokkurs fyrirvara. Einnig hefur íslenska stjórnsýslan ekki fylgt reglum 

stigveldis sem byggist á því að skipulag sé lagskipt. Samskipti í stigveldi eru lóðrétt, á milli 

yfirmanna og undirmanna. Upplýsingar streyma upp kerfið en fyrirmæli niður. Innan 

stjórnsýslunnar gegna nefndir miklu hlutverki og það fellur illa að þeirri skýru skipan í undir- og 

                                                            
4 Andrej A. Huczynski og David A. Buchanan, Organization behavior, sjötta útg. (Edinborg: Pearson Education 
Limited, 2007). 
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yfirmenn sem stigveldið gerir ráð fyrir. Nefndir eru lárétt stjórnsýsluform sem byggist á 

samskiptum jafningja.5  

 

2.1.2 Skipulag stjórnsýslunnar  mannaráðningar 
Starfsmannakerfi byggir á hvernig opinberi geirinn tryggir sér hæft starfsfólk. Í skrifræðislegum 

starfsmannakerfum er vinnumarkaðurinn lokaður, þar sem fólk hefur störf um leið og það kemur 

út á vinnumarkaðinn og heldur sig við þau til enda starfsævinnar. Með því að hefja störf innan 

opinbera geirans fjárfestir starfsfólk í ákveðinni þekkingu í opinberri stjórnsýslu og tileinkar sér 

gildismat sem hæfir opinbera geiranum sem kann að vera lítils metið á hinum almenna 

vinnumarkaði. Á móti getur starfsfólk séð fram á sanngjarnan starfsframa, starfsöryggi og 

eftirlaun. Félagsmótun innan opinbera geirans, framavonir fólks og starfsöryggi eiga að tryggja 

ríkinu hollustu og hæfni starfsmanna sinna, sem í vissum mæli njóta verndar gagnvart 

óeðlilegum pólitískum þrýstingi.6

 

2.1.3 Skipulag stjórnsýslunnar – samskipti við hið pólitíska vald 
Ein hlið á stöðuveitingum er hið pólitíska sjónarhorn. Í því felst að pólitískar stöðuveitingar séu 

lögmæt aðferð við mönnun opinbera geirans og áhrifarík leið til að ná pólitískum markmiðum. 

Stjórnsýslan er þá í grundvallaratriðum pólitískur vettvangur þar sem mismunandi stjórnmálaöfl 

keppa um áhrif. Til eru tvær útgáfur af þessu kerfi. Fyrri útgáfan er fyrirgreiðslukerfið sem 

gengur út á að störf hjá hinu opinbera séu hluti af lögmætum sigurlaunum í stjórnmálum. 

Fræðilega byggir þetta á veikum grunni og getur leitt til sóunar, óskilvirkni og skorts á hæfni 

innan opinbera geirans. Hin útgáfan er að skrifræði getur verið ákveðinn skekkjuvaldur í 

lýðræðiskerfum sem getur unnið gegn sjálfstæði þess með því að stýra mannaráðningum á 

grundvelli pólitískra sjónarmiða. Með pólitískum stöðuveitingum eru fulltrúum hinna pólitísku 

afla innan veggja skrifræðisins tryggðar mikilvægar stöður til að gæta pólitískra hagsmuna.7 

Munurinn á þessum kerfum er að fyrirgreiðslukerfinu er ætlað að efla flokksskipulagið í 

                                                            
5 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. útg.  
6 Sama heimild. 
7 Sama heimild. 
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samfélaginu, utan opinbera geirans, en pólitískum stöðuveitingum er ætlað að styrkja 

flokksskipulagið innan stjórnmálaflokkanna.8   

Í upphafi byggðist íslensk stjórnsýsla á grunnhugmyndum skrifræðisstjórnsýslu. Vegna skorts á 

pólitískum stuðningi sem er grundvallaratriði skrifræðisstjórnsýslu gekk hún ekki upp. Samhliða 

skrifræðislegum sjónarmiðum sem starfsmannakerfið byggðist á hafði þróast pólitískt 

stöðuveitingarkerfi. Þetta olli vandkvæðum þegar nýir stjórnarherrar tóku við af þeim sem 

upphaflega höfðu ráðið í störfin. Til að leysa þennan vanda var stofnaður fjöldi nefnda og stjórna 

til að vakta og stýra opinberri starfsemi. Til þess að losna úr þeim viðjum sem stjórnkerfið var 

komið í var ákveðið að breyta yfir í faglega líkanið í stöðuveitingum.9   

 

2.2 Fagleg stjórnsýsla 
Einn valkosturinn við skrifræðisstjórnsýslu er fagleg (e. professional) stjórnsýsla. Þá ráðast 

ráðningar og frami af faglegri hæfni fremur en starfshæfni og reynslu í opinbera geiranum. Í 

faglegri stjórnsýslu geta starfsmenn öðlast meiri frama með því að flytjast á milli starfa og á milli 

einkageira og opinbera geirans en með því að halda sig við sömu grein stjórnsýslunnar og bíða 

eftir framgangi byggðum á starfsaldri. Starfsfólk opinbera geirans lítur á sig sem fagfólk frekar 

en opinbera starfsmenn.10 Stöðuveitingar í opinbera og einkageiranum eru því í meginatriðum 

þær sömu.11 Samkvæmt Mintzberg er stöðluð hæfni mikilvægasti hluti fagskrifræðis og 

aðgerðarkjarninn er mikilvægasti hluti skipulagsheildarinnar. Aðgerðarkjarninn er sá hluti 

skipulagsins þar sem hin eiginlega vinna fram. Mikil áhersla er lögð á að þjálfa upp starfsfólk, 

sérhæfing er lárétt og miðstýring er lítil. Stöðlun hæfni er menntunin og ekki er ætlast til að 

aðgerðarkjarninn sé í miklum samskiptum við forystuna heldur við skjólstæðinga sína. 

Stoðdeildirnar sem styðja skipulagsheildina utan frá eru fyrirferðarmiklar og þeirra hlutverk er að 

þjóna aðgerðarkjarnanum. Teknóstrúkturinn er tæknideildin. Í fagskrifræði er hlutverk 

teknóstrúktúrsins lítið. Henni er ætlað að sinna því starfsfólki sem ekki fellur undir staðlaða 

hæfni. Hlutverk forystunnar er því að taka á þeim vandamálum sem upp koma innan 

                                                            
8 Gunnar Helgi Kristinsson, "Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi," Stjórnmál og stjórnsýsla 1. tbl. 2. árg. (2006). 
9 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. útg.  
10 Sama heimild. 
11 Gunnar Helgi Kristinsson, "Pólitískar stöðuveitingar á Íslandi." 

15 
 



  

skipulagsheildarinnar og tengjast utanaðkomandi starfsemi eins og hinu opinbera og 

stéttarfélögum.12 Á mynd 1 hér að neðan má sjá hvernig Mintzberg sér fagskrifræðið líta út.  

 

Mynd 1. Fagskrifræði samkvæmt Mintzberg 13

2.3 Stjórnskipulag sveitarfélaga 
Samkvæmt 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 ráða sveitarfélög 

málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Af þessu stjórnarskrárákvæði leiðir að sveitarfélög 

fara með hluta íslenskrar stjórnsýslu.14 Aðeins íslenska ríkið er fullvalda sem þýðir að hjá því 

liggur hið endanlega ákvörðunarvald í sameiginlegum málum landsmanna. Þar af leiðandi er 

ramminn utan um starfsemi sveitarfélaga ákveðinn af ríkinu en sveitarfélögin eru staðbundnar 

einingar innan marka þess.15 Innan stjórnsýslunnar hafa sveitarfélögin ákveðna sérstöðu. Reglur 

um starfsemi sveitarfélaga er að finna í sveitarstjórnarlögunum, tilvist sveitarfélaga er tryggð í 

stjórnarskránni og sveitarfélögin teljast sjálfstæð gagnvart öðrum stjórnvöldum.16 Sjálfstjórn 

sveitarfélaga hefur áhrif á sjálfsákvörðunarrétt þeirra um stjórnskipulega uppbyggingu 

sveitarfélaga. Meginhlutverk þeirra er að vera lýðræðislegur ákvörðunarvettvangur þeirra mála 

sem Alþingi leyfir sveitarfélögum að útfæra nánar og gefur þeim sjálfstjórn um.17 Almenn 

ákvæði um stjórn og starfsumhverfi sveitarstjórna er að finna í sveitarstjórnarlögum nr. 
                                                            
12 Henry Mintzberg, Structure in fives : designing effective organizations  (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice‐Hall, 
1983). 
13 Sama heimild. 
14 Trausti Fannar Valsson, "Samvinna sveitarfélaga," í Afmælisrit Björns Þ. Guðmundssonar, ritstj. Stefán Már 
Stefánsson og Aðalheiður Jóhannsdóttir, (Reykjavík: Cordex, 2009). 
15 Gunnar Helgi Kristinsson, "Lýðræðisleg stjórnun sveitarfélaga," Samband íslenskra sveitarfélaga fræðslurit 21, 
(2003). 
16 Trausti Fannar Valsson, Inngangsfyrirlestur í sveitarstjórnarrétti (drög)  (Reykjavík: Lagadeild Háskóla Íslands, 
2009). 
17 Félagsmálaráðuneytið, Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál (Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið, 
2006). 
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138/2011. Í lögunum eru helstu réttarreglur um stjórnkerfi sveitarfélaga, málsmeðferð og 

ákvörðunartöku á sveitarstjórnarstiginu.18 Sveitarstjórnir eru lárétt stjórnvald þar sem þær eru 

hver um sig eitt stjórnvald með fjölþætta málaflokka í sinni umsjá. Það að sveitarstjórnir hafi 

yfirstjórn með mörgum málaflokkum gerir samhæfingu þeirra auðveldari þegar upp koma atvik 

sem snerta ólíka aðila stjórnsýslunnar.19  

 

Sveitarstjórn fer með yfirstjórn sveitarfélaga og eitt af hlutverkum hennar er að ákveða hvernig 

stjórnkerfi sveitarfélagsins skuli uppbyggt innan ramma þeirra laga sem henni ber að starfa eftir.  

Þar ber fyrst að nefna sveitarstjórnarlög en þar er að finna grunnatriði uppbyggingar 

stjórnkerfisins og ákvæði sérlaga sem fela í sér reglur um stjórnkerfi í ákveðnum málaflokkum. 

Það sem einkennir m.a. stjórnkerfi sveitarfélaganna er rík áhersla á lýðræði í stjórnkerfinu. Æðsta 

stjórnin, sveitarstjórn, er kosin beinni kosningu af íbúum sveitarfélagsins sem hafa kosningarétt. 

Fundir sveitarstjórna eru boðaðir og auglýstir þannig að allir hafa jöfn tækifæri til að sitja þá og 

fundargerðir sveitarstjórna eru aðgengilegar almenningi. Annað sem einkennir stjórnkerfi 

sveitarfélaga er að þau eru fjölskipuð stjórnvöld. Í því felst að nefndir, ráð og stjórnir fjalla um 

mál og taka ákvarðanir. Sveitarstjórnir kjósa fulltrúa í nefndir, ráð og stjórnir og endurspeglar sú 

kosning skipan sveitarstjórnar.20  Þar sem sveitarfélög eru hluti af framkvæmdavaldinu gildir 

lögmætisreglan um sveitarfélög eins og önnur stjórnvöld. Þetta felur í sér að starfsemi 

stjórnvalda þarf að vera í samræmi við lög og eiga sér stoð í lögum. Þar af leiðandi mega 

sveitarfélög ekki takast á við verkefni nema þeim sé það heimilt samkvæmt lögum.21  

 

Starfsemi sveitarfélaganna er mikilvæg fyrir íbúa þeirra þar sem hún veitir þeim ýmiskonar 

þjónustu sem þeir geta ekki verið án í daglegu lífi sínu. Hlutdeild sveitarfélaga í opinberri 

þjónustu hefur aukist jafnt og þétt, enda hafa stór verkefni verið færð til þeirra frá ríkisvaldinu á 

undanförnum árum.22 Verkaskipting milli ríkis og sveitarfélaga getur verið meðal flóknustu 

álitamála í sveitarstjórnarmálum. Það er æskilegt að sveitarfélög taki að sér hluta af opinberri 

                                                            
18Trausti Fannar Valsson, "Samvinna sveitarfélaga" 
19 Gunnar Helgi Kristinsson, "Lýðræðisleg stjórnun sveitarfélaga" 
20 Jón Jónsson, "Stjórnkerfi sveitarfélaga og reglur um málsmeðferð," Samband íslenskra sveitarfélaga Fræðslurit 
23, ( 2003). 
21 Sigurður Óli Kolbeinsson og Jón Jónsson, "Stjórnskipuleg staða sveitarfélaga og lagaleg umgjörð þeirra," 
Samband íslenskra sveitarfélaga Fræðslurit 22, (2003). 
22 Félagsmálaráðuneytið, Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál 
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þjónustu vegna þess að þau eru í aðstöðu til þess sökum nálægðar við íbúa sína. Sum þessara 

verkefna krefjast stórra rekstrareininga ef það á að sinna þeim með hagkvæmum hætti. Það knýr 

á sameiningu sveitarfélaga eða samvinnu þeirra á meðal.23 Samkvæmt 3. gr. 

sveitarstjórnarlaganna nr. 138/2011 verða sveitarfélög að geta borið ábyrgð á framkvæmd þeirra 

verkefna sem þeim er falið að sinna eða haft samvinnu sín á milli um starfsrækslu þeirra. Hvort 

sem þau telja sig ekki geta sinnt þeim ein og sér eða telja að hagkvæmara sé að leysa þau 

sameiginlega. Samkvæmt 92. gr. þessara sömu laga verður samvinna sveitarfélaga að 

grundvallast á samningi viðeigandi sveitarfélaga en öðlast ekki gildi fyrr en hann hefur fengið 

staðfestingu viðkomandi sveitarstjórna. Í 93 gr. laganna kemur fram að ef í samningi um 

samvinnu sveitarfélaga felst framsal á valdi til ákvarðanatöku um rétt eða skyldur manna í 

skilningi stjórnsýslulaga nr. 37/1993 getur samstarfið aðeins farið fram á vegum byggðasamlags 

eða á þann hátt að eitt sveitarfélag tekur að sér verkefni fyrir annað eða önnur sveitarfélög.24  

 

2.4 Skipulagsheild  
Skipulagsheild er þeir einstaklingar eða hópar sem vinna með formlegum og skilgreindum hætti 

að sameiginlegu markmiði. Henni er ætlað að hafa samlegðaráhrif vegna sér- og samhæfingar. 

Markmið skipulagsheilda er að tryggja skilvirkni með verkaskiptingu og sérhæfingu. Það er gert 

með því að skilgreina ábyrgð til að ná fram hagkvæmni sem ekki næðist með öðru móti. 

Skipulagsheild er því félagslegt samkomulag þar sem fólk kappkostar að finna leiðir til að ná 

árangri í þjónustu. Hægt er að skipta skipulagsheildum á láréttan og lóðréttan hátt. Það er gert 

meðal annars á grundvelli skilvirkni, lýðræðis, miðstýringar og dreifstýringar. Skipulagsheild 

felur í sér þá hugmynd að tveir eða fleiri einstaklingar vinna betur og meira saman en ef þeir 

vinna í sitthvoru lagi. Skipulagsheild skiptist í fjóra þætti, það er formgerð, stefna, starfsmenn og 

tækni. Formgerð er það sem ákvarðar form skipulagsheildarinnar. Formgerð felur í sér 

verkaskiptingu milli starfseininga skipulagsheildar og samhæfingu starfseininga. 

Skipulagsheildir eru líka pólitískt kerfi þar sem sumir einstaklingar hafa stjórn á öðrum.25 Í 

tímans rás hafa skipulagsheildir færst frá skrifræði og ósveigjanlegu skipulagi að lífrænu og 

sveigjanlegu skipulagi sem er dreifstýrt og getur aðlagast breytilegum aðstæðum. Sveigjanlegt 

                                                            
23 Gunnar Helgi Kristinsson, "Lýðræðisleg stjórnun sveitarfélaga." 
24 Sveitarstjórnarlög nr. 38/2011. 
25 Huczynski, Organization behavior. 

18 
 



  

skipulag getur falið í sér mismunandi gerðir skipulagsheilda þar sem skilvirkni fer eftir 

skilyrðum eða umhverfi. Lífræn nálgun opnar nýja sýn á skipulagsheildir og þróun 

stjórnunarkenninga síðustu áratuga hefur tekið mið af því.26 Þær þurfa ákveðið skipulag til að 

samræma mismunandi verkefni. Það er hver á að framkvæma verkefnin, hvernig á að 

framkvæma þau og með hverjum. Hvernig samþættingunni er náð ræðst af því hvernig 

skipulagið lítur út.27  

 

2.4.1 Stjórnskipulag 
Skipulag stofnana er kallað stjórnskipulag (e. administrative structure). Því er ætlað að lýsa hvar 

boðvald og ábyrgð liggur ásamt hlutverki lykilstarfsmanna. Skipulagi er oft lýst á myndrænan 

hátt í skipuriti sem lýsir helstu stjórnunar- og starfseiningum innan skipulagsheildar, 

verkaskiptingu og boðvaldi. Boðvald felur í sér rétt yfirmanns til að gefa starfsmanni fyrirmæli, 

krefjast upplýsinga og taka ákvarðanir sem snerta vinnu hans. Boðvaldi fylgir ábyrgð (e. 

responsibility) sem felur í sér skyldur gagnvart yfirmönnum og/eða umbjóðendum. Ábyrgð getur 

falið í sér skyldur stjórnanda til að upplýsa um og skýra ákvarðanir sínar og til að taka 

afleiðingum mistaka og vanrækslu. Stigveldi (e. hierarchy) er eitt af einkennum skrifræðiskerfis 

(e. bureaucracy). Í stigveldi eykst boðvald og stjórnunarverkefnum fjölgar eftir því sem ofar 

dregur í pýramídann. Stigveldi felur í sér greinaskipta eða pýramídalagða formgerð sem 

einkennir margar stórar skipulagsheildir. Fyrirmælakeðjan (e. chain of command) er hluti af 

stigveldi og felst í boðvaldslínu eða keðju frá yfirmanni til starfsmanna á lægsta stjórnunarstigi. 

Lengd fyrirmælakeðjunnar fer eftir fjölda stjórnunarlaga eða þrepa (e. organization level). Hvert 

stjórnunarlag felur í sér eina eða fleiri stjórnunareiningu t.d. deild eða svið sem heyrir undir 

boðvald næstu stjórnunareiningu fyrir ofan í skipuritinu. Eftir því sem stjórnunarlögin eru fleiri 

þeim mun hærri er stjórnunarpýramídinn. Einföld fyrirmælakeðja felur í sér  óskipt boðvald (e. 

unit of command) þ.e. að hver starfsmaður hefur aðeins einn yfirmann. Stjórnunarspönn (e. span 

of control) lýsir því hve marga starfsmenn hver yfirmaður hefur. Hún er víð ef starfsmenn eru 

margir en þröng ef þeir eru fáir. Eins og fram kom hér á undan lýsir formgerð þeim afmörkuðu 

starfseiningum sem mynda skipulagsheildina, innbyrðis tengslum hennar og samhæfingu. Hvort 

                                                            
26 Hal G. Rainey, Understanding & managing public organization, Third ed. (Bandaríkin: Jossey‐Bass, 2003). 
27 Henry Mintzberg, Structure in fives : designing effective organizations  (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice‐Hall, 
1983). 
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formgerð er lárétt eða lóðrétt fer eftir innbyrðis afstöðu starfseininganna. Lárétt formgerð felur í 

sér flokkun starfseininga á sama stjórnunarstigi en lóðrétt skipting lýsir fjölda stjórnunarstiga. 

Starfadeildir (e. functional) eru þær starfseiningar sem koma beint að þjónustu. Ef starfadeildir 

eru fleiri en ein er algengast að flokka þær eftir hlutverki (e. function), notendahópum (e. 

customer) eða landsvæðum (geography – territory). Stoðdeild (e. staff unit) hefur það hlutverk 

að samhæfa verkefni starfadeilda og aðstoða þá sem starfa innan skipulagsheildarinnar með 

ýmsum hætti. Hún sinnir ýmsum verkefnum fyrir stjórnendur en hefur ekki boðvald yfir 

starfadeildunum.28 Skilvirkt stjórnskipulag er eitt mikilvægasta verkfærið sem stjórnendur hafa 

yfir að ráða. Stjórnskipulag endurspeglar stefnu stofnunarinnar eða sveitarfélagsins og er 

öflugasta tækið við að fylgja stefnunni og koma henni í framkvæmd. Í nútíma þjóðfélagi þar sem 

breytingar eru örar er nauðsynlegt að endurskoða stjórnskipulag reglulega. Breytingar á 

stjórnskipulagi geta komið til vegna sameininga, stefnumótunar, nýrra verkefna, breytinga í innra 

og ytra umhverfi eða með tilkomu nýrra stjórnenda. Mikilvægt er að greina áhrifaþætti og taka 

mið af stefnu og framtíðarsýn við uppbyggingu nýs stjórnskipulags og þeim verkefnum sem 

viðkomandi eining þarf að sinna. Síðan þarf að móta skipulagið, skilgreina virkni þess, 

stjórnunaraðferðir og boðleiðir. Meta þarf starfsmannaþörf, samvinnu hópa og sviða og 

skilgreina árangursmælikvarða eða gæðavísa29.  

 

2.4.2 Skipurit 
Skipuriti (e. organizational chart) er ætlað að lýsa með myndrænum hætti helstu stjórnunar- og 

starfseiningum innan skipulagsheildar, verkaskiptingu og boðvaldi. Hið hefðbundna skipurit er af 

mörgum talið úrelt því það endurspeglar þá hugsun að skipulagsheildir séu vélar en ekki lifandi 

starfsemi og lýsi ekki nútímalegri afstöðu til stjórnunar þar sem stjórnendum er ætlað að 

leiðbeina, aðstoða og sannfæra undirmenn sína fremur en að beita boðvaldi. Til að undirstrika 

þessi viðhorf og nýja afstöðu til notenda þjónustunnar og þeirra sem veita þeim daglega þjónustu 

hafa nýjar útfærslur skipurita komið fram. Má þar nefna hringlaga útfærslu eða píramídaútfærslu 

þar sem píramídinn er ýmist á hvolfi eða á hlið. Til að undirstrika með myndrænum hætti 

                                                            
28 Ómar H. Kristmundsson, “Stjórnskipulag félagasamtaka”, í Stjórnun og rekstur félagasamtaka, ritstj. Ómar H. 
Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008). 
29 Stjórnsýsluráðgjöf ehf, "Stjórnskipulag endurspeglar stefnu," Stjórnsýsluráðgjöf, 
http://www.radgjof.is/thjonusta/stjornskipulag (sótt 15. nóvember 2011). 
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dreifstýringu innan skipulagsheildar tíðkast einnig að setja stoðdeildaverkefni til hliðar við 

starfadeildir sem veldur því að píramídinn verður meira ferhyrndur.30  

Skipurit ráðuneytanna eru mismunandi en algengast er starfaskipulag. Önnur ráðuneyti nota 

flatara starfaskipulag þar sem hver og ein skrifstofa virðist vera jafnstæð. Skipuritin eiga að 

endurspegla skipulag á starfsemi ráðuneytanna sem geta verið breytileg að umfangi og fjölda 

málaflokka. Sum skipuritanna gefa lýsandi upplýsingar um verkefni og verkaskiptingu en önnur 

sýna eingöngu nöfn eininga. Ekki er alltaf ljóst af skipuritunum hvernig ábyrgðartengslum á milli 

starfseininga og starfsmanna er háttað. Hjá sumum ráðuneytunum kallast skipulagseiningarnar 

svið og heyra þau beint undir ráðuneytisstjóra. Í flestum tilvikum eru svið notuð sem heiti yfir 

stoð- og þjónustuskrifstofur sem veita þjónustu eða samhæfa starfsemina lárétt í skipulaginu, þ.e. 

þvert á meginskrifstofur ráðuneytanna. Þar sem er að finna skipulagseiningar sem kallast deildir 

er þeim skipað undir skrifstofu eða svið í skipuritinu.31  

 

Ekki hefur verið tekið saman í skýrslu skipurit sveitarfélaga líkt og hjá stjórnarráðinu. Höfundur 

skoðaði því allmargar heimasíður sveitarfélaga víðsvegar um landið. Hjá mörgum 

sveitarfélögum hefur verið unnið að nýju stjórnskipulagi og skipuritum til að gera það 

skilvirkara, auka hagkvæmni og framþróun, auka gegnsæi og einfalda stjórnskipulagið. 

Starfaskipulag er algengt form þar sem skipulaginu er skipt eftir hlutverkum og verkefnum í svið 

t.d. fjölskyldusvið, framkvæmdasvið og skipulagssvið. Innan hvers sviðs eru svo málaflokkarnir 

sem tengjast sviðinu. Einnig var að finna flöt skipulög þar sem deildarstjórar eða sviðsstjórar 

sinna ákveðnum málaflokkum með viðkomandi fagnefndum og heyra beint undir bæjarstjóra, 

auk hefðbundinna skipurita.  

 

Málaflokkur fatlaðra er afmarkað viðfangsefni sem byggir á verkefnum sínum eða hefur 

svokallaða starfræna (e. functional) formgerð. Hver eining hefur skilgreint hlutverk sem 

sameinast í heildræna samþætta þjónustu. Samhæfing af þessu tagi er grunnurinn að skiptingu 

heildarvinnunnar eftir ólíkum viðfangsefnum. Þetta er skynsamlegt vegna þess að hér er hægt að 

staðsetja sérfræðinga þar sem þeirra er þörf, koma í veg fyrir tvíverknað, festa 

frammistöðumarkmið í sessi og ákveða þjálfun starfsfólks. Allar tegundir láréttrar sérhæfingar 

                                                            
30 Ómar H. Kristmundsson, Stjórnskipulag félagasamtaka. 
31 Forsætisráðuneytið, Samhent stjórnsýsla skýrsla nefndar um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands 
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gera það að verkum að hver deild/starfsstöð leggur áherslu á sinn eigin þátt í heildarmarkmiðinu 

og vinnuferlinu og hver þeirra framkvæmir sinn þátt í skipulaginu.32

 

Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um stjórnskipan íslenska ríkisins og uppbyggingu 

stjórnsýslunnar bæði hvað varðar ríkið og sveitarfélög. Þar á eftir kom umfjöllun um 

skipulagsheildir sem eru grundvöllur fyrir virkni stjórnsýslunnar. Síðan er umræðuefnið þrengt 

enn frekar niður í stjórnskipulag til að skýra betur hvar boðvald og ábyrgð liggur. Einnig er hægt 

að sýna það á myndrænan hátt í skipuriti. Markmiðið með þessari umfjöllun var að skýra út hvað 

felst í stjórnskipulagi sem er eitt af lykilhugtökum rannsóknarspurningarinnar. Hér á eftir verður 

fjallað um fötlun og þá þróun sem orðið hefur í málaflokk fatlaðra.  

 

                                                            
32 Huczynski, Organization behavior. 
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3 Skilgreiningar á fötlun 
Fjöldamargar rannsóknir hafa  dregið athygli manna að áhrifum félagslegra, efnahagslegra og 

menningarlegra þátta í lífi fatlaðs fólks. Þessar rannsóknir hafa lagt grundvöllinn að þeim 

fræðilegu hugmyndum og sjónarhornum sem einkennt hafa fötlunarfræðina. Tengsl milli 

baráttuhreyfinga fatlaðs fólk og fræðanna hafa gert það að verkum að fötlunarfræðin hefur þróast 

í samspili við daglegt líf og pólitíska baráttu fatlaðra einstaklinga. Á sjöunda og áttunda áratug 

20. aldar sameinaði fatlað fólk krafta sína og mótmælti aðstæðum sínum, sem oftar en ekki 

einkenndust af fátækt, innilokun á sólarhringsstofnunum og mismunum hvað snerti menntun og 

atvinnu. Ein þessara hreyfinga var samtök sem kenndu sig við sjálfstætt líf og höfnuðu því að 

komið væri fram við fatlaða sem börn, mótmæltu ofurvaldi sérfræðinga, börðust gegn 

sérstofnunum og fyrir rétti fatlaðra til að lifa sjálfstæðu lífi úti í samfélaginu.33  

Í fötlunarfræðunum hefur hugtakið fötlun verið skilgreind út frá þrem sjónarhornum. Þau eru: 

læknisfræðilega sjónarhornið, norræna tengslasjónarhornið og breska félagslega líkanið. 

Læknisfræðilega sjónarhornið lítur á fötlun sem andstæðu þess sem talið er vera heilbrigt og 

eðlilegt. Nálgunin felst í að greina líkamleg eða andleg afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf 

um kennslu, meðferð, lækningu, endurhæfingu eða umönnun. Á síðustu árum hafa læknavísindin 

lagt mikla áherslu á erfðavísindin sem nýja leið til að útrýma erfðagöllum, sigrast á sjúkdómum 

og endurheimta eðlilega færni. Norræna tengslasjónarhornið leggur áherslu á hinn félagslega og 

umhverfislega þátt fötlunar. Þrjár nálganir falla að mati fræðimannsins Jans Tossebro undir þetta 

sjónarhorn. Í fyrsta lagi að fötlun sé misræmi á milli einstaklings og umhverfis. Einstaklingurinn 

býr ekki yfir þeirri færni sem samfélagið gerir ráð fyrir. Í öðru lagi að fötlun sé aðstæðubundin. 

Hvort skerðingin leiðir til fötlunar eða ekki ræðst af aðstæðum og er bundið þeim aðstæðum sem 

einstaklingurinn er í. Heyrnarleysi væri t.d. ekki fötlun ef allir töluðu táknmál. Í þriðja lagi að 

fötlun sé afstæð. Skilgreiningar á fötlun eru félagslega ákvarðaðar og oft er tilviljunarkennt hvar 

mörkin eru dregin. Breska félagslega líkanið gengur út á að fötlun sé afleiðing af fyrirkomulagi 

sem felur í sér félagslegar hindranir og takmarkar möguleika fólks með mismunandi skerðingar. 

Takmarkaða möguleika hins fatlaða til að takast á við daglegar athafnir megi rekja til félagslegra 

                                                            
33 Rannveig Traustadóttir, “Í nýjum fræðaheimi. Upphaf fötlunarfræða og átök ólíkra hugmynda” í Fötlun ‐ 
Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði, ritstj. Rannveig Traustadóttir, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006). 

23 
 



  

hindrana sem settar eru af hinum ófatlaða meirihluta og slíkar hindranir skapi félagslega útilokun 

og leiði til undirokunar fólks sem býr við skerðingu.34

Það hefur verið ríkjandi að líta á fötlun sem einstaklingsbundið vandamál. Læknisfræðilega 

sjónarhornið á fötlun hefur verið gagnrýnt á undanförnum árum af fötluðum og 

fræðasamfélaginu. Erfiðleikar fatlaðs fólks skapast oftar af hindrunum í umhverfi þess en af 

þeirri skerðingu sem viðkomandi býr við. Í dag hefur félagslegur skilningur á hugtakinu fötlun 

verið samþykkur á meðal fatlaðs fólks og fræðimanna í alþjóðasamfélaginu.35

 

3.1 Lög og reglugerðir 
Til þess að öðlast betri innsýn og skilning á réttindabaráttu fatlaðs fólks er mikilvægt að skoða þá 

þróun sem orðið hefur á málaflokknum. Fyrsta löggjöfin um málefni fatlaðs fólk hér á landi, er 

frá árinu 1936 þegar lög nr. 18 um fávitahæli tóku gildi. Fram að þeim tíma voru engin sérlög um 

þroskahefta heldur voru málefni þeirra tengd almennri löggjöf um framfærslu á vegum 

sveitarfélaga. Aðbúnaður fatlaðra var afar slæmur og ekki var óalgengt að fólk með fötlun væri 

hýst í útihúsum. Markmið laganna var að bæta úr aðhlynningu við fávita, eins og þroskaheft fólk 

var kallað. Það var gert með því að stofna skólaheimili fyrir vanvita og hálfvita, hjúkrunarheimili 

fyrir örvita og fávita sem gátu ekki tileinkað sér neitt nám og vinnuhæli fyrir fullorðna fávita sem 

gætu stundað einhverja vinnu þó ekki væri á almennum vinnumarkaði.36 Lögin mörkuðu 

tímamót er varðaði skipulag og hugmyndafræði fyrir þroskahefta. Á þessum tíma var það 

læknisfræðilega sjónarhornið sem markaði þá stefnu sem ríkti í málaflokknum. Fyrsta úrræðið 

fyrir þroskahefta var stofnun Sólheima í Grímsnesi árið 1930. Tilgangur stofnunarinnar var að 

veita börnum og unglingum sem best uppeldi, sérstaklega börnum sem voru veikluð og vanrækt. 

Þegar lög um fávita tóku gildi 1936 var talið að um 200 þroskaheftir einstaklingar væru á landinu 

en aðeins 25 börn og unglingar komust að á Sólheimum.37  

Engar breytingar urðu á löggjöfinni fyrr en lög um fávitastofnanir nr. 53 tóku gildi árið 1967. Þar 

kemur fram að ríkið eigi að reka eitt aðalhæli fyrir fávita, hælið eigi að vera í senn 
                                                            
34 Sama heimild. 
35 Sama heimild. 
36 Lög um fávitahæli nr. 18/1936. 
37 Tillaga til þingsályktunar um Stofnun jafnréttismála fatlaðra,þskj, 319, 230. mál, 1996, vefslóð: 
http://www.althingi.is/altext/121/s/0319.html (sótt 4. desember 2011) 
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hjúkrunarhæli, uppeldis- og kennsluhæli og vinnuhæli. Einnig var heimilt að taka fávita til 

dagdvalar á aðalhælinu og reka fleiri fávitahæli sem útibú frá aðalhælinu, Kópavogshæli, til að 

tryggja þroskaheftum þjónustu. Stór stofnun var talin þjóna best hagsmunum þroskaheftra því 

þar færi fram flokkun og greining ásamt því að þjónusta væri veitt af sérmenntuðu starfsliði. Það 

var ekki fyrr en með reglugerð nr. 142 um félagslega þjónustu við andlega vanþroskað fólk árið 

1977 sem farið var að gefa þroskaheftum utan stofnanna gaum. Samkvæmt 1. gr. 

reglugerðarinnar átti vangefið fólk sem ekki var vistað á fávitastofnun að njóta aðstoðar sem 

miðaði að því að gera því fært að búa í heimahúsi hjá þeim er tækju að sér umönnun þess. 

Samkvæmt 2. gr. þessarar sömu reglugerðar átti að reka göngudeild við Kópavogshælið til að 

hafa umsjón með þessari þjónustu og skipuleggja hana. Auk þess átti göngudeildin að halda 

sérstaka skrá yfir alla vangefna í landinu.38  

Með lögunum um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 er málaflokkur fatlaðra undir þremur 

ráðuneytum, heilbrigðis-, félagsmála- og menntamálaráðuneytinu. Helstu breytingarnar í þessum 

lögum voru að þeim var ætlað að tryggja þroskaheftum jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna og 

skapa þeim skilyrði til þess að lifa sem eðlilegustu lífi í samfélaginu. Lögin mörkuðu tímamót í 

málefnum fatlaðra er varðaði skipulag og hugmyndafræði. Komið var á nýju stjórnsýslukerfi sem 

fólst í skipun stjórnarnefndar með fulltrúum þriggja ráðuneyta og fulltrúum hagsmunasamtaka. 

Auk þessa var landinu skipt upp í átta þjónustusvæði með sérstakri svæðistjórn á hverju svæði. 

Sveitarstjórnir áttu aðild að þeim stjórnum en að öðru leyti var ekki reiknað með aðild þeirra að 

málaflokknum á þessum tíma. Áfram var áhersla á stofnanaþjónustu og fjölbreytt framboð en 

helsta nýjungin var fámennar búsetustofnanir sem kallaðar voru sambýli.39   

Það var ekki fyrr en með lögum um málefni fatlaðra nr. 41 frá 1983 sem gildissvið laganna 

rýmkaði og lögin tóku til allra fatlaðra, ekki bara þroskaheftra. Einnig fór vægi sveitarstjórna að 

aukast og fengu þær aðild að Stjórnarnefnd um málefni fatlaðra auk svæðisstjórna. Að öðru leyti 

var ekki um grundvallarbreytingar að ræða og áfram var lögð áhersla á sambýli og sértæka 

þjónustu við fatlaða.40  

                                                            
38 Reglugerð um heilsugæslu og félagslega aðstoð við andlega vanþroska fólk sem ekki dvelst í fávitastofnunum, nr. 
142/1977. 
39 Tillaga til þingsályktunar um Stofnun jafnréttismála fatlaðra, þskj. 319, 230. mál. 
40 Sama heimild. 
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Með lögum nr. 59/1992 fer málaflokkur fatlaðra undir eitt ráðuneyti, félagsmálaráðuneytið. Um 

það sem lýtur að heilbrigðis- og menntamálum fatlaðra gilda almenn lög með sama hætti og um 

aðra þjóðfélagsþegna. Stjórnarnefnd var því ekki lengur samræmingarafl þriggja ráðuneyta 

heldur varð ráðgefandi fyrir ráðuneytið auk þess að fara með stjórn Framkvæmdasjóðs fatlaðra. 

Svæðisstjórnir voru aflagðar en í þeirra stað komu svæðisráð sem áttu að fara með eftirlitsþáttinn 

og svæðisskrifstofur sem skyldu annast framkvæmdina. Með þessum lögum varð fráhvarf frá 

stofnanaþjónustu til stoðþjónustu. Þó halda ætti áfram með áætlun um byggingu sambýla var 

tekin stefna á að sem flestir fengu tækifæri til að búa sjálfstætt í félagslegri íbúð með 

nauðsynlegri stoðþjónustu. Áherslan á aukna stoðþjónustu var í beinu samhengi við það að flytja 

málaflokkinn til sveitarfélaga en stoðþjónusta eins og heimaþjónusta er rótgróinn þáttur í 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Þessi yfirfærsla sem þarna kom fram tengdist hugmyndinni um 

eflingu sveitarstjórnarstigsins með verkefnaflutningi frá ríki til sveitarfélaga. Á þessum 

tímapunkti var áherslan á flutning málaflokksins byggð á því að málefni fatlaðra færu undir lög 

um félagsþjónustu. Stefnan var því að minnka smám saman þörf fyrir sérlög í þágu fatlaðra og að 

fatlaðir myndu falla undir þjónustu samkvæmt almennum lögum þar sem þeirra staða væri 

tryggð. Því má segja að þarna hafi verið ákveðið að flytja málaflokkinn aftur heim til 

sveitarfélaganna þó þjónustan og krafan til hennar sé í allt annarri mynd en var fyrr á öldinni.41  

Með þeim breytingum sem gerðar voru á lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 52/1992 með síðari 

breytingum sem tóku gildi þann 1. janúar 2011 var tekið mið af alþjóðlegum skuldbindingum 

sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir og þá sérstaklega samningi Sameinuðu þjóðanna.42 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður af fulltrúum íslenskra 

yfirvalda 30. mars 2007 en hefur ekki verið innleiddur. Markmið samningsins „eru að stuðla að 

því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því 

að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi þess”.43 

Þessi nýja nálgun staðsetur hindranir fatlaðra fremur hjá samfélaginu og umhverfinu en hjá 

einstaklingnum sjálfum. Samkvæmt 1. gr. samningsins teljast þeir fatlaðir sem eru hindraðir í 

                                                            
41 Tillaga til þingsályktunar um Stofnun jafnréttismála fatlaðra, þskj. 319, 230. mál. 
42 Lög um málefni fatlaðs fólks með áorðnum breytingum nr. 59/1992. 
43 Sameinuðu þjóðirnar, "Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks [Þýðingarmiðstöð 
utanríkisráðuneytis þýddi]," (1997). 
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fullri þátttöku í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli þegar víxlverkun verður á milli skerðingar 

einstaklingsins og hindrana af ýmsu tagi.44   

 

3.2 Mannréttindi  
Grundvöllur fjölþjóðlegra mannréttinda er jafn réttur allra manna til mannréttinda og frelsis 

ásamt banni við mismunum. Þessi áhersla hefur verið ríkjandi frá samþykkt 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948. Þó Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna sé ekki þjóðréttarsamningur í hefðbundnum skilningi þess hugtaks og sé 

ekki bindandi að lögum fyrir aðildarríkin hefur hún táknrænt gildi og hefur haft mikil áhrif. 

Flestar stjórnarskrár sem settar hafa verið eftir yfirlýsinguna fela í sér meginreglur hennar.45 Í 1. 

gr. mannréttindayfirlýsingar SÞ segir; hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og 

réttindum. Í 2. gr. segir að; „hver maður skal eiga kröfu á réttindum þeim og því frjálsræði sem 

fólgin eru í yfirlýsingu þessari og skal engan greinarmun gera vegna kynþáttar, litarháttar, 

kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, 

ætternis eða annarra aðstæðna.“ Í 7. gr. segir „að allir menn skulu jafnir fyrir lögum og eiga rétt á 

jafnri vernd án manngreiningarálits. Öllum mönnum ber réttur til verndar gegn hverskonar 

misrétti sem í bága brýtur við yfirlýsingu þessa, svo og gagnvart hverskonar áróðri til þess að 

skapa slíkt misrétti.“46 Þó fatlaðir séu ekki teknir sérstaklega fram er óumdeilt að þeir falla undir 

hugtakið „aðrar aðstæður“ eða „aðra stöðu“. Þessi sáttmáli er hluti af íslenskum lögum því árið 

1994 lögtók Ísland mannréttindasáttmála Evrópu sem tók gildi árið 1953 þar sem 

mannréttindayfirlýsingin er tryggð. Gerð hefur verið framkvæmdaáætlun af hálfu Evrópuráðsins 

varðandi málefni fatlaðs fólks sem fylgja á eftir í öllum 46 aðildarríkjunum á áratugnum 2006-

2015. Þar er hvatt til aukinna réttinda fatlaðs fólks og fullrar þátttöku þess í samfélaginu til að 

auka lífsgæði þess. Þar er lögð áhersla á nýja sýn á fötlun, hið félagslega sjónarhorn og 

valdeflingu sem miðar að auknum sjálfsákvörðunarrétti þeirra sem búa við fötlun. Tekið var mið 

af framkvæmdaáætlun Evrópuráðsins við gerð að drögum að stefnumótun velferðaráðuneytisins 

(þá félagsmálaráðuneytis) Mótun framtíðar, þjónusta við fötluð börn og fullorðna 2007-2016. 
                                                            
44 Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, "Mannréttindi, fötlun og fjölskyldulíf. Í tilefni yfirfærslu 
málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaganna," Stjórnmál og stjórnsýsla 2, nr. 5 (2009). 
45 Félagsmálaráðuneytið, Mótum framtíð ‐ markmið, verklag, hugmyndafræði og greining (Reykjavík: 
Félagsmálaráðuneytið, 2006). 
46 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna,  (1948). 
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Meginmarkmið stefnunar er að tryggja að fatlað fólk njóti sambærilegra lífskjara og lífsgæða og 

aðrir þegnar þjóðfélagsins47. 

 

3.3 Valdefling 
Hugtakið empowerment hefur ýmist verið þýtt sem sjálfsefling eða valdefling en algengt er að 

hugtakið valdefling sé notað. Hugtakið valdefling tengist lýðræði, lífsgæðum og mannréttindum 

og skírskotar til réttsýni, framfara, uppfyllingu væntinga og sigra. Það felur í sér að hægt sé að ná 

jöfnuði þrátt fyrir erfiðar aðstæður.  Valdefling tengist valdi einstaklings yfir eigin lífi og 

umhverfi. Engin ein skilgreining á hugtakinu valdefling er til og fer það eftir því hvaða 

fræðigreinar eiga í hlut hvaða skilningur er lagður í það. Ein skilgreining er á þann veg að með 

valdeflingu séu einstaklingar hvattir til að finna eigin kraft til þess að efla velferð sína og 

hámarka lífsgæði. Með valdeflingu öðlast einstaklingar aukna stjórn yfir eigin lífi og þar með 

sjálfstæði.48 Valdgjöf til notenda (e. user empowerment) felur í sér að fagaðilar gefi frá sér vald 

og stjórn og þjónustan verði rekin og henni stjórnað af notendum.49 Fræðimenn eru sammála um 

hvernig ákveðið form þjónustu og þjónustuaðilar geti hindrað valdeflingu. Þessi form eru 

stofnanamiðuð þjónusta sem felur í sér að fatlað fólk hefur ekki raunverulegt val um búsetu, 

búsetuform og þjónustu. Varkárni fagfólks sem felst í því að það horfir meira á skerðinguna sem 

megineinkenni fatlaðs fólks og alhæfir út frá vangetu þess, sem veldur því að fagfólk verður 

hrætt við að gera kröfur til fatlaðs fólks eða taka áhættu í ákvarðanatöku. Fagmennska getur 

hindrað valdeflingu því fagfólk skilgreinir þarfir og aðstæður fatlaðs fólks og orð fagmanna vega 

þyngra stöðu þeirra vegna en orð fatlaðra um eigin þarfir. Samvinnuþýðni, þá er lögð áhersla á 

þakkláta og samvinnuþýða þjónustunotendur og tengsl fagfólks sem oft vinnur í teymi og 

samsamar sig hvert öðru.50 Í hefðbundnum þjónustukerfum hefur verið hægt að sameina 

fastskorðaða og einsleita þjónustu og samstæðu ákveðinna félagslegra réttinda sem getur þegar 

upp er staðið falið í sér fleiri hindranir en möguleika fyrir einstaklings- og stofnanamiðaða 

hlutdeild í lífi fatlaðs fólks. Einnig geta óljós markmið innan stjórnsýslunnar og skortur á 

þekkingu á árangursríkum aðferðum við notendastýrða þjónustu staðið í vegi fyrir framþróun. 
                                                            
47 Félagsmálaráðuneytið, Mótum framtíð ‐ markmið, verklag, hugmyndafræði og greining. 
48 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, “Valdefling. Glíma við margrætt hugtak”, í Fötlun. Hugmyndir og aðferðir á nýju 
fræðasviði, ritstj. Rannveig Traustadóttir, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006). 
49 Evrópuráðið, Skýrsla um hlutdeild notanda í einstaklingsmiðaðri félagslegri þjónustu (Reykjavík: Evrópuráðið, 
2004). 
50 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Valdefling. Glíma við margrætt hugtak. 

28 
 



  

Hefðbundið form skriffinnsku getur óbeint, ef ekki beint, staðið í vegi fyrir hlutdeild 

þjónustunotenda og þar af leiðandi hamlað gegn snurðulausri starfsemi hjá stigveldisbyggðri 

stofnun, þar sem allt er í föstum skorðum. Þar sem erfitt hefur verið að skilgreina hugtakið 

valdefling geta notendur og fagaðilar haft ólíkar skoðanir á því hvað felst í valdeflingu. Það sem 

er mikilvægast fyrir notendur er áþreifanlegur árangur, meira fjárhagslegt öryggi og 

mannsæmandi lífskjör á meðan fagaðilar leggja meiri áherslu á að notendur verði sjálfbjarga. Það 

er krafa fatlaðs fólks að fá að hafa áhrif á þá þjónustu sem það fær. Það skiptir notendurna máli 

hvenær þjónustan er veitt og að hún sé á þeirra forsendum. Valdefling verður í leiðinni að 

áskorun fyrir fagfólk sem þarfnast sjálft valdeflingar. Í víkkaðri mynd verður þetta hugtak 

pólitískt og hefur áhrif á heildarnálgun og aðferðir skipulagsheilda sem getur leitt til 

grundvallarbreytinga á stjórnsýslu, formi, ferli og markmiðum þjónustunnar.51  

 

3.4 Notendastýrð þjónusta 
Þegar rætt er um notendastýrða þjónustu er mikilvægt að greina á milli þátttöku, hlutdeildar og 

valdgjafar. Þátttaka er óljósasta hugtakið þar sem notendur eru einungis þátttakendur að hluta til 

og gegna fremur hlutverki upplýsingagjafa en að vera stjórnendur í eigin lífi. Hlutdeild notenda 

felur í sér að vilji og óskir notenda hefur áhrif á þjónustuferlið. Valdgjöf til notenda er róttækasta 

leiðin til að eiga hlutdeild í eigin lífi þar sem hún felur í sér að fagaðilar gefi frá sér vald og 

stjórn. Þá er þjónustan í raun rekin og henni stjórnað af notendum.52 Fram kemur í lögum um 

félagsþjónustu nr. 40/1991 að við framkvæmd félagsþjónustunnar eigi að hvetja einstaklinginn 

til að bera ábyrgð á sjálfum sér, að virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til 

sjálfshjálpar. Einnig kemur fram að tryggja eigi fötluðu fólki sambærileg lífskjör og jafnrétti á 

við aðra þjóðfélagsþegna ásamt því að veita þeim skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi miðað 

við getu hvers og eins.53 Þessi réttur er svo tryggður enn frekar í lögum um málefni fatlaðs fólks 

nr. 52/1992 með síðari breytingum. Við framkvæmd laga um fatlað fólk á að taka mið af þeim 

alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.54 Markmið samningsins eru að stuðla að því að 

                                                            
51 Evrópuráðið, Skýrsla um hlutdeild notanda í einstaklingsmiðaðri félagslegri þjónustu. 
52 Sama heimild. 
53 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 
54 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 

29 
 



  

fatlað fólk njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra. Jafnframt er honum 

ætlað að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi og að auka virðingu fyrir mannlegri reisn þess.55 

Meginhugmyndin um notendastýrða þjónustu er að notandi þjónustunnar fer úr stöðu undirokaðs 

borgara í stöðu borgara sem hefur tækifæri til að taka fullan þátt í samfélaginu. Í mörgum 

félagsmálakerfum er tilhneiging til að ofvernda fatlað fólk og með því er það svipt sjálfræði. Því 

er mikilvægt að eiga mikið og stöðugt samráð þegar verklag, gæði og þjónustustig er ákvarðað. 

Fatlað fólk á sér drauma eins og aðrir, hefur þarfir og vill gera áætlanir, bæði varðandi 

starfsframa og einkalíf. Þetta er að verulegu leyti kæft niður á stofnunum. Sjálfsákvörðunarréttur 

fatlaðs fólks er kjarninn í hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf (e. independent living).56  

 

3.4.1 Forsaga að notendastýrðri persónulegri aðstoð 
Hugmyndafræðin að baki sjálfstæðu lífi og notendastýrðri persónulegri aðstoð á rætur sínar að 

rekja til Bandaríkjanna upp úr 1970. Hún hefur síðan breiðst út um heiminn og er orðin að sterkri 

alþjóðlegri hreyfingu sem er þekkt undir heitinu „The independent living movement“. Fyrstu 

samtök fatlaðs fólk sem aðhylltist hugmyndafræðina um sjálfstætt líf voru stofnuð í 

Bandaríkjunum árið 1972. Frumkvöðull að stofnun samtakanna var Ed Roberts sem var lamaður. 

Líkt og jafnaldrar hans stefndi hann á háskólanám og sótti um í Berkley í Kaliforníu. Umsókn 

hans var tekin gild en honum sjálfum var hafnað. Rök skólans voru þau að ekki væri aðgengi 

fyrir fatlað fólk á háskólasvæðinu né á stúdentagörðunum. Eftir mikla baráttu fékk Roberts það í 

gegn að hann fengi að nota spítala háskólasvæðisins sem gistiaðstöðu og með stuðningi samtaka 

fatlaðs fólks í Kaliforníu fékk hann tækifæri til að þjálfa, ráða og reka sitt eigið aðstoðarfólk. 

Þetta varð fyrsti vísirinn að notendastýrðri persónulegri aðstoð. Upp frá þessu gerðist Roberts 

baráttumaður á svið borgaralegra réttinda fatlaðs fólks til að rjúfa þá einangrun, forræðishyggju 

og undirokun sem það upplifði. Þessi hugmyndafræði hafði byltingarkennda breytingu í för með 

sér og hafði mikil áhrif á þróun þjónustu á alþjóðavettvangi. Hér á landi hefur hún ekki náð 

fótfestu fyrr en á síðustu árum. Stjórnvöld hér á landi hafa sýnt vilja og framsýni með því að 

tilgreina notendastýrða þjónustu sem ákjósanlegan valkost í stefnumiðum 

                                                            
55 Sameinuðu þjóðirnar, "Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks [Þýðingarmiðstöð 
utanríkisráðuneytis þýddi]," (1997). 
56 Guðrún Guðlaugsdóttir, viðtal við Adolf Ratzka, "Allir eiga rétt á forystu í eigin lífi," Fréttablaðið 12. 
desember(2009). 
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Félagsmálaráðuneytisins frá árinu 2006, Mótun framtíðar. Samtök um sjálfstætt líf voru stofnuð 

hér á landi þann 17. júní 2009. Samtökunum var stjórnað af fötluðu fólki og í krafti 

hugmyndafræðinnar var stefnt að því að skapa fötluðu fólki skilyrði til þess að hafa fulla stjórn á 

lífi sínu og til fullrar þátttöku í samfélaginu. Tilgangur samtakanna er einnig að vinna að bættu 

lagaumhverfi og veita ráðgjöf og eftirlit. Á sama tíma og samtökin voru stofnuð var skipaður 

vinnuhópur að frumkvæði Landsamtaka Þroskahjálpar og Sjálfsbjargar til að vinna að stofnun 

miðstöðvar sem starfrækir notendastýrða persónulega aðstoð sem byggir á hugmyndafræði um 

sjálfstætt líf. Samkvæmt stofnskrá miðstöðvarinnar á hún að aðstoða notendur í samræmi við 

hugmyndafræðina, annast starfsmannamál og skipulag þjónustunnar undir stjórn notandans, 

sinna jafningjafræðslu og ráðgjöf til notenda, veita fræðslu fyrir aðstoðarfólk og kynna 

hugmyndafræðina fyrir almenningi og stjórnvöldum.57 Þann 8. júní 2010 var samþykkt 

samhljóða á Alþingi þingsályktunartillaga um innleiðingu á notendastýrðri persónulegri aðstoð 

(NPA) en hún er grundvöllur hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf.58 Þann 14. júní 2010 var 

samþykkt á aðalfundi samtakanna um sjálfstætt líf að leggja samtökin niður og stigið það 

mikilvæga skref að stofna formlega NPA miðstöðina þann 16. júní 2010. Miðstöðin er í eigu og 

undir stjórn fatlaðs fólks. Samkvæmt 2. gr. samþykktar miðstöðvarinnar er tilgangur félagsins að 

styðja fatlað fólk við að útvega og skipuleggja persónulega aðstoð. Starfsemi hennar byggist á 

hugmyndafræði um sjálfstætt líf (e. Independent Living) og að uppfylla skilyrði 

Evrópusamtakanna um sjálfstætt líf (ENIL, European Network of Independent Living). 

Notendastýrð persónuleg aðstoð er þjónusta sem skipulögð er af notandanum og miðar að því að 

hann eigi kost á að taka fullan þátt í þjóðfélaginu á jafnréttisgrundvelli. Aðstoðin byggist annars 

vegar á að fatlað fólk hafi fulla stjórn á allri aðstoð sem það telur sig þurfa, m.a. með því að 

ákveða hver, hvar, hvernig og hvenær aðstoðin er veitt og að fatlað fólk njóti jafnréttis og taki 

fullan þátt í samfélaginu.59

                                                            
57 Vilborg Jóhannesdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir "Upphaf notendastýrðar þjónustu á 
Íslandi," í Rannsóknir í félagsvísindum X, ritstj. Gunnar Þór Jóhannesson og Helga Björnsdóttir (Félags‐ og 
mannvísindadeild: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2009). 
58 Félags‐ og tryggingamálanefnd, "Þingsályktun um notendastýrða persónulega aðstoð við fólk með fötlun,"  
(Reykjavík: Alþingi, 2010). 
59 NPA miðstöðin, "Samþykktir,"  http://npa.is/index.php/npa‐miestoeein/samtykktir. 
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4 Yfirfærsla málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga 
Undirbúningur að flutningi málefna fólks með fötlun frá ríki til sveitarfélaga hefur staðið yfir 

með hléum frá 1992.60 Árið 1996 samþykkti Alþingi breytingar á  gildandi lögum nr. 59/1992 

um málefni fatlaðra þar sem lögfest var bráðabirgðaákvæði. Þar segir að eftir gildistöku laganna 

eigi félagsmálaráðherra að gera ráðstafanir til að undirbúa yfirfærslu málefna fatlaðra til 

sveitarfélaganna og skipa verkefnisstjórn/stjórnir í því skyni. Við undirbúninginn átti að huga að 

réttindagæslu fatlaðra. Áður en að yfirfærslu málaflokksins kæmi ætti Alþingi m.a. að samþykkja 

ný lög um félagsþjónustu sveitarfélaga sem tækju til þeirrar þjónustu sem veitt yrði samkvæmt 

gildandi lögum um málefni fatlaðra fyrir utan starfsemi Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins 

en gera sérstök lög um hana. Einnig átti Alþingi að gera breytingar á lögum um tekjustofn 

sveitarfélaga.61 Í kjölfar þessarar samþykktar skipaði félagsmálaráðherra nefndir til að undirbúa 

yfirfærsluna. Afrakstur þeirrar vinnu var m.a. ítarlegar upplýsingar um faglega stöðu þjónustu 

við fólk með fötlun ásamt tillögum að mati á kostnaði við þjónustu og fjármögnun hennar á 

vegum sveitarfélaga. Þrátt fyrir vandaðan undirbúning náðist ekki samkomulag um yfirfærsluna 

milli ríkis og sveitarfélaga og var verkefnið lagt til hliðar árið 2000.  

 

Ákvörðun um að hefja að nýju undirbúning að yfirfærslu þjónustu við fólk með fötlun var tekin á 

samráðsfundi að frumkvæði fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga með ríkinu þann 16. 

febrúar 2007. Í apríl það sama ár skipaði félagsmálaráðherra sérstaka verkefnisstjórn til þess að 

stýra vinnunni. Verkefnisstjórnin var skipuð fulltrúum þeirra ráðuneyta sem koma að 

málaflokknum ásamt fulltrúum sveitarfélaga og heildarsamtaka fólks með fötlun. Samband 

íslenskra sveitarfélaga og ríkið skrifuðu síðan undir viljayfirlýsingu um yfirfærslu málefna 

fatlaðra þann 13. mars 2009. Meginmarkmið með yfirfærslunni var að stuðla að samþættingu 

félagslegrar þjónustu við íbúa sveitarfélaganna og stuðla þannig að heildstæðari og um leið 

bættri félagslegrar þjónustu við þá einstaklinga sem þurfa á þjónustunni að halda í daglegu lífi.62  

Á sama tíma og stjórnsýslan var að hefja undirbúning að yfirfærslu málaflokks fatlaðra hófust 

umræður og undirbúningur að stofnun reynslusveitarfélaga sem byggðust m.a. á breyttri 

verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga. 

                                                            
60 Ríkisendurskoðun, Þjónusta við fatlaða (Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 2010). 
61 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. 
62 Velferðarráðuneytið, Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða (Reykjavík: 
Velferðarráðuneytið, 2010). 
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4.1 Reynslusveitarfélög 
Ein stærsta tilraun hins opinbera með stjórnsýslu sveitarfélaga sem gerð hefur verið hér á landi 

var verkefni reynslusveitarfélaga sem hófst árið 1994 með lögum um reynslusveitarfélög nr. 

82/1994. Aðdragandinn að þessari tilraun var að Sveitarfélaganefnd setti fram tillögu í 

áfangaskýrslu sinni í október 1992 um að stofnað yrði til reynslusveitarfélaga, en slík 

tilraunastarfsemi hafði  gefist vel meðal sveitarfélaga á Norðurlöndunum. Á fundi fulltrúaráðs 

Sambands íslenskra sveitarfélaga í febrúar 1993 var samþykkt ályktun um stofnun 

reynslusveitarfélaga. Þann 8. maí 1994 samþykkti Alþingi ályktun sem heimilaði 

félagsmálaráðherra að undirbúa stofnun allt að fimm reynslusveitarfélaga og að frumvarp til  

laga um reynslusveitarfélög yrði lagt fyrir Alþingi vorið 1994 að undangengnum viðræðum 

verkefnisstjórnar reynslusveitarfélaga, félagsmálaráðuneytis og annarra fagráðuneyta um hvernig 

standa skyldi að framkvæmd verkefnisins. Auglýst var eftir þátttöku sveitarfélaga í verkefnið. 

Alls bárust 38 umsóknir frá 50 sveitarfélögum, sem sum hver voru í samræðum um sameiningu. 

Alls sóttu fjögur sveitarfélög um að taka að sér þjónustu við fatlaða, Akureyri, Húsavík, 

Hornafjörður og Vestmannaeyjar.63 Í 1. gr. laga um reynslusveitarfélög nr. 82/1994 kemur fram 

að markmið verkefnisins hafi verið að gera sveitarfélögum kleift að framkvæma tilraunir í þeim 

tilgangi að undirbúa breytingar á löggjöf um stjórnsýslu sveitarfélaganna, framkvæmd verkefna 

þeirra, tekjustofna sveitarfélaga og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Einnig kemur fram í 

lögunum að með tilraununum skuli stefnt að aukinni sjálfstjórn sveitarfélaga, laga stjórnsýslu 

þeirra betur að staðbundnum aðstæðum, bæta þjónustu við íbúana og nýta betur fjármagn hins 

opinbera. Tekið er fram að tilraunirnar megi ekki skerða réttindi íbúanna, né fela í sér auknar 

fjárhagslegar byrðar fyrir þá.64 Samkvæmt lögunum gátu einstakir ráðherrar, á grundvelli 

umsókna, veitt reynslusveitarfélögum heimildir í tiltekinn tíma og í tilraunaskyni til að taka að 

sér framkvæmd nýrra verkefna, vera undanþegin tilteknum ákvæðum laga og reglugerða, reyna 

nýtt rekstrar- og fjármögnunarfyrirkomulag í tilteknum málaflokkum og þróa nýjungar í 

stjórnsýslu sveitarfélaga. Gildistími þessara laga var til loka ársins 1999. Ákveðnum verkefnum 

var þó haldið áfram til ársloka 2001 á grundvelli laga nr. 113/1999, til að tryggja að nægileg 

reynsla fengist. Þá voru aðeins tvö sveitarfélög með málefni fatlaðra á sinni hendi, þ.e.  

Akureyrarkaupstaður og Vestmannaeyjabær. Þegar tímabili reynslusveitarfélaganna lauk gerðu 

                                                            
63 Skýrsla félagsmálaráðherra, 2002‐2003 
64 Lög um reynslusveitarfélög nr. 82/1994. 
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þessi sveitarfélög þjónustusamninga við ríkið vegna málefna fatlaðra og voru þeir endurnýjaðir 

reglulega til ársins 2011 þegar málaflokkurinn var fluttur til sveitarfélaganna.65  

 

4.2 Þjónustusamningar 
Þeir þjónustusamningar sem gerðir voru við sveitarfélög í tengslum við málefni fatlaðs fólks 

voru framkvæmdir á grundvelli 30. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og giltu til lengri 

tíma en eins árs. Í samningi um rekstrarverkefni skv. þessari grein á m.a. að skilgreina umfang og 

gæði þeirrar þjónustu sem ríkissjóður kaupir, samningstíma, greiðslur úr ríkissjóði, eftirlit með 

þjónustu og meðferð ágreiningsmála.66 Markmið 30. greinar fjárreiðulaga voru, að vanda skyldi 

til undirbúnings við samningsgerð, að sjá til þess að gagnsæjum aðferðum yrði beitt við val á 

samstarfsaðila, að ekki færi á milli mála fyrir hvaða þjónustu ríkið greiddi, að takmarka 

fjárskuldbindingu ríkisins gagnvart aðilum sem taka að sér verk fyrir ríkið, að réttarstaða notenda 

þjónustunnar yrði skýr og að haldið yrði uppi virku eftirliti með framkvæmd samninga.67 Þau 

sveitarfélög sem gerðu þjónustusamning við ríkið þess efnis að sjá um málefni fatlaðra gegn 

ákveðnu fjárframlagi frá ríkinu voru sveitarfélögin Vestmannaeyjabær, Norðurþing, 

Akureyrarbær, Sveitarfélagið Hornafjörður og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra 

(SSNV). 

 

4.3 Staða málefna fatlaðra fyrir flutning 
Yfirstjórn sértækrar þjónustu við fatlaða er á forræði velferðarráðuneytisins. Fyrir yfirfærsluna 

rak ráðuneytið svæðisskrifstofur sem sáu um framkvæmd þjónustu við fatlaða. Það eru 

svæðisskrifstofur Reykjavíkur, Reykjaness, Vesturlands, Vestfjarða, Austurlands og Suðurlands. 

Sveitarfélögin Vestmannaeyjabær, Norðurþing, Akureyrarbær, Sveitarfélagið Hornafjörður og 

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) hafa gert þjónustusamning við ríkið á 

grundvelli 13. gr. laga um málefni fatlaðra. Þessi sveitarfélög sjá um málefni fatlaðra gegn 

ákveðnu fjárframlagi frá ríkinu. Alls nutu 1711 einstaklingar með fötlun þjónustu þessara aðila 

og þar af 1205 fullorðnir. Einnig gerði ríkið þjónustusamninga við sjálfseignarstofnanir og 

félagasamtök eins og Styrktarfélagið og Sólheima. Samtals nutu 2036 einstaklingar reglulegrar 

                                                            
65 Félagsmálaráðuneytið, Reynslusveitarfélög. Mat á árangri (Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið, 2003). 
66 Lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997. 
67 Fjármálaráðuneytið, Þjónustusamningar. Handbók  (Reykjavík: Fjármálaráðuneytið, 2005). 
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þjónustu við búsetu og/eða atvinnu og hæfingu og ýmis konar stoðþjónustu. Fatlað fólk sem 

nýtur sértækrar þjónustu er með mestu fötlunina. Í skipuritinu hér að neðan, mynd 2, má sjá 

hvernig skipan þjónustu málefna fatlaðra og eftirliti með henni var háttað fyrir yfirfærslu á 

málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga.  

 
Mynd 2. stjórnskipulag málefna fatlaðra fyrir yfirfærslu.68

 

4.4 Kortlagning á stöðu fatlaðra fyrir yfirfærslu 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði úttekt á stöðu fatlaðra fyrir velferðarráðuneytið 

vegna yfirflutningsins. Þar kom meðal annars fram að staða fatlaðra er mismunandi eftir 

fötlunargreiningum og búsetu. Einstaklingar með þroskahömlun búa frekar inn á sambýlum og 

bera þess merki að búa í stofnanavæddu umhverfi. Sjálfsákvörðunarréttur þeirra er síður virtur, 

þeir taka síður ákvörðun um hvað þeir gera um helgar og eftir vinnu, hvar þeir búa og með 

hverjum, hver aðstoðar þá, hvenær þeir fara að sofa, hvað þeir borða, í hvað þeir eyða peningum 

sínum og hvaða vinnu eða dagþjónustu  þeir stunda. Þeir eru síður hafðir með í ráðum við gerð 

                                                            
68Velferðarráðuneytið, Mótun framtíðar – þjónusta við fötluð börn og fullorðna 2007 – 2016. (Reykjavík: 
Velferðaráðuneytið).  
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persónulegra áætlana. Einstaklingar með þroskahömlun eru líklegri til að upplifa vanlíðan í 

samskiptum við sambýlisfólk sitt og starfsfólk sambýlisins. Þeir sem eru óánægðir með 

samskipti við starfsfólk kvarta undan stjórnsemi og skorti á virðingu. Þrátt fyrir þetta virðast 

einstaklingar með geðræna erfiðleika vera verst settir. Þeir eru líklegri til að upplifa fjárhagslega 

erfiðleika, eiga fábreyttara félagslíf, eru sjaldnar í samskiptum við vini sína og eru líklegri til að 

verða fyrir ofbeldi.69 Baráttu fatlaðs fólks fyrir sjálfstæðu lífi og mannréttindum má rekja til 

vanlíðunar og óánægju þeirra í hefðbundnu þjónustukerfi. Sjálfsagðir hlutir eins og að fara í 

sturtu, mæta í vinnu ofl. eru flóknir fyrir fatlaða og er stýrt af þjónustukerfinu. Starfsfólk innan 

þess er oft á tíðum ósamvinnuþýtt, fer í vörn eða sýnir óvirðingu með dónalegum 

athugasemdum, hunsun eða köldu viðmóti. Þar af leiðandi upplifir fatlað fólk tilvist sína minna 

virði en annarra. Margir fatlaðir einstaklingar telja því að hlutverk þeirra sé að sætta sig við að 

vera annars flokks þjóðfélagsþegn og að það sé eðlilegt að þeir búi við óviðunandi aðstæður.70  

 

 

                                                            
69 Velferðarráðuneytið, Flutningur þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga (Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 
2010). 
70 Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, "Notendastýrð persónuleg aðstoð fyrir fatlað fólk á Íslandi. 
Innleiðing og stjórnsýsla," í Rannsóknir í félagsvísindum XI, ritstj. Silja Bára Ómarsdóttir, (Reykjavík: 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2010). 
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5 Aðferðafræði rannsóknarinnar 
Þessi kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Ákveðið var að nota tilviksrannsókn sem 

unnin verður eftir eigindlegri rannsóknaraðferð og nota viðtöl. Einnig verður umfjöllun um 

framkvæmd rannsóknarinnar og þá siðferðilegu þætti sem að henni snúa.   

 

5.1 Rannsóknaraðferðin 
Í rannsóknarhluta þessarar ritgerðar verður notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Hana má rekja til 

hugmynda og kenninga úr fyrirbærafræði þar sem lögð er áhersla á að einstaklingurinn sé virkur 

túlkandi veruleikans. Aðferðin beinist að því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi 

sitt og aðstæður. Þar af leiðandi verður kenning þróuð út frá því sem rannsakandinn verður vísari 

með mismunandi heimildum. Þessari aðferð hefur verið líkt við trekt þar sem allt er galopið í 

byrjun rannsóknar en í lok hennar hefur rannsóknarefnið tekið á sig skýrari mynd.71 Við skrif á 

fræðilega hluta ritgerðarinnar studdist rannsakandi við það námsefni sem kennarar Háskóla 

Íslands nýttu við kennslu í opinberri stjórnsýslu, fræðigreinar og útgefin gögn 

velferðarráðuneytisins sem tengist efni ritgerðarinnar. Einnig nýtti höfundur heimasíður 

sveitarfélaganna sér til upplýsingar um stjórnskipulag hvers svæðis. Til að fá fram sýn 

þátttakenda á starfsumhverfi þeirra og skipulag spurði rannsakandi þá út í þann hluta starfs þeirra 

sem tengist stjórnskipulagi til að varpa ljósi á virkni stjórnskipulags þess þjónustusvæðis sem 

þeir starfa á. Til að fá innsýn inn í gæði þjónustunnar spurði rannsakandi þátttakendur út í 

aðgengi, þjónustuúrræði, biðlista og hvort gæði í þjónustu hafi aukist með breytingu á 

rekstrarformi.    

Í rannsókn þar sem byggt er á reynslu fólks er ályktunaraðferðin kölluð aðleiðsla. Hún er leið 

okkar til að nota reynslu fólks til að afla almennrar þekkingar. Niðurstaða aðleiðslu er aldrei 

                                                            
71 Jón Gunnar Bernburg, "Hvernig útskýrir maður aðferðafræði félagsvísinda?," Vísindavefurinn, 
http://visindavefur.is/?id=5420. (Sótt þann 8. okt. 2011) 
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fullkomlega örugg í ljósi forsenda hennar.72 Þátttakendur lýsa sinni reynslu og upplifun í starfi 

og leggja sitt mat á starfsumhverfi sitt.  

 

5.1.1 Viðtöl  
Sú leið sem farin verður til að afla gagna er að taka viðtöl vegna þess að þau eiga vel við þegar 

rannsaka á viðhorf, þekkingu, væntingar og gildismat. Viðtölin verða óstöðluð þar sem 

umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda sem ræðir á jafnréttisgrundvelli við viðmælanda. Það er 

því mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin bakgrunni og afstöðu og þeim áhrifum 

sem hann getur haft á samskiptin. Rannsakandi þarf því að gæta þess að umræðuefnið sé 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðtölin munu fara fram í gegnum síma. Kostur símaviðtala er að 

bæði tími og kostnaður vegna ferðalaga sparast. Galli þessarar aðferðar er að hætt er við að 

viðmælandi sé tregari við að segja frá högum sínum þegar hann hvorki þekkir né sér 

rannsakandann.73 Til að gæta þess að bakgrunnur rannsakanda hefði ekki áhrif á símaviðtalið 

kynnti hann sig sem nemanda í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Hann minntist ekkert á 

eigin bakgrunn en ef þátttakendur spurðu í lok viðtals um bakgrunn rannsakanda svaraði hann 

því. Til að tryggja að viðfangsefni rannsóknarinnar væri umræðuefni símaviðtalanna studdist 

rannsakandi við viðtalsvísa þar sem hann hafði leiðbeinandi punkta innan þeirra spurninga sem 

þátttakendur gætu átt erfitt með að svara eða þyrftu leiðbeiningar við (sjá viðauka 1).  

 

5.1.2 Tilviksrannsókn  
Sú rannsóknaraðferð sem notuð verður er tilviksrannsókn (e. case study) sem byggir á eigindlegri 

aðferðafræði. Algengt er að nota tilviksrannsókn í stjórnsýslufræðum og stjórnmálafræðum en 

þessi fræðasvið tengjast efni ritgerðarinnar. Tilviksrannsókn er aðferð til að skoða eitt eða mörg 

tilvik og er ekki bundin við stað eða einstakling. Hún er notuð til að kanna samtíma fyrirbæri í 

sínu rétta umhverfi, sérstaklega þegar skil á milli fyrirbæra og samhengis á milli þeirra eru ekki 

ljós. Leitað er svara við spurningunum „hvernig“ og „hvers vegna“. Tilviksrannsóknir fást við 

viðfangsefni nútímans og rannsakandi stendur utan við atburðarásina, hefur ekki áhrif á hana. 
                                                            
72 Erlendur Jónsson, “Saga aðferðafræði heilbrigðisvísinda: Nokkur helstu viðfagnsefni og viðmið,” í Handbók í 
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, (Akureyri: 
Háskólinn á Akureyri, 2003). 
73 Helga Jónsdóttir, “Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð,” í Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2003). 
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Tilviksrannsókn reynir að varpa ljósi á ákvörðun eða röð ákvarðana, hvers vegna þær voru 

teknar, hvernig þær voru útfærðar og hver var niðurstaðan. Það sem einkennir tilviksrannsókn er 

að hún byggir á fjölbreyttum gögnum, megindlegum og eigindlegum, fyrirliggjandi gögnum og 

reiðir sig á þríprófun. Til eru þrjár mismunandi skilgreiningar á tilviksrannsóknum. Þær geta 

verið leitandi (e. exploratory), lýsandi (e. descriptive) og útskýrandi (e. explanatory).74  

 

5.2 Markmið rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar er að leita svara hvers vegna þetta stjórnskipulag var valið 

(stjórnskipulag þjónustusvæðis) og lýsa áhrifum af vali stjórnskipulags á gæði þjónustu við 

fullorðið fatlað fólk. Rannsóknarspurningin sem unnið var eftir er; Hefur stjórnskipulag hvers 

þjónustusvæðis áhrif á gæði þjónustu við fullorðið fatlað fólk? Rannsóknin er því útskýrandi. 

Tilvikin eru þjónustusvæðin. Þau eru 15 talsins og því eru þau ekki bundin ákveðnum stað né 

einstaklingum. Aðeins 14 verða rannsökuð þar sem eitt þeirra, Vestmannaeyjar, verður notað til 

að forprófa rannsóknina. Rannsakandinn er búsettur í Vestmannaeyjum og auk þess starfsmaður 

þjónustusvæðisins. Því yrði erfitt fyrir hann að gæta hlutleysis þar sem hætta er á því að hann 

lendi beggja megin við borðið. Tilviksathugun byggist á nákvæmri athugun á ákveðnu 

viðfangsefni. Í þessari rannsókn er háða breytan gæði þjónustunnar en óháða breytan er 

stjórnskipulagið. Til að geta metið gæðin eru þjónustusvæðin skoðuð og stjórnskipulag þeirra 

greint sérstaklega til að kanna hvort það hafi áhrif á gæði þjónustunnar. Það sem felst í 

stjórnskipulagi er rekstrarform þjónustusvæðis, skipulag málaflokksins, stefna eða áætlun sem 

unnin er eftir, árangursmælikvarðar og fjárhagur. Gæði þjónustunnar fela í sér hvort notandi 

þjónustunnar hafi val um þjónustuform og sé þátttakandi í mati á þjónustuþörf og þeirri vinnu 

sem lýtur að hans þörfum. Einnig hvort hann hafi áhrif á framkvæmd hennar og hafi aðgengi að 

starfsfólki málaflokksins og almennum upplýsingum um það sem í boði er. Einnig hvort 

þjónustunotandi hafi talsmann eða tengil sem hefur yfirsýn yfir þá þjónustu sem að honum lýtur.  

 

                                                            
74 Robert K. Yin, Case study research : design and methods, 4. útg., Applied social research methods series ; (Los 
Angeles, Calif.: Sage Publications, 2009). 
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5.3 Framkvæmd rannsóknar 
Rannsóknin var framkvæmd þannig að haft var samband símleiðis við þann aðila sem hefur 

umsjón með málaflokki fatlaðra samkvæmt heimasíðu sveitarfélagsins. Þeim aðilum sem ekki 

náðist samband við símleiðis sendi rannsakandi tölvupóst. Aðilunum sem samband var haft við, 

var gerð grein fyrir tilgangi og innihaldi rannsóknarinnar. Í samstarfi við þá var ákveðið hvort 

þeir tækju þátt í rannsókninni eða hvort þeir myndu benda á einhvern annan aðila. Aðeins var 

rætt við einn þátttakanda innan hvers þjónustusvæðis þó bent hefði verið á fleiri. Sá sem svaraði 

fyrst var tekinn í viðtal. Flestir þátttakendanna voru mjög jákvæðir og fannst rannsóknarefnið 

áhugavert. Þátttakendur urðu 13 talsins. Reykjavíkurborg er ekki með í þessari rannsókn þar sem 

svar barst frá þeim þegar höfundur hafði lokið úrvinnslu rannsóknar. Ferlið hjá Reykjavíkurborg 

til að fá samþykki fyrir þátttöku starfsmanns á velferðasviði krafðist skila rannsakanda á 

rannsóknaráætlun og samþykki persónuverndar. Þar sem höfundur hafði lokið úrvinnslu og var 

kominn í tímaþröng gat hann ekki beðið eftir samþykki borgarinnar fyrir þátttöku starfsmanns.   

Úrtakið var markmiðsúrtak þar sem leitað var til einstaklinga sem geta gefið sem dýpsta og 

heildstæðasta mynd af viðfangsefninu. Rannsakandi leitaði eftir þátttakendum sem starfa í dag 

innan félagsþjónustu sveitarfélaganna í stjórnunarstöðu. Einnig að þeir hefðu tekið þátt í 

undirbúningi yfirfærslunnar og skiptir þá ekki máli hvort þeir störfuðu innan 

svæðisskrifstofunnar eða stjórnsýslunnar þegar yfirfærslan varð. Val rannsakanda á 

þátttakendum getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar en rannsakandi taldi þessa 

einstaklinga hafa bestu þekkinguna og yfirsýnina á yfirfærsluna og hvernig til hefur tekist þetta 

fyrsta ár sem þjónustusvæðið hefur verið starfrækt.   

Þegar búið var að finna þátttakanda hafði rannsakandi samband við hann ýmist símleiðis eða í 

gegnum tölvupóst þar sem var ákveðinn tími í samráði við hann. Einnig fékk rannsakandi leyfi 

þátttakenda til að hljóðrita símaviðtalið. Það var síðan skráð frá orði til orðs. Í viðtalinu notaði 

rannsakandi viðtalsvísi (sjá viðauka 1) en fór aðeins út fyrir hann á þeim þjónustusvæðum sem 

höfðu verið með málefni fatlaðs fólks með þjónustusamning fyrir yfirfærslu.  Hvert símaviðtal 

tók um 20 mínútur.  
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6. Undirbúningur og myndun þjónustusvæða 
Hugmyndin að myndun þjónustusvæða er grundvölluð á því að notendur þjónustunnar og 

stofnanir dreifast ekki jafnt á milli sveitarfélaga. Það leiðir til þess að jöfnunaraðgerðir á 

grundvelli núgildandi sveitarfélagsskipunar yrðu flóknar. Myndun þjónustusvæða er því 

nauðsynleg til að einfalda jöfnunarkerfi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og til að auka hlutfall tekna 

vegna tilfærslunnar sem geta runnið beint til sveitarfélaga. Einnig krefst sérhæfð þjónusta þess að 

ákveðinn íbúafjöldi standi á bak við hana. Hæfileg stærð þjónustusvæðis tryggir frekar 

fjárhagslegan styrkleika og möguleika á að fjölbreytt sérfræðiþekking verði til staðar en það 

eykur öryggi og viðbúnað svæðanna. Sveitarfélög hafa forræði á myndun þjónustusvæða en á 

nokkrum stöðum þurfa landfræðilegar aðstæður að ráða. Við myndun þjónustusvæða þarf að taka 

mið af félagsþjónustusvæðum, dreifingu notenda, að mannafli sé til staðar til að sinna 

þjónustunni og samgöngur. Þar af leiðandi geta umdæmi landshlutasamtaka verið heppileg 

viðmið. Einnig vegna þess að á þeim vettvangi er reynsla af samstarfi.75 Við breytingu á lögum 

nr. 59/1992 var bætt við grein um myndun þjónustusvæða. Þar kemur fram í 4. gr. laganna um 

málefni fatlaðs fólks að sveitarfélög með færri íbúum en 8.000 er skylt að hefja samvinnu um 

skipulag og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk. Við stofnun þjónustusvæða gerðu sveitarfélög 

eða sveitarfélag með sér stofnskjal. Þar er tiltekið skipulag þjónustusvæða, hvernig skipulag á 

samvinnu sveitarfélaganna verði, gerð og inntak samninga ásamt því hvernig standa eigi að innra 

eftirliti þjónustusvæðanna. Einnig ber þeim að gera með sér samkomulag og samstarfssamning. Í 

samstarfssamningi á að koma fram form og skipulag þjónustu, meðal annars stjórnskipulag 

þjónustusvæðisins, rekstraraðilar þjónustu, sem eru eftir atvikum sveitarfélög, byggðasamlög eða 

sjálfstæðir aðilar, gerð og inntak þjónustusamninga og fjármögnun þjónustunnar innan 

svæðisins.76 Megineinkenni samstarfsformsins er samstaða og samábyrgð sveitarfélaganna þar 

sem yfirbyggingin er takmörkuð og þjónustan veitt á grunni jafnræðis. Lögð er áhersla á 

nærþjónustu og sameiginlega nýtingu þjónustuúrræða þar sem því verður við komið. Með því að 

fara þessa leið eru sveitarfélög betur í stakk búin til að mæta óvæntum útgjöldum.77 Einnig á það 

                                                            
75 Málþing um flutning þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga, "Málstofa C ‐ myndun þjónustusvæða," ritstj. 
Anna Guðrún Björnsdóttir (2009). 
76 Velferðarráðuneytið, Tilfærsla þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. Undirbúningur sveitarfélaga og 
myndun þjónustusvæða (Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2010). 
77 Sigurður H. Helgason, Sameiginlegt þjónustusvæði á Vesturlandi um þjónustu við fatlaða (Reykjavík: 
Stjórnarhættir, 2010). 
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að tryggja að veitendur þjónustu séu faglega og fjárhagslega sjálfbærir og stuðla að almennri 

eflingu félagsþjónustu. Til að þjónustusvæði teljist sjálfbær þurfa veitendur þjónustunnar að ráða 

yfir fjölbreyttum þjónustuúrræðum og hafa sérþekkingu á málaflokknum.  Faglegur viðbúnaður 

til að mæta þjónustuþörfum á stuttum tíma t.d. vegna fæðingar eða flutnings fatlaðs einstaklings 

inn á svæðið þarf að vera til staðar til að takast á við sveiflu í fjölda fatlaðra og þjónustuþörfum 

þeirra. Einnig þarf að vera til staðar áætlun sem inniheldur skynsamlegar jöfnunaraðgerðir til að 

tryggja fjármuni í samræmi við þjónustuþörf og vitneskja um að þau sveitarfélög sem hafa lítil 

sem engin útgjöld vegna þjónustu fatlaðra, hagnist ekki á yfirfærslu málaflokksins á kostnað 

sveitarfélaga sem bera mun meiri útgjöld.78

Sveitarfélögin hafa valið mismunandi leiðir við myndun þjónustuforma. Þjónustuformin eru 

eftirfarandi;  eigin þjónusta sveitarfélaga, þjónustusamningur við leiðandi sveitarfélag og 

byggðasamlag. Sveitarfélögin gátu farið tvær leiðir varðandi skipulag byggðasamlaga, 

byggðasamlag með miðlæga þjónustu annars vegar eða dreifða þjónustu hins vegar.  

 

6.1 Eigin þjónusta sveitarfélags 
Þetta form felur í sér að sveitarfélagið er sjálfbært í veitingu þjónustu. Íbúafjöldinn er yfir átta 

þúsund og það getur tekið yfir málaflokk án samstarfs við önnur sveitarfélög. Minni sveitarfélög 

í nágrenni geta þó óskað eftir samstarfi. Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes, 

Hafnarfjarðarkaupstaður, Kópavogsbær, Garðabær og Álftanes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur, 

Sveitarfélagið Hornafjörður og Vestmannaeyjar eru með eigin þjónustu. Þau tvö síðastnefndu 

fengu undanþágu út frá landfræðilegri legu. Kostir þjónustuformsins, eigin þjónusta, er skýr 

ábyrgð á framkvæmd þjónustunnar. Samþætting málaflokks fatlaðra og félagsþjónustunnar ætti 

að vera tiltölulega einföld sem leiðir til þess að allir íbúar sveitarfélagsins njóta sömu þjónustu. 

Vegna stærðar ætti þjónustan að vera heildstæð og mikil fagþekking að vera til staðar.79 Hér á 

eftir verður nánar fjallað um stjórnskipulag þessara sveitarfélaga, fyrir utan Vestmannaeyjar.  

 

Seltjarnarnes, Hafnarfjarðarkaupstaður, Kópavogsbær, Garðabær, Álftanes, Mosfellsbær og 

Kjósarhreppur eiga það öll sameiginlegt að Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi 
                                                            
78 Velferðarráðuneytið, Samkomulag ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða (2010). 
79 Velferðarráðuneytið, Tilfærsla þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. Undirbúningur sveitarfélaga og 
myndun þjónustusvæða (Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2010). 
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(SMFR) sá um framkvæmd þjónustunnar við fatlað fólk fyrir yfirfærsluna. Í dag er þessi 

framkvæmd yfirleitt á hendi félagsþjónustu hvers sveitarfélags. Undantekningarnar eru 

Kjósarhreppur, en þar var gerður þjónustusamningur við Mosfellsbæ sem sér um alla 

félagsþjónustu fyrir hreppinn og Seltjarnarnes sem gerði þjónustusamning við Reykjavíkurborg. 

Málefni fatlaðra í þessum sveitarfélögum eru því undir félagsþjónustunni í skipuriti 

bæjarfélaganna.      

 

6.1.1 Þjónustusvæði Reykjavíkurborgar og Seltjarnarness  
Framkvæmd þjónustunnar hjá Reykjavíkurborg var hjá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í 

Reykjavík en hún er nú veitt af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Við yfirfærsluna urðu 

Reykjavíkurborg og Seltjarnarnes eitt þjónustusvæði. Þetta er stærsta þjónustusvæðið með 

123.218 íbúa samkvæmt Hagstofu Íslands. Reykjavíkurborg skuldbatt sig til að veita íbúum 

Seltjarnarness heildstæða þjónustu. Stjórnsýsla Reykjavíkurborgar skiptist í sjö svið. Yfir hverju 

sviði eru sviðsstjórar sem fara með stjórn sviðanna í umboði bæjarstjóra en vinna jafnframt að 

stefnumörkun með því fagráði sem tilheyrir sviðinu. Framkvæmd þjónustu við fatlað fólk á 

vegum Reykjavíkurborgar fer fram á þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar. 

Þjónustumiðstöðvarnar eru sex talsins, þ.e. Miðborg og Hlíðar, Vesturbær, Laugardalur og 

Háaleiti, Breiðholt, Árbær og Grafarholt, Grafarvogur og Kjalarnes. Vesturbær og Seltjarnarnes 

mynda eitt þjónustusvæði en íbúar á Seltjarnarnesi sækja um þjónustu hjá félagsþjónustu 

Seltjarnarness. Íbúar Reykjavíkurborgar sækja þjónustu innan síns hverfis en geta einnig sótt um 

þjónustu hjá Velferðarsviði borgarinnar. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á 

velferðarþjónustu borgarinnar í umboði Velferðarráðs. Einnig sér það um stefnumótun, 

áætlanagerð, samhæfingu og samþættingu í velferðarþjónustu, eftirlit, samþykktir og pólitíska 

stefnumótun ásamt mati á árangri og gerð þjónustusamninga við þriðja aðila t.d. Ás 

styrktarfélag.80

 

6.1.2 Kópavogur 
Kópavogur er með 30.779 íbúa samkvæmt Hagstofu Íslands og er annað stærsta þjónustusvæðið. 

Stjórnsýsla Kópavogs skiptist í fjögur svið sem heyra beint undir bæjarstjóra sem lýtur boðvaldi 

                                                            
80 Reykjavíkurborg, "Svið og stofnanir," Reykjavíkurborg, http://reykjavikurborg.is/desktopdefault.aspx/tabid‐
2784/4398_view‐751/ (sótt 11. apríl 2012). 
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bæjarstjórnar. Bæjarráð er sett sem stoðdeild en innri endurskoðun fellur undir hana. Yfir hverju 

sviði er sviðstjóri. Sviðunum er síðan skipt niður í deildir eða starfseiningar. Yfir hverri deild er 

yfirmaður. Málefni fatlaðs fólks falla undir þjónustudeild fatlaðs fólks sem er deild innan 

Velferðarsviðsins. Hlutverk Velferðarsviðs er að sjá um félagsþjónustuna í umboði 

sveitarstjórnar og sinnir hún öllum Kópavogsbúum. Leitast er við að tryggja íbúum félagslegt 

öryggi með heildstæðri félagslegri þjónustu, þar sem lögð er áhersla á að réttur íbúa sé alltaf ljós 

og einstaklingum ekki mismunað. Þjónustan er opin öllum íbúum og er í formi ráðgjafar og 

viðeigandi stuðnings og með áherslu á sjálfshjálp einstaklingsins. Fatlað fólk getur leitað til 

þjónustudeildarinnar eftir sértækum lögboðnum úrræðum á vegum sveitarfélagsins. Veitt er 

ráðgjöf og stuðningur sem tekur mið af þörfum einstaklingsins og er lögð áhersla á samstarf við 

aðra þjónustuaðila.81  

 

6.1.3 Hafnarfjarðarkaupstaður 
Íbúar Hafnarfjarðar eru 26.099 íbúar samkvæmt Hagstofu Íslands. Þeir eru því með þriðja stærsta 

þjónustusvæðið. Stefna bæjarins er að byggja upp skilvirkt stjórnkerfi þar sem starfsfólk getur 

veitt bestu þjónustu sem völ er á af þekkingu, ábyrgð og metnaði. Samkvæmt skipuriti 

Hafnarfjarðarkaupstaðar skiptist stjórnsýsla bæjarins í fimm málasvið. Stjórnsýslan er sýnd þvert 

yfir málasviðin ásamt föstum málateymum til að samhæfa starfsemina lárétt í skipulaginu en 

hefur ekki boðvald yfir hin sviðin. Yfir hverju málasviði er sviðsstjóri. Málefni fatlaðs fólk falla 

undir fjölskylduþjónustuna sem starfar í umboði fjölskylduráðs. Ráðið fellur undir 

framkvæmdastjórn sem lýtur boðvaldi bæjarstjóra.82

 

6.1.4 Þjónustusvæði Mosfellsbæjar og Kjósarhrepps 
Mosfellsbær og Kjósarhreppur mynda eitt þjónustusvæði eftir yfirfærsluna. Þetta þjónustusvæði 

er næst því að vera í kjörstærð þar sem íbúar þjónustusvæðisins eru 8.852 samkvæmt vef 

Hagstofu Íslands. Mosfellsbær sér um alla félagslega þjónustu við Kjósarhrepp í gegnum 

þjónustusamning. Þar af leiðandi fellur þjónusta við fatlað fólk undir félagsþjónustu 

Mosfellsbæjar. Stjórnsýsla Mosfellsbæjar skiptist í fimm svið. Yfir hverju sviði er 
                                                            
81 Kópavogsbær, "Svið og deildir," Kópavogsbær, http://www.kopavogur.is/stjornsyslan/svid‐og‐deildir/ (sótt 11. 
apríl 2012). 
82 Hafnarfjörður, "Stjórnkerfi," Hafnarfjarðarkaupstaður, http://www.hafnarfjordur.is/stjornkerfi/svid‐og‐deildir/ 
(sótt 11. apríl 2012). 
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framkvæmdarstjóri og heyra sviðin beint undir bæjarstjóra sem lýtur boðvaldi bæjarráðs sem 

heyrir undir bæjarstjórn. Innan hvers sviðs eru málaflokkar sem tengjast sviðinu. Tvær deildir 

starfa þvert á sviðin þ.e. fjármál og áætlanir og kynningarmál. Málefni fatlaðs fólks falla undir 

félagsþjónustuna sem tilheyrir fjölskyldusviði. Þar er lögð áhersla á að samþætta málefni fatlaðs 

fólks við aðra þjónustu sem bærinn veitir.83  

 

6.1.5 Þjónustusvæði Garðabæjar og Álftaness 
Álftanes og Garðabær gerðu með sér samstarfssamning varðandi málefni fatlaðs fólk og mynda 

þar af leiðandi eitt þjónustusvæði. Íbúar þjónustusvæðisins eru 13.393 samkvæmt Hagstofu 

Íslands og þetta er því áttunda stærsta þjónustusvæðið. Þau verkefni sem Svæðisskrifstofa 

Reykjaness sinnti áður eru komin á hendi Garðabæjar en þau verkefni sem Álftanes sinnti fyrir 

yfirfærslu eru þar enn. Þar af leiðandi kemur stýringin frá Garðabæ en bæjarfélögin tvö vinna í 

nánu samstarfi. Stjórnsýsla Garðabæjar skiptist í fjögur svið sem falla beint undir bæjarstjóra 

sem lýtur boðvaldi bæjarstjórnar. Bæjarráð er sett undir bæjarstjórn. Innan hvers sviðs eru taldar 

upp þær starfseiningar sem falla undir sviðið. Málefni fatlaðs fólks er ein af starfseiningum 

Fjölskyldu- og heilbrigðissviðs.84    

 

6.1.6 Sveitarfélagið Hornafjörður 
Hornafjörður er minnsta þjónustusvæðið með aðeins 2.119 íbúa samkvæmt Hagstofu Íslands. 

Sveitarfélagið fékk undanþágu vegna landfræðilegrar stöðu en þeim tilmælum var beint til þeirra 

á vegum Verkefnisstjórnar ráðuneytisins að athuga með að fara í samstarf við þjónustusvæði 

Suðurlands.85 Hornafjörður er eitt þeirra sveitarfélaga sem tók þátt í 

reynslusveitarfélagsverkefninu með góðum árangri og gerði síðan þjónustusamning við ríkið. 

Stjórnsýsla Hornafjarðar byggist upp á fimm sviðum. Yfir hverju sviði er framkvæmdastjóri sem 

ber ábyrgð á þeim starfseiningum sem falla undir hans svið. Næsti yfirmaður 

framkvæmdastjóranna er bæjarstjóri sem lýtur boðvaldi bæjarstjórnar. Bæjarráð er sett sem 

                                                            
83 Mosfellsbær, "Sviðin," Mosfellsbær, http://www.mos.is/Stjornsysla/Vinnustadurinn/Svidin/ (sótt 10. apríl 2012). 
84 Garðabær, "Bæjarskrifstofur Garðabæjar," Garðabær, http://www.gardabaer.is/Stjornsysla/baejarskrifstofur 
(sótt 10. apríl 2012). 
85 53. fundur Verkefnisstjórnar, Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga á sviði velferðarmála (Velferðarráðuneytið: 
Reykjavík, 2010). 
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stoðdeild á skipuritið. Málefni fatlaðs fólk falla undir félagsþjónustuna sem tilheyrir Fræðslu- og 

félagssviði.86  

 

6.2 Þjónustusamningur við leiðandi sveitarfélag  
Leiðandi sveitarfélag felur í sér að eitt sveitarfélag (leiðandi sveitarfélag) veitir íbúum annarra 

sveitarfélaga þjónustu samkvæmt samningi. Sveitarfélög á tilteknu svæði gera með sér samning 

um sameiginlegt þjónustusvæði. Þau sveitarfélög sem kaupa þjónustu af öðrum koma ekki að 

framkvæmd hennar með beinum hætti og takmarkast áhrif þeirra á rekstur og stjórn 

málaflokksins við ákvæði þjónustusamnings en allir íbúar svæðisins njóta sambærilegrar 

þjónustu. Kostir þessa rekstrarforms eru að veitt er heildstæð þjónusta af einu sveitarfélagi og 

mikil fagþekking er á svæðinu. Gallar rekstrarformsins eru að þau sveitarfélög sem kaupa 

þjónustuna framselja vald sitt sem getur leitt til þess að ábyrgð verði óljós. Dæmi um þetta er 

þjónustusvæði Eyjafjarðar þar sem Akureyrarbær er leiðandi sveitarfélag.87  

 
 Mynd 3.88 Stjórnskipulag þar sem rekstrarformið er leiðandi sveitarfélag. 

6.2.1 Þjónustusvæði Eyjafjarðar 
Eins og fram hefur komið hér á undan gerðist Akureyrarbær reynslusveitarfélag í upphafi árs 

1997 um þjónustu við fatlaða en framkvæmd þjónustunnar hafði áður verið á vegum 

Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra. Markmið samninga um reynslusveitarfélög var að færa 

                                                            
86 Sveitarfélagið Hornafjörður, "Skipurit Sveitarfélagsins Hornafjarðar," Sveitarfélagið Hornafjörður, 
http://www2.hornafjordur.is/stjornsysla/stjornsyslan/Skipurit/ (sótt 10. apríl). 
87 Velferðarráðuneytið, Viljayfirlýsing ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga 
(Reykjavík: Velferðarráðuneytið, 2009). 
88 Sama heimild. 
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stjórn og ábyrgð á framkvæmd þjónustunnar við fatlaða yfir á eina hendi til að ná betri nýtingu á 

fjármagni og bættri þjónustu við fatlað fólk. Samningurinn um reynslusveitarfélag rann út um 

áramótin 2001/2002 og náðist ekki samkomulag um þjónustusamning milli ríkisins og 

Akureyrarbæjar fyrr en í maí 2002. Allt til dagsins í dag hefur Akureyrarbær verið leiðandi 

sveitarfélag í málefnum fatlaðra á Eyjafjarðarsvæðinu. Á þessum árum hefur Akureyrarbær 

unnið að því að þróa samþættingu verkefna við félagsþjónustu bæjarins með því að efla samstarf 

og samvinnu í málefnum fatlaðra, aldraðra og heilsugæslunnar. Bæjarstjórinn á Akureyri og 

sveitarstjórar Eyjafjarðarsveitar, Grýtubakkahrepps, Hörgársveitar og Svalbarðsstrandarhrepps 

undirrituðu  samning um sameiginlegt þjónustusvæði í Eyjafirði. Þjónustusvæðið er því stærsta 

þjónustusvæðið utan höfuðborgarsvæðisins en er fimmta stærsta svæðið þegar þau eru talin með. 

Með samningnum skuldbatt Akureyrarbær sig til að veita fólki með fötlun á þjónustusvæðinu 

þjónustu á jafnræðisgrundvelli byggða á mati á þjónustuþörf.89  

Tafla 1. Sveitarfélög þjónustusvæðis Eyjafjarðar  
Sveitarfélag Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu Stærð sveitarfélags í km² 
Akureyrarkaupstaður 17.754 138 
Eyjafjarðarsveit 1.025 1.795 
Svalbarðsstrandarhreppur 400 50 
Hörgársveit 600 893 
Grýtubakkahreppur 334 438 
Samtals fjöldi/stærð 20.113 3.314 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Sveitarfélögin fimm bera sameiginlega ábyrgð á fjármögnun þjónustu innan svæðisins og greiða 

tekjuauka vegna þjónustu við fatlaða 0,25% af útsvarsstofni til Akureyrarbæjar. Framlög 

Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlaða renna til Akureyrarbæjar sem og tekjur af 

rekstri einstakra þjónustueininga. Stjórn og framkvæmd samningsins er í höndum 

Akureyrarbæjar.90  

                                                            
89 Akureyrarbær, "Sameiginlegt þjónustusvæði fyrir fatlaða," Akureyrarbær, 
http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/frettir/sameiginlegt‐thjonustusvaedi‐fyrir‐fatlada (sótt 10. apríl 2012). 
90 Sama heimild. 
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Mynd 4.91 Skipurit þjónustusvæðis Eyjafjarðar. 

Hvert sveitarfélag á þjónustusvæðinu tilnefnir einn fulltrúa í þjónusturáð. Þeir setja starfsreglur. 

Hlutverk ráðsins er að fjalla um stefnumótun og áætlanagerð sem tengist þjónustu við fatlað fólk, 

taka stefnumarkandi ákvarðanir og gera rekstrar- og fjárhagsáætlun fyrir þjónustusvæðið.  

 

6.3 Byggðasamlag.  
Sveitarfélög geta stofnað byggðasamlag um rekstur og framkvæmd varanlegra 

samvinnuverkefna. Annars vegar um miðlæga þjónustu þar sem byggðasamlagið annast og 

framkvæmir þjónustuna og hins vegar um dreifða þjónustu. Þá gerir byggðasamlagið 

þjónustusamning við aðildarsveitarfélögin og felur þeim að veita íbúum sínum þjónustu. Stjórn 

byggðasamlags er ábyrgðaraðili þjónustunnar í samræmi við samning milli sveitarfélaga og hefur 

umsjón og eftirlit með framkvæmd þjónustunnar. Flest minni sveitarfélög fóru þá leið að stofna 

byggðasamlag með dreifða þjónustu. Kostir þessa rekstrarforms er að sveitarfélög geta mótað eigin 

áherslur og koma að framkvæmd þjónustunnar. Samþætting félagsþjónustunnar ætti að vera auðveld 

og sérfræðiþekking er í nærumhverfinu. Gallar þessa forms eru að einhver sveitarfélög framselja vald 

sitt sem eykur hættu á að ábyrgð verði óljós. Fagþekking verði dreifð og ekki er hægt að tryggja 

jafnræði innan svæðisins. Það eru þjónustusvæði Suðurlands, þjónustusvæði Vesturlands, 

þjónustusvæði Norðurlands vestra, þjónustusvæði Austurlands, þjónustusvæði Vestfjarða, 

                                                            
91 Teiknað upp af höfundi. 
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þjónustusvæði Suðurnesja og þjónustusvæði Norðausturlands.92 Nánar er kveðið á um í 94. gr. 

sveitarstjórnarlaganna hvað skuli vera í samningi um byggðasamlag.93  

 
 Mynd 5.94 Skipurit byggðasamlags með dreifðri þjónustu. 

Þjónusta við fatlaða á Norðurlandi vestra er dæmi um þetta líkan en Samtök sveitarfélaga á 

Norðurlandi vestra (SSNV) hafa rekið byggðasamlag um málefni fatlaðra á grundvelli 

þjónustusamnings við félags- og tryggingamálaráðuneytið frá árinu 1999.95

 

Það sem er sameiginlegt hjá öllum þjónustusvæðunum er að þjónusta við fatlaða er samþætt við 

félagsþjónustu sveitarfélaganna. Þannig nýtur fatlað fólk heildstæðrar nærþjónustu hjá 

félagsþjónustu lögheimilissveitarfélags. Félagsþjónusturnar hafa þann sveigjanleika að geta veitt 

þjónustu í samræmi við áherslur og aðstæður á hverju svæði fyrir sig. Á þjónustusvæðinu er 

þjónustan veitt á jafnræðisgrundvelli og byggist hún á mati á þjónustuþörf. Þetta þýðir að sá sem 

er metinn í mestri þörf fyrir búsetuþjónustu á sambýlum eða þjónustu- og íbúðakjörnum hefur 

                                                            
92 Velferðarráðuneytið, Tilfærsla þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. Undirbúningur sveitarfélaga og 
myndun þjónustusvæða. 
93 Sveitarstjórnarlög. 
94 Velferðarráðuneytið, Tilfærsla þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. Undirbúningur sveitarfélaga og 
myndun þjónustusvæða. 
95 Sama heimild. 
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forgang að slíkri þjónustu, óháð búsetu. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 38/2011 bera 

sveitarfélög einfalda ábyrgð á fjárhagslegum skuldbindingum byggðasamlags sem þau eru aðilar 

að en innbyrðis skiptist ábyrgðin í hlutfalli við íbúatölu.   

 

6.3.1 Þjónustusvæði Norðurlands vestra 
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) gerðu þjónustusamning við ríkið 1999. Þá var 

ríkið búið að vera að vinna að yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélaganna. Á þessum 

tímapunkti var orðið nokkuð ljóst að ekki næðist samkomulag um yfirfærslu málaflokksins. 

Sveitarstjórnarmenn og heimaaðilar héldu því áfram að vinna að þessu og horfðu til 13. gr. laga 

nr. 59/1992 þar sem kemur fram að svæðisráð eigi að hafa frumkvæði að því að unnið sé að 

samningi milli ríkis og sveitarfélaga um að þau annist þjónustu við fatlaða að hluta til eða að öllu 

leyti, ýmist á vettvangi sveitarfélaga, byggðasamlaga eða héraðsnefnda. Í samningnum á að 

koma fram hvaða þjónustu sveitarfélögunum er ætlað að inna af hendi, greiðsla kostnaðar úr 

ríkissjóði og framlög til stofnana úr Framkvæmdasjóði fatlaðra.96 Litlar breytingar urðu við 

yfirfærsluna 2011. Þjónustusamningurinn rann úr gildi en rekstrarformið er áfram það sama 

nema fjármagnið kemur með öðrum hætti frá ríkinu. Þá bættust tvö sveitarfélög við, 

Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð. Við það varð þjónustusvæðið níunda stærsta svæðið á landsvísu. 

Þau sveitarfélög sem standa að þjónustusvæði Norðurlands vestra ásamt íbúafjölda hvers 

sveitarfélags eru eftirfarandi;  

Tafla 2. Sveitarfélög þjónustusvæðis Norðurlands vestra. 
Sveitarfélag Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu Stærð sveitarfélags í km² 
Akrahreppur 201 1.361 
Blönduósbær 904 181 
Dalvíkurbyggð 1.960 596 
Fjallabyggð 2.030 365 
Húnavatnshreppur 417 3.822 
Húnaþing vestra 1.222 3.017 
Skagabyggð 105 394 
Sveitarfélagið Skagaströnd 530 50 
Sveitarfélagið Skagafjörður 4.110 4168 
Samtals fjöldi/stærð 11.579 13.954 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Fjögur þjónustusvæði mynda starfssvæði byggðasamlagsins. Þjónustusvæðin eru 

þjónustusvæði Húnaþings vestra, þjónustusvæði Austur - Húnavatnssýslu, 

                                                            
96 Lög um málefni fatlaðra. 
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þjónustusvæði Skagafjarðar og Akrahrepps og þjónustusvæði Fjallabyggðar og 

Dalvíkurbyggðar. Byggðasamlagið gerir samninga um framkvæmd verkefnisins á 

viðkomandi þjónustusvæði þar sem tilgreindir eru þeir þjónustuþættir sem viðkomandi 

þjónustusvæði annast. Stjórn þjónustusamnings fer eftir samstarfssamningi um starfrækslu 

byggðasamlags um málefni fatlaðra. Framkvæmd samningsins er í höndum félagsþjónustu 

sveitarfélaganna en innan þjónustusvæðisins eru fimm félagsþjónustusvæði. Meginmarkmið 

þjónustusamningsins er að samþætta þjónustu fatlaðra í heimabyggð og fella hana sem framast er 

unnt að starfsemi annarra þjónustuaðila, færa þjónustuna nær notendum og auðvelda þannig 

aðgang að henni. Það er gert með meiri skilvirkni, betri nýtingu fjármuna og aukin þjónustugæði 

að leiðarljósi.97  

 

Mynd 6.98 Skipurit þjónustusvæðis Norðurland vestra. 

Samhæfing þjónustusvæðisins, fag- og rekstrarlega er í höndum þjónustuhóps sem skipaður er 

félagsmálastjórum félagsþjónustunnar á þjónustusvæðinu, starfsmanni byggðasamlagsins og 

framkvæmdastjóra SSNV.  

                                                            
97 Byggðasamlag Norðurlands vestra, Þjónustusamningur sveitarfélaga um málefni fatlaðra (Siglufjörður: 
Byggðasamlag Norðurlands vestra, 2011). 
98 Teiknað upp af höfundi. 
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6.3.2 Þjónustusvæði Suðurlands 
Þrettán aðildarsveitarfélög Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) ákváðu að sameinast um 

þjónustu við fatlað fólk á grundvelli samstöðu og samábyrgðar með því að mynda eitt 

sameiginlegt þjónustusvæði með stofnun byggðasamlags. Þjónustusvæði Suðurlands er sjötta 

stærsta þjónustuvæði landsins. Þau sveitarfélög sem stóðu að stofnun þjónustusvæðis Suðurlands 

ásamt íbúafjölda hvers sveitarfélags eru eftirfarandi; 

Tafla 3. Sveitarfélög þjónustusvæðis Suðurlands. 
Sveitarfélag Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu Stærð sveitarfélags í km² 
Bláskógabyggð 935 3.279 
Grímsnes- og Grafningshreppur 400 891 
Hrunamannahreppur 795 1.391 
Hveragerðisbær 2.316 2.967 
Skeiða- og Gnúpverjahreppur 505 2.227 
Árborg 7.827 157 
Ölfus 1.915 725 
Flóahreppur 594 291 
Ásahreppur 194 2.966 
Rangárþing eystra 1.741 1.850 
Rangárþing ytra 1.523 3.177 
Mýrdalshreppur 496 761 
Skaftárhreppur 446 6.905 
Samtals fjöldi/stærð 19.687 27.587 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Fulltrúar aðildarsveitarfélaga samningsins í stjórn SASS mynda stjórn þjónustusvæðisins og 

starfa á grundvelli sérstaks umboðs. Stjórnin annast almenna stjórnun samningsins og ber ábyrgð 

á framkvæmd hans gagnvart aðildarsveitarfélögunum. Einnig ber stjórnin ábyrgð á 

þjónustusamningi um sameiginleg verkefni þjónustusvæðisins sem hún gerði við sveitarfélagið 

Árborg um sérhæfða ráðgjöf, stuðning við þjónusturáð, samninga við sjálfstæða þjónustuaðila, 

þjónustu við stjórn þjónustusvæðisins og rekstur sérhæfðra þjónustueininga. Framkvæmd 

samningsins er í höndum félagsþjónustu sveitarfélaganna Árborgar, Árnesþings, Rangárvalla- og 

V-Skaftafellssýslu.99

                                                            
99 Þjónustusvæði Suðurlands, Sameiginlegt þjónustusvæði Suðurlands um þjónustu við fatlaðra (Selfoss: Samtök 
sunnlenskra sveitarfélaga, 2010). 
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Mynd 7.100 Skipurit þjónustusvæðis Suðurlands. 

Þjónusturáð skilar tillögum og stefnumörkun til stjórnar þjónustusvæðisins. Hlutverk 

þjónusturáðs er dagleg stjórnun og samhæfing. Í því felst umsjón og forgangsröðun innan ramma 

þjónustusamnings við Sveitarfélagið Árborg, samráð vegna samninga við sjálfstæða 

þjónustuaðila og stefnumótun í samvinnu við sveitarfélög, notendur og hagsmunaaðila. Einnig 

ber ráðinu að samhæfa þjónustuna innan þjónustusvæðisins, samhæfa árangursmat, gæðastjórnun 

og innra eftirlit.101  

 

6.3.3 Þjónustusvæði Suðurnesja 
Aðildarsveitarfélög Samtaka sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS) ákváðu að sameinast um 

þjónustu við fatlaða og byggja samstarfið á sama grunni og þjónustusvæði Suðurlands. 

Samstarfið felur í sér samræmingu og uppbyggingu á sérhæfðri þjónustu innan svæðisins. Öll 

almenn þjónusta við fatlaða verður hjá sveitarfélögunum til að tryggja samþættingu málaflokks 

fatlaðra og félagslegrar þjónustu. Félagsþjónustusvæðin eru þrjú, Reykjanesbær, Grindavíkurbær 

og sveitarfélögin Garður, Sandgerðisbær og Vogar sem mynda eitt félagsþjónustusvæði.102 

                                                            
100 Teiknað upp af höfundi. 
101 Þjónustusvæði Suðurlands, Sameiginlegt þjónustusvæði Suðurlands um þjónustu við fatlaðra. 
102 Vísir, "Suðurnes verði eitt þjónustusvæði," Vísir (2012). 
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Þjónustusvæði Suðurnesja er stærsta þjónustusvæðið utan höfuðborgarsvæðisins. Eftirfarandi 

sveitarfélög eru innan þjónustusvæðis Suðurnesja;  

Tafla 4. Sveitarfélögin á Suðurnesjum. 
Sveitarfélög Fjöldi íbúa í sveitarfélagi Stærð sveitarfélags í km² 
Sveitarfélagið Garður 1.452 21 
Grindavíkurbær 2.821 434 
Reykjanesbær 13.971 145 
Sandgerðisbær 1.683 65 
Sveitarfélagið Vogar 1.161 165 
Samtals fjöldi/stærð 21.088 830 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Þjónustusvæðið fellur undir stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS). Stjórnin annast 

almenna stjórnun samningsins og ber ábyrgð á framkvæmd hans gagnvart 

aðildarsveitarfélögunum. Stjórnin gerði samning við Reykjanesbæ um sérhæfða ráðgjöf og 

umsýslu rekstrarsjóðs. Þjónusturáð fer með daglega umsýslu og er skipað félagsmálastjórum á 

þjónustusvæðinu ásamt fulltrúa fatlaðra.103

 

Mynd 8.104 Skipurit þjónustusvæðis Suðurnesja. 

                                                            
103 Sama heimild. 
104 Teiknað upp af höfundi. 
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6.3.4 Þjónustusvæði Vesturlands 
Aðildarsveitarfélög Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) ákváðu að sameinast á grundvelli 

samstöðu og samábyrgðar með því að mynda eitt sameiginlegt þjónustusvæði um þjónustu við 

fatlaða. Þjónustusvæðið er það sjöunda stærsta á landsvísu. Eftirfarandi sveitarfélög standa að 

þjónustusvæði Vesturlands;  

Tafla 5. Sveitarfélög þjónustusvæðis Vesturlands. 
Sveitarfélag Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu Stærð sveitarfélags í km² 
Borgarbyggð 3.476 4.925 
Skorradalshreppur 57 209 
Dalabyggð 684 2.440 
Akraneskaupstaður 6.623 9 
Hvalfjarðarsveit 617 494 
Snæfellsbær 1.723 689 
Stykkishólmsbær 1100 10 
Grundarfjarðarbær 903 152 
Helgafellssveit 61 250 
Eyja- og Miklaholtshreppur 135 378 
Samtals fjöldi/stærð 15.379 9.556 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Félagsþjónustusvæðin þrjú á Vesturlandi mynda grunneiningu þjónustusvæðisins. Það er 

Félagsþjónusta Akraneskaupstaðar, Félagsþjónusta Borgarbyggðar og Félags- og skólaþjónusta 

Snæfellinga. Stjórn SSV ber ábyrgð á framkvæmd samningsins gagnvart sveitarstjórnum en 

félagsþjónusta sveitarfélaganna sér um framkvæmd samningsins gagnvart notendum 

þjónustunnar. Þjónusturáð myndar stjórn þjónustusvæðis Vesturlands, ræður starfsmann sem er 

sérfræðingur í þjónustu við fatlaða og ákveður starfsstöð hans.105  

                                                            
105 Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Sameiginlegt þjónustusvæði Vesturlands um þjónustu við fatlaða (Akranes: 
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, 2010). 
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Mynd 9.106 Skipurit þjónustusvæðis Vesturlands. 

Samhæfing þjónustusvæðisins er í höndum þjónusturáðs sem er skipað forstöðumönnum 

félagsþjónustanna á þjónustusvæðinu eða staðgenglum þeirra. Hlutverk þjónusturáðs er m.a. að 

skipta framkvæmd sameiginlegra verkefna milli einstakra félagsþjónusta og hafa virkt samráð 

við fatlaða, aðstandendur og samtök þeirra við stefnumótun og framkvæmd þjónustunnar. 

 

6.3.5 Þjónustusvæði Austurlands 
Aðildarsveitarfélög Sambands sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) mynda sameiginlegt 

þjónustusvæði um þjónustu við fatlað fólk. Þjónustusvæðið er í tíunda sæti er varðar stærð á 

þjónustusvæði. Eftirfarandi sveitarfélög eru innan þjónustusvæðis Austurlands;  

 

 

 

 

                                                            
106 Teiknað upp af höfundi. 
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Tafla 6. Sveitarfélög þjónustusvæðis Austurlands. 
Sveitarfélag Fjöldi íbúa í sveitarfélaginu Stærð sveitarfélags í km² 
Fljótsdalshérað 3.401 8.917 
Vopnafjörður 668 1.914 
Borgarfjarðarhreppur 141 444 
Seyðisfjarðarkaupstaður 668 214 
Fljótsdalshreppur  80 1.529 
Djúpavogshreppur 447 1.153 
Fjarðabyggð 4.583 1.170 
Breiðdalshreppur 199 452 
Samtals fjöldi/stærð 10.187 15.793 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Stjórn Skólaskrifstofu Austurlands (SKA) sem er byggðasamlag í eigu sveitarfélaga á 

starfssvæði SSA ber ábyrgð á framkvæmd samningsins gagnvart sveitarstjórnum. Verkefni 

stjórnar eru að taka stærri og stefnumarkandi ákvarðanir varðandi framkvæmd samningsins, 

samþykkja fjárhagsáætlun B-deildar SKA vegna þjónustu við fatlað fólk, annast eftirlit og 

yfirsýn með nýtingu fjármuna vegna þjónustu við fatlað fólk á þjónustusvæðinu og annast 

samskipti við Jöfnunarsjóð sveitarfélaga og tryggja hagsmuni þjónustusvæðisins í því sambandi. 

Félagsþjónustusvæðin tvö, Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs og Félagsþjónusta Fjarðabyggðar 

mynda grunneiningu þjónustusvæðisins. Félagsþjónusta Fjarðabyggðar þjónar íbúum 

Breiðdalshrepps en Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs þjónustar önnur sveitarfélög innan 

svæðisins.107

                                                            
107 Samband sveitarfélaga á Austurlandi, Sameiginlegt þjónustusvæði Austurlands um þjónustu við fatlað fólk 
(Reyðarfjörður: Samband sveitarfélaga á Austurlandi, 2010). 
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Mynd 10.108 Skipurit þjónustusvæðis Austurlands. 

Samhæfing þjónustu er í höndum þjónustuhóps sem starfar með stjórn SKA. Þjónustuhópurinn er 

skipaður fimm fulltrúum, forstöðumanni skólaskrifstofunnar, félagsmálastjórum 

félagsþjónustusvæðanna beggja og tveimur fagmönnum á sviði málefna fatlaðs fólks. Hlutverk 

þjónustuhóps er að gera tillögur að starfsreglum hópsins og stærri ákvarðana til stjórnar SKA. 

Hann gerir tillögur til stjórnar SKA um uppbyggingu þjónustustofnana á þjónustusvæðinu og 

hefur reglulegt samstarf við fatlað fólk, aðstandendur þeirra og samtök við stefnumótun og 

framkvæmd þjónustu.109

 

6.3.6 Þjónustusvæði Vestfjarða 
Fjórðungssamband Vestfjarða vann að undirbúningi að yfirfærslu á málefnum fatlaðra fyrir hönd 

sveitarfélaga á Vestfjörðum. Niðurstaðan var að stofnað yrði nýtt Byggðasamlag Vestfjarða 

(BSV) til að halda utan um þjónustu við fatlað fólk, bæði rekstrarlega og faglega. Þar sem 

íbúafjöldi Vestfjarða nær ekki átta þúsund íbúum sótti Fjórðungssambandið um undanþágu út frá 

                                                            
108 Teiknað upp af höfundi. 
109 Samband sveitarfélaga á Austurlandi, Sameiginlegt þjónustusvæði Austurlands um þjónustu við fatlað fólk. 
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landfræðilegri stöðu, sem var samþykkt af hálfu ríkisins. Þjónustusvæðið er fjölmennast þeirra 

þjónustusvæða sem fékk undanþágu. Sveitarfélög innan byggðasamlagsins eru eftirfarandi;  

Tafla 7. Sveitarfélög þjónustusvæðis Vestfjarða 
Sveitarfélög Fjöldi íbúa í sveitarfélagi Stærð sveitarfélags í km² 
Árneshreppur 52 718 
Bolungarvíkurkaupstaður 888 111 
Ísafjarðarbær 3.824 2.397 
Kaldrananeshreppur 106 459 
Reykhólahreppur 278 1.103 
Strandabyggð 501 1.834 
Súðavíkurhreppur 192 761 
Tálknafjarðarhreppur 306 118 
Vesturbyggð 890 1.334 
Samtals fjöldi/stærð 7.037 24.728 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Við yfirfærsluna var Vestfjörðum skipt niður í fjögur félagssvæði. Hvert félagssvæði hefur 

samþætt þjónustu fatlaðra við aðra þjónustu á vegum sveitarfélaganna. Stjórn 

Fjórðungssambands Vestfjarða fer einnig með stjórn BSV. Verkefnastjóri byggðasamlagsins 

hefur umsjón og eftirlit með framkvæmd þjónustusamningsins og ber ábyrgð gagnvart 

framkvæmdastjóra og stjórn BSV að samningnum sé framfylgt. Einnig stýrir hann vinnu 

verkefnisstjórnar félagsþjónustusvæðanna. Í verkefnisstjórn sitja verkefnastjóri 

byggðasamlagsins ásamt framkvæmdastjóra fjórðungssambandsins og félagsmálastjórar 

félagsþjónustusvæðanna fjögurra. Helstu verkefni byggðasamlagsins í samvinnu við 

félagsmálasvæðin hafa verið að vinna að stefnumótun og framþróun málaflokksins fyrir 

starfssvæðið, setja og fylgja eftir gæða- og þjónustumarkmiðum, vinna að gerð fjárhags- og 

rekstraráætlana og skýrslugerð vegna starfseminnar og hafa eftirlit með því að fjárhagslegar 

skuldbindingar séu samkvæmt ákvæðum þjónustusamnings.110

                                                            
110 Vísir, "Byggðasamlag stofnað um málefni fatlaðra," Vísir (2010). 
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Mynd 11.111 Skipurit þjónustusvæðis Vestfjarða. 

Hlutverk verkefnisstjórnar er að taka faglega afstöðu til þeirrar þjónustu sem óskað er eftir, sinna 

eftirliti með þjónustu og vinna saman að því að viðhalda þeirri þjónustu sem í boði hefur verið.  

 

6.3.7 Þjónustusvæði Norðausturlands 
Sveitarfélagið Norðurþing, fyrir hönd sveitarfélaganna sem það veitir félagsþjónustu, sótti um 

undanþágu vegna landfræðilegra ástæðna. Landsvæðið er mjög víðfemt og undanþágan var 

samþykkt. Jafnframt lagði verkefnisstjórn áherslu á af hálfu ríkisins að sveitarfélagið kanni 

möguleika á samvinnu við önnur sveitarfélög eða þjónustusvæði. Sveitarfélögin sem Norðurþing 

þjónustar eru eftirfarandi;  

 

 

 

 

 

                                                            
111 Teiknað upp af höfundi. 
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Tafla 8. Sveitarfélög þjónustusvæðis Norðausturlands. 
Sveitarfélag Fjöldi íbúa í sveitarfélagi Stærð sveitarfélags í km² 
Skútustaðahreppur 386 6.034 
Þingeyjarsveit 922 6.005 
Norðurþing 2.905 3.755 
Tjörneshreppur 57 196 
Svalbarðshreppur 106 1.131 
Langanesbyggð 505 1.340 
Samtals fjöldi/stærð 4.881 18.461 
Íbúafjöldi sveitarfélaga er fenginn af vef Hagstofunnar. Stærð þeirra er fengin af vef Landmælinga Íslands. 

Sveitarfélögin á Norðausturlandi mynda sameiginlegt þjónustusvæði. Félagsmálastjóri 

Norðurþings er fulltrúi Félagsmála- og barnaverndarnefndar Norðurþings og fer með 

framkvæmd félagsþjónustu sveitarfélagsins. Félagsmála- og barnaverndarnefnd Norðurþings er 

fimm manna nefnd sem ber ábyrgð á almennum málum og stefnumótun í málaflokknum. Félags- 

og barnaverndarnefnd Þingeyinga er fimm manna nefnd skipuð af Héraðsnefnd. Nefndin ber 

formlega ábyrgð á meðferð allra einstaklingsmála en starfsmenn sinna daglegri meðferð og 

afgreiðslu. Sveitarfélögin sem heyra undir nefndina eru Norðurþing, Skútustaðahreppur, 

Þingeyjarsveit, Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur og Langanesbyggð.112

 

                                                            
112 Norðurþing, "Félagsmálastjóri,"  http://www.nordurthing.is/is/stjornsysla/svid‐og‐deildir/felagsmalastjori. 
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6.4 Samantekt á stjórnskipulagi þjónustusvæðanna 
Hér á undan hefur verið fjallað um mismunandi rekstrarform þjónustusvæðanna, stærð þeirra og 

stjórnskipulag. Tafla 9 er samantekt á stjórnunarlögum sveitarfélaganna. 

Tafla 9. Samantekt á stjórnunarlögum sveitarfélaga samkvæmt skipuriti þeirra. 
  Fjöldi 

Íbúa 
Stærð 
km² 

Borgar‐
stjórn 

Sveitarstj 

Bæjarráð  Bæjar/ 
Sveitar‐
stjóri 

Fagráð  Framkv. 
stj. 

Sviðstjóri 

Svið  Deild 
Starfs‐
eining 

Notandi  Hverfa‐ 
skipulag 
Félagsþj. 

Eigin þjónusta                       
Reykjavík  123.218  279            6 
Kópavogur  30.779  84            1 
Hafnarfjörður  26.099  143            2 
Mosfellsbær  8.852  482            1 
Garðabær  13.399  90              2 
Hornafjörður  2.199  6.317              1 
Leiðandi sv.            Þjónustu‐

ráð 
         

Eyjafjörður  20.113  3.314            1 
Byggðasamlag                       
Norðurl. vestra  11.579  13.954            4 
Suðurland  19.687  27.587           3 
Suðurnes  21.088  830            3 
Vesturland  15.379  9.556             3 
Austurland  10.187  15.793            2 
Vestfirðir  7.037  24.728            4 
Norðausturl.  4.881  18.461             1 

 

Þegar stjórnskipulag eigin þjónustu er skoðað sker Garðabær sig úr þar sem stjórnunarlögin þar 

eru færri en hjá hinum. Þeir eru stýrandi í samstarfi við Álftanes og vinna að stefnumörkun í 

málaflokknum í samvinnu við þá. Það sama gildir um leiðandi sveitarfélagsformið. Þar eru færri 

stjórnunarlög en Akureyri starfar í samráði við sveitarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu um 

stefnumörkun málaflokksins í gegnum þjónusturáð. Þegar byggðasamlögin eru skoðuð sést að 

stjórnunarlögin þar eru öll svipuð. Í stað fagráða hjá sveitarfélögum með eigin þjónustu er 

þjónusturáð þar sem stefnumarkandi ákvarðanir eru teknar. Í byggðasamlagsforminu er 

framkvæmd þjónustu hjá félagsþjónustum sveitarfélaga sem gert hafa þjónustusamning við stjórn 

byggðasamlagsins. Félagsþjónustusvæðin innan byggðasamlagsins geta verið frá einu svæði upp 

í fjögur. Þar af leiðandi er framkvæmd þjónustunnar dreifð. Annað sem einkennir 

byggðasamlagsformið er stærð svæðisins í ferkílómetrum. Aðeins þjónustusvæði Suðurnesja sker 

sig úr þar og Hornafjörður er á undanþágu vegna landfræðilegrar stöðu.  

Þegar upp er staðið virðast boðleiðir þjónustusvæðanna vera svipaðar burt séð frá því hvaða 

rekstrarform er valið. Þegar litið er til Reykjavíkurborgar er framkvæmd þjónustunnar í hverfum 
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borgarinnar en framkvæmd þjónustunnar hjá byggðasamlögum er hjá félagsþjónustu 

sveitarfélaganna. Markmiðið virðist vera það sama að færa þjónustuna sem næst 

þjónustuþeganum. Þegar fyrirmælakeðja skipuritanna er skoðuð frá þjónustuþeganum að því 

stjórnunarlagi þar sem ákvarðanir eru teknar er hún í flestum tilfellum jafnlöng. Getur munað 

einu stjórnunarlagi til eða frá. 

Munurinn á rekstrarformunum er því stærð þjónustusvæðanna bæði er varðar íbúafjölda og 

landfræðileg stærð þeirra. Framkvæmd þjónustunnar, hvort hún sé miðlæg eða dreifð og fjöldi 

þeirra sveitarfélaga sem koma að ákvörðunartöku um stefnumótun innan málaflokksins.     

 

6.5 Fjármögnun þjónustusvæðis 
Kostnaðarmat vegna framkvæmdar þjónustu við fatlaða er margþætt. Til að gæta sanngirni við 

skiptingu fjármagns eftir þjónustusvæðum var safnað upplýsingum frá veitendum þjónustunnar 

um fjölda og þjónustuþörf einstaklinga sem fengu þjónustu og þeirra sem voru á biðlista. Einnig 

var beðið um upplýsingar um hvernig fjárframlög skiptust á milli ólíkra þjónustuþátta. Út frá 

þessum upplýsingum var gerð greining á ólíkum valkostum við tekjutilfærslu til sveitarfélaga og 

jöfnunaraðgerðir. Í því sambandi var kostnaði m.a. dreift á sveitarfélög á grundvelli fjölda 

fatlaðra, mats á umönnunarþyngd og einingarkostnaðar. Síðan var kannað hversu nálægt ólíkar 

reikniaðferðir til fjármögnunar komust áætluðum kostnaði sveitarfélaganna.113 Ákveðið var að 

verulegur hluti fjármagns vegna framkvæmdar þjónustu við fatlaða myndi renna um 

Jöfnunarsjóð. Fjármagn úr Jöfnunarsjóði myndi síðan renna beint til þeirra aðila sem veita 

þjónustuna. Að auki þurfa sveitarfélög að láta beinan tekjuauka vegna yfirfærslunnar renna til 

veitanda þjónustunnar. Ef valin yrði sú leið að byggðasamlagi eða leiðandi sveitarfélagi yrði 

falið að veita almenna félagsþjónustu yrðu sveitarfélögin að fjármagna það af núverandi 

tekjum.114 80% þess fjármagns sem þjónustusvæðin fá koma úr Jöfnunarsjóði og 20 % koma í 

gegnum útsvar sveitarfélaganna. Við tilfærsluna var ákveðið að hækka útsvarsstofn 

sveitarfélaganna um 0,25%.  

                                                            
113 Stjórnarhættir ehf, Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga á sviði velferðarmála. Kostnaðarmat vegna yfirfærslu 
þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga (Reykjavík: Stjórnarhættir, án ártals). 
114 Velferðarráðuneytið, Tilfærsla þjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. Undirbúningur sveitarfélaga og 
myndun þjónustusvæða. 
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7 Gæði 
Innan málaflokks fatlaðra hafa ekki verið notuð stöðluð mælitæki til að meta gæði þjónustu við 

fatlaða.115 John S. Oakland telur að hægt sé að sjá, heyra og finna ýmis einkenni hjá stofnunum 

þar sem gæði hafa einhverja þýðingu. Stjórnendur þurfa því að leggja áherslu á stöðugar 

umbætur. Það gera þeir með því að koma á skipulagi, skilgreina þjónustunotendur, skilgreina 

þarfir þjónustunotenda, meta fjárhagslega getu til að koma til móts við þarfir þeirra og tryggja að 

þjónustan sé í samræmi við kröfur um frammistöðu og hagkvæmni. Einblína þarf á 

fyrirbyggjandi aðgerðir í stað þess að leggja megináherslu á lausnir vandamála, tryggja fræðslu 

og þjálfun og rýna í stjórnkerfið til að viðhalda og bæta frammistöðuna. Stefnan þarf að vera 

sýnileg, allir þurfa að vera ábyrgir fyrir eigin frammistöðu og menningin á að stuðla að því að 

hlutirnir séu gerðir rétt í fyrsta sinn. Fyrstu fjögur skrefin í líkani Oaklands tengjast 

stefnumörkun. Fyrsta skrefið er skuldbinding til breytinga og í framhaldinu þarf að skilgreina 

framtíðarsýn og hlutverk. Út frá hlutverkinu eru mikilvægir árangursþættir skilgreindir og 

árangursvísar gerðir til að mæla þættina. Að því loknu þarf að skilgreina hvaða ferli innan 

stofnunarinnar er meginferlið  og því næst er gerð ferlagreining, þar sem ferlin eru kortlögð til að 

skilja starfsemina til fulls. Þegar þessi vinna hefur verið unnin er kominn grunnur fyrir ISO 9001 

gæðastjórnunarkerfi. Samkvæmt ISO staðlinum eru gæði skilgreind sem safn tiltekinna 

eðlislægra eiginleika sem uppfylla kröfur. Krafa er þá skilgreind sem yfirlýst þörf eða vænting 

og gæðastjórnun er samhæfð starfsemi til að stýra og stjórna stofnun með tilliti til gæða. 

Gæðastjórnunarkerfi er stjórnunarkerfi til að stýra eða stjórna stofnun með tilliti til gæða og 

stjórnunarkerfi er til að setja fram stefnu og markmið og leiðir til að ná markmiðunum. Altæk 

gæðastjórnun er því stjórnunarstefna stofnunarinnar sem snýst um gæði og byggist á þátttöku 

allra starfsmanna. Hún miðar að því að ná langtíma árangri með því að stuðla að ánægju 

þjónustunotandans og bæta hag allra starfsmanna stofnunarinnar og samfélagsins. Sjálfsmat 

samkvæmt EFQM líkaninu og notkun hagnýtra viðmiða eru leiðir til að koma auga á frekari 

tækifæri til úrbóta. Á þessu stigi er þörf á forgangsröðun verkefna því skilja þarf á milli ferla sem 

virka og þeirra sem gera það ekki. Þá ferla sem ekki virka þarf að endurhanna. 116

 

                                                            
115 Ríkisendurskoðun, Þjónusta við fatlaða. (Reykjavík: Ríkisendurskoðun, 2010). 
116 Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, Afburðaárangur. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007). 
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Jack Welch, fyrrverandi forstjóri bílaframleiðandans General Motors taldi að til þess að 

þjónustan gegndi því hlutverki sem henni væri ætlað þyrftu menn að vera vakandi fyrir upplifun 

og reynslu þeirra sem nýta þjónustuna.117 Gæði nást ekki án vinnu og umhugsunar. Fullnægjandi 

árangur næst ekki nema stjórnun og skipulag sé til staðar.118 Lykilþáttur gæðamælinga að mati 

Gardners (1999) er þegar sjónarhorn þjónustunotandans er tekið með og skipulagsheildir, 

stefnuskrár og þjónustuleiðir eru nýttar til að útfæra þjónustu. Breyttar áherslur í þjónustu og 

umræður þar að lútandi stuðla að auknum skilningi á því sem að er stefnt og hvernig beri að gera 

hlutina.119 Undirstaða árangurs er því þegar veitendur þjónustunnar starfa eftir þeim kenningum 

og stefnu sem hvert þjónustusvæði setur sér.   

Árið 2006 komu fram drög að stefnu og framkvæmdaáætlun sem sett voru fram samkvæmt 

lögum um málefni fatlaðra. Samkvæmt þeim bar velferðarráðuneytinu (þá félagsmálaráðuneytið) 

að annast stefnumótun og gerð heildaráætlana í málaflokknum.120 Þessi drög voru aldrei staðfest 

af ráðuneytinu en svæðisskrifstofum og sveitarfélögum sem unnu eftir þjónustusamningum var 

gert skylt að vinna eftir þeim.121 Að gerð stefnunnar komu þrír vinnuhópar sem innihéldu fulltrúa 

hagsmunaaðila sem eru notendur, aðstandendur og starfsmenn og þrír ráðgjafahópar sem voru 

einkum skipaðir lykilstarfsmönnum innan málaflokksins. Einn hluti þessarar stefnu var 

gæðastarf. Í því fólst að þjónustan ætti að mótast og stýrast í samræmi við hugmyndir og aðferðir 

sem fram hafa komið og auknar kröfur um gæði hennar. Þær kröfur lúta meðal annars að færni 

starfsfólks í samskiptum og virðingu fyrir þeim sem þjónað er. Markmið gæðastarfs er að 

skilgreint verklag tryggi jafnræði og jafnrétti á landsvísu og að nánar tiltekin viðmið um gæði 

þjónustunnar, gæðastaðlar, séu jafnan viðhöfð og fylgt eftir með árangursmælingum. Einnig 

leggur ráðuneytið áherslu á innra og ytra gæðaeftirlit með því að beita EFQM-sjálfsmati. 

Þrennskonar tilgangur er með EFQM matinu. Í fyrsta lagi að nota það sem stjórntæki til að 

auðvelda yfirsýn yfir starfsemina eða stofnunina. Í öðru lagi sem tæki til greiningar á þörfum 

fyrir umbætur. Í þriðja lagi sem aðferð til samanburðar við önnur fyrirtæki eða stofnanir sem 

skara fram úr í þróunarverkefnum. Gæðastarf er sá þáttur starfseminnar sem á að vera í sífelldri 

                                                            
117 Vilborg Jóhannsdóttir, “Gæðastýrð þjónusta byggð á viðhorfum notenda,” í Fötlunarfræði. Sjónarhorn, áherslur 
og aðferðir á nýju fræðasviði, ritstj. Rannveig Traustadóttir, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003). 
118 Helga Drummond, Gæðastjórnun, Leið til betri árangurs (Reykjavík: Framtíðarsýn hf, 1993). 
119 Vilborg Jóhannesdóttir, “Gæðastýrð þjónusta byggð á viðhorfum notenda,” 
120 Félagsmálaráðuneytið, Mótum framtíð ‐ markmið, verklag, hugmyndafræði og greining. 
121 Guðbjartur Hannesson, "Þjónusta við fatlaða ‐ Málaflokkur á tímamótum," Velferðarráðuneytið, 
http://www.velferdarraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/5180. 
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mótun og slíka viðleitni ætlaði ráðuneytið að styðja sérstaklega fjárhagslega. Einn hluti af þessu 

gæðastarfi átti að vera gerð, notkun og uppfærsla gæðahandbókar sem átti að innihalda, skýra og 

skipulega skráningu á gæðakerfi þeirrar starfsemi sem fram færi. Það er stefnu í gæðamálum, 

áætlanir, verklagsreglur og vinnuleiðbeiningar. Starfsemi sem styðst við gæðahandbók felur í sér 

að unnið er eftir fyrirfram ákveðnum verkferlum til þess að skýra ábyrgð, tryggja öruggar 

ákvarðanir, koma í veg fyrir mistök og vinna að stöðugri þróun og umbótum á verklagi sem beitt 

er.122 Til að ná árangri þarf að beita árangursmælingum. Sett er viðmið fyrir hvern árangursþátt 

um hvað telst góður árangur, hvað er viðunandi og hvað er óásættanlegt. Niðurstöður 

árangursmælinga nýtast til að segja til um hvað hefur tekist vel og taka ákvarðanir um hvað megi 

bæta og hvernig, til þess að ná settum markmiðum.123 Gæðahringurinn lokast síðan með því að 

árangursmælingarnar og eftirfylgnin hafa áhrif á mótaða stefnu. Endurskoðun á stefnu byggir þá 

meðal annars á niðurstöðum árangursmælinga og þeirrar eftirfylgdar sem gripið hefur verið til.124 

Aðeins ein svæðisskrifstofa gerði gæðahandbók með verklagsreglum og vinnuleiðbeiningum 

fyrir starfsemina. Enn hefur ráðuneytið ekki gefið út gæðahandbók, þar sem það telur að hver 

notandi sé einstakur og þarfir hans ekki þær sömu og annarra. Ráðuneytið telur það ekki vera 

sjálfgefið að sömu verklagsreglur og gæðamat gildi að öllu leyti um t.d. þroskahamlað fólk og þá 

sem búa við geðfötlun eða hreyfihömlun. Það á þó ekki að koma í veg fyrir að ráðuneytið setji 

upp samræmdar verklagsreglur og gæðastaðla um ýmsa grunnþætti upp að vissu marki. Eftirlit 

ráðuneytisins með þjónustu við fatlaða er takmarkað og starfsemiupplýsingar frá þjónustuaðilum 

eru af skornum skammti og illa sambærilegar.125 Eitt af verkefnum ríkisins fyrir yfirflutning á 

málefnum fatlaðra var breyting á lögum um málefni fatlaðra. Þrátt fyrir yfirflutninginn ber ríkið 

ábyrgð á opinberri stefnumótun í málefnum fatlaðra og gerð þjónustu- og gæðaviðmiða í 

samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga og í samráði við heildarsamtök fatlaðra 

samkvæmt 3. gr. laganna. Í 4. grein kemur fram að sveitarfélög beri ábyrgð á skipulagi og 

framkvæmd þjónustunnar við fatlað fólk þar með töldum gæðum þjónustunnar.126 Þjónusta hefur 

verið skilgreind sem ætlunarverk, ferill og frammistaða. Þjónusta er „vara“ þar sem gæðin 

byggjast fyrst og fremst á reynslu og trausti. Eftir því sem gæði byggjast meira á reynslu og 

                                                            
122 Félagsmálaráðuneytið, Mótum framtíð ‐ markmið, verklag, hugmyndafræði og greining. 
123 Vilborg Jóhannsdóttir, Gæðastýrð þjónusta byggð á viðhorfum notenda. 
124 Félagsmálaráðuneytið, Mótum framtíð ‐ markmið, verklag, hugmyndafræði og greining. 
125 Ríkisendurskoðun, Þjónusta við fatlaða (2010). 
126 Lög um málefni fatlaðs fólks með áorðnum breytingum nr. 59/1992. 
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trausti verður erfiðara að leggja mat á þau.127 Hvað felst því í gæðum þjónustu er huglægt og 

undir hverju þjónustusvæði komið og þjónustunotendum þess. Til þessa hefur ríkið ekki staðið 

sig í gerð gæðahandbóka né haft nægilegt eftirlit með að svæðisskrifstofur gerðu gæðastefnu eða 

handbók samkvæmt úttekt ríkisendurskoðunar á málaflokknum. Samkvæmt lögum um málefni 

fatlaðs fólks á ríkið að hafa umsjón með gerð þjónustu- og gæðaviðmiða í samvinnu við 

Samband íslenskra sveitarfélaga og að höfðu samráði við heildarsamtök fatlaðs fólks. Vegna 

skorts á stöðluðu gæðamati og áreiðanlegum upplýsingum um faglegan hluta í starfi með 

fötluðum er ekki mögulegt að gera huglægan samanburð á þjónustu og gæðum hennar á milli 

þjónustuaðila.128  

 

 

                                                            
127 Þórhallur Guðlaugsson, Markaðssetning þjónustu, (Reykjavík: Háskóli Íslands, Án ártals). 
128 Ríkisendurskoðun, Þjónusta við fatlaða. 
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8. Árangursmælikvarðar 
Ríkisstjórnin hefur leitað samþykkis Alþingis á framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 

samkvæmt ákvæði til bráðabrigða í XIII í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, sbr. lög 

nr. 152/2010. Samkvæmt þessu ákvæði átti ráðherra að skila þingsályktunartillögu til Alþingis 

ekki seinna en 1. okt. 2011. Þar átti að koma fram stefna í málefnum fatlaðs fólks, skýr 

forgangsröðun verkefna, markviss aðgerðaáætlun og skilgreindir árangursmælikvarðar. 

Tímasettar eru m.a. aðgerðir vegna lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, aðgengismál, biðlistar eftir þjónustu, atvinnumál fatlaðs fólks og samræmt mat á 

þjónustu. Þessi þingsályktunartillaga var ekki lögð fram fyrr en 17. janúar 2012 og hefur enn 

ekki hlotið samþykki Alþingis. Fram kemur í þingsályktunartillögu nr. 682 um 

framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014 að velferðaráðuneytið beri ábyrgð á 

öflun upplýsinga um þjónustu við fatlað fólk frá sveitarfélögunum og því að samhæfðir 

árangursmælikvarðar á grundvelli laga, stefnu í málefnum fatlaðs fólks og samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verði skilgreindir svo unnt sé að vakta þjónustuna og meta 

árangur með tilliti til jafnræðis og mannréttinda. Velferðarráðuneytið hefur heildarumsjón með 

framkvæmd áætlunarinnar en önnur ráðuneyti, þjónustusvæði, sveitarfélög og aðrir aðilar bera 

ábyrgð á einstökum aðgerðum og leggja mat á þær í samræmi við mælikvarða sem tilgreindir 

verða innan hverrar aðgerðar. Framkvæmdaáætlunin skiptist í átta málasvið og innan hvers þeirra 

eru þrjú til átta verkefni með skilgreindu markmiði. Málasviðin eru aðgengi, atvinna, félagsleg 

vernd eða sjálfstætt líf, heilbrigði, ímynd og fræðsla, jafnrétti, menntun og þátttaka. Verkefni 

sem þjónustusvæðin bera ábyrgð á eru m.a. 

Akstursþjónusta. 
Markmið Að fötluðu fólki standi til boða akstursþjónusta til að geta verið virkir þátttakendur í 

daglegu lífi. 
Framkvæmd Á hverju þjónustusvæði verði sett fram aðgerðaáætlun í akstursþjónustu við fatlað fólk og þróaðar 

nýjar leiðir til að mæta þörfum notenda. 
Ábyrgð Þjónustusvæði. 
Samstarf Samband íslenskra sveitarfélaga og hagsmunasamtök fatlaðs fólks. 
Tímabil Gerð aðgerðaáætlunar ljúki árið 2012 og árangur verði metinn í árslok 2014.  
Kostnaður Kostnaður verði metinn í aðgerðaáætlun. 
Mælikvarðar Hlutfall ánægðra notenda akstursþjónustu. 
Val um þjónustu. 
Markmið Að fatlað fólk hafi val um tegund þjónustu og framkvæmd hennar. 
Framkvæmd Áður en þjónustan er veitt fari fram einstaklingsbundið mat á þjónustuþörf og gerð 

einstaklingsbundin áætlun í samráði við notandann. Áætlun sé heildstæð, sveigjanleg og 
einstaklingsbundin og taki til allra þátta dagslegs lífs. Notendastýrð persónuleg aðstoð verði tekin 
upp í áföngum. 
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Ábyrgð Þjónustusvæði. 
Samstarf Notendur. 
Tímabil Verkefnið hefjist árið 2012 og verði viðvarandi en notendastýrð persónuleg aðstoð verði tekin upp 

í áföngum. 
Kostnaður Innan ramma. 
Mælikvarðar Hlutfall fatlaðra notenda sem eru með einstaklingsbundna áætlun um þjónustu. 
Samfella og öryggi í þjónustu. 
Markmið Að auka öryggi og samfellu í þjónustu við fatlað fólk. 
Framkvæmd Þegar einstaklingur/barn í fjölskyldu hefur fengið greiningu á fötlun fái einstaklingurinn eða 

fjölskyldan tilboð um tengilið sem fylgir þeim svo  lengi sem hann/hún vill og telur þörf fyrir. 
Félagsþjónusta sveitarfélaga tilnefni tengilið/fagaðila í samráði við notandann. 

Ábyrgð Þjónustusvæði. 
Samstarf Sveitarfélög og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 
Tímabil Verkefnið hefjist árið 2012 og verði viðvarandi. 
Kostnaður Innan ramma. 
Mælikvarðar Hlutfall notenda á hverju þjónustusvæði sem fengið hafa tengilið. 
Aðgengi að þjónustu. 
Markmið Að tryggja að þjónusta við fatlað fólk á heimili þess uppfylli þjónustuþörf á hverju 

þjónustusvæði og stefna að því að biðlistum verði eytt. 
Framkvæmd Í hverju sveitarfélagi verði gerð áætlun um það hvernig mæta eigi þörf fyrir þjónustu þannig að 

bið eftir þjónustu verði aldrei meiri en tólf mánuðir, sbr. reglugerð nr. 1054/2010, um þjónustu við 
fatlað fólk á heimili sínu. 

Ábyrgð Þjónustusvæði. 
Samstarf Sveitarfélög  
Tímabil Áætlanagerð sé lokið fyrir árslok 2012. Mæling á árangri verði gerð í árslok 2014. 
Kostnaður Kostnaðaráætlun liggi fyrir í árslok 2012. 
Mælikvarðar Fjöldi þjónustusvæða sem hefur lokið áætlanagerð árið 2012. Hlutfall 

einstaklinga sem fá úrlausn innan tólf mánaða. 
Val um búsetu. 
Markmið Að fatlað fólk hafi til jafns við aðra val um búsetu í samræmi við óskir sínar og þarfir. 
Framkvæmd Fjölbreyttir húsnæðiskostir verði í boði og áætlun sett þar um. Allt húsnæði uppfylli ákvæði 

reglugerðar nr. 1054/2010, um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu, um lágmarksstærð 
einkarýmis og aðgengi. Kannað verði hvernig unnt sé að auka aðgengi fatlaðs fólks að lánum 
á hagstæðum kjörum til íbúðakaupa og styrkjum og/eða lánum til breytinga á eigin húsnæði. 

Ábyrgð Þjónustusvæði. 
Samstarf Íbúðalánasjóður og velferðarráðuneytið. 
Tímabil 2012–2014. 
Kostnaður Kostnaðargreining liggi fyrir árið 2013. 
Mælikvarðar Hlutfall þjónustusvæða þar sem áætlun er lokið árið 2012. 
Húsnæðisgerð. 
Markmið Að öll heimilisumgjörð fatlaðs fólks fullnægi almennum viðmiðum um heimili fólks 

samkvæmt reglugerð nr. 1054/2010, um þjónustu við fólk á heimili sínu. 
Framkvæmd Gerð verði áætlun á hverju þjónustusvæði í samvinnu sveitarfélaga, hagsmunaaðila og notenda þar 

sem tekið sé mið af gildandi reglugerð. Lögð verði niður í áföngum búseta sem ekki uppfyllir 
framangreind skilyrði, svo sem herbergjasambýli. Aukin verði framlög í Jöfnunarsjóð 
sveitarfélaga til að mæta kostnaði við aukna húsnæðisþörf. 

Ábyrgð Þjónustusvæði. 
Samstarf Jöfnunarsjóður sveitarfélaga. 
Tímabil Áætlun liggi fyrir í lok árs 2012 og stöðumat verði unnið árið 2013. 
Kostnaður Mat á þörf fyrir aukin fjárframlög liggi fyrir árið 2014. 
Mælikvarðar Fækkun herbergjasambýla.129

                                                            
129 Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014, þskj. 682, 440. mál, 
2012. Vefslóð http://www.althingi.is/altext/140/s/0682.html (sótt 2. febrúar 2012). 
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Árangursmælikvarðar eru aðferðir eða upplýsingar sem notaðar eru til að staðfesta hvort 

markmiði hafi verið náð. Samkvæmt þessari framkvæmdaráætlun eru mælikvarðanir fólgnir í 

ánægju notenda, áætlanagerð og framkvæmd áætlana á vegum þjónustusvæðanna og aukið 

hlutfall notenda í úrræði eða með áætlun um úrlausn þeirra mála.  
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9 Niðurstöður rannsóknar 
Eftirfarandi kafli byggir eingöngu á svörum þátttakenda rannsóknarinnar. Í viðtalsvísinum voru 

tvö þemu, stjórnskipulag og gæði. Þátttakendurnir eiga það allir sameiginlegt fyrir utan einn að 

hafa starfað hjá Svæðisskrifstofu eða á vegum sveitarfélags og tekið þátt í undirbúningnum að 

yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga. Fram kom hjá þátttakendum að í 

flestum tilfellum hafi þeir ekki komið að vali á rekstrarformi þjónustusvæðisins. Sú ákvörðun 

hafi verið tekin af hálfu sveitarstjórnarmanna.  

Leiðandi sveitarfélag. Þar sem leiðandi sveitarfélag var valið hefur það fyrirkomulag verið lengi. 

Akureyri er búin að vera leiðandi og hefur að hluta til sinnt félagsþjónustu innan svæðisins. Þetta 

form er stjórnsýslulega tiltölulega einfalt og þungi þjónustunnar er á Akureyri.   

Eigin þjónusta. Fram kom að hjá þeim sveitarfélögum sem eru með eigin þjónustu hafi í rauninni 

ekki verið neitt annað inni í myndinni þar sem þau uppfylltu íbúafjöldann. Jafnframt kom fram 

hjá þeim að þessi sveitarfélög, þá aðallega sveitarfélögin í kringum Reykjavík, eru með samstarf 

um sérhæfða þjónustu.  

Byggðasamlag. Hjá þeim sveitarfélögum sem völdu byggðasamlag með dreifðri þjónustu byggir 

samstarfið á því svæði sem áður var svæðisskrifstofa eða samstarfi landshlutasamtaka. Þetta 

form var að hluta til valið því sveitarstjórnarmenn vildu taka þátt í því að sinna þessari þjónustu 

og vera hluti af ákvörðunarferlinu. Í byggðasamlagsformi sem byggir á dreifðri þjónustu er 

ákveðið samstarf, síðan er gerður þjónustusamningur við öll sveitarfélögin sem eru í 

byggðasamlaginu. Sveitarfélög bera ábyrgð á daglegum rekstri málaflokksins og samþætting 

málaflokksins við annan rekstur sveitarfélagsins er á þeirra ábyrgð. Reynt er að hafa eins lítið 

miðlægt og hægt er til að hafa millileiðir sem stystar heim í hérað.  

Framsetning niðurstaðnanna er með þeim hætti að spurning viðtalsvísisins er sett fram og svör 

þátttakenda eru greind eftir rekstrarformi.  
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Hver er reynslan að þínu mati á rekstrarforminu? 

Að mati þátttakenda hefur reynslan af rekstrarforminu verið góð. Flest þeirra sveitarfélaga sem 

voru með þjónustusamning fyrir yfirfærsluna fundu lítið fyrir breytingum. Munur var þó á eftir 

rekstrarformi.  

Leiðandi sveitarfélag. Reynslan er nokkuð góð. Þetta fyrsta ár eru menn búnir að vera að fóta sig 

í nýju umhverfi þrátt fyrir að hafa verið með þjónustusamning við ráðuneytið fyrir flutning.  

Helsti munurinn á rekstrarforminu eftir yfirfærslu er á tilkomu þjónusturáðs því aðkoma minni 

sveitarfélaganna er miklu meiri í dag en hún var áður. Helsta hindrunin við yfirfærsluna var 

óvissa með húsnæði, atvinnu og fjármögnun.     

Eigin þjónusta. Hjá sveitarfélögunum sem eru með eigin þjónustu er mikil ánægja. Við þessa 

breytingu þurfa sveitarfélögin að taka ábyrgð á því sem þau eru að gera. Það er ekki hægt að 

benda á einhvern annan til að leysa hlutina og minni líkur eru á að fólk falli á milli kerfa eða 

verið sé að vísa fólki á milli kerfa. Með því að hafa málaflokk fatlaðra innan félagsþjónustunnar 

eru allar boðleiðir miklu styttri, betra aðgengi er að sveitarstjórnarmönnum en ráðuneytinu. 

Einnig upplifa þátttakendur jákvæða afstöðu stjórnenda sveitarfélagsins sem er mikill styrkur. 

Einfaldara rekstrarform gagnvart notendum og auðveldara að hafa heildarsýn yfir málaflokkinn í 

minni einingum en svæðisskrifstofan var. 

Byggðasamlag. Hjá sveitarfélögum sem völdu byggðasamlagsformið er almennt góð reynsla. 

Þátttakendur líta á það sem kosti að það sé lítið miðlægt og ábyrgðin sé heima fyrir. Á einu 

þjónustusvæði sem er mjög víðfemt taldi þátttakandinn að þetta gæti ekki gengið öðruvísi en að 

hafa svona samstarf á milli sveitarfélaga. Tveir þátttakendanna upplifðu að þetta rekstrarform 

væri bara skipting á fjármunum og verkefnum milli félagsþjónustu sveitarfélaga en einfaldara 

rekstrarform en svæðisskrifstofurnar voru í framkvæmd gagnvart notendum.  
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Ertu meðvitaður/meðvituð um það stjórnskipulag sem er á þínu þjónustusvæði? 

Allir þátttakendurnir töldu sig vera með stjórnskipulagið á hreinu. Þegar spurt var hvort 

þjónustusvæðið ynni eftir ákveðinni stefnu eða framtíðarsýn svöruðu langflestir játandi og í 

flestum tilfellum voru viðmælendur meðvitaðir um að stefna væri sá þáttur sem ætti að vera í 

stöðugri mótun og endurskoðun.  

Leiðandi sveitarfélag. Er meðvitaður um það stjórnskipulag sem er á þjónustuvæðinu. 

Stefnumörkun sem unnið er eftir í dag átti sér stað hjá þjónustusvæðinu fyrir yfirfærslu og er 

endurskoðuð reglulega. Eftir yfirfærsluna mun þjónusturáð taka stefnumarkandi ákvarðanir, sjá 

um stefnumótun, fjárhags- og áætlanagerð og forgangsröðun. Samræming á málefnum fatlaðra 

og annarri þjónustu sem þjónustusvæðið veitir átti sér stað fyrir yfirfærslu en verið er að þróa 

hana enn frekar.  

Eigin rekstur. Allir þátttakendurnir eru meðvitaðir um það stjórnskipulag sem ríkir á 

þjónustusvæði þeirra. Stefnumörkun er mismunandi langt á veg komin hjá þessum 

þjónustusvæðum. Hjá flestum sveitarfélögunum var málaflokkur fatlaðra kortlagður fyrir 

yfirfærsluna. Út frá þeirri vinnu hafa sveitarfélögin ýmist sett fram stefnumörkun til ársins 2014 

eða eru að vinna að stefnumörkun. Sveitarfélögin fóru mismunandi leiðir í 

stefnumótunarvinnunni. Allt frá því að vinna hana innan félagsþjónustunnar í það að halda 

íbúafund til að fá fram óskir og skoðanir allra sem koma að málefnum fatlaðra. Aðeins eitt 

sveitarfélaganna sagðist vinna eftir stefnumörkun ráðuneytisins, Mótun framtíðar. Samþætting 

félagsþjónustunnar og málefna fatlaðra hefur almennt gengið vel. Hjá einu sveitarfélaginu var 

stjórnskipulag fjölskylduþjónustunnar endurgert til að ná fram enn meiri samþættingu. Mikil 

áhersla á samvinnu allra sviða innan stjórnsýslunnar var áberandi hjá þátttakendum.  

Byggðasamlag. Þátttakendur eru meðvitaðir um stjórnskipulag þjónustusvæðanna. Þau 

byggðasamlög sem voru með þjónustusamning við ríkið eru með virka stefnu. Önnur eru að 

vinna að stefnumörkun.  Fram kom hjá tveimur þjónustusvæðanna að stefnumótunarvinnan gengi 

hægar fyrir sig í gegnum þetta rekstrarform en þegar svæðisskrifstofan var. Ástæðan fyrir því er 

fleiri stjórnunarlög. Í byggðasamlagsforminu fer öll stefnumótunarvinna í gegnum þjónusturáð 

sem hægir á vinnunni. Við stefnumótunarvinnuna héldu tvö þjónustusvæðanna málþing þar sem 

kallað var til fatlað fólk, aðstandendur, sveitarstjórnarmenn, starfsfólk, hagsmunasamtök og aðrir 
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íbúar til að fá fram þeirra sýn á þjónustuna. Aðeins eitt þjónustusvæði er ekki farið að vinna að 

stefnu. Fram kom hjá þeim þátttakanda að það sé búin að vera ákveðin stöðnun þar sem 

starfsfólk félagsþjónustunnar er að kynnast nýju vinnulagi. Nefndi hann sem dæmi að í 

barnaverndinni eru mál opnuð og þeim er síðan lokað á meðan mál í málaflokk fatlaðra eru alltaf 

í vinnslu og þróun. Samþætting félagsþjónustunnar og málefna fatlaðra hefur gengið vel. 

Jafnframt kom fram að menn vissu af miklum erfiðleikum hjá félagsþjónustum þar sem ekki er 

reynsla af málefnum fatlaðra. Byggðasamlögin sem halda utan um málefni fatlaðra eru sjö talsins 

en félagsþjónusturnar sem sjá um framkvæmd þjónustunnar í gegnum þjónustusamning eru 

tuttugu.  

 

Fjölgaði fagfólki innan félagsþjónustunnar við þessar breytingar? 

Þar sem sveitarfélög voru með þjónustusamning fyrir yfirfærsluna varð engin breyting á fagfólki. 

Fjölgun fagfólks varð á meðan sveitarfélagið var með þjónustusamning við ríkið. Hjá öðrum 

sveitarfélögum þar sem þjónustan færðist yfir fjölgaði nema hjá tveimur þjónustusvæðum. Þar 

fækkaði, annars vegar um þrjá starfsmenn og hins vegar um einn starfsmann.  

Leiðandi sveitarfélag. Sveitarfélagið er búið að vera með málefni fatlaðra frá árinu 1997. Á 

þessum tíma hefur átt sér stað umtalsverð fjölgun á fagfólki innan stjórnsýslunnar er tengist 

málaflokki fatlaðra en þó sérstaklega innan félagsþjónustunnar.  

Eigin þjónusta. Fagfólki fjölgaði innan stjórnsýslunnar á öllum þjónustusvæðunum. Ef talið er 

með það fagfólk sem starfar innan rekstrareininganna er um gríðarlega aukningu á fagfólki að 

ræða.  

Byggðasamlag. Hjá  þeim sveitarfélögum sem voru með þjónustusamning við ríkið varð engin 

breyting. Hjá öðrum þjónustusvæðum fjölgaði fagfólki innan félagsþjónustunnar. Fram kom hjá 

tveimur þátttakendum að fagfólk frá svæðisskrifstofunni hefði ekki fengið áframhaldandi vinnu, 

á öðrum staðnum var um þrjá starfsmenn að ræða en einn á hinum. Fram kom hjá þátttakendum 

að með yfirfærslunni hefði félagsþjónustan styrkst. Aukin verkefni kalla á nýja nálgun í þjónustu 

og fleira fagfólk gefur meiri möguleika á að samþætta verkefni og þjónustu. Einnig gerir þetta 
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vinnustaðinn meira aðlaðandi, meiri uppbygging á sér stað og auðveldara er að halda fagfólki í 

starfi ekki síst á minni svæðum.  

 

Notist þið við árangursmælikvarða? 

Aðeins tvö þjónustusvæði notast við árangursmælikvarða eftir yfirfærsluna. Annað 

þjónustusvæðið var með þjónustusamning við ríkið fyrir yfirfærsluna en hitt svæðið yfirfærði þá 

árangursmælikvarða sem fyrir voru á Svæðisskrifstofu Reykjaness.  

Leiðandi sveitarfélag. Þar eru ekki árangursmælikvarðar en svæðið starfar eftir virkri stefnu og  

fylgst er með hvernig til tekst að vinna eftir henni. Gagnsemi árangursmælikvarða felst í að vísa 

leiðina og gefa færi á að haka við þau markmið sem hafa náðst. 

Eigin þjónusta. Eitt þjónustusvæðanna yfirfærði þá árangursmælikvarða sem starfað var eftir á 

Svæðisskrifstofu Reykjaness. Þar eru nákvæmir árangursmælikvarðar í starfsáætlun allra 

starfstöðva svæðisins. Að mati þátttakandans er mikilvægt að vera með markviss og mælanleg 

gögn í höndunum. Á öðru þjónustusvæði er ekki unnið markvisst eftir árangursmælikvörðum en 

þar eru unnar skýrslur á hálfs árs fresti um hvern og einn einstakling sem er í þjónustu og hverja 

starfstöð og er það að mati þátttakanda ákveðin eftirfylgd með gæðum þjónustu. Einn 

þátttakandanna gat ekki svarað í hverju gagnsemi árangursmælikvarða felst á meðan aðrir töldu 

þá auðvelda yfirsýn yfir málaflokkinn og eftirfylgni.  

Byggðasamlag. Á einu þjónustusvæðanna hafa árangursmælikvarðar verið settir inn í stefnu 

byggðasamlagsins en eftirfylgnin mætti vera betri að mati þátttakandans. Gagnsemi 

árangursmælikvarða felst í að vinna eftir ákveðinni mælanlegri stefnu sem gefur starfsfólki færi á 

að horfa fram á við, hvað má gera betur og hverju þarf að breyta. Sumir þátttakendanna sögðu að 

árangursmælikvarðar væru eitt af því sem þeir þyrftu að fara að huga að því fram kemur í 

samstarfssamningi sveitarfélaganna að það eigi að skoða reglulega árangur þjónustunnar og það 

mat eigi að byggja á viðhorfum notenda þjónustunnar og aðstandenda þeirra. Eitt 

þjónustusvæðanna er að fara í þessa framkvæmd og er búið að dagsetja það. 

 

Fjármagn. Hefur orðið breyting á aðgengi að fjármagni eftir yfirfærsluna? 
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Skiptar skoðanir voru á aðgengi að fjármagni og skipti þá ekki máli hvert rekstrarformið var.  

Leiðandi sveitarfélag. Þar var gagnrýnt að tekin skyldi ákvörðun um að nýta mat sem væri ekki 

búið að innleiða að fullu þegar ákveðið var að tengja það við fjármagnið. Það kom sér illa fyrir 

sveitarfélagið. Þó svo að eitthvað eigi eftir að koma til baka þegar búið er að endurmeta 

þjónustunotendur kemur það ekki að fullu til framkvæmda fyrr en árið 2014. Það skipti máli að 

fólk væri sem næst sínum rétta flokk þegar byrjað var að deila út fjármagni í þessu kerfi.  

Eigin þjónusta. Skiptar skoðanir voru á meðal þeirra sveitarfélaga sem eru með eigin þjónustu. 

Sumir töldu að það hefði ekki orðið breyting vegna þess að það var bara úthlutað þetta fyrsta ár 

úr 10,7 milljarða pottinum og það dugði til að gera það sem þurfti. Annar þátttakandi sagði að 

úthlutunin væri nýtt sem best en verið væri að nýta meira fjármagn en hefði komið frá ríkinu. 

Einnig kom fram hjá honum að hann hefði viljað sjá hraðari upprætingu á þeim sem eru á 

biðlista því þeir þarfnist þjónustu en voru ekki taldir með í því fjármagni sem sveitarfélagið fékk 

frá ríkinu. Þriðji þátttakandi sagði að þeim bæri einfaldlega að fara eftir fjárhagsáætlun og vinna 

með það fjármagn sem kom yfir. Einnig kom fram hjá honum að það fjármagn sem kom frá 

ríkinu er bundið í þeirri þjónustu sem kom yfir til sveitarfélaganna frá ríkinu. Eins og staðan er í 

dag er ekkert umfram.  

Byggðasamlag. Þau sveitarfélög sem eru í byggðasamlagi með dreifðri þjónustu bentu m.a. á að 

þetta fyrsta ár sem þjónustusamningurinn er í gildi átti ekki að bæta við úrræðum né fara út í 

byggingar. Þeir sem voru með þjónustusamning fyrir við ríkið bentu á að fjármagnið væri að 

koma með allt öðrum hætti. Þar af leiðandi væri byggðasamlagið að fara í gegnum óvissuferli 

bæði hvernig fjármagni er útdeilt og hvenær. Einnig kom fram að ákveðin óvissa er um hversu 

mikið fjármagn byggðasamlagið fái eftir endurmat hvers árs sem hefur þær afleiðingar að 

erfiðara er að gera áætlanir fram í tímann. Einn þátttakandinn skar sig úr að því leyti að hann 

taldi að ekki hefði orðið breyting á aðgengi að fjármagni en það stjórnaði umræðunni á kostnað 

hugmyndafræðinnar og faglega starfsins. Umræðan um fjármagnið hefði of mikið vægi. Annar 

þátttakandi taldi að fjármagnið nýttist betur eins og fyrirkomulagið er í dag. Eftir að fjármagnið 

kom beint inn í félagsþjónustuna væri auðveldara að samþætta þjónustuna og það væri komin 

miklu heildrænni yfirsýn yfir hana. Einnig kom fram að eftir að sveitarfélögin tóku yfir 

málaflokkinn væri fjármagn ekki sett sem ástæða fyrir því að ekki væri hægt að taka á 

neyðarmálum.  
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Flestir þátttakendanna burt séð frá rekstrarformi töldu SIS matið nokkuð sanngjarnt en 

biðlistarnir settu ákveðið strik í reikninginn.   

 

Hefur þú velt fyrir þér eða það verið skilgreint á þínu þjónustusvæði hvað felst í gæðum 
þjónustu? 

Leiðandi sveitarfélag. Þar sem rekstrarformið er leiðandi sveitarfélag kom fram hjá 

þátttakandanum að það hefði ekki verið sett viðmið annað en það sem fram komi í lögum og 

reglugerðum en þetta huglæga sem er þjónustan sjálf, að mæta þörfum, sé mjög óskilgreint 

hugtak. Fram kom hjá honum að þegar ríkið lét kortleggja stöðu þjónustu við fatlað fólk keypti 

þjónustusvæðið sérgreiningu sem hefur verið gagnleg til samanburðar fyrir notendur og 

starfsfólk. 

Eigin þjónusta. Allir þátttakendurnir sem vinna þar sem rekstrarformið er eigin þjónusta hafa velt 

því fyrir sér hvað felst í gæðum þjónustu. Fram kom hjá þeim að gæði þjónustu hefðu verið 

mikið í umræðunni og hvernig hægt sé að mæla gæðin. Gæði þjónustu felast í því að geta mætt 

fólki með þá þjónustu sem það þarfnast. Þegar upp er staðið er það alltaf markmiðið að veita 

faglega og góða þjónustu.  

Byggðasamlag. Þar sem er byggðasamlag sögðust tveir ekki hafa velt þessu fyrir sér og gæðin 

hafi ekki verið skilgreind á þeirra þjónustusvæði. Hjá öðrum þátttakendum kom fram að það hafi 

verið rýnt í gæðin út frá starfsfólki. Einnig kom fram að í gæðum felst að veita 

einstaklingsmiðaða og faglega þjónustu og jafnfram að það sé í bígerð að koma upp 

gæðaviðmiðum. Gæði eru fyrst og fremst það að notandinn sé ánægður með þá þjónustu sem 

hann fær. Þjónustan getur batnað þó hún sé ekki slæm fyrir.  

 

Hefur fatlað fólk aðgengi að þeim sem veita þjónustuna, húsnæði, fagaðilum, auðlesnum 
texta o.þ.h.? 

Aðgengi er mjög mismunandi samkvæmt þátttakendum rannsóknarinnar.  

Leiðandi sveitarfélag. Þar sem rekstrarformið er leiðandi sveitarfélag er aðgengi almennt gott. 

Gott aðgengi er að upplýsingum á netinu og eyðublöðum. Einnig er hægt að fá eyðublöð send 
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eða viðkomandi kemur og fær aðstoð við að sækja um þá þjónustu sem hann þarfnast þar sem 

sami aðili tekur á móti umsóknum og veitir þjónustuna.  

Eigin þjónusta. Þar sem rekstrarformið er eigin þjónusta kom fram að aðgengi að húsnæði og 

fagaðilum væri gott. Varðandi heimasíður þá töldu þátttakendur þær almennt góðar 

upplýsingalega séð og rafrænar umsóknir væru þar. Sveitarfélögin í kringum Reykjavík eru í 

samstarfi með hvernig þau eigi að lagfæra upplýsingar á heimasíðu og breyta þeim í auðlesinn 

texta. Aðeins Reykjavíkurborg er búin að fá vottaða heimasíðu.  

Byggðasamlag. Þar sem rekstrarformið er byggðasamlag kom fram að hvert og eitt sveitarfélag 

bæri ábyrgð á þessu og því áttu þátttakendur erfitt með að svara þessari spurningu nema út frá 

því sveitarfélagi sem þeir störfuðu í. Almennt var aðgengi að húsnæði og fagaðilum gott en 

aðgengi að heimasíðu sveitarfélaganna er víða í ólestri. Fram kom hjá tveimur þátttakendum að 

lagfæring á heimasíðu væri eitt af því sem ætti að fara að vinna að sérstaklega í ljósi 

þingsályktunartillögunnar sem verður væntanlega samþykkt.  

 

Hefur þjónustuúrræðum fjölgað eftir yfirfærsluna? 

Allir þátttakendurnir sögðu að þjónustuúrræðunum hefði ýmist fjölgað, tilfærslur hefðu átt sér 

stað eða verið sé að vinna að nýjum úrræðum.  

Leiðandi sveitarfélag. Verið er að vinna að nýjum búsetuúrræðum fyrir ungt fólk og ákveðnar 

húsnæðisbreytingar eru í farvatninu. 

Eigin þjónusta. Viðbótar þjónustuúrræði eru lengd viðvera fyrir framhaldsskólanemendur sem 

breyttist í sumarúrræði í skólalok og búsetuúrræði. Tilfærsla hefur verið í búsetunni milli 

búsetuforma og verið er að undirbúa sumarúrræði fyrir börn og ungmenni. 

Byggðasamlag. Viðbótar þjónustuúrræði eru ný búsetuþjónusta og skammtímavistun. Tilfærslur 

hafa átt sér stað til að mæta betur þörfum þjónustunotenda í búsetu. Verið er að vinna að fjölgun 

úrræða fyrir ungmenni á framhaldskólastigi og setja á lagirnar heilsdagsskóla fyrir nemendur í 6. 

bekk og eldri. Einnig er komin af stað vinna í fjölgun búsetuúrræða sem er enn á 

undirbúningsstigi.    
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Eru biðlistar eftir þjónustuúrræði á þínu svæði? Ef já, er til áætlun um hvernig bregðast 
skuli við þeim? 

Við þessa spurningu var rannsakandi spurður að því hvernig hann skilgreindi biðlista. Eru það 

einstaklingar í bið eftir að komast í þjónustu við hæfi? Eru það einstaklingar sem eru í húsnæði 

með þjónustu en eru ekki í húsnæði við hæfi sem hentar þeirra þjónustuþörf? Rannsakandi 

skilgreinir biðlista sem þá einstaklinga sem hafa sótt um þjónustu og umsókn þeirra hefur verið 

samþykkt af hálfu starfsmanna sveitarfélagsins. Séu biðlistar skoðaðir út frá skilgreiningu 

rannsakanda eru biðlistar á öllum þjónustusvæðunum nema þremur. Ef þeir sem eru með 

þjónustu en óska eftir breytingum eða eru ekki komnir með aldur til að þiggja þjónustuna eða 

úrræðið ekki tilbúið teljast á biðlista eru biðlistar á öllum þjónustusvæðunum. Um þessar mundir 

er mikil vinna hjá flestum þjónustusvæðunum að vinna að því hvernig eigi að bregðast við 

biðlistum í búsetu og hvers konar búsetuúrræða er þörf.  

Leiðandi sveitarfélag. Þar eru 18 einstaklingar á biðlista í búsetu. Búið er að gera áætlun um að 

veita tíu af þeim sem eru á biðlista húsnæði.  

Eigin þjónusta. Biðlistar eru eftir búsetu, skammtímavistun og atvinnu. Einnig eru einstaklingar 

á biðlista sem óska eftir breytingum á þeirri þjónustu sem þeir eru með. Sveitarfélög eru ýmist 

með áætlun um hvernig bregðast eigi við biðlistum eða ætla að setja það inn í þá 

stefnumótunarvinnu sem framundan er. Þar sem biðlistarnir eru langir eru þeir uppfærðir 

reglulega. Það er gert með því að hringja í umsækjendur og ýmist rætt við þá í síma eða þeir 

boðaðir í viðtal. Matsinntaksteymi í búsetu gerði matslista til að skoða hvers konar þjónustu er 

þörf. Einnig kom fram að erfitt er að framfylgja þeirri stefnu sem fyrir er þar sem pólitíkin 

úthlutar fjármaginu. Þörf á fjölgun úrræða og fjármagns fer ekki alltaf saman sem gerir 

starfsfólki erfitt fyrir að standa við þá áætlun sem fyrir er.  

Byggðasamlag. Biðlistar eru eftir búsetu og skammtímavistun. Á einu þjónustusvæðanna er verið 

að byggja og tæmist biðlistinn þegar það húsnæði kemst í notkun. Þar sem eru biðlistar eru 

áætlanir í gangi hvernig eigi að bregðast við þeim en jafnframt kom fram að ekki sé hægt að 

framfylgja þeirri stefnu vegna skorts á úrræðum og fjármagni.  
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Hefur fatlað fólk val um þjónustuúrræði? 

Val um þjónustuúrræði var mismunandi eftir rekstrarformi.  

Leiðandi sveitarfélag. Þar sem fyrirkomulagið er leiðandi sveitarfélag hefur fatlað fólk val en 

það einskorðast við þau úrræði sem fyrir eru. Hægt er að velja um fjölbreytt húsnæði en ef fólk 

þarf mikla aðstoð er því stýrt inn í búsetukjarna.  

Eigin þjónusta. Hjá þjónustusvæðum með eigin þjónustu kom fram að vegna biðlista í þjónustu 

væri ekkert á lausu í dag. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu væru í samstarfi og þar væri 

ákveðið matsteymi þar sem er forgangsraðað inn í atvinnutengd úrræði og skammtímavistun. Það 

var trú margra þátttakendanna að val fatlaðs fólks um þjónustuúrræði eigi eftir að verða miklu 

meira og betra þegar fram í sækir. Það þurfi að búa til ný úrræði og þeir sem komi til með að 

nýta þau geti sagt til um hverslags úrræði þeir óski eftir.  

Byggðasamlag. Þar sem rekstrarformið er byggðasamlag kom fram að fólk gæti valið á milli 

þjónustuúrræða en hvort fólk eigi raunverulegt val er annað. Sú þjónusta sem er í boði er ekki 

endilega sú þjónusta sem hentar. Þjónustuúrræðin eru ekki nógu fjölbreytt né er um mörg úrræði 

að velja vegna smæðar sveitarfélaga. Aðrir þátttakendur sögðu að valið væri takmarkað, því væri 

stýrt og oftast yrði fólk að taka því úrræði sem losnaði eða sleppa því.  

 

Hefur fatlað fólk talsmann eða tengil sem heldur utan um þá þjónustu sem það fær? 

Allir þátttakendurnir nema einn töldu að svo væri. Fram kom hjá honum að það hefði verið 

kallað eftir því en það eigi eftir að skoða nánar hvert sé hlutverk réttargæslumanns og út frá því 

að skoða hvert hlutverk tengla eigi að vera. Í flestum tilfellum er forstöðumaður tengill þeirra 

sem eru í búsetu en hjá öðrum er það starfsmaður á vegum félagsþjónustunnar.  

 

Þetta fyrsta ár sem þjónustusvæðið hefur verið starfrækt, telur þú að gæði þjónustu við 
fatlað fólk hafi aukist? Ef já, í hverju felst það helst? 

Fram kom hjá flestum þátttakendunum að þetta fyrsta ár hafi farið mikil vinna í að kynnast 

ólíkum málaflokkum, fólk hafi verið að fóta sig í nýju starfsumhverfi, búa til og kynna sér 
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mismunandi verklagsreglur og skipulag, mikil vinna farið í að skoða hversu mikið fjármagn 

þjónustusvæðið fengi og hversu mikið það dekkar af þörfinni, kortleggja stöðuna og skoða 

hvernig eigi að bregðast við biðlistum ásamt því að vera að vinna að stefnumörkun.  

Leiðandi sveitarfélag. Sveitarfélagið hefur látið kortleggja stöðu fatlaðs fólks sem gefur miklar 

upplýsingar hvernig þjónustu við fatlaða er háttað. Það er von þátttakandans að gerð verði önnur 

könnun til samanburðar til að sjá hvort gæðin hafi aukist. 

Eigin þjónusta. Þar sem rekstrarformið er eigin þjónusta töldu þátttakendur að gæðin hefðu 

aukist því fatlað fólk hafi nú beinni aðgang að þeim sem taka ákvarðanirnar og boðleiðirnar séu 

styttri. Það sé betri yfirsýn í dag, fólki sé ekki vísað á milli kerfa eða stofnana, fræðsla til 

starfsmanna hafi aukist sem skili sér í betri gæðum inn í starfið, fræðsla fagmanna inn í stofnanir 

hafi aukist og til ófaglærðra sem sinna fólki með fötlun. Sumir nefndu að gæðin hafi aukist hjá 

þeim hóp sem er að fá þjónustu og fræðslu í dag sem hann fékk ekki áður, á meðan það er engin 

breyting hjá öðrum. Einnig kom fram að einn þátttakandinn vissi ekki hvernig hinn fatlaði myndi 

svara, þeir sem eru að nota þjónustuna. En það var tilfinning allra að gæði þjónustunnar hefðu að 

einhverju leyti aukist.  

Byggðasamlag. Þar sem er byggðasamlag kom fram að gæði þjónustunnar hefðu aukist því 

þjónustan er heildstæðari í dag, boðleiðirnar eru styttri og það þarf ekki að sækja um þjónustu á 

tveimur stöðum. Annar taldi að þjónustan sé orðin mun sneggri, ekki eins þung í vöfum og þegar 

fram í sækir muni hún verða einfaldari. Þrír þátttakendanna töldu að gæði þjónustunnar hefðu 

staðið í stað. Einn þeirra nefndi að fyrir yfirfærsluna hafi þjónustustuðullinn verið mjög hár og er 

það von hans að hann hafi haldist gagnvart notendum.  

 

Hefur þú kynnt þér hugmyndafræðina um sjálfstætt líf? 

Allir þátttakendurnir hafa kynnt sér hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. Á einu þjónustusvæðinu 

nefndi þátttakandinn að verið væri að vinna með þessa hugmyndafræði í búsetuþjónustunni. 
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Telur þú að það eigi eftir að innleiða notendastýrða aðstoð (npa) sem þróunarverkefni á 
næstu mánuðum? Að þessi leið verði einn af valmöguleikunum um þjónustuform.  

Enginn munur var á svörum þátttakenda eftir rekstrarformi. Allir þátttakendurnir voru mjög 

hlynntir þessu þjónustuformi. Aðeins eitt þjónustusvæðanna sem er með eigin þjónustu eða 

leiðandi sveitarfélagsformið er ekki komið með npa samninga eða búið að gera sambærilega 

þjónustusamninga. Þeir sem eru í byggðasamlagi eru mjög hlynntir þessu formi en einn minntist 

á að ekki væri búið að taka ákvörðun innan byggðasamlagsins hvort að þetta verði eitt af þeim 

þjónustuformum sem boðið verður upp á svo ekki myndist misræmi á milli sveitarfélaganna sem 

standa að byggðasamlaginu. Aðeins eitt þjónustusvæði er komið með vísi að npa þjónustu. 

Áhugaverð skoðun kom fram hjá einum þátttakandanum sem fannst umræðan um npa upphafin á 

kostnað annarra þjónustuforma. Að gert væri lítið úr þeirri þjónustu sem hefur verið veitt og er 

verið að veita í dag. Það er ákveðinn hópur fatlaðs fólks sem vill fá færi á að lifa sjálfstæðu lífi 

og fá persónulega aðstoð inn á t.d. sambýli. Eins og staðan er í dag þarf viðkomandi að velja 

annað hvort npa eða fara á sambýli. Hann getur ekki valið bæði þjónustuformin. 

Hér á undan hafa þau þemu sem fram koma í rannsókninni verið skoðuð út frá mismunandi 

rekstrarformum. Til að sjá munstrið betur voru upplýsingar settar upp í greiningartöflu. 

Tafla 10. Greiningartafla fyrir stjórnskipulag. 

Spurningar tengdar stjórnskipulagi Leiðandi 
sveitarfélag 

Eigin 
þjónusta 

Byggðasamlag 

Samningur um myndun þjónustusvæðis +  + 
Sveitarfélagið sér um framkvæmd þjónustunnar - + - 
Góð reynsla af rekstrarforminu + + + 

- Einfaldara rekstrarform en það sem var áður  + + 
Þekkir það stjórnskipulag sem unnið er eftir; + + + 

- skýr ábyrgð - + - 
- unnið eftir virkri stefnu í málaflokknum  + - - 
- stefnumörkun innan hvers sveitarfélags - + - 
- samþætting félagsþjónustu og málefna fatlaðra - + + 
- samræming þjónustu (jafnræði innan svæðisins) + + + 
- stuttar boðleiðir + + +/- 
- miðlæg þjónusta + + - 
- dreifð þjónusta - - + 
- góð yfirsýn yfir málaflokkinn + + - 

Fjölgun fagfólks innan félagsþjónustunnar + + - 
- miðlæg fagþekking + + - 
- dreifð fagþekking - - + 

Markviss notkun árangursmælikvarða - - - 
Breytingar á aðgengi að fjármagni + + + 

- framlag ríkisins er nægjanlegt - - - 
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Tafla 11. Greiningartafla fyrir gæði þjónustu. 

Spurningar tengdar gæði þjónustu Leiðandi 
sveitarfélag 

Eigin 
þjónusta 

Byggða-
samlag 

Hefur þú velt fyrir þér hvað felst í gæðum þjónustu? + + - 
- skilgreint á þínu þjónustusvæði - - - 

Gott aðgengi að húsnæði + + - 
- fagaðilum  + + + 
- almennum upplýsingum á heimasíðu sveitarfélagsins + + - 
- umsóknareyðublöðum + + + 

Fjölgun á þjónustuúrræðum, tilfærslur eða undirbúningur hafinn + + + 
Biðlistar eftir þjónustuúrræði + + + 

- áætlun um viðbrögð við biðlistum + - + 
Hefur fatlað fólk raunverulegt val um þjónustuúrræði? - - - 

- allir fá sambærilega þjónustu + + - 
Talsmaður eða tengiliður sem heldur utan um þjónustu fyrir þann fatlaða + + + 
Hafa gæði þjónustu aukist eftir þetta fyrsta ár?  + - 
Hefur þú kynnt þér hugmyndafræðina um Sjálfstætt líf + + + 
Npa verði eitt af þeim þjónustuformunum sem fatlaðir hafi val um  + + + 
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10 Umræður 
Sveitarfélög hafa sjálfsákvörðunarrétt um stjórnskipulega uppbyggingu sveitarfélaga en ríkið 

setur rammann utan um starfsemi sveitarfélaganna.  Starfsemi sveitarfélaga þarf að vera í 

samræmi við lög og eiga sér stoð í lögum. Þess vegna varð ríkið að byrja á því að breyta lögum 

um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 áður en af yfirfærslunni varð. Ein af breytingunum er 4. 

greinin þar sem segir að sveitarfélögum með færri íbúum en 8.000 sé skylt að mynda 

þjónustusvæði um skipulag og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk. Með þessu er ríkið búið að 

setja sveitarfélögum ákveðinn ramma en að öðru leyti gátu sveitarfélögin valið sér rekstrarform 

svæðanna. Fjögur sveitarfélög fengu undanþágu frá 8.000 íbúa reglunni á landfræðilegum 

forsendum. Við val á rekstrarformi virtust sveitarstjórnarmenn ekki vilja láta frá sér 

ákvörðunarvald varðandi málaflokkinn. Það virðist hafa haft mestu áhrifin á val á rekstrarformi 

þar sem ekkert sveitarfélaganna valdi byggðasamlag með miðlægri þjónustu né leiðandi 

sveitarfélagsformið. Taka skal fram að Akureyri þróaði samstarfsformið, leiðandi sveitarfélag og 

hefur verið að þróa það síðasta áratug. Einnig hefur landfræðileg staða sveitarfélaga og dreifbýli 

innan svæðanna haft áhrif.  

Sveitarfélögin eru lárétt stjórnvald með marga málaflokka sem gerir þeim auðveldara að 

samþætta málaflokk fatlaðra við félagsþjónustuna og aðra málaflokka innan stjórnsýslunnar. Það 

getur leitt til þess að fjármagn nýtist betur og leitt til aukinnar hagkvæmni í rekstri. Með þessu 

móti sinnir sveitarfélagið betur sínum íbúum og eflir nærþjónustuna. Vinni stjórnsýsla 

sveitarfélagsins sem ein skipulagsheild eykur það skilvirkni kerfisins og byggir upp ákveðna 

verkaskiptingu þar sem sérhæfing hvers og eins fær að njóta sín. Til að ná fram meiri hagkvæmni 

þarf að skilgreina hver ber ábyrgð á hvaða málaflokk. Þetta tengist stjórnskipulagi hvers 

sveitarfélags. Eins og fram hefur komið er ekki munur á stjórnunarlögum og boðleiðum milli 

stjórnskipulaga þessara rekstrarforma. Munurinn á rekstrarformunum byggist á valddreifingu og 

umfangi þeirra þjónustu sem verið er að veita. Varðandi virkni stjórnskipulagsins er ekki 

sjáanlegur munur en þar sem rekstrarformið er leiðandi sveitarfélag og eigin þjónusta er öll 

stefnumörkun lengra á veg komin sem er að hluta til hægt að skýra með miðlægri ákvarðanatöku. 

Það kemur skýrt fram í rannsókninni að munur er á rekstrarformunum svæðisskrifstofa og 

sveitarfélaga með eigin þjónustu eða byggðasamlaga.  Munurinn á milli stjórnskipulaga 

svæðisskrifstofa og eigin þjónustu eða byggðasamlaga eru styttri boðleiðir, ábyrgðin er hjá 
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sveitarfélaginu, jákvæð afstaða stjórnenda, lítið miðlægt og rekstarform eigin þjónustu eða 

byggðasamlaga eru mun einfaldari í framkvæmd en skipulag svæðisskrifstofunnar.  

Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa stjórnskipulag sveitarfélagsins á hreinu. Þar sem 

um lárétt skipulag er að ræða hjá sveitarfélögunum hefur samræming og samþætting 

félagsþjónustunnar og málefna fatlaðs fólks gengið vel. Auk þess leggja þau áherslu á samvinnu 

milli deilda eða sviða. Þetta gerir það að verkum að aðgengi íbúa sveitarfélagsins að þjónustunni 

verður einfaldara. Það leiðir svo til þess að þeir eiga auðveldara með að nýta sér þá þjónustu sem 

sveitarfélagið veitir. Þetta tengist einnig faglegri stjórnsýslu. Hún byggist á faglegri hæfni 

starfsmanna en þeim fjölgaði í flestum tilfellum við yfirfærsluna. Í þeim sveitarfélögum sem 

voru með þjónustusamning fyrir yfirfærsluna fjölgaði fagfólki innan félagsþjónustunnar þegar 

þau tóku að sér að sinna málaflokknum. Þetta starfsfólk er í miklum samskiptum við notendur 

þjónustunnar og fellur því að vel að skilgreiningu Mintzberg á fagskrifræði.  

Samkvæmt John S. Oakland er hægt að sjá, heyra og finna ýmis einkenni hjá stofnunum þar sem 

gæði hafa einhverja þýðingu. Það sést í skipulagi stofnana, hvort búið sé að skilgreina hverjir 

eigi rétt á þjónustunni, hverjar þarfir þeirra eru, fjárhagslegri getu stofnana til að koma á móts við 

þarfirnar og að þjónustan sé rekin á hagkvæman hátt. Bæði ríki og sveitarfélög eru búin að vinna 

þessa vinnu. Ríkið vann drög að stefnu, Mótun framtíðar, sveitarfélög hafa einnig unnið stefnu 

og kortlagningu á þjónustunotendum og þjónustuþörfum. Sveitarfélög eru í dag mislangt á veg 

komin með stefnmótunarvinnuna en mörg þeirra vinna eftir virkri stefnu sem er endurskoðuð 

reglulega. Sé málaflokkurinn almennt settur inn í líkan Oaklands hafa langflest sveitarfélögin 

skulbundið sig til að sinna málefnum fatlaðs fólks með því að samþætta þau inn í 

félagsþjónustuna. Hlutverk þeirra er að framkvæma þjónustuna og það gera þau öll. Aftur á móti 

eru flest þeirra ekki búin að ákveða hvaða þætti eigi að nota til að mæla árangur þar sem aðeins 

tvö þjónustusvæði nota árangursmælikvarða í starfi sínu í dag. Þeir þjónustuþættir sem 

þjónustusvæðin geta haft áhrif á eins og fram kemur í þingsályktunartillögunni um 

framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks eru aksturþjónusta, val um þjónustu, samfella og 

öryggi í þjónustu, aðgengi að þjónustu, val um búsetu og húsnæðisgerð. Árangursmælikvarðarnir 

í þingsályktunartillögunni eru, ánægjukönnun meðal þjónustunotenda, til sé áætlun sem unnið er 

eftir og fækkun á biðlista eða áætlun um úrlausn mála hjá þeim sem eru á biðlista. Allt eru þetta 
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þættir sem verið er að vinna að hjá þjónustusvæðunum. Því má segja að mörg þjónustusvæðanna 

séu að komast að þeim hluta skipulagsins að innleiða gæðastjórnunarkerfi.  

Þegar þróun í lögum og hugmyndafræði um málefni fatlaðs fólks er skoðuð hefur hugmyndin um 

gæði verið að taka á sig skýrari mynd, sem er hugmyndafræðin um Sjálfstætt líf og 

notendastýrða persónulega aðstoð. Allt miðar þetta að því að fatlað fólk hafi stjórn á eigin lífi og 

fái þá aðstoð sem það þarf til að verða virkir þátttakendur í því samfélagi sem það býr í.  

Niðurstaða mín er sú að með vali á rekstrarfomi þjónustusvæðis sýndu sveitarstjórnarmenn að 

þeir vildu taka ábyrgð á málefnum fatlaðs fólks. Það var vilji þeirra að fella þessa þjónustu undir 

félagsþjónustu sveitarfélagsins til að efla hana enn frekar. Þátttakendur þar sem rekstrarformið er 

eigin þjónusta töluðu um stuttar boðleiðir, ábyrgðin og ákvörðunarvaldið er alfarið hjá þeim, 

aðgangur að sveitarstjórnarmönnum er mun auðveldari en að ráðuneytinu, auðveldara að veita 

þjónustu í minni einingum og aðgengi fyrir notendur þjónustunnar er miklu einfaldara. 

Byggðasamlag með dreifðri þjónustu var valið þar sem byggð er dreifð og sveitarfélög fámenn. 

Þátttakendur höfðu mismunandi skoðanir varðandi virkni byggðasamlaganna. Stefnumörkun og 

áætlanagerð gengur í sumum tilfellum hægar þar sem vinna þarf í gegnum byggðasamlag og 

áherslur sveitarfélaga geta verið mismunandi. Það eru fleiri stjórnunarlög í byggðasamlagi þar 

sem stefnumótun fer fram og allar stærri ákvarðanir eru teknar. Byggðasamlagið er 

samstarfsvettvangur sveitarfélaganna þó hvert og eitt þeirra beri ábyrgð á daglegum rekstri í 

gegnum þjónustusamning. Þar sem er leiðandi sveitarfélag kaupa sveitarfélög þjónustu af því 

sveitarfélagi sem er leiðandi, bera ekki ábyrgð á daglegum rekstri en geta haft áhrif á 

stefnumörkun málaflokksins í heild sinni í gegnum þjónusturáð. Stjórnunarleg og fjárhagsleg 

ábyrgð er á hendi leiðandi sveitarfélags.  

Rannsóknarspurningin var; Hefur stjórnskipulag hvers þjónustusvæðis áhrif á gæði þjónustu við 

fatlað fólk?  

Já, betri yfirsýn yfir málaflokkinn, skilvirkara stjórnskipulag og meira jafnræði meðal 

þjónustunotenda næst þar sem notuð eru rekstrarformin eigin þjónusta og leiðandi sveitarfélag.  

Við úrvinnslu rannsóknar komst höfundur að því að stjórnskipulag er bara ein af óháðu 

breytunum sem hefur áhrif á gæði þjónustu. Fjöldi fatlaðra á hverju svæði, stærð þjónustusvæðis 

í ferkílómetrum, biðlistar og fjármagn eru breytur sem hafa gríðarleg áhrif á gæði þjónustunnar. 
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Til að fá nákvæmari niðurstöður væri gaman að gera rannsókn þar sem rætt væri við hvert og eitt 

félagsþjónustusvæði til að ná fram skoðun allra sem koma að framkvæmd þjónustunnar við 

fatlað fólk.  
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Viðauki 1 
Viðtalsvísir 

Í viðtalsvísi eru tvenn þemu sem tengjast stjórnskipulagi og gæðum þjónustu. Spurningarnar sem 
þátttakandinn fær eru opnar en rannsakandi hefur leiðbeinandi punkta ef þátttakandi er ekki viss eða 
óskar eftir því að spurningin verði þrengd. Þetta er gert til að tryggja að öllum þátttakendunum verði 

beint í sömu átt og að rannsakandi og þátttakandi haldi sig við viðfangsefnið. 

Stjórnskipulag 

1. Hver var þín aðkoma að undirbúningi að yfirfærslu á málefnum fatlaðra yfir til sveitarfélaganna? 

(leiðbeinandi)  

• Undirbúningsvinna – kortlagning á þjónustu sem veitt var fyrir yfirfærslu, stefnumörkun o.þ.h. 

2. Rekstrarform þjónustusvæðisins samkvæmt samstarfssamningnum sem sveitarfélögin gerðu er .... 
hvers vegna var þetta form valið? 

  (leiðbeinandi) 
• Vegna þess skipulags sem fyrir var 
• Fjárhagslega hagstæðasta rekstrarformið 

• Faglegir þættir 

3. Hver er reynslan að þínu mati á rekstrarforminu?  

(leiðbeinandi)  
• hvernig hefur tiltekist með samþættingu félagsþjónustunnar og málefna fatlaðs fólks 

 
4. Ertu meðvitaður/meðvituð um það stjórnskipulag sem er á þínu þjónustusvæði?   

(Leiðbeinandi, í stjórnskipulagi felst m.a.)      
• Framtíðarsýn, stefna, áætlanir (búsetuáætlun, npa),  
• Samræming verka, hver framkvæmir, hvernig og með hverjum. Eru starfsmenn nýttir á víxl? 

5. Fjölgaði fagfólki innan félagsþjónustunnar við þessar breytingar?  

(Leiðbeinandi) 
• Aukinn fjöldi fagfólks, sjálfstæði í starfi, yfirsýn/aðeins innan síns starfsramma 
• Samstarf milli fagaðila og þverfaglegt milli ólíkra stofnanna (t.d. heilsugæsla) 

6. Notist þið við árangursmælikvarða? Ef já, þá hvaða og hver? 

7. Hverja telur þú vera gagnsemi árangursmælikvarða? 

93 
 



  

8. Fjármagn. Hafa orðið breytingar á aðgengi að fjármagni – t.d. til að bæta við úrræðum eða breytingu á 
þjónustuformi? 
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Gæði þjónustu 

1. Hefur þú velt fyrir þér eða það verið skilgreint á þínu þjónustusvæði hvað felst í gæðum þjónustu? 

2. Hefur fatlað fólk aðgengi að; 

‐ Að þeim sem veita þjónustuna 
o Húsnæði aðgengilegt 
o fagaðilum 

‐ Auðlesinn texti á heimasíðu sveitarfélagsins 
o Rafrænar umsóknir 

3. Hvaða þjónustuúrræði eru á þínu svæði? Hefur úrræðunum fjölgað eftir yfirfærsluna? 

‐ Búsetuúrræði  
‐ Atvinna 
‐ tómstundir 

4. Eru  biðlistar eftir þjónustuúrræði á þínu svæði? Ef já, er til áætlun um hvernig bregðast skuli við þeim  

5. Hefur fatlað fólk val um þjónustuúrræði? 

‐ Hvaða úrræði þá helst? 
‐ Er fatlað fólk þátttakandi í teymi sem metur þjónustuþörf þess – allir eða fólk með ákveðna 

fötlun. 

6. Hefur fatlaður einstaklingur talsmann eða tengilið sem heldur utan um þá þjónustu sem hann fær? 

7. Þetta fyrsta ár sem þjónustusvæðið hefur verið starfrækt, telur þú að gæði þjónustu við fatlað fólk 
hafi aukist? Ef já, í hverju felst það helst? 

8. Aukaspurningar ef npa hefur ekki komið fram í svörum þátttakandans.  

Hefur þú kynnt þér hugmyndafræðina um sjálfstætt líf?  

Telur þú að þetta sé eitt af því sem þitt þjónustusvæði eigi eftir að innleiða á næstu mánuðum sem 
þróunarverkefni? Að þessi leið verði ein af valmöguleikunum um þjónustuform í framtíðinni? 
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