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Útdráttur	  

Viðfangsefni	  ritgerðarinnar	  er	  notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð.	  Í	  upphafi	  er	  fræðileg	  

umfjöllun	  um	  fötlun	  og	  þróun	  löggjafar	  er	  varðar	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  hérlendis.	  

Notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  er	  sérstaklega	  tekin	  fyrir	  en	  það	  er	  þjónustuform	  sem	  hefur	  

lengi	  vel	  verið	  í	  löggjöf	  á	  öðrum	  Norðurlöndum	  en	  hefur	  ekki	  enn	  verið	  sett	  í	  lög	  hérlendis.	  

Hugmyndafræðin	  á	  bak	  við	  aðstoð	  af	  þessu	  tagi	  er	  kynnt	  í	  ritgerðinni	  sem	  og	  sú	  þróun	  sem	  

hefur	  átt	  sér	  stað	  á	  Íslandi	  varðandi	  mögulega	  innleiðingu	  þjónustunnar	  í	  lög.	  En	  á	  síðustu	  

árum	  hefur	  farið	  fram	  umræða	  hér	  á	  landi	  um	  að	  innleiða	  þetta	  þjónustuform	  fyrir	  fatlaða	  

einstaklinga.	  	  

Rannsóknarspruningarnar	  eru:	  hver	  skilgreiningin	  er	  á	  notendastýrðri	  persónulegri	  

aðstoð,	  hvert	  er	  stefnt	  með	  þjónustuformið	  á	  Íslandi	  og	  hvar	  við	  stöndum	  núna	  og	  að	  lokum	  

hversu	  langt	  Ísland	  er	  komið	  í	  þróuninni	  á	  þjónustunni	  miðað	  við	  Svíþjóð.	  Til	  þess	  að	  svara	  

rannskóknarspurningum	  var	  notast	  við	  frumheimildir	  ásamt	  rituðum	  heimildum	  um	  efnið.	  

Niðurstöður	  ritgerðarinnar	  gefa	  til	  kynna	  að	  Ísland	  er	  komið	  tiltölulega	  stutt	  í	  sinni	  þróun	  

þegar	  kemur	  að	  þessu	  þjónustuformi	  miðað	  við	  Svíþjóð	  en	  þarlendis	  hefur	  NPA-‐þjónusta	  

verið	  í	  lögum	  allt	  frá	  árinu	  1994	  og	  hefur	  umræðan	  þar	  snúist	  um	  það	  hvort	  þjónustan	  eigi	  í	  

raun	  að	  veitast	  öllu	  fötluðu	  fólki.	  
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Formáli	  
Verkefni	  þetta	  var	  skrifað	  vorið	  2012	  og	  er	  BA-‐ritgerð	  mín	  við	  Félagsráðgjafardeild	  Háskóla	  

Íslands.	  Ástæðan	  fyrir	  því	  að	  ég	  valdi	  að	  skrifa	  um	  þetta	  efni	  er	  sú	  að	  ég	  hef	  unnið	  mikið	  með	  

fötluðu	  fólki	  og	  kynnti	  mér	  hugmyndafræðina	  um	  notendastýrða	  persónulega	  aðstoð	  í	  kjölfar	  

þess.	  Mér	  fannst	  því	  áhugavert	  að	  skoða	  hvar	  Ísland	  stendur	  í	  þróuninni	  á	  innleiðingu	  

þjónustunnar	  í	  löggjöf	  hérlendis.	  

	   Leiðbeinandi	  verkefnisins	  er	  Lára	  Björnsdóttir	  og	  ég	  vil	  þakka	  henni	  fyrir	  þann	  

stuðning	  og	  leiðsögn	  sem	  hún	  veitti	  mér.	  Einnig	  vil	  ég	  þakka	  umsjónarmanni	  mínum,	  Guðnýju	  

Björk	  Eydal,	  fyrir	  góðar	  ábendingar.	  Að	  lokum	  vil	  ég	  þakka	  Ugga	  Jónssyni	  fyrir	  yfirlestur	  á	  

ritgerðinni	  og	  fjölskyldu	  og	  vinum	  fyrir	  mikinn	  stuðning	  á	  meðan	  á	  skrifum	  stóð.	  
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Inngangur	  

Ritgerð	  þessi	  fjallar	  um	  notendastýrða	  persónulega	  aðstoð	  fyrir	  fatlað	  fólk	  (hér	  eftir	  nefnd	  

„NPA-‐þjónusta“,	  eins	  og	  hún	  er	  kölluð	  hér	  á	  landi)	  og	  hver	  þróunin	  hefur	  verið	  varðandi	  hana	  

hérlendis	  sem	  og	  í	  Svíþjóð.	  Þetta	  þjónustuform	  hefur	  verið	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms	  hérlendis	  á	  

síðustu	  árum	  og	  hefur	  verið	  í	  lögum	  lengi	  í	  nágrannalöndum	  okkar,	  til	  að	  mynda	  í	  Svíþjóð.	  

Miklar	  breytingar	  hafa	  átt	  sér	  stað	  þegar	  kemur	  að	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  hérlendis	  sem	  og	  

annars	  staðar	  í	  heiminum	  á	  síðustu	  árum	  og	  áratugum.	  Þarfir	  einstaklinga	  hafa	  verið	  settar	  í	  

forgang	  auk	  þess	  sem	  notendur	  hafa	  fengið	  mun	  meira	  að	  segja	  um	  þá	  þjónustu	  sem	  þeim	  

veitist	  og	  er	  notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  mikilvægur	  hluti	  af	  þeirri	  þróun	  

(Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐a).	  NPA-‐þjónusta	  gengur	  út	  á	  að	  notendur	  stjórni	  þeirri	  þjónustu	  

sem	  þeir	  fá,	  hvenær	  hún	  veitist,	  af	  hverjum	  og	  í	  hve	  miklum	  mæli	  (Hrefna	  K.	  Óskarsdóttir	  og	  

Rannveig	  Traustadóttir,	  2008).	  Þessi	  tegund	  þjónustu	  hefur	  ekki	  verið	  lögleidd	  hérlendis	  þó	  

svo	  að	  fyrstu	  tilraunir	  við	  slíka	  þjónustu	  hafi	  verið	  gerðar	  hérlendis	  árið	  1994	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Stefnt	  er	  að	  því	  að	  innleiða	  NPA-‐þjónustu	  hér	  á	  landi	  en	  mikill	  

áhugi	  virðist	  vera	  á	  því,	  bæði	  meðal	  fatlaðs	  fólks	  sem	  og	  starfsfólks	  er	  annast	  fatlað	  fólk.	  	  

	  

Rannsóknarspurningar	  mínar	  eru	  þrjár:	  	  

1. Hver	  er	  skilgreiningin	  á	  notendastýrðri	  persónulegri	  aðstoð?	  

2. Hvert	  er	  stefnt	  með	  þetta	  þjónustuform	  á	  Íslandi	  og	  hvar	  stöndum	  við	  núna?	  

3. Hversu	  langt	  er	  Ísland	  komið	  í	  þróuninni	  miðað	  við	  Svíþjóð?	  

	  

Ritgerðinni	  er	  skipt	  upp	  í	  fimm	  kafla.	  Í	  fyrsta	  kaflanum	  er	  farið	  yfir	  fræðilegan	  hluta,	  þar	  

sem	  greint	  er	  frá	  mismunandi	  sjónarhornum	  á	  fötlun,	  ásamt	  því	  að	  hugtakið	  valdefling	  er	  

kynnt	  í	  tengslum	  við	  fatlað	  fólk.	  Í	  lok	  kaflans	  eru	  síðan	  skilgreiningar	  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar	  (WHO)	  á	  fötlun	  kynntar.	  Í	  öðrum	  kafla	  er	  farið	  yfir	  

þróun	  löggjafar	  á	  Íslandi	  þegar	  kemur	  að	  málaflokki	  fatlaðs	  fólks	  allt	  frá	  árinu	  1930	  fram	  til	  

dagsins	  í	  dag,	  þar	  sem	  réttindi	  hafa	  breyst	  verulega	  frá	  setningu	  fyrstu	  sérlaga	  er	  varða	  

málaflokkinn.	  En	  með	  nýjustu	  breytingum	  á	  lögum	  er	  varða	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  var	  

málaflokkurinn	  færður	  frá	  ríki	  til	  sveitarfélaga	  og	  með	  yfirfærslunni	  fjölgaði	  töluvert	  

félagsráðgjöfum	  er	  starfa	  með	  fötluðu	  fólki	  og	  er	  því	  starf	  þeirra	  með	  fötluðu	  fólki	  kynnt	  

lauslega.	  Í	  lok	  annars	  kafla	  er	  síðan	  Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  
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kynntur	  ásamt	  framkvæmdaáætlun	  í	  málefnum	  fatlaðs	  fólks	  sem	  lögð	  var	  fram	  á	  Alþingi	  árið	  

2011.	  Þriðji	  kafli	  ritgerðarinnar	  fjallar	  um	  hugmyndafræðina	  um	  sjálfstætt	  líf	  og	  

notendastýrða	  persónulega	  aðstoð	  sem	  eru	  nátengd	  hugtök.	  Fjórði	  kaflinn	  segir	  síðan	  frá	  

hugmyndafræðinni	  um	  sjálfstætt	  líf	  á	  Íslandi	  og	  rekur	  jafnframt	  þróun	  NPA-‐þjónustu	  

hérlendis	  en	  stefnt	  er	  að	  því	  að	  þjónustan	  verði	  komin	  í	  löggjöf	  hérlendis	  eigi	  síðar	  en	  árið	  

2014.	  Í	  fimmta	  kafla	  verður	  að	  lokum	  litið	  á	  NPA-‐þjónustu	  í	  Svíþjóð	  og	  samanburður	  gerður	  á	  

stöðunni	  þar	  og	  hérlendis.	  Reynsla	  hinna	  Norðurlandaþjóðanna,	  þar	  á	  meðal	  Svía,	  getur	  

reynst	  Íslendingum	  vel	  við	  innleiðingu	  þjónustunnar	  í	  löggjöf	  	  og	  framkvæmd	  

(Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐b).	  Að	  lokum	  verður	  rannsóknarspurningunum	  hér	  að	  ofan	  svarað	  í	  

niðurstöðu	  og	  umræðukafla.	  

Í	  ljósi	  þess	  að	  lítið	  er	  um	  ritrýndar	  eða	  ritaðar	  heimildir	  er	  varða	  NPA-‐þjónustu	  á	  Íslandi	  

er	  mikið	  notast	  við	  frumheimildir	  í	  þeim	  köflum	  er	  tengjast	  Íslandi,	  eins	  og	  til	  að	  mynda	  

þingskjöl	  og	  lög	  er	  tengjast	  innleiðingu	  þjónustunnar	  í	  löggjöf.	  Í	  fræðilega	  kaflanum	  sem	  og	  

kaflanum	  um	  Svíþjóð	  notast	  ég	  hins	  vegar	  við	  ritaðar	  heimildir	  um	  efnið.	  
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1.	  Kenningar	  og	  hugmyndafræði	  
Mörg	  ólík	  sjónarhorn	  á	  fötlun	  hafa	  komið	  fram	  í	  gegnum	  tíðina.	  Í	  þessum	  kafla	  mun	  ég	  segja	  

frá	  læknisfræðilegum	  sjónarhornum	  sem	  hafa	  verið	  ráðandi	  stóran	  hluta	  20.	  aldarinnar	  og	  

félagslegum	  sjónarhornum	  sem	  komu	  sem	  gagnrýni	  á	  þau	  læknisfræðilegu.	  Einnig	  mun	  ég	  

segja	  frá	  breska	  félagslega	  líkaninu	  sem	  er	  eitt	  þekktasta	  og	  umdeildasta	  félagslega	  

sjónarhornið	  og	  hefur	  jafnframt	  hlotið	  mikla	  athygli	  bæði	  hjá	  fræðimönnum	  sem	  og	  fötluðu	  

fólki	  á	  síðustu	  árum	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  Ásamt	  því	  mun	  ég	  segja	  frá	  norræna	  

tengslasjónarhorninu	  á	  fötlun	  sem	  er	  einnig	  gagnrýni	  á	  læknisfræðilega	  sjónarhornið	  

(Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  

	  

1.1	  Læknisfræðilegur	  skilningur	  á	  fötlun	  
Læknisfræðilegur	  skilningur	  hefur	  verið	  ráðandi	  sjónarhorn	  á	  fötlun	  í	  hinum	  vestræna	  heimi	  

meirihluta	  20.	  aldar	  og	  má	  rekja	  til	  læknavísinda	  og	  heilsufélagsfræði	  (Vilborg	  Jóhannsdóttir	  

og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  Samkvæmt	  skilningi	  þessum	  er	  fötlun	  einstaklings	  háð	  

líkamlegri	  og/eða	  andlegri	  skerðingu	  og	  honum	  því	  veitt	  meðferð,	  umönnun	  og	  endurhæfing	  

eftir	  bestu	  getu	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  Skerðingin	  

getur	  verið	  lítil	  eða	  mikil,	  varanleg	  eða	  tímabundin	  og	  hefur	  áhrif	  á	  getu	  einstaklings	  til	  að	  lifa	  

„venjulegu“	  lífi	  (Stefán	  Ólafsson,	  2005).	  Þeir	  sem	  aðhyllast	  læknisfræðilegan	  skilning	  líta	  á	  

fötlun	  sem	  andstæðu	  þess	  sem	  er	  heilbrigt	  og	  eðlilegt	  og	  í	  raun	  sem	  frávik	  (Barnes,	  Mercer	  

og	  Shakespeare,	  1999;	  Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  	  

Þessi	  skilningur	  á	  heilbrigði	  hefur	  verið	  rakinn	  aftur	  til	  Talcotts	  Parsons	  (1951)	  þar	  sem	  

hann	  leit	  á	  sjúkdóma	  sem	  félagslega	  stöðu	  fólks	  og	  skilgreindi	  hlutverk	  sjúklinga.	  Hann	  taldi	  

sjúkdóma	  vera	  afbrigðilegt	  ástand	  á	  meðan	  heilbrigði	  væri	  það	  sem	  hann	  sagði	  vera	  hið	  

eðlilega	  ástand	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  Hugmyndir	  hans	  eru	  því	  nátengdar	  

læknisfræðilega	  líkaninu	  þar	  sem	  litið	  er	  á	  fötlun	  sem	  harmleik	  er	  leiði	  af	  sér	  félagsleg	  

vandamál	  fyrir	  einstakling,	  fjölskyldu	  hans	  og	  samfélagið	  í	  heild	  sinni	  (Barnes,	  Oliver	  og	  

Barton,	  2002;	  Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  	  

Fötlun	  einstaklings	  er	  þannig	  talin	  vera	  orsök	  allra	  erfiðleika	  hans	  samkvæmt	  skilningi	  

þessum,	  þar	  sem	  ekki	  er	  litið	  til	  utanaðkomandi	  þátta	  eða	  aðstæðna	  og	  fatlað	  fólk	  er	  talið	  

vera	  einstaklingar	  sem	  eru	  háðir	  öðrum	  bæði	  hvað	  varðar	  umönnun	  sem	  og	  meðferð	  og	  
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lækningu	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  Þegar	  einstaklingur	  hefur	  verið	  læknisfræðilega	  

greindur	  er	  oft	  talið	  að	  hann	  sé	  háður	  öðrum	  alla	  ævi	  þar	  sem	  hann	  þurfi	  á	  aðstoð	  lækna	  og	  

annarra	  fagmanna	  að	  halda	  allt	  lífið	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  

	  

1.2	  Félagsleg	  sjónarhorn	  á	  fötlun	  
Meðal	  þeirrar	  gagnrýni	  sem	  komið	  hefur	  fram	  á	  læknisfræðilega	  sjónarhornið	  voru	  félagsleg	  

sjónarhorn	  er	  komu	  fyrst	  fram	  í	  kringum	  árið	  1970	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  

Fræðimenn	  gagnrýndu	  til	  dæmis	  þær	  skilgreiningar	  á	  fötlun	  sem	  taka	  einungis	  mið	  af	  

líkamlegu	  og/eða	  andlegu	  ástandi	  einstaklings	  og	  sögðu	  þær	  ekki	  nægja	  til	  að	  skýra	  þau	  

vandamál	  og	  hindranir	  sem	  fatlað	  fólk	  þurfi	  að	  takast	  á	  við	  í	  daglegu	  lífi	  (Rannveig	  

Traustadóttir,	  2006).	  Vandinn	  í	  læknisfræðilega	  líkaninu	  er	  einungis	  rakinn	  til	  skerðingarinnar	  

og	  þannig	  einungis	  til	  einstaklingsins	  en	  ekki	  er	  tekið	  mið	  af	  umhverfisþáttum	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  	  

Hinn	  félagslegi	  skilningur	  á	  fötlun	  leggur	  hins	  vegar	  áherslu	  á	  að	  það	  sé	  ekki	  einungis	  

andleg	  eða	  líkamleg	  skerðing	  einstaklings	  sem	  sé	  orsök	  fötlunarinnar	  heldur	  séu	  það	  einnig	  

umhverfislegar	  og	  menningarlegar	  hindranir	  sem	  leiði	  af	  sér	  fötlun	  (Barnes,	  2003;	  Rannveig	  

Traustadóttir,	  2003a).	  Þannig	  er	  litið	  á	  félagslega	  þáttinn	  sem	  og	  skerðingu	  viðkomandi	  þar	  

sem	  fatlað	  fólk	  er	  mjög	  fjölbreyttur	  hópur	  en	  félagslega	  líkanið	  lítur	  á	  fötlun	  sem	  eitthvað	  

sem	  sé	  eðlilegur	  hluti	  af	  samfélaginu	  og	  margbreytileika	  þess	  (Lára	  Björnsdóttir,	  1994;	  María	  

Jónsdóttir,	  2006).	  Fötlun	  hefur	  verið	  skilgreind	  af	  fræðimönnum	  félagsfræðilega	  

sjónarhornsins	  sem:	  „...	  þau	  áhrif	  sem	  alvarleg	  skerðing,	  líkamleg	  eða	  andleg,	  hefur	  á	  daglegt	  

líf	  hins	  fatlaða	  og	  þeirra	  sem	  hann/hún	  býr	  með“.	  Fötlun	  er	  þarna	  skilgreind	  út	  frá	  

fjölskyldunni	  eða	  umhverfi	  einstaklings	  en	  ekki	  einungis	  út	  frá	  fatlaða	  einstaklingnum	  (Lára	  

Björnsdóttir,	  1994,	  bls.	  154).	  Með	  þessu	  líkani	  var	  fötlun	  þannig	  skilgreind	  upp	  á	  nýtt	  á	  

félagslegan	  hátt	  en	  ekki	  í	  ljósi	  læknisfræðilegs	  skilnings	  (Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  

Haraldsdóttir,	  2010).	  Samkvæmt	  þessu	  sjónarhorni	  verða	  líkamleg	  og	  andleg	  skerðing	  einnig	  

að	  félagslegri	  skerðingu	  þar	  sem	  fatlað	  fólk	  á	  erfiðara	  með	  að	  njóta	  þeirra	  gæða	  sem	  

samfélagið	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða	  heldur	  en	  aðrir	  þegnar	  þess	  (Lára	  Björnsdóttir,	  1994).	  	  

NPA-‐þjónusta	  og	  hugmyndafræðin	  um	  sjálfstætt	  líf	  byggja	  á	  hinum	  félagslega	  skilningi	  

á	  fötlun	  og	  á	  síðustu	  árum	  hafa	  rannsóknir	  innan	  félagslega	  líkansins	  verið	  að	  aukast,	  til	  að	  

mynda	  hvað	  varðar	  vitund	  fólks	  um	  málaflokkinn.	  En	  fatlað	  fólk	  var	  alltof	  lengi	  „ósýnilegt“	  í	  
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læknisfræðilegum	  rannsóknum	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a;	  Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  

Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  

Til	  eru	  mörg	  félagsleg	  líkön	  en	  það	  þekktasta	  og	  róttækasta	  er	  breska	  félagslega	  

líkanið	  sem	  er	  jafnframt	  það	  umdeildasta	  (Barnes,	  Oliver	  og	  Barton,	  2002).	  Rekja	  má	  tilurð	  

þess	  til	  baráttufólks	  á	  áttunda	  áratug	  síðustu	  aldar	  sem	  hafnaði	  skilgreiningu	  læknisfræðilega	  

líkansins	  á	  fötlun	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  Samkvæmt	  breska	  félagslega	  líkaninu	  er	  

fatlað	  fólk	  með	  mun	  takmarkaðri	  möguleika	  en	  ófatlað	  fólk	  við	  hinar	  ýmsu	  daglegu	  athafnir	  

sökum	  félagslegra	  hindrana	  í	  samfélaginu	  sem	  settar	  eru	  af	  ófötluðum	  meirihluta.	  

Fræðimenn	  sem	  fjallað	  hafa	  um	  þetta	  líkan	  segja	  skerðinguna	  sjálfa	  ekki	  vera	  orsök	  fötlunar	  

heldur	  félagslegt	  og	  menningarlegt	  umhverfi.	  Aðgengi	  og	  fordómar	  í	  samfélaginu	  eru	  meðal	  

þessa	  hindrana	  sem	  ráða	  því	  hvað	  það	  sé	  sem	  fatlað	  fólk	  getur	  gert	  og	  hvernig	  það	  þarf	  að	  

lifa	  lífi	  sínu.	  Hindranir	  þessar	  útiloka	  fatlað	  fólk	  félagslega	  og	  það	  sé	  því	  undirokað	  af	  

ófötluðum	  meirihluta	  samfélagsins.	  Þar	  með	  er	  litið	  svo	  á	  að	  fatlað	  fólk	  búi	  við	  misrétti	  sem	  

sé	  í	  rauninni	  hægt	  að	  setja	  í	  sama	  flokk	  og	  kynjamisrétti	  (Barnes,	  Oliver	  og	  Barton,	  2002;	  

Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  

Eins	  og	  áður	  er	  sagt	  er	  breska	  félagslega	  líkanið	  mjög	  umdeilt	  og	  hefur	  því	  þurft	  að	  

þola	  mikla	  gagnrýni	  á	  undanförnum	  árum	  en	  meðal	  þess	  sem	  það	  hefur	  verið	  gagnrýnt	  fyrir	  

er	  að	  sniðganga	  hópa	  með	  ákveðnar	  skerðingar.	  Líkanið	  er	  til	  að	  mynda	  ekki	  talið	  eiga	  við	  

þegar	  verið	  er	  að	  vísa	  til	  fólks	  með	  þroskahamlanir	  eða	  geðræna	  erfiðleika.	  Þeir	  sem	  hafa	  

gagnrýnt	  félagslega	  líkanið	  segja	  einnig	  að	  umhverfið	  þurfi	  ekki	  alltaf	  að	  orsaka	  fötlun	  heldur	  

geti	  skerðing	  átt	  þátt	  í	  hindrunum	  einstaklings,	  allar	  skerðingar	  orsakist	  því	  ekki	  endilega	  af	  

félagslegum	  hindrunum.	  Sumir	  gagnrýnendur	  ganga	  jafnvel	  svo	  langt	  að	  segja	  að	  þetta	  líkan	  

sé	  ónothæft	  og	  að	  þörf	  sé	  á	  nýju	  sjónarhorni	  og	  kallar	  því	  gagnrýnin	  á	  líkanið	  á	  endurskoðun	  

þess	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  

Norræna	  tengslalíkanið	  er	  einnig	  eitt	  félagslegra	  sjónarhorna	  og	  er	  töluvert	  mildara	  

en	  breska	  félagslega	  líkanið.	  Þrátt	  fyrir	  að	  það	  sé	  ekki	  neinn	  einn	  sameiginlegur	  skilningur	  á	  

fötlun	  á	  Norðurlöndunum	  telja	  ýmsir	  fræðimenn	  að	  hægt	  sé	  að	  greina	  sameiginlegar	  

hugmyndir	  Norðurlandabúa	  um	  fötlun	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Norski	  fræðimaðurinn	  

Tøssebro	  er	  einn	  þeirra	  og	  telur	  hann	  þessar	  sameiginlegu	  hugmyndir	  um	  fötlun	  einkennast	  

af	  mikilvægi	  tengsla	  hins	  fatlaða	  og	  umhverfis	  hans	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  

Samkvæmt	  norræna	  tengslalíkaninu	  er	  það	  ekki	  einungis	  fatlaði	  einstaklingurinn	  sem	  á	  að	  

laga	  sig	  að	  samfélaginu	  eða	  umhverfinu	  heldur	  á	  umhverfið	  einnig	  að	  laga	  sig	  að	  fatlaða	  
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einstaklingnum	  (Sjálfsbjörg.	  Landssamband	  fatlaðra,	  e.d.).	  Litið	  er	  bæði	  á	  skerðinguna	  sjálfa	  

sem	  og	  það	  hvernig	  samfélagið	  kemur	  til	  móts	  við	  einstakling	  með	  skerðingu.	  Tøssebro	  telur	  

að	  það	  séu	  þrír	  meginþættir	  þegar	  kemur	  að	  norræna	  tengslalíkaninu.	  Í	  fyrsta	  lagi	  segir	  hann	  

að	  fötlun	  einstaklings	  sé	  skortur	  á	  aðlögun	  milli	  einstaklings	  og	  samfélags,	  þar	  sem	  ekki	  sé	  

gert	  ráð	  fyrir	  óvenjulegu	  og	  þar	  með	  fötluðu	  fólki.	  Í	  öðru	  lagi	  telur	  hann	  að	  fötlun	  sé	  

aðstæðubundin,	  þ.e.	  skerðing	  manneskjunnar	  sé	  háð	  aðstæðum	  hennar.	  Til	  að	  mynda	  hefur	  

það	  að	  tala	  í	  síma	  ekki	  áhrif	  á	  fötlun	  einstaklings	  sem	  er	  blindur	  eða	  sjónskertur.	  Að	  lokum	  

segir	  Tøssebro	  að	  fötlun	  sé	  afstæð	  en	  jafnframt	  hluti	  af	  ferli,	  það	  er	  mismunandi	  eftir	  tíma	  og	  

menningu	  hvað	  er	  skilgreint	  sem	  fötlun	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a).	  

	  

1.3	  Valdefling	  og	  fötlun	  
Á	  síðustu	  árum	  hefur	  valdeflingarhugtakið	  orðið	  mjög	  mikilvægt	  í	  tengslum	  við	  

réttindabaráttu	  fatlaðra	  en	  hugtakið	  valdefling	  (e.	  empowerment)	  hefur	  verið	  notað	  í	  

réttindabaráttu	  minnihlutahópa	  allt	  frá	  sjöunda	  áratug	  20.	  aldar.	  Hugtakið	  er	  notað	  til	  að	  

krefjast	  jafnaðar	  og	  viðurkenningar	  og	  er	  alltaf	  notað	  í	  jákvæðum	  tilgangi	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Hanna	  Björg	  Sigurjónsdóttir,	  2006).	  	  

Enska	  orðið	  empowerment	  hefur	  verið	  þýtt	  yfir	  á	  íslensku	  sem	  bæði	  valdefling	  og	  sjálfefling	  

en	  algengara	  er	  að	  notast	  sé	  við	  hið	  fyrrnefnda	  (Hanna	  Björg	  Sigurjónsdóttir,	  2006).	  	  

Erfitt	  hefur	  hins	  vegar	  reynst	  að	  finna	  eina	  skilgreiningu	  á	  valdeflingu	  og	  enginn	  einn	  

kenningasmiður	  er	  tengdur	  við	  hugtakið,	  þar	  sem	  það	  hefur	  verið	  viðfangsefni	  hinna	  ýmsu	  

fræðigreina	  og	  á	  í	  raun	  upptök	  sín	  á	  svo	  mörgum	  sviðum	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Sumir	  

fræðimenn	  segja	  jafnvel	  að	  það	  sé	  ekki	  nauðsynlegt	  að	  finna	  eina	  almenna	  skilgreiningu	  á	  

hugtakinu	  þar	  sem	  það	  taki	  á	  sig	  ólíkar	  myndir	  eftir	  hópum	  og	  aðstæðum.	  Þannig	  er	  

valdeflingarhugtakið	  mjög	  vítt	  og	  er	  það	  mismunandi	  eftir	  fræðimönnum	  sem	  og	  

fræðigreinum	  hvernig	  það	  er	  skilgreint.	  Þó	  er	  samstaða	  um	  að	  valdefling	  eigi	  sér	  stað	  í	  

samskiptum	  fólks	  og	  sé	  félagslegt	  ferli.	  

Hugtakið	  felur	  í	  sér	  að	  einstaklingur	  öðlist	  meiri	  stjórn	  á	  eigin	  lífi	  og	  vísar	  meðal	  annars	  

til	  jafnréttis	  allra	  þrátt	  fyrir	  mismunandi	  aðstæður	  fólks.	  Í	  grófum	  dráttum	  snýst	  það	  um	  að	  

færa	  vald	  til	  þeirra	  sem	  eru	  valdalausir	  og	  um	  mannréttindi	  hvers	  og	  eins	  sem	  og	  lífsgæði	  

(Hanna	  Björg	  Sigurjónsdóttir,	  2006).	  	  
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Valdefling	  er	  lykilhugtak	  í	  starfi	  félagsráðgjafa	  og	  vinna	  félagsráðgjafar	  mikið	  með	  

hugmyndafræðina	  í	  starfi	  sínu.	  Til	  þess	  að	  mögulegt	  sé	  að	  valdefla	  einstakling	  er	  nauðsynlegt	  

fyrir	  fagmann	  að	  hafa	  tilfinningu	  fyrir	  samfélaginu	  sem	  og	  veita	  stuðning	  á	  forsendum	  

notanda	  þjónustunnar	  (Lára	  Björnsdóttir,	  Halldór	  S.	  Guðmundsson,	  Kristín	  Sigursveinsdóttir	  

og	  Auður	  Axelsdóttir,	  2011;	  Ægir	  Örn	  Sigurgeirsson	  og	  Hervör	  Alma	  Árnadóttir,	  2010).	  	  

Talið	  er	  að	  til	  þess	  að	  valdefla	  fatlað	  fólk	  þurfi	  að	  breyta	  þjónustunni	  við	  það,	  bæði	  

hvað	  varðar	  uppbyggingu	  á	  henni	  sem	  og	  viðhorf	  til	  hennar	  (Sjálfsbjörg.	  Landssamband	  

fatlaðra,	  e.d.).	  Tilgangurinn	  með	  því	  að	  valdefla	  fatlað	  fólk	  er	  að	  bæta	  og	  efla	  sjálfstraust	  og	  

sjálfsmynd	  þess	  ásamt	  því	  að	  valdeflingin	  stuðlar	  að	  aukinni	  þátttöku	  sem	  og	  auknum	  

sjálfsákvörðunarrétti	  fatlaðs	  fólks	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  

Þar	  sem	  notendur	  eru	  taldir	  vera	  sérfræðingar	  í	  eigin	  lífi	  ætti	  notendastýrð	  þjónusta	  við	  

fatlaða	  að	  koma	  í	  stað	  stofnanastýrðrar	  þjónustu.	  Notandi	  ætti	  að	  fá	  að	  taka	  ákvarðanir	  um	  

eigið	  líf	  og	  þá	  þjónustu	  sem	  hann	  fær	  þar	  eð	  hann	  ætti	  að	  vera	  vel	  í	  stakk	  búinn	  til	  að	  vita	  

hvað	  það	  er	  sem	  hentar	  honum	  best.	  Í	  stofnanastýrðri	  þjónustu	  er	  þjónusta	  hins	  vegar	  

ákveðin	  fyrir	  viðkomandi	  með	  tilliti	  til	  þess	  hvað	  henti	  best	  fyrir	  veitanda	  þjónustu	  (Hanna	  

Björg	  Sigurjónsdóttir,	  2006).	  Samskipti	  á	  milli	  veitanda	  þjónustu	  og	  notanda	  hennar	  eru	  á	  

jafnræðisgrundvelli	  og	  gagnkvæm	  virðing	  er	  þeirra	  á	  milli.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  fatlað	  fólk	  

er	  hamingjusamara	  og	  áhugasamara	  auk	  þess	  sem	  það	  sýnir	  betri	  frammistöðu	  eftir	  því	  sem	  

það	  hefur	  meira	  val	  í	  lífi	  sínu	  (Hanna	  Björg	  Sigurjónsdóttir,	  2006).	  Góð	  upplýsingagjöf	  sem	  og	  

ráðgjöf	  til	  fatlaðs	  fólks,	  sem	  auðveldar	  því	  val	  og	  ákvarðanir,	  er	  einnig	  hluti	  af	  valdeflingu	  

þess	  (Sjálfsbjörg.	  Landssamband	  fatlaðra,	  e.d.).	  

Þar	  sem	  erfitt	  hefur	  reynst	  að	  skilgreina	  valdeflingu	  hefur	  fræðimönnum	  þótt	  

auðveldara	  að	  vera	  sammála	  um	  þá	  hluti	  sem	  hindra	  valdeflingu	  þegar	  kemur	  að	  fötluðu	  

fólki.	  Fimm	  þættir	  hafa	  verið	  skilgreindir	  sem	  hindra	  valdeflingu	  fatlaðs	  fólks.	  Í	  fyrsta	  lagi	  er	  

talið	  að	  stofnanastýrð	  þjónusta	  hindri	  valdeflingu	  fatlaðs	  fólks	  þar	  sem	  fatlaðir	  einstaklingar	  

hafi	  ekki	  val	  um	  búsetu,	  búsetuform	  og	  þá	  þjónustu	  sem	  þeir	  fá.	  Önnur	  hindrun	  sem	  

fræðimenn	  hafa	  skilgreint	  er	  varkárni	  fagfólks	  eða	  þjónustuaðila.	  Hindrunin	  orsakast	  af	  því	  

að	  fagaðilinn	  skilgreinir	  getuleysi	  fatlaða	  einstaklingsins	  út	  frá	  fötlunargreiningu	  hans.	  Þetta	  

veldur	  því	  að	  fagmaðurinn	  alhæfir	  út	  frá	  fötlun	  einstaklings	  og	  gerir	  jafnvel	  ekki	  eða	  er	  

hræddur	  við	  að	  gera	  kröfur	  til	  viðkomandi,	  til	  dæmis	  þegar	  kemur	  að	  ákvarðanatöku.	  Þriðja	  

hindrunin	  er	  fagmennska,	  þar	  sem	  orð	  fagaðila	  vega	  oft	  þyngra	  en	  orð	  fatlaða	  einstaklingsins	  

um	  eigin	  þarfir	  og	  aðstæður.	  Samvinnuþýðni	  er	  fjórða	  hindrunin	  þar	  sem	  samvinnuþýðir	  



  

11 

notendur	  eru	  verðlaunaðir	  til	  að	  mynda	  með	  góðri	  þjónustu	  en	  áhersla	  er	  lögð	  á	  góða	  

samvinnu	  þjónustuaðila	  og	  þess	  sem	  þjónustunnar	  nýtur.	  Að	  lokum	  eru	  tengsl	  fagfólks	  einnig	  

talin	  vera	  hindrun.	  Fagfólk	  tengist	  og	  þekkist	  jafnvel	  persónulega	  og	  getur	  þörf	  þess	  sem	  á	  að	  

þjónusta	  setið	  á	  hakanum	  þar	  sem	  fagfólk	  vill	  ekki	  eða	  á	  erfitt	  með	  að	  ganga	  þvert	  á	  vilja	  

hvert	  annars.	  Þannig	  verður	  samvinna	  og	  samskipti	  þeirra	  á	  milli	  mikilvægari	  en	  sú	  þjónusta	  

sem	  þeir	  eiga	  að	  veita	  fatlaða	  einstaklingnum	  (Hagner,	  D.	  og	  Marrone,	  J.,	  1995;	  Hanna	  Björg	  

Sigurjónsdóttir,	  2006).	  	  

Eins	  og	  sést	  hér	  að	  ofan	  er	  mikilvægt	  að	  stuðla	  að	  valdeflingu	  fatlaðs	  fólks	  þar	  sem	  

slíkur	  einstaklingur	  á	  auðveldara	  með	  að	  láta	  í	  sér	  heyra	  og	  segja	  skoðanir	  sínar	  og	  bæta	  þar	  

með	  lífsgæði	  sín.	  Valdefling	  er	  einnig	  nátengd	  NPA-‐þjónustu	  og	  má	  segja	  að	  annað	  sé	  ekki	  

mögulegt	  án	  hins.	  Félagsráðgjafar	  eru	  í	  góðri	  stöðu	  til	  þess	  að	  beita	  aðferðum	  sem	  stuðla	  að	  

valdeflingu	  fatlaðs	  fólk	  og	  þá	  sérstaklega	  eftir	  að	  málaflokkurinn	  var	  færður	  frá	  ríki	  til	  

sveitarfélaga	  árið	  2011.	  En	  hlutur	  félagsráðgjafa	  er	  starfa	  með	  fötluðu	  fólki	  hefur	  aukist	  

verulega	  frá	  yfirfærslunni.	  	  

	  

1.4	  Aðrar	  skilgreiningar	  á	  fötlun	  
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	  (e.	  World	  Health	  Organization,	  WHO)	  hefur	  einnig	  skilgreint	  

fötlun	  og	  skilgreinir	  einstakling	  fatlaðan	  ef	  hann	  getur	  ekki	  framkvæmt	  þau	  hlutverk	  sem	  

honum	  ættu	  að	  vera	  eðlileg,	  miðað	  við	  gefnar	  aðstæður,	  sökum	  skerðingar	  sinnar	  (Lára	  

Björnsdóttir,	  1994).	  WHO	  notast	  við	  flokkunarkerfi	  til	  þess	  að	  halda	  utan	  um	  upplýsingar	  um	  

heilsufar	  og	  frá	  árinu	  1980	  til	  ársins	  2001	  notaðist	  við	  stofnunin	  við	  ICIDH-‐kerfið	  sem	  tekur	  

mið	  af	  læknisfræðilega	  líkaninu.	  Kerfið	  lítur	  svo	  á	  að	  sjúkdómur	  eða	  skerðing	  leiði	  til	  röskunar	  

sem	  leiði	  síðan	  til	  fötlunar	  og	  telur	  því	  tengslin	  vera	  línuleg	  milli	  fötlunar	  og	  skerðingar	  

(Snæfríður	  Þóra	  Egilsson	  og	  Guðrún	  Pálmadóttir,	  2003).	  ICIDH-‐flokkunarkerfið	  hefur	  verið	  

gagnrýnt	  af	  hagsmunasamtökum	  fatlaðs	  fólks	  fyrir	  að	  vera	  litað	  af	  læknisfræðilegum	  skilningi	  

á	  fötlun	  og	  af	  þeim	  sökum	  var	  ákveðið	  að	  endurskoða	  kerfið	  og	  taka	  meira	  tillit	  til	  umhverfis-‐	  

og	  samfélagsþátta	  sem	  og	  persónulegra	  þátta	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Rannveig	  

Traustadóttir,	  2003a).	  	  

Í	  kjölfar	  þess	  var	  árið	  2001	  tekið	  upp	  svokallað	  ICF,	  alþjóðlegt	  flokkunarkerfi	  um	  færni	  

fötlun	  og	  heilsu	  (e.	  The	  international	  classification	  of	  functioning,	  disability	  and	  health),	  til	  að	  

skilgreina	  fötlun	  (Snæfríður	  Þóra	  Egilsson	  og	  Guðrún	  Pálmadóttir,	  2003).	  Í	  því	  kerfi	  er	  leitast	  
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við	  að	  samhæfa	  læknisfræðilegan	  og	  félagslegan	  skilning	  á	  fötlun	  og	  þannig	  er	  litið	  til	  

aðstæðna	  einstaklings	  sem	  og	  fötlunar	  hans.	  Samkvæmt	  ICF-‐flokkunarkerfinu	  er	  fötlun	  

skilgreind	  út	  frá	  færni	  einstaklings	  og	  gengur	  hugmyndafræðin	  á	  bak	  við	  ICF-‐kerfið	  út	  á	  að	  

tengja	  líkamlega,	  sálræna	  og	  félagslega	  þætti	  viðkomandi	  og	  þannig	  sé	  hægt	  að	  fá	  

heildstæða	  mynd	  af	  heilsuástandi	  einstaklings.	  Heilsa	  og	  fötlun	  er	  skoðuð	  út	  frá	  nýju	  

sjónarmiði	  þar	  sem	  viðurkennt	  er	  að	  allir	  einstaklingar	  geti	  upplifað	  vanmátt	  hvað	  snertir	  

heilsu	  á	  lífsleiðinni	  og	  þar	  með	  skerðingu	  á	  einhvern	  hátt.	  Þannig	  er	  ekki	  litið	  á	  skerðingu	  sem	  

eitthvað	  sem	  einungis	  lítill	  hluti	  fólks	  þurfi	  að	  kljást	  við	  heldur	  sem	  eitthvað	  sem	  allir	  upplifi	  

einhvern	  tíma	  á	  lífsleiðinni	  (World	  Health	  Organization,	  e.d.).	  	  

Í	  skýrslu	  sem	  WHO	  gaf	  út	  árið	  2011,	  World	  report	  on	  disability,	  kemur	  fram	  að	  í	  

gegnum	  söguna	  hafi	  fötluðu	  fólki	  mestmegnis	  verið	  veitt	  þjónusta	  og	  úrræði	  með	  einangrun	  

á	  stofnunum.	  Stefnan	  hefur	  hins	  vegar	  verið	  að	  breytast	  á	  síðustu	  árum	  þar	  sem	  lögð	  er	  

áhersla	  á	  umhverfisþætti	  auk	  líkamlegra	  þátta	  þegar	  verið	  er	  að	  tala	  um	  skerðingu	  fólks.	  

Samkvæmt	  skýrslunni	  á	  að	  taka	  mið	  af	  bæði	  félagslegum	  sem	  og	  líkamlegum	  þáttum	  þegar	  

verið	  er	  að	  tala	  um	  skerðingu	  eins	  og	  ICF-‐kerfið	  gerir	  en	  einnig	  kemur	  fram	  í	  skýrslunni	  að	  

skerðing	  sé	  eitthvað	  sem	  flestallir	  þurfi	  að	  ganga	  í	  gegnum	  einhvern	  tíma	  á	  lífsleiðinni	  (World	  

Health	  Organization,	  2011).	  
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2.	  Þróun	  löggjafar	  og	  réttinda	  fatlaðs	  fólks	  á	  Íslandi	  	  
Í	  þessum	  kafla	  kemur	  fram	  sú	  þróun	  sem	  hefur	  átt	  sér	  stað	  þegar	  kemur	  að	  löggjöf	  og	  

réttindum	  er	  varða	  fatlað	  fólk	  á	  Íslandi	  allt	  frá	  setningu	  fyrstu	  sérlaganna	  árið	  1936	  fram	  til	  

dagsins	  í	  dag.	  Ásamt	  því	  mun	  ég	  segja	  frá	  Samningi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  

fólks	  sem	  Ísland	  undirritaði	  árið	  2007	  sem	  og	  framkvæmdaáætlun	  í	  málefnum	  fatlaðs	  fólks	  til	  

ársins	  2014	  sem	  lögð	  var	  fyrir	  Alþingi	  árið	  2011.	  	  

Fram	  til	  ársins	  1930	  voru	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  ekki	  áberandi	  í	  íslensku	  samfélagi	  og	  lítið	  

sem	  ekkert	  var	  um	  lagasetningar	  er	  tengdust	  málaflokknum	  (Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  

Málefni	  og	  framfærsla	  fatlaðs	  fólks	  var	  hluti	  af	  almennri	  löggjöf	  og	  engin	  sérlög	  voru	  til	  fyrir	  

málaflokkinn	  en	  þannig	  hafði	  þetta	  verið	  allt	  frá	  þjóðveldisöld	  (Brynhildur	  G.	  Flóvenz,	  2004;	  

Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011).	  Fram	  til	  ársins	  1936	  féllu	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  því	  undir	  löggjöf	  er	  

varðaði	  fátæktarframfærslu.	  Var	  það	  þá	  á	  ábyrgð	  fjölskyldunnar	  að	  framfæra	  þá	  sem	  minna	  

máttu	  sín	  en	  ef	  ættingjar	  gátu	  hins	  vegar	  ekki	  framfært	  þá,	  þá	  tók	  hreppurinn	  við	  (Margrét	  

Margeirsdóttir,	  2001).	  	  

Árið	  1930	  byrjar	  Sesselja	  Sigmundsdóttir	  að	  reisa	  Sólheima	  í	  Grímsnesi	  sem	  áttu	  að	  

þjóna	  sem	  heimili	  fyrir	  munaðarlaus	  og	  fötluð	  börn.	  Sesselja	  hafði	  stundað	  nám	  erlendis,	  

meðal	  annars	  í	  uppeldisfræði	  og	  rekstri	  barnaheimila,	  og	  var	  fyrst	  Íslendinga	  til	  að	  læra	  

umönnun	  þroskaheftra	  (Sólheimar.	  Sjálfbært	  samfélag,	  e.d.).	  Engin	  stefna	  hafði	  verið	  mótuð	  

í	  málaflokknum	  á	  þessum	  tíma	  en	  með	  þessum	  fyrstu	  sporum	  Sesselju	  jókst	  umræða	  um	  

málaflokkinn	  til	  muna	  og	  lagt	  var	  fram	  frumvarp	  til	  laga	  um	  fávitahæli	  á	  Alþingi	  árið	  1935.	  Ári	  

síðar,	  eða	  árið	  1936,	  eru	  síðan	  fyrstu	  sérlög	  er	  varða	  fatlað	  fólk	  samþykkt	  á	  Alþingi	  og	  

kölluðust	  þau	  lög	  um	  fávitahæli	  nr.	  18/1936	  (Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  	  

	  

2.1 	  Löggjöf	  á	  árunum	  1936–1992	  
Eins	  og	  fram	  kemur	  hér	  að	  ofan	  voru	  árið	  1936	  sett	  fyrstu	  sérlög	  er	  varða	  fatlað	  fólk	  á	  Íslandi;	  

kölluðust	  þau	  lög	  um	  fávitahæli	  nr.	  18/1936	  og	  voru	  þau	  í	  samræmi	  við	  þá	  þekkingu	  og	  þau	  

viðhorf	  sem	  giltu	  í	  þjóðfélaginu	  á	  þeim	  tíma	  (Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  Samkvæmt	  

lögum	  þessum	  var	  það	  á	  ábyrgð	  ríkisstjórnar	  að	  „stofnað	  yrði	  skólaheimili	  fyrir	  vanvita	  og	  

hálfvita	  og	  hjúkrunarhæli	  fyrir	  örvita	  og	  fávita,	  sem	  ekki	  gætu	  tileinkað	  sér	  neitt	  nám“	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007,	  bls.	  86;	  Lög	  um	  fávitahæli	  nr.	  18/1936).	  Ásamt	  því	  átti	  
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ríkisstjórnin	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  fjármunir	  væru	  veittir	  í	  „vinnuhæli	  fyrir	  fullorðna	  fávita,	  sem	  

einhverja	  vinnu	  gátu	  stundað	  þó	  ekki	  væri	  á	  almennum	  vinnumarkaði“	  (Félagsmálaráðuneyti,	  

2007,	  bls.	  86;	  Lög	  um	  fávitahæli	  nr.	  18/1936).	  

Svo	  seint	  sem	  árið	  1967	  voru	  sett	  lög	  um	  fávitastofnanir	  nr.	  5/1967	  og	  féll	  þá	  fyrri	  

löggjöf	  frá	  árinu	  1936	  úr	  gildi	  (Lára	  Björnsdóttir,	  1994).	  Samkvæmt	  lögum	  þessum	  „átti	  ríkið	  

að	  reka	  eitt	  aðalhæli	  fyrir	  fávita“	  líkt	  og	  fatlað	  fólk	  var	  enn	  nefnt	  í	  lögunum	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007,	  bls.	  87).	  Þau	  nýju	  viðhorf	  til	  fólks	  með	  þroskahamlanir	  er	  komið	  

höfðu	  fram	  í	  nágrannalöndum	  okkar	  á	  þessum	  tíma,	  sem	  og	  hérlendis	  að	  einhverju	  leyti,	  

höfðu	  lítil	  sem	  engin	  áhrif	  á	  löggjöfina	  eins	  og	  sést	  til	  að	  mynda	  á	  orðalagi	  þeirra	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Í	  lögunum	  voru	  ákvæði	  sem	  sögðu	  til	  um	  að	  sveitarfélög	  og	  

einkaaðilar	  gætu	  rekið	  fávitahæli	  og	  dagvistunarheimili	  fyrir	  fávita	  með	  sérstöku	  leyfi	  

heilbrigðisráðherra	  ásamt	  meðmælum	  frá	  landlækni	  (Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  Í	  11.	  gr.	  

laganna	  kemur	  fram	  að	  það	  sé	  forstöðumaður	  aðalfávitahælis	  ríkisins,	  Kópavogshælis,	  sem	  

fari	  yfir	  umsóknir	  um	  hælisvist	  og	  ákveði	  á	  hvaða	  stofnun	  umsækjendur	  verði	  vistaðir	  (Lög	  

um	  fávitastofnanir	  nr.	  53/1967;	  Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  

Ný	  viðhorf	  til	  málefna	  fatlaðs	  fólks	  fóru	  síðan	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms	  á	  Norðurlöndunum	  

sem	  og	  hérlendis	  á	  sjötta	  og	  sjöunda	  áratug	  síðustu	  aldar.	  Má	  þar	  nefna	  að	  altækar	  

sólarhringsstofnanir	  voru	  gagnrýndar	  sem	  úrræði	  fyrir	  fatlað	  fólk	  ásamt	  því	  að	  fatlað	  fólk	  var	  

ekki	  talið	  njóta	  almennra	  mannréttinda.	  En	  það	  er	  ekki	  fyrr	  en	  á	  síðustu	  áratugum	  sem	  farið	  

er	  að	  viðurkenna	  að	  fatlað	  fólk	  hefur	  mátt	  þola	  mismunun	  í	  samfélaginu	  (Rannveig	  

Traustadóttir,	  2003b).	  Með	  þessum	  nýju	  viðhorfum	  voru	  ýmis	  hagsmunasamtök	  fatlaðs	  fólks	  

og	  aðstandenda	  þeirra	  stofnuð	  hérlendis	  sem	  áttu	  mikinn	  þátt	  í	  breyttri	  löggjöf	  árið	  1979	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Það	  ár	  voru	  fyrstu	  heildarlög	  í	  málaflokki	  fatlaðs	  fólks	  samþykkt	  

á	  Alþingi	  og	  kölluðust	  þau	  lög	  um	  aðstoð	  við	  þroskahefta	  nr.	  47/1979	  og	  eru	  lög	  þessi	  fyrsta	  

nútímalega	  löggjöfin	  hérlendis	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  (Lára	  Björnsdóttir,	  1994;	  Rannveig	  

Traustadóttir,	  2003a).	  Lög	  þessi	  mörkuðu	  upphaf	  að	  félagslegri	  aðstoð	  og	  stuðningi	  við	  

þroskahefta	  hér	  á	  landi	  ásamt	  uppbyggingu	  á	  úrræðum	  fyrir	  fólk	  með	  þroskahömlun.	  Meðal	  

nýmæla	  var	  að	  þroskaheftir	  ættu	  að	  fá	  að	  búa	  hjá	  foreldrum	  sínum	  og	  njóta	  gæða	  

samfélagsins	  til	  jafns	  við	  aðra	  (Dóra	  S.	  Bjarnason,	  2010;	  Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011).	  Í	  

löggjöfinni	  var	  í	  fyrsta	  sinn	  notað	  orðið	  þroskaheftur	  í	  lögum	  og	  horfið	  var	  frá	  fyrra	  orðalagi	  

um	  fávita	  og	  vanvita	  en	  eins	  og	  heiti	  laganna	  gefur	  til	  kynna	  áttu	  þau	  einungis	  við	  um	  

þroskahefta	  einstaklinga	  en	  ekki	  fatlað	  fólk	  almennt	  (Brynhildur	  G.	  Flóvenz,	  2004;	  Margrét	  
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Margeirsdóttir,	  2001).	  Markmið	  laganna	  var	  meðal	  annars	  að	  tryggja	  þroskaheftum	  jafnrétti	  

sem	  og	  að	  tryggja	  þeim	  möguleika	  á	  sem	  eðlilegustu	  lífi	  í	  samfélaginu.	  Nánast	  öll	  ákvæði	  í	  

lögunum	  voru	  nýmæli	  á	  þessum	  tíma	  og	  var	  löggjöfin	  mikilvægt	  breytingarafl	  þegar	  kom	  að	  

réttindum	  þroskaheftra	  hérlendis	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Sömuleiðis	  voru	  ákvæði	  í	  

lögunum	  um	  stofnanir	  fyrir	  þroskahefta	  en	  talið	  var	  að	  lögin	  gætu	  ekki	  náð	  markmiðum	  

sínum	  nema	  með	  þessum	  ákvæðum.	  Þjónustustofnanir	  voru	  þannig	  eitt	  af	  

grundvallaratriðum	  laganna	  en	  meðal	  þeirra	  voru	  sambýli	  fyrir	  þroskahefta	  ásamt	  

skammtímaheimilum	  (Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  Með	  lögunum	  var	  landinu	  skipt	  í	  átta	  

starfssvæði	  þar	  sem	  hvert	  svæði	  skipaði	  svokallaða	  svæðisstjórn.	  Tilgangurinn	  með	  þeim	  var	  

meðal	  annars	  að	  samræma	  aðgerðir	  þeirra	  er	  veittu	  fötluðu	  fólki	  þjónustu.	  Á	  flestum	  

starfssvæðunum	  þurfti	  vinnan	  nánast	  að	  byrja	  frá	  grunni	  þar	  sem	  engin	  þjónusta	  við	  

þroskahefta	  hafði	  verið	  fyrir	  hendi	  (Lög	  um	  aðstoð	  við	  þroskahefta	  nr.	  47/1979;	  Margrét	  

Margeirsdóttir,	  2001).	  

Með	  breyttum	  viðhorfum	  til	  fatlaðs	  fólk	  meðal	  ýmissa	  þjóða	  í	  heiminum	  í	  kringum	  

áttunda	  áratuginn	  ákváðu	  Sameinuðu	  þjóðirnar	  að	  gera	  árið	  1981	  að	  alþjóðaári	  fatlaðra	  og	  

hvöttu	  aðildarríki	  sín	  til	  að	  vinna	  að	  aðgengilegu	  samfélagi	  fyrir	  alla	  þegna	  sína	  (Lára	  

Björnsdóttir,	  1994).	  Meðal	  þess	  var	  að	  stuðla	  að	  réttindum	  fatlaðra	  til	  fullrar	  þátttöku	  í	  

samfélaginu	  sem	  og	  að	  bæta	  hag	  fatlaðs	  fólks	  á	  hinum	  ýmsu	  sviðum	  (Margrét	  Margeirsdóttir,	  

2001).	  Sameinuðu	  þjóðirnar	  lögðu	  áherslu	  á	  að	  veita	  eigi	  fötluðu	  fólki	  þjónustu	  og	  aðstoð	  út	  

frá	  hugmyndum	  um	  jafnrétti	  í	  stað	  hugmynda	  um	  ölmusu	  og	  mikilvægt	  er	  því	  að	  opinber	  

þjónusta	  mótist	  af	  þörfum	  allra	  þegna	  þjóðfélagsins	  (Lára	  Björnsdóttir,	  1994).	  Alþjóðaár	  

fatlaðra	  átti	  þátt	  í	  að	  breyta	  viðhorfi	  almennings	  til	  fatlaðs	  fólks	  og	  í	  kjölfar	  þess	  jókst	  

umræða	  um	  jafnrétti	  til	  muna,	  bæði	  hérlendis	  sem	  og	  annars	  staðar	  í	  heiminum.	  Alþjóðaári	  

fatlaðra	  fylgdi	  síðan	  áratugurinn	  1982–1992	  sem	  Sameinuðu	  þjóðirnar	  helguðu	  málefnum	  

fatlaðs	  fólks	  (Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011).	  

Í	  kjölfar	  áratugar	  fatlaðs	  fólks	  voru	  árið	  1993	  samþykktar	  af	  hálfu	  Sameinuðu	  þjóðanna	  

svokallaðar	  Meginreglur	  um	  jöfnun	  tækifæra	  fyrir	  fatlað	  fólk	  (e.	  Standard	  rules	  of	  

equalization	  of	  opportunites	  for	  people	  with	  disabilites)	  (Brynhildur	  G.	  Flóvenz,	  2004).	  Ísland	  

var	  meðal	  þeirra	  ríkja	  sem	  undirrituðu	  reglurnar	  og	  gaf	  það	  til	  kynna	  vilja	  til	  þess	  að	  ná	  

markmiðum	  um	  eitt	  samfélag	  fyrir	  alla.	  Reglur	  þessar,	  sem	  eru	  í	  anda	  manngildis	  og	  stefnu	  

samskipunar,	  hafna	  aðgreiningu	  fatlaðs	  fólks	  frá	  ófötluðum	  og	  byggja	  á	  hugmynd	  um	  jöfnuð	  

meðal	  allra	  manna	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Lára	  Björnsdóttir,	  1994).	  Hugmyndin	  um	  
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svonefnda	  blöndunarstefnu	  tengist	  meginreglunum	  en	  sú	  hugmynd	  byggir	  á	  því	  að	  opinber	  

þjónusta	  sé	  mótuð	  með	  þarfir	  allra	  þegna	  þjóðfélagsins	  í	  huga.	  Hagsmunasamtök	  fatlaðra	  

aðhyllast	  þessa	  hugmyndafræði	  og	  hafna	  þannig	  mismunun	  og	  aðgreiningu	  fatlaðs	  fólks	  í	  

samfélaginu.	  Sérlög	  fyrir	  fatlað	  fólk	  sem	  og	  aðra	  þjóðfélagshópa	  stangast	  í	  þessum	  skilningi	  á	  

við	  hugmyndafræðina	  um	  samskipun.	  Sumir	  telja	  jafnvel	  að	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  eigi	  

einfaldlega	  að	  falla	  undir	  almenn	  lög	  um	  félagsþjónustu	  og	  forðast	  eigi	  þannig	  sértæk	  úrræði	  

fyrir	  fatlað	  fólk	  þar	  sem	  þau	  stuðli	  að	  einangrun	  þess	  (Brynhildur	  G.	  Flóvenz,	  2004;	  Lára	  

Björnsdóttir,	  1994).	  Þess	  má	  geta	  að	  upp	  úr	  1990	  eða	  í	  lok	  áratugar	  málefna	  fatlaðs	  fólks	  

kom	  upp	  gagnrýni	  á	  sérlög	  fyrir	  fatlað	  fólk	  hérlendis	  en	  þrátt	  fyrir	  það	  gilda	  enn	  sérlög	  fyrir	  

málaflokkinn	  í	  dag	  (Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011).	  	  

Þar	  sem	  lögin	  frá	  árinu	  1979	  áttu	  einungis	  við	  um	  þroskaheft	  fólk,	  enda	  hlutur	  þess	  

verstur	  á	  þessum	  tíma,	  varð	  ekkert	  lát	  á	  baráttunni	  fyrir	  réttindum	  fatlaðs	  fólks	  almennt.	  	  

Í	  kjölfar	  árs	  fatlaðra	  og	  þeirra	  ályktana	  sem	  Sameinuðu	  þjóðirnar	  settu	  fram	  um	  málefni	  

fatlaðra	  var	  ákveðið	  að	  endurskoða	  lögin	  frá	  árinu	  1979	  með	  það	  í	  huga	  að	  auka	  réttindi	  alls	  

fatlaðs	  fólks	  til	  muna	  (Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  Lög	  um	  málefni	  fatlaðra	  nr.	  41/1983	  

voru	  svo	  sett	  árið	  1983	  þar	  sem	  öll	  málefni	  fatlaðra	  voru	  sett	  undir	  einn	  hatt	  en	  þau	  byggðu	  á	  

hugmyndafræði	  laga	  um	  aðstoð	  við	  þroskahefta	  frá	  árinu	  1979	  (Lára	  Björnsdóttir,	  1994).	  

Þetta	  var	  fyrsta	  heildarlöggjöfin	  sem	  náði	  til	  allra	  þeirra	  sem	  fatlaðir	  voru	  og	  þörfnuðust	  

sérstakrar	  þjónustu	  eða	  stuðnings	  vegna	  skerðingar	  sinnar,	  hvort	  sem	  um	  var	  að	  ræða	  

líkamlega	  eða	  andlega	  skerðingu	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Rannveig	  Traustadóttir,	  

2003a).	  Með	  þessum	  lögum	  var	  einnig	  í	  fyrsta	  sinn	  orðið	  fatlaður	  skilgreint	  í	  íslenskri	  löggjöf	  

og	  varð	  að	  heildarhugtaki	  yfir	  bæði	  líkamlegar	  og	  andlegar	  hamlanir	  (Brynhildur	  G.	  Flóvenz,	  

2004;	  Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011).	  Lögin	  áttu	  meðal	  annars	  að	  tryggja	  fötluðu	  fólki	  jafnrétti	  

og	  kost	  á	  því	  að	  lifa	  eðlilegu	  lífi	  en	  samkvæmt	  6.	  gr.	  laganna	  skal	  fötluðum	  veitt	  þjónusta	  á	  

stofnunum	  á	  vegum	  hins	  opinbera	  eftir	  því	  sem	  þörf	  er	  á	  (Lög	  um	  málefni	  fatlaðra	  nr.	  

41/1983;	  Margrét	  Margeirsdóttir,	  2001).	  

	  

2.2 	  Löggjöf	  frá	  árinu	  1983	  til	  dagsins	  í	  dag	  
Árið	  1989	  ákvað	  þáverandi	  félagsmálaráðherra	  að	  framkvæma	  athugun	  á	  því	  hvernig	  lögin	  

frá	  árinu	  1983	  hefðu	  reynst	  og	  leiddi	  sú	  athugun	  í	  ljós	  að	  þörf	  var	  á	  nýrri	  löggjöf	  í	  málefnum	  

er	  varða	  fatlað	  fólk.	  Því	  var	  árið	  1992	  ákveðið	  að	  endurskoða	  lögin	  frá	  árinu	  1983	  og	  voru	  
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ýmsar	  breytingar	  gerðar	  á	  þeim.	  Meðal	  þeirra	  var	  að	  fötluð	  börn	  skyldu	  fá	  að	  alast	  upp	  hjá	  

foreldrum	  sínum	  en	  ekki	  á	  stofnunum	  á	  vegum	  hins	  opinbera	  og	  áhersla	  var	  lögð	  á	  

stoðþjónustu	  í	  stað	  stofnanaþjónustu	  (Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011;	  Lára	  Björnsdóttir,	  1994).	  

Lög	  þessi	  áttu	  líkt	  og	  fyrri	  lög	  frá	  árinu	  1983	  að	  tryggja	  fötluðu	  fólki	  jafnrétti	  á	  borð	  við	  aðra	  í	  

samfélaginu	  sem	  og	  tækifæri	  til	  að	  starfa	  og	  lifa	  eðlilegu	  lífi	  í	  samfélaginu	  (Margrét	  

Margeirsdóttir,	  2001).	  Með	  breytingunum	  opnaðist	  sá	  möguleiki	  að	  færa	  málaflokk	  fatlaðs	  

fólks	  frá	  ríki	  til	  sveitarfélaga	  samkvæmt	  sérstökum	  samningum	  við	  ríkið	  en	  sú	  umræða	  hafði	  

verið	  til	  staðar	  frá	  árinu	  1990.	  Þrátt	  fyrir	  það	  voru	  þær	  breytingar	  ekki	  gerðar	  með	  þessum	  

lagabreytingum	  (Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011;	  Ríkisendurskoðun,	  2010).	  	  

Meðal	  þeirra	  ákvæða	  sem	  bætt	  var	  í	  lögin	  var	  25.	  gr.	  laganna	  en	  samkvæmt	  henni	  skal	  í	  

sérstökum	  tilfellum	  veita	  fötluðu	  fólki	  frekari	  liðveislu	  sem	  feli	  í	  sér	  marghátta	  aðstoð	  til	  að	  

koma	  í	  veg	  fyrir	  dvöl	  á	  stofnunum	  (Lög	  um	  málefni	  fatlaðra	  nr.	  59/1992).	  Þetta	  er	  í	  fyrsta	  sinn	  

í	  lögum	  er	  varða	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  sem	  reynt	  er	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  stofnanavist	  í	  stað	  þess	  

að	  stuðla	  að	  henni.	  Þar	  sem	  fólk	  fatlast	  á	  mismunandi	  tímapunktum	  í	  lífinu	  og	  margir	  hafa	  

stofnað	  fjölskyldu	  þegar	  það	  gerist	  er	  mikilvægt	  fyrir	  fatlað	  fólk	  að	  eiga	  kost	  á	  því	  að	  búa	  inni	  

á	  heimili	  sínu	  eða	  fjölskyldu	  sinnar	  í	  stað	  þess	  að	  búa	  á	  stofnun,	  meðal	  annars	  til	  að	  eiga	  kost	  

á	  því	  að	  lifa	  sem	  eðlilegustu	  fjölskyldulífi	  (Lára	  Björnsdóttir,	  1994).	  	  

Þann	  1.	  janúar	  2011	  tóku	  síðan	  gildi	  breytingar	  á	  lögunum	  þar	  sem	  sveitarfélögin	  tóku	  

við	  málaflokknum	  (Þingskjal	  682,	  2011–2012).	  Sveitarfélög	  bera	  þannig	  ábyrgð	  á	  þjónustu	  við	  

fatlað	  fólk	  ásamt	  því	  að	  hafa	  innra	  eftirlit	  með	  þjónustunni	  (Þingskjal	  614,	  2010–2011).	  

Velferðarráðherra	  fer	  samt	  sem	  áður	  með	  yfirstjórn	  í	  málaflokknum	  og	  ber	  ábyrgð	  á	  

opinberri	  stefnumótun	  tengdri	  honum	  (Lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  nr.	  59/1992	  með	  síðari	  

breytingum).	  Með	  yfirfærslunni	  er	  meðal	  annars	  verið	  að	  reyna	  að	  samþætta	  þjónustuna	  

sem	  og	  að	  gera	  hana	  heildstæðari,	  en	  talið	  er	  að	  staðbundin	  nærþjónusta	  sem	  tekur	  mið	  af	  

einstaklingsbundnum	  þörfum	  sé	  besta	  úrræðið	  fyrir	  fatlað	  fólk	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  

Þingskjal	  550,	  2010–2011).	  Þannig	  sé	  best	  að	  laga	  þá	  þjónustu	  og	  þau	  úrræði	  sem	  fatlað	  fólk	  

nýtur	  að	  þörfum	  þess	  og	  umhverfi	  (Ríkisendurskoðun,	  2010).	  	  

Í	  lögunum	  kemur	  fram	  að	  fatlað	  fólk	  skuli	  eiga	  kost	  á	  þeirri	  félagslegu	  þjónustu	  sem	  

geri	  því	  kleift	  að	  búa	  á	  eigin	  heimili.	  Einnig	  kemur	  þar	  fram	  að	  taka	  eigi	  mið	  af	  Samningi	  

Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  ásamt	  öðrum	  alþjóðlegum	  skuldbindingum	  

sem	  stjórnvöld	  hafa	  gengist	  undir	  (Þingskjal	  614,	  2010–2011).	  Breytingarnar	  hafa	  hins	  vegar	  

verið	  gagnrýndar	  fyrir	  að	  ná	  ekki	  markmiðum	  Samnings	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  
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fatlaðs	  fólks	  (Þingskjal	  682,	  2011–2012).	  Meta	  á	  yfirfærsluna	  í	  fyrirhugaðri	  

heildarendurskoðun	  á	  lögum	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  sem	  á	  að	  vera	  lokið	  í	  árslok	  2014	  þar	  

sem	  yfirfærslan	  verður	  meðal	  annars	  metin	  (Þingskjal	  550,	  2010–2011).	  	  

Áður	  en	  yfirfærslan	  átti	  sér	  stað	  störfuðu	  félagsráðgjafar	  með	  fötluðu	  fólki	  til	  að	  mynda	  

á	  Greiningarstöð	  ríkisins,	  Öskjuhlíðarskóla,	  Kópavogshæli	  en	  þrátt	  fyrir	  það	  var	  ekki	  mikið	  um	  

starfandi	  félagsráðgjafa	  i	  málaflokknum	  almennt	  (Greiningar-‐	  og	  ráðgjafastöð	  ríkisins,	  e.d.;	  

Reglugerð	  fyrir	  Kópavogshæli	  nr.	  386/1985).	  En	  með	  yfirfærslu	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  frá	  

ríki	  til	  sveitarfélaga	  varð	  þjónusta	  við	  málaflokkinn	  einnig	  að	  viðfangsefni	  félagsráðgjafa	  er	  

starfa	  innan	  sveitarfélaga	  en	  starfsgreinin	  er	  mjög	  fjölbreytt	  og	  á	  ýmsum	  sviðum	  

samfélagsins	  (Anna	  S.	  Jónsdóttir,	  Rannveig	  Gunnarsdóttir	  og	  Sigurrós	  Sigurðardóttir,	  2008;	  

Félagsráðgjafafélag	  Íslands,	  e.d.-‐a).	  Félagsráðgjöf	  innan	  sveitarfélaga	  er	  eitt	  meginstarf	  

félagsráðgjafa	  hérlendis	  en	  þar	  hafa	  þeir	  í	  gegnum	  árin	  sinnt	  margvíslegum	  verkefnum	  er	  

snúa	  að	  félagsþjónustu	  við	  íbúa.	  Þar	  sem	  félagsráðgjöfum	  er	  starfa	  að	  málefnum	  fatlaðs	  fólks	  

hefur	  fjölgað	  mikið	  var	  stofnuð	  fagdeild	  félagsráðgjafa	  árið	  2011	  sem	  vinnur	  að	  málefnum	  

fatlaðs	  fólks.	  Sú	  fagdeild	  hefur	  Samning	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  að	  

leiðarljósi	  í	  sínu	  starfi.	  Meðal	  markmiða	  fagdeildarinnar	  er	  að	  efla	  samskipti	  félagsráðgjafa	  og	  

annarra	  sem	  vinna	  að	  málefnum	  fatlaðs	  fólks	  sem	  og	  að	  fylgjast	  með	  nýjungum	  á	  sviðinu	  

(Félagsráðgjafafélag	  Íslands,	  e.d.-‐b).	  	  

Ásamt	  lagabreytingunum	  árið	  2011	  var	  sett	  bráðabirgðaákvæði	  í	  lögin	  er	  varða	  NPA-‐

þjónustu	  en	  stefnt	  er	  að	  því	  að	  þjónustan	  verði	  eitt	  meginform	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  

hérlendis	  og	  verði	  þar	  með	  hluti	  af	  löggjöf	  eigi	  síðar	  en	  árið	  2014.	  Samkvæmt	  

bráðabirgðaákvæði	  IV	  á	  breytingum	  frá	  árinu	  2011	  á	  lögum	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  nr.	  

59/1992	  skyldi	  setja	  á	  laggirnar	  samstarfsverkefni	  ríkis	  og	  sveitarfélaga	  um	  innleiðingu	  NPA-‐

þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  (Lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  nr.	  59/1992	  með	  síðari	  breytingum).	  

Skipuð	  var	  sjö	  manna	  verkefnisstjórn	  sem	  átti	  meðal	  annars	  að	  móta	  ramma	  utan	  um	  

fyrirkomulag	  NPA-‐þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  hérlendis.	  Að	  auki	  áttu	  sveitarfélögin	  í	  samráði	  við	  

verkefnisstjórn	  að	  veita	  fötluðu	  fólki	  NPA-‐þjónustu	  í	  ákveðinn	  tíma.	  Verkefninu	  á	  að	  vera	  

formlega	  lokið	  í	  árslok	  2014	  og	  þá	  á	  ráðherra	  að	  vera	  búinn	  að	  leggja	  fram	  frumvarp	  til	  laga	  

um	  lögleiðingu	  NPA-‐þjónustu	  sem	  mun	  taka	  mið	  af	  reynslu	  og	  framkvæmd	  

samstarfsverkefnisins	  (Lög	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  nr.	  59/1992	  með	  síðari	  breytingum;	  

Þingskjal	  550,	  2010–2011).	  Við	  endurskoðun	  laganna	  	  á	  að	  hafa	  lög	  um	  félagsþjónustu	  

sveitarfélaga	  nr.	  40/1991	  til	  hliðsjónar	  (Þingskjal	  682,	  2011-‐2012).	  
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2.3	  Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  og	  framkvæmdaáætlun	  	  
Íslensk	  stjórnvöld	  hafa	  gengist	  undir	  ýmsa	  sáttmála	  til	  þess	  að	  tryggja	  fötluðu	  fólki	  þau	  

réttindi	  sem	  það	  hefur.	  Fötlun	  er	  ekki	  tilgreind	  sérstaklega	  í	  fjölda	  mannréttindasáttmála	  en	  

augljóst	  er	  að	  bann	  við	  mismunun	  í	  þeim	  á	  einnig	  við	  um	  fatlað	  fólk	  (Félagsmálaráðuneyti,	  

2007).	  Meðal	  þeirra	  samninga	  sem	  Ísland	  hefur	  undirritað	  og	  varða	  mannréttindi	  eru	  

Mannréttindayfirlýsing	  Sameinuðu	  þjóðanna,	  Mannréttindasáttmáli	  Evrópu	  sem	  og	  

Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  (hér	  eftir	  nefndur	  „samningurinn“).	  	  

Eins	  og	  áður	  er	  sagt	  tekur	  Ísland	  mið	  af	  Mannréttindayfirlýsingu	  Sameinuðu	  þjóðanna	  

frá	  árinu	  1948.	  Sú	  yfirlýsing	  er	  grundvöllur	  allra	  þeirra	  yfirlýsinga	  sem	  Sameinuðu	  þjóðirnar	  

hafa	  mótað	  frá	  útgáfu	  hennar	  og	  hefur	  mikið	  táknrænt	  gildi	  ásamt	  því	  að	  hafa	  haft	  mikil	  áhrif	  

í	  löndum	  heimsins	  þegar	  kemur	  að	  mannréttindum	  fólks	  (Brynhildur	  G.	  Flóvenz,	  2004).	  

Einnig	  hefur	  hún	  orðið	  að	  mikilvægu	  afli	  í	  réttindabaráttu	  fatlaðs	  fólks	  en	  sú	  áhersla	  hefur	  

verið	  ríkjandi	  frá	  samþykki	  yfirlýsingarinnar	  að	  allir	  eigi	  rétt	  á	  sömu	  mannréttindum	  og	  að	  

enginn	  eigi	  að	  þurfa	  að	  sæta	  mismunun	  (Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011).	  Þau	  ríki	  sem	  samþykkt	  

hafa	  yfirlýsinguna	  viðurkenna	  að	  „sérhver	  manneskja	  er	  borin	  frjáls	  og	  jöfn	  öðrum	  að	  

virðingu	  og	  réttindum“	  (Utanríkisráðuneyti,	  2008,	  bls.	  1).	  Það	  er	  eitt	  ákvæði	  í	  

Mannréttindayfirlýsingunni	  sem	  kveður	  á	  um	  fatlað	  fólk	  en	  þar	  kemur	  fram	  að	  fatlað	  fólk	  eigi	  

rétt	  á	  þeim	  lífskjörum	  sem	  nauðsynleg	  eru	  til	  verndar	  heilsu	  þess	  sem	  og	  öryggi	  ásamt	  

nauðsynlegri	  félagslegri	  þjónustu	  sökum	  skerðingar	  sinnar	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  

Utanríkisráðuneyti,	  2008).	  

Ísland	  hefur	  einnig	  samþykkt	  og	  lögleitt	  Mannréttindasáttmála	  Evrópu	  frá	  árinu	  1953	  

og	  þar	  með	  urðu	  ákvæði	  hans	  hluti	  af	  íslenskum	  lögum	  (Brynhildur	  G.	  Flóvenz,	  2004).	  Í	  

honum	  kemur	  fram	  bann	  við	  mismunun	  ásamt	  rétti	  allra	  til	  frelsis	  og	  mannréttinda.	  Þó	  svo	  

að	  fatlað	  fólk	  og	  réttindi	  þess	  séu	  ekki	  tilgreind	  sérstaklega	  í	  sáttmálanum	  þá	  er	  

óumdeilanlegt	  að	  fötlun	  falli	  undir	  hugtakið	  „aðrar	  aðstæður“	  og	  af	  þeim	  sökum	  er	  

sáttmálinn	  einnig	  mikilvægur	  þegar	  kemur	  að	  réttindum	  fatlaðs	  fólks	  (Félagsmálaráðuneyti,	  

2007;	  Lög	  um	  mannréttindasáttmála	  Evrópu	  nr.	  62/1994).	  

Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  var	  kynntur	  árið	  2007	  og	  

Ísland	  undirritaði	  samninginn	  sama	  ár	  en	  ætlunin	  er	  að	  leggja	  fram	  frumvarp	  um	  fullgildingu	  

hans	  eigi	  síðar	  en	  vorið	  2013	  og	  á	  samstarfsnefnd	  ráðuneyta	  að	  undirbúa	  fullgildinguna,	  
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meðal	  annars	  með	  því	  að	  leggja	  fram	  breytingar	  á	  löggjöf	  sem	  eru	  nauðsynlegar	  til	  að	  hægt	  

sé	  að	  fullgilda	  samninginn	  (Þingskjal	  1623,	  2010–2011;	  Þingskjal	  682,	  2011–2012;	  Þingskjal	  

641,	  2009–2010).	  Með	  þessum	  samningi	  er	  Ísland	  meðal	  annars	  skuldbundið	  til	  þess	  að	  setja	  

engin	  lög	  eða	  reglur	  sem	  mismuna	  fötluðum	  (Friðrik	  G.	  Olgeirsson,	  2011).	  

Samningurinn	  sem	  er	  fyrsti	  mannréttindasáttmáli	  21.	  aldarinnar	  fylgdi	  í	  kjölfar	  áratuga	  

vinnu	  Sameinuðu	  þjóðanna	  við	  að	  breyta	  viðhorfi	  almennings	  til	  fatlaðs	  fólks	  og	  í	  honum	  er	  

horft	  á	  fatlað	  fólk	  út	  frá	  félagslegu	  sjónarhorni	  (UN	  Enable,	  e.d.;Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐c).	  	  

Samkvæmt	  1.	  gr.	  samningsins	  ber	  viðurkenna	  fötlun	  sem	  breytilegt	  hugtak	  sem	  þróast	  

sem	  og	  að	  skerðingu	  megi	  rekja	  til	  samspils	  fötlunar	  ásamt	  hindrana	  í	  umhverfi	  sem	  koma	  í	  

veg	  fyrir	  fulla	  þátttöku	  fatlaðs	  fólks	  í	  samfélaginu	  á	  jafnréttisgrundvelli	  (Velferðarráðuneyti,	  

e.d.-‐c).	  Í	  samningnum	  er	  kveðið	  á	  um	  það	  að	  þær	  þjóðir	  sem	  eiga	  aðild	  honum	  viðurkenna	  að	  

fatlað	  fólk	  sé	  fjölbreyttur	  hópur.	  Aðildarþjóðir	  hans	  viðurkenna	  einnig	  að	  fatlað	  fólk	  eigi	  rétt	  

á	  því	  að	  lifa	  í	  samfélaginu	  líkt	  og	  aðrir	  ásamt	  því	  að	  það	  eigi	  valkosti	  jafnt	  öðrum.	  Meðal	  

markmiða	  samningsins	  er	  að	  stuðla	  að	  mannréttindum	  fatlaðs	  fólks	  til	  jafns	  við	  aðra	  ásamt	  

því	  að	  tryggja	  og	  vernda	  réttindi	  þess	  til	  þátttöku	  í	  samfélaginu	  á	  jafnréttisgrundvelli	  með	  

nauðsynlegri	  þjónustu.	  Samkvæmt	  samningnum	  á	  fatlað	  fólk	  rétt	  á	  því	  að	  vera	  virkir	  

þátttakendur	  í	  samfélaginu	  og	  hafa	  vald	  til	  að	  taka	  ákvarðanir	  um	  hluti	  sem	  varða	  það	  beint.	  

Meginreglur	  samningsins	  eru	  jöfn	  tækifæri	  fyrir	  fatlað	  fólk	  og	  tækifæri	  fyrir	  fatlaða	  til	  að	  taka	  

virkan	  þátt	  í	  samfélaginu	  án	  aðgreiningar.	  Hægt	  er	  að	  ýta	  undir	  jafnrétti	  og	  

sjálfsákvörðunarrétt	  fatlaðs	  fólks	  með	  því	  að	  tryggja	  því	  jöfn	  tækifæri,	  meðal	  annars	  með	  vali	  

á	  búsetu.	  Í	  samningnum	  er	  einnig	  útskýrt	  hverjar	  aðgerðir	  stjórnvalda	  í	  aðildarríkjum	  þurfa	  

að	  vera	  til	  þess	  að	  koma	  á	  þessum	  mannréttindum	  fyrir	  fatlað	  fólk	  og	  telja	  baráttusamtök	  

fatlaðs	  fólk	  víðs	  vegar	  um	  heiminn	  að	  NPA-‐þjónusta	  sé	  lykilatriði	  ef	  ætlunin	  er	  að	  uppfylla	  

skilyrði	  samningsins	  (Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010;	  Velferðarráðuneyti,	  

e.d.-‐c).	  

Að	  mati	  nefndar	  sem	  fengin	  var	  er	  nauðsynlegt	  að	  breyta	  ýmsu	  í	  lögum	  til	  að	  hægt	  sé	  

að	  fullgilda	  samninginn	  hérlendis	  en	  meðal	  þess	  	  er	  að	  bæta	  NPA-‐þjónustu	  inn	  í	  löggjöf	  um	  

málefni	  fatlaðs	  fólks	  sem	  og	  að	  setja	  bann	  við	  mismunun	  á	  grundvelli	  fötlunar	  í	  

stjórnarskrána	  (Félags-‐	  og	  tryggingamálaráðuneyti,	  2010;	  Hagfræðistofnun,	  2010).	  Ásamt	  því	  

þarf	  að	  taka	  mið	  af	  fötluðu	  fólki	  í	  öllum	  áætlanagerðum	  og	  stefnumótunum	  (Þingskjal	  682,	  

2011–2012).	  Með	  breytingum	  á	  lögunum	  árið	  2011	  var	  nýtt	  ákvæði	  sett	  í	  þau	  um	  það	  að	  við	  
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framkvæmd	  laganna	  eigi	  að	  taka	  mið	  af	  þeim	  alþjóðlegu	  skuldbindingum	  sem	  Ísland	  hefur	  

gengist	  undir,	  þar	  með	  talið	  samningnum	  (Þingskjal	  1623,	  2010–2011).	  

Árið	  2011	  var	  lögð	  fram	  á	  Alþingi	  tillaga	  til	  þingsályktunar	  um	  framkvæmdaáætlun	  í	  

málefnum	  fatlaðs	  fólks	  til	  ársins	  2014	  (hér	  eftir	  nefnd	  „áætlunin“).	  Áætlunin	  tekur	  mið	  af	  

samningnum	  auk	  annarra	  mannréttindasáttmála	  sem	  Ísland	  er	  aðili	  að.	  Tekin	  eru	  fyrir	  átta	  

málasvið	  í	  áætluninni	  sem	  eiga	  meðal	  annars	  að	  hjálpa	  til	  við	  að	  stuðla	  að	  mannréttindum	  

fatlaðs	  fólks	  sem	  og	  að	  því	  að	  fatlað	  fólk	  geti	  notið	  réttinda	  sinna.	  Áætlunin	  tekur	  til	  að	  

mynda	  mið	  af	  samningnum	  þegar	  kemur	  að	  skilgreiningu	  á	  hugtakinu	  fötlun	  og	  þar	  kemur	  

einnig	  fram	  að	  þá	  skilgreiningu	  beri	  að	  virða	  og	  hafa	  í	  huga	  við	  endurskoðun	  á	  lögum.	  Áhersla	  

er	  lögð	  á	  það	  í	  áætluninni	  að	  farið	  sé	  eftir	  þeim	  alþjóðlegu	  mannréttindasamningum	  sem	  

Ísland	  hefur	  undirritað	  sem	  og	  að	  breyta	  þeim	  lögum	  sem	  þarf	  til	  að	  hægt	  sé	  að	  fullgilda	  þá	  

hérlendis.	  Meðal	  þeirra	  átta	  málasviða	  sem	  tekin	  eru	  fyrir	  í	  áætluninni	  eru	  félagsleg	  

vernd/sjálfstætt	  líf	  og	  jafnrétti	  en	  hér	  mun	  ég	  einungis	  segja	  frá	  þeim	  tveimur	  (Þingskjal	  682,	  

2011–2012).	  	  

„Félagsleg	  vernd/sjálfstætt	  líf	  :	  Alþingi	  ályktar	  að	  fötluðu	  fólki	  skuli	  tryggt	  jafnrétti	  og	  

sambærileg	  lífskjör	  á	  við	  aðra	  þjóðfélagsþegna	  og	  sköpuð	  skilyrði	  til	  eðlilegs	  lífs.	  Barist	  verði	  

gegn	  fátækt	  og	  félagslegri	  útskúfun	  fatlaðs	  fólks“	  (Þingskjal	  682,	  2011–2012,	  bls.	  2).	  

	  

Jafnrétti:	   Alþingi	   ályktar	   að	   þar	   sem	   margvíslegar	   hindranir	   í	   umhverfinu	   og	  

samfélagsgerðinni	   standi	   í	   vegi	   fyrir	   því	   að	   fatlað	   fólk	   öðlist	   jafnrétti	   á	   Íslandi	   og	  

margt	   fatlað	   fólk	   upplifi	   fordóma	  og	  þekkingarleysi	   vegna	   fötlunar	   sinnar,	   og	   geti	  

auk	   þess	   glímt	   við	   fleiri	   en	   eina	   tegund	   mismununar,	   svo	   sem	   vegna	   aldurs,	  

kynferðis,	   uppruna	   eða	   kynhneigðar,	   verði	   brugðist	   við	   af	   fullri	   alvöru,	   meðal	  

annars	  með	  því	  að	  fara	  að	  alþjóðlegum	  mannréttindasamningum	  sem	  Ísland	  hefur	  

undirritað	  og	   aðlaga	  bæði	   íslenska	   löggjöf	   og	   framkvæmd	   í	   þessu	   skyni	   (Þingskjal	  
682,	  2011–2012,	  bls.	  3).	  

	  

Alþingi	  leggur	  áherslu	  á	  að	  fötluðu	  fólki	  séu	  veitt	  sambærileg	  lífskjör	  og	  öðrum	  

þegnum	  samfélagsins	  og	  það	  fái	  þann	  stuðning	  sem	  þarf	  til	  að	  lifa	  sjálfstæðu	  lífi.	  Mikilvægt	  er	  

því	  að	  fatlað	  fólk	  hafi	  val	  um	  þá	  þjónustu	  sem	  það	  nýtir	  sér	  ásamt	  því	  að	  sú	  þjónusta	  sem	  það	  

nýtur	  sé	  einstaklingsbundin	  (Þingskjal	  682,	  2011-‐2012).	  	  

Alþingi	  telur	  að	  fatlað	  fólk	  búi	  ekki	  við	  jafnrétti	  á	  Íslandi	  og	  segir	  meðal	  annars	  

samfélagsgerðina	  standa	  í	  vegi	  fyrir	  því.	  Nauðsynlegt	  er	  því	  að	  vinna	  gegn	  fordómum	  
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gagnvart	  fötluðu	  fólki	  og	  reyna	  eftir	  fremsta	  megni	  að	  valdefla	  fatlað	  fólk.	  Til	  þess	  að	  vinna	  

gegn	  fordómum	  er	  mikilvægt	  að	  nýta	  sér	  rannsóknir	  í	  málefnum	  er	  varða	  fatlað	  fólk	  eins	  og	  

til	  að	  mynda	  rannsóknir	  er	  varða	  lagabreytingar	  sem	  og	  rannsóknir	  á	  framkvæmd	  þjónustu	  

(Þingskjal	  682,	  2011–2012).	  
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3.	  Hugmyndafræðin	  um	  sjálfstætt	  líf	  og	  notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  	  
Þessi	  kafli	  fjallar	  um	  hugmyndafræðina	  um	  sjálfstætt	  líf	  og	  af	  hverju	  hún	  er	  mikilvæg	  þegar	  

kemur	  að	  NPA-‐þjónustu,	  einnig	  kemur	  fram	  í	  kaflanum	  hvað	  notendastýrð	  persónuleg	  

aðstoð	  er.	  Með	  hugmyndafræðinni	  um	  sjálfstætt	  líf	  og	  notendastýrða	  persónulega	  aðstoð	  

hefur	  sýnin	  á	  góða	  félagslega	  aðstoð	  fyrir	  fatlað	  fólk	  breyst	  verulega	  á	  síðustu	  árum	  og	  þá	  

einna	  helst	  með	  flutningi	  á	  þjónustu	  frá	  stofnunum	  og	  út	  í	  samfélagið	  (Vilborg	  Jóhannsdóttir,	  

2003).	  Sjálfstætt	  líf	  og	  notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  eru	  náskyld	  hugtök	  en	  NPA-‐þjónusta	  

byggir	  vinnu	  sína	  á	  hugmyndafræðinni	  um	  sjálfstætt	  líf	  (NPA-‐miðstöðin,	  e.d.-‐a).	  	  

Hugmyndafræðin	  um	  sjálfstætt	  líf	  (e.	  Independent	  living)	  hefur	  verið	  áberandi	  

hérlendis	  á	  síðustu	  árum	  sem	  og	  erlendis	  og	  á	  sér	  ríka	  stoð	  í	  samningnum	  sem	  áður	  er	  sagt	  

frá.	  Hugmyndafræðin	  grundvallast	  á	  hinum	  félagslega	  skilningi	  á	  fötlun	  og	  lítur	  á	  fötlun	  sem	  

eitthvað	  sem	  orsakast	  af	  umhverfi	  ásamt	  skerðingu	  einstaklings	  og	  hafnar	  þar	  með	  hinum	  

læknisfræðilega	  skilningi.	  Einnig	  byggir	  hugmyndafræðin	  á	  því	  að	  gefa	  eigi	  fötluðu	  fólki	  full	  

réttindi	  til	  lýðræðislegs	  og	  borgaralegs	  lífs	  sem	  og	  fullgildrar	  samfélagslegrar	  þátttöku	  til	  jafns	  

við	  aðra	  ófatlaða	  borgara	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003a;	  Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  

Haraldsdóttir,	  2010).	  Allar	  manneskjur	  eiga	  þannig	  rétt	  á	  því	  að	  taka	  ákvarðanir	  og	  stjórna	  

eigin	  lífi	  óháð	  eðli	  og	  alvarleika	  skerðingar	  (Barnes,	  2003;	  Hrefna	  K.	  Óskarsdóttir	  og	  Rannveig	  

Traustadóttir,	  2008).	  Lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  fatlaði	  einstaklingurinn	  sé	  við	  stjórnvölinn	  í	  eigin	  

lífi	  og	  taki	  ákvarðanir	  um	  þá	  þjónustu	  sem	  honum	  er	  veitt,	  þ.e	  hvenær	  hún	  er	  veitt	  sem	  og	  af	  

hverjum	  og	  hvernig	  hún	  veitist	  (NPA-‐miðstöðin,	  e.d.-‐a).	  	  

Sjálfstætt	  líf	  og	  hugmyndafræðin	  á	  bak	  við	  það	  hefur	  verið	  mikilvægt	  hreyfiafl	  í	  

mannréttindabaráttu	  fatlaðra	  á	  síðustu	  árum	  og	  má	  rekja	  aftur	  til	  áttunda	  áratugar	  síðustu	  

aldar.	  Hugmyndafræðin	  kemur	  einnig	  með	  nýjan	  skilning	  á	  hugtakinu	  sjálfstæði	  sem	  felur	  í	  

sér	  stjórn	  á	  eigin	  lífi	  og	  möguleika	  til	  fullrar	  þátttöku	  til	  sjálfstæðs	  lífs	  með	  persónulegri	  

aðstoð.	  Þannig	  er	  það	  ekki	  talið	  vera	  hjálparleysi	  þegar	  fatlað	  fólk	  þarfnast	  aðstoðar	  við	  

athafnir	  daglegs	  lífs	  og	  er	  sjálfstæði	  þannig	  ekki	  tengt	  því	  að	  fólk	  geti	  séð	  um	  sig	  sjálft	  heldur	  

fremur	  þeim	  aðgangi	  að	  þjónustu	  sem	  viðkomandi	  þarf	  á	  að	  halda	  (NPA-‐miðstöðin,	  e.d.-‐a).	  

Morris	  (2004)	  segir	  að	  meirihluti	  skilgreininga	  fatlaðs	  fólks	  á	  sjálfstæðu	  lífi	  felist	  í	  

þremur	  meginatriðum.	  Í	  fyrsta	  lagi	  að	  fatlað	  fólk	  hafi	  stjórn	  á	  eigin	  lífi	  og	  hafi	  sömu	  tækifæri	  

og	  aðrir	  ófatlaðir	  einstaklingar.	  Í	  öðru	  lagi	  segir	  hún	  að	  hinum	  hefðbundna	  skilningi	  á	  
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sjálfstæði	  sé	  ögrað	  og	  að	  lokum	  segir	  hún	  að	  fatlað	  fólk	  eigi	  að	  stjórna	  allri	  þeirri	  þjónustu	  

sem	  það	  þarf	  á	  að	  halda	  (Hrefna	  K.	  Óskardóttir	  og	  Rannveig	  Traustadóttir,	  2008).	  	  

Evans	  (2001)	  bendir	  einnig	  á	  fimm	  atriði	  sem	  séu	  nauðsynleg	  undirstaða	  þess	  að	  

fatlað	  fólk	  geti	  lifað	  sjálfstæðu	  lífi.	  Í	  fyrsta	  lagi	  talar	  hann	  um	  að	  fatlað	  fólk	  þurfi	  að	  eiga	  

heima	  í	  húsnæði	  sem	  hentar	  þörfum	  þess.	  Í	  öðru	  lagi	  nefnir	  hann	  notendastýrða	  persónulega	  

aðstoð	  og	  segir	  hana	  grundvöll	  þess	  að	  fatlað	  fólk	  geti	  lifað	  sjálfstæðu	  lífi.	  Einnig	  nefnir	  hann	  

að	  samgöngur	  og	  ferðafrelsi	  sé	  mikilvægt	  ásamt	  aðgengi	  fatlaðra.	  Að	  lokum	  segir	  hann	  að	  

jafningjaráðgjöf	  sé	  mikilvæg	  þar	  sem	  fólk	  geti	  fengið	  upplýsingar	  um	  réttindi	  sín	  og	  annað	  

sem	  viðkemur	  leiðum	  til	  sjálfstæðs	  lífs.	  Hasler	  (2003)	  segir	  upplýsingaþáttinn	  einnig	  vera	  

mikilvægan	  þar	  sem	  upplýsa	  þarf	  fatlað	  fólk	  um	  rétt	  sinn	  til	  þjónustu	  (Vilborg	  Jóhannsdóttir	  

og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  NPA-‐þjónusta	  er	  þannig	  einn	  hluti	  af	  hugmyndafræðinni	  um	  

sjálfstætt	  líf,	  og	  öfugt	  þar	  sem	  þjónustan	  byggir	  á	  hugmyndafræðinni	  og	  fræðimenn	  telja	  að	  

fatlað	  fólk	  geti	  ekki	  lifað	  sjálfstæðu	  lífi	  nema	  með	  NPA-‐þjónustu.	  	  

Þar	  sem	  fatlað	  fólk	  er	  mjög	  fjölbreyttur	  hópur	  hefur	  á	  síðustu	  árum	  verið	  lögð	  meiri	  

áhersla	  á	  einstaklingsbundnar	  þarfir	  notenda	  í	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk.	  NPA-‐þjónusta	  er	  

mikilvægur	  hluti	  af	  þeirri	  þróun	  þar	  sem	  notandi	  þjónustunnar	  ræður	  meiru	  um	  þá	  þjónustu	  

sem	  hann	  þarfnast.	  Þjónustan	  snýst	  um	  það	  að	  fatlað	  fólk	  hafi	  fulla	  stjórn	  á	  þeirri	  aðstoð	  sem	  

það	  telur	  sig	  hafa	  þörf	  fyrir	  og	  hún	  sé	  því	  skipulögð	  af	  notandanum	  sjálfum	  (NPA-‐miðstöðin,	  

e.d.-‐b).	  Notandi	  sjálfur	  stjórnar	  því	  hvernig	  þjónustu	  hann	  fær,	  af	  hverjum	  hún	  veitist	  sem	  og	  

hvar	  hún	  veitist	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Vald	  og	  ábyrgð	  í	  þjónustunni	  fer	  því	  frá	  

stofnunum	  til	  fatlaða	  einstaklingsins	  (Sjálfsbjörg.	  Landssamband	  fatlaðra,	  2009).	  Lögð	  hefur	  

verið	  áhersla	  á	  að	  örva	  samfélagslega	  þátttöku	  fatlaðs	  fólks	  með	  því	  að	  veita	  stuðning	  og	  

þjónustu	  við	  daglegar	  athafnir	  úti	  í	  samfélaginu	  en	  ekki	  inni	  á	  stofnunum.	  Þjónustan	  getur	  því	  

farið	  fram	  á	  heimili	  eða	  á	  vinnustað	  notanda,	  í	  raun	  alls	  staðar	  þar	  sem	  þörf	  er	  á	  þjónustunni	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Þjónustan	  eykur	  þannig	  virkni	  einstaklingsins	  úti	  í	  samfélaginu	  

sem	  og	  valdeflir	  hann	  og	  eykur	  sjálfstæði	  hans	  (Hrefna	  K.	  Óskarsdóttir	  og	  Rannveig	  

Traustadóttir,	  2008).	  NPA-‐þjónusta	  leggur	  áherslu	  á	  að	  fatlað	  fólk	  eigi	  kost	  á	  því	  að	  taka	  þátt	  í	  

þjóðfélaginu	  á	  jafnréttisgrundvelli	  og	  er	  tilgangurinn	  með	  þjónustunni	  sá	  að	  fatlað	  fólk	  eigi	  

kost	  á	  því	  að	  lifa	  eins	  venjulegu	  og	  sjálfstæðu	  lífi	  og	  mögulegt	  er	  (NPA-‐miðstöðin	  e.d.-‐b).	  Með	  

þessu	  þjónustuformi	  er	  almennt	  talið	  að	  þjónusta	  við	  fatlað	  fólk	  verði	  sveigjanlegri	  og	  

skilvirkari	  þar	  sem	  hún	  sé	  betur	  sniðin	  að	  þörfum	  notanda,	  fatlaði	  einstaklingurinn	  þurfi	  ekki	  

laga	  sig	  að	  þeirri	  þjónustu	  sem	  honum	  sé	  veitt	  og	  áhersla	  sé	  lögð	  á	  einstaklingsmiðaða	  
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þjónustu	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Hagfræðistofnun,	  2010).	  Notandi	  þjónustunnar	  fær	  að	  

njóta	  þeirrar	  aðstoðar	  sem	  hann	  þarfnast	  með	  því	  frelsi	  sem	  ófatlaðir	  einstaklingar	  taka	  sem	  

gefnu	  (Sjálfsbjörg.	  Landssamband	  fatlaðra,	  2009).	  Réttur	  notanda	  verður	  einnig	  skýrari	  og	  

starfsfólk	  stýrir	  því	  ekki	  hvernig	  þjónusta	  er	  veitt	  og	  með	  hvaða	  hætti.	  Með	  þessari	  þjónustu	  

er	  gagnkvæm	  virðing	  notanda	  og	  þjónustuaðila	  lykilatriði	  ef	  þetta	  á	  að	  ganga	  sem	  best	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐c).	  Ef	  notandi	  er	  hins	  vegar	  ekki	  fær	  um	  

að	  stýra	  þjónustu	  sjálfur	  getur	  það	  verið	  í	  höndum	  aðstandenda.	  Sömuleiðis	  geta	  foreldrar	  

stýrt	  þjónustu	  barna	  sinna	  ef	  þau	  eru	  undir	  átján	  ára	  aldri	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Þrátt	  

fyrir	  að	  fjöldinn	  allur	  af	  fötluðu	  fólki	  sé	  hlynntur	  þessari	  tegund	  þjónustu	  og	  myndi	  vilja	  nýta	  

sér	  hana	  er	  einnig	  fatlað	  fólk	  sem	  vill	  lifa	  sjálfstæðu	  lífi	  en	  þó	  ekki	  með	  NPA-‐þjónustu.	  

Fyrirkomulag	  getur	  verið	  mismunandi	  þegar	  um	  NPA-‐þjónustu	  er	  að	  ræða	  en	  algengt	  

að	  notandi	  eða	  aðstandendur	  hans	  fái	  beingreiðslur	  (e.	  direct	  payment)	  eða	  fjármagn	  frá	  

hinu	  opinbera	  til	  kaupa	  á	  þeirri	  þjónustu	  sem	  einstaklingur	  telur	  sig	  þurfa	  á	  að	  halda.	  Fatlaði	  

einstaklingurinn	  er	  þá	  sjálfur	  vinnuveitandi	  og	  velur	  sér	  og	  ræður	  aðstoðarmenn.	  Einnig	  

getur	  notandi	  fengið	  aðstoð	  við	  ráðningar	  og	  greiðslur	  hjá	  persónulegri	  stuðningsþjónustu	  

eins	  og	  til	  að	  mynda	  hjá	  miðstöðvum	  reknum	  af	  hagsmunasamtökum	  um	  sjálfstætt	  líf	  (e.	  

Independent	  living	  center),	  hjá	  samvinnufélagi	  eða	  frá	  þjónustukerfi	  hins	  opinbera	  (Hrefna	  K.	  

Óskarsdóttir	  og	  Rannveig	  Traustadóttir,	  2008).	  

Færð	  hafa	  verið	  rök	  fyrir	  því	  að	  þessi	  tegund	  þjónustu	  geti	  lengt	  líf	  fólks	  sem	  á	  við	  

líkamlega	  fötlun	  að	  stríða.	  Þrátt	  fyrir	  þessa	  styrkleika	  telja	  sumir	  að	  þessi	  þjónusta	  henti	  ekki	  

öllum.	  Það	  þarf	  að	  huga	  vel	  að	  skipulagi	  þjónustunnar	  þar	  sem	  samband	  starfsfólks	  og	  

notanda	  getur	  verið	  viðkvæmt	  en	  tíðar	  mannabreytingar	  geta	  verið	  erfiðar	  fyrir	  notendur	  

(Hagfræðistofnun,	  2010).	  	  

Eins	  og	  áður	  er	  sagt	  hefur	  félagsráðgjöfum	  sem	  starfa	  með	  fötluðu	  fólki	  fjölgað	  

verulega	  eftir	  árið	  2011	  en	  samkvæmt	  lögum	  um	  félagsráðgjöf	  nr.	  95/1990	  ber	  

félagsráðgjafa	  að	  þekkja	  skyldur	  sínar	  ásamt	  því	  að	  viðhalda	  þekkingu	  sinni,	  meðal	  annars	  

með	  því	  að	  kynna	  sér	  nýjungar	  er	  varða	  faggreinina.	  Því	  er	  mikilvægt	  fyrir	  félagsráðgjafa	  sem	  

starfa	  hjá	  sveitarfélögum	  að	  kynna	  sér	  NPA-‐þjónustu	  og	  hugmyndafræðina	  á	  bak	  við	  hana	  til	  

þess	  að	  geta	  þjónustað	  fatlað	  fólk	  á	  sem	  bestan	  hátt.	  Félagsráðgjafar	  sem	  starfa	  hjá	  

sveitarfélögum	  geta	  meðal	  annars	  unnið	  að	  því	  að	  valdefla	  fatlað	  fólk	  með	  þessari	  tegund	  

þjónustu.	  
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4.	  Sjálfstætt	  líf	  og	  notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  á	  Íslandi	  
Í	  þessum	  kafla	  mun	  ég	  segja	  frá	  þeirri	  þróun	  sem	  hefur	  átt	  sér	  stað	  hérlendis	  hvað	  varðar	  

NPA-‐þjónustu	  og	  þingsályktunartillögu	  um	  notendastýrða	  persónulega	  aðstoð	  sem	  samþykkt	  

var	  á	  Alþingi	  árið	  2010	  sem	  er	  hluti	  af	  þeirri	  þróun.	  	  

Hugmyndafræðin	  um	  sjálfstætt	  líf	  hefur	  einungis	  náð	  fótfestu	  hérlendis	  á	  meðal	  

baráttuhópa	  fatlaðs	  fólks	  á	  síðustu	  árum	  (Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  

2010).	  NPA-‐þjónusta	  á	  sér	  heldur	  ekki	  langa	  sögu	  hérlendis	  en	  fyrstu	  tilraunir	  með	  slíka	  

þjónustu	  voru	  gerðar	  á	  Íslandi	  árið	  1994	  en	  síðan	  þá	  hefur	  slík	  þjónusta	  tíðkast	  hérlendis	  

með	  ýmsum	  hætti,	  þó	  ekki	  í	  stórum	  stíl	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Þrátt	  fyrir	  það	  hefur	  slík	  

þjónusta	  ekki	  enn	  verið	  sett	  í	  löggjöf	  hér	  á	  landi.	  Samkvæmt	  1.	  gr.	  laga	  um	  málefni	  fatlaðs	  

fólks	  nr.	  59/1992	  með	  síðari	  breytingum	  eru	  markmið	  laganna	  að	  tryggja	  fötluðu	  fólki	  

jafnrétti	  og	  sambærileg	  lífskjör	  við	  aðra	  þjóðfélagsþegna	  og	  skapa	  því	  skilyrði	  til	  að	  lifa	  

eðlilegu	  lífi.	  Sjálfstætt	  líf	  fatlaðs	  fólks	  utan	  stofnana	  og	  NPA-‐þjónusta	  er	  þarna	  mikilvægur	  

liður	  (Hagfræðistofnun,	  2010).	  	  

Fyrstu	  tilraunir	  til	  notendastýrðrar	  þjónustu	  á	  Íslandi	  voru	  gerðar	  árið	  1994	  eins	  og	  ofar	  er	  

getið	  og	  síðan	  þá	  hefur	  verið	  notast	  við	  þetta	  þjónustuform	  að	  einhverju	  leyti,	  þó	  ekki	  í	  miklum	  

mæli.	  Má	  segja	  að	  þær	  breytingar	  sem	  gerðar	  voru	  á	  25.	  gr.	  laga	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  árið	  

1992	  um	  frekari	  liðveislu	  kveði	  á	  um	  nokkurs	  konar	  notendastýrða	  þjónustu.	  Í	  ákvæðinu	  er	  í	  fyrsta	  

sinn	  talað	  um	  sérstaka	  liðveislu,	  sem	  felur	  í	  sér	  marghátta	  aðstoð	  til	  þess	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

stofnanavist.	  Þó	  svo	  að	  þessari	  liðveislu	  sé	  ekki	  stýrt	  beint	  af	  notanda	  líkt	  og	  tíðkast	  í	  NPA-‐

þjónustu	  þá	  fær	  hann	  að	  setja	  fram	  óskir	  sínar	  um	  aðstoð	  og	  stuðning	  og	  getur	  þannig	  haft	  áhrif	  á	  

þá	  þjónustu	  sem	  hann	  fær.	  Gerðir	  voru	  þónokkuð	  margir	  samningar	  við	  einstaklinga	  með	  tilvísun	  

til	  frekari	  liðveislu,	  félagslega	  heimaþjónustu	  og	  félagslega	  liðveislu	  af	  hálfu	  svæðisskrifstofa	  og	  

sveitarfélaga	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  	  

Árið	  2007	  var	  í	  fyrsta	  sinn	  sett	  af	  stað	  tveggja	  ára	  tilraunaverkefni	  með	  einstaklingum	  

sem	  áttu	  á	  að	  fá	  notendastýrða	  þjónustu,	  þó	  á	  takmarkaðan	  hátt.	  Þátttakendur	  verkefnisins	  

voru	  með	  samning	  við	  Svæðisskrifstofu	  málefna	  fatlaðra	  um	  notendastýrða	  þjónustu	  og	  

fengu	  beingreiðslur	  fyrir	  kaupum	  á	  þjónustu	  (Hagfræðistofnun,	  2010;	  Velferðarráðuneyti,	  

e.d.-‐d).	  Skilgreiningin	  á	  þjónustunni	  var	  sú	  að	  notendastýrð	  þjónusta	  við	  fatlað	  fólk	  fælist	  í	  

því	  að	  notandi	  sjálfur	  stjórnaði	  því	  hvers	  kyns	  þjónustu	  hann	  myndi	  nýta	  sér	  og	  í	  hve	  miklum	  

mæli	  og	  markmiðið	  með	  þjónustunni	  var	  að	  hún	  væri	  sniðin	  að	  þörfum	  notandans.	  Þó	  var	  

það	  háð	  þeim	  tímafjölda	  og	  fjárhagsramma	  sem	  notandi	  og	  þjónustuaðili	  höfðu	  samið	  um	  og	  
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fór	  eftir	  þjónustuþörf	  (Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐d).	  Notendurnir	  sem	  tóku	  þátt	  í	  verkefninu	  

voru	  ánægðir	  með	  þjónustuna	  og	  sögðu	  fjölskyldulífið	  hafa	  breyst	  til	  hins	  betra	  með	  þessu	  

þjónustuformi	  (Hagfræðistofnun,	  2010).	  Sömuleiðis	  sögðu	  einstaklingarnir	  sem	  tóku	  þátt	  í	  

tilraunaverkefninu,	  sem	  og	  aðstandendur	  þeirra,	  að	  þeir	  hefðu	  fundið	  fyrir	  meira	  sjálfstæði	  

og	  frjálsræði	  þegar	  þeir	  fengu	  notendastýrða	  þjónustu	  í	  stað	  stofnanastýrðrar	  þjónustu	  

(Hagfræðistofnun,	  2010;	  Rannsóknarstofnun	  í	  barna-‐	  og	  fjölskylduvernd,	  2009;	  

Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐e).	  

Árið	  2009	  voru	  síðan	  stofnuð	  samtök	  um	  sjálfstætt	  líf	  hérlendis	  og	  áttu	  þau	  meðal	  

annars	  að	  vinna	  að	  bættu	  lagaumhverfi	  þegar	  kemur	  að	  fötluðu	  fólki.	  Samtökin	  voru	  hins	  

vegar	  lögð	  niður	  ári	  síðar	  og	  áttu	  að	  sameinast	  áætluðu	  samvinnufyrirtæki	  um	  NPA-‐þjónustu.	  

Fleiri	  samtök	  voru	  einnig	  stofnuð	  á	  þessum	  tíma	  sem	  lögðu	  áherslu	  á	  NPA-‐þjónustu	  og	  

hugmyndafræðina	  um	  sjálfstætt	  líf	  og	  má	  þar	  nefna	  Vive	  –	  Virkari	  velferð	  (Vilborg	  

Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  Þau	  samtök	  hafa	  til	  að	  mynda	  sett	  fram	  

áætlanir	  fyrir	  íslensk	  stjórnvöld	  til	  að	  breyta	  velferðarkerfinu	  þannig	  að	  það	  stuðli	  að	  

sjálfstæðu	  lífi	  fatlaðs	  fólks	  utan	  stofnana	  á	  vegum	  hins	  opinbera	  (Vive	  –	  Virkari	  velferð,	  

2012).	  Meðal	  markmiða	  Vive	  –	  Virkari	  velferðar	  var	  að	  færa	  ákvarðanatöku	  um	  þjónustu	  frá	  

stofnunum	  til	  fatlaðs	  fólks	  ásamt	  því	  að	  stuðningur	  við	  fatlað	  fólk	  yrði	  einstaklingsmiðaður	  

(Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  

Í	  kjölfar	  þess	  var	  NPA-‐miðstöðin	  stofnuð	  árið	  2010	  sem	  er	  samvinnufyrirtæki	  undir	  

stjórn	  fatlaðs	  fólks	  en	  frá	  árinu	  2008	  hafði	  verið	  undirbúningshópur	  við	  störf	  um	  stofnun	  

samvinnufyrirtækis	  af	  þessu	  tagi	  (Vilborg	  Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  

Margir	  höfðu	  lagt	  áherslu	  á	  að	  það	  vantaði	  miðstöð	  sem	  rekin	  væri	  af	  fötluðu	  fólki	  sem	  gæti	  

til	  dæmis	  boðið	  upp	  á	  jafningjaráðgjöf	  og	  stuðning	  fyrir	  fatlað	  fólk	  þar	  sem	  fatlað	  fólk	  gæti	  

skipulagt	  þjónustu	  sína	  (Hagfræðistofnun,	  2010).	  Tilgangur	  NPA-‐miðstöðvarinnar	  er	  að	  hjálpa	  

fötluðu	  fólki	  við	  að	  útvega	  persónulega	  aðstoð	  sem	  og	  aðstoða	  við	  skipulagningu	  á	  henni	  og	  

er	  starfsemin	  byggð	  á	  hugmyndafræðinni	  um	  sjálfstætt	  líf	  (NPA-‐miðstöðin,	  e.d.-‐b).	  	  

Áður	  en	  þjónusta	  við	  fatlað	  fólk	  getur	  hafist	  er	  nauðsynlegt	  að	  gera	  svokallað	  mat	  á	  

þjónustuþörf	  en	  lengst	  af	  hefur	  verið	  notast	  við	  svokallað	  sjö	  flokka	  kerfi	  til	  þess	  að	  meta	  

þjónustuþörf	  fullorðinna	  fatlaðra	  einstaklinga	  hérlendis.	  Í	  fyrsta	  flokknum	  í	  þessu	  kerfi	  voru	  

þeir	  sem	  þurfa	  á	  lítilli	  þjónustu	  að	  halda	  og	  í	  þeim	  sjöunda	  eru	  þeir	  sem	  þurfa	  á	  mestri	  

þjónustu	  að	  halda.	  Kerfið	  á	  að	  flokka	  fatlað	  fólk	  eftir	  því	  hvernig	  þjónusta	  hentar	  notanda	  og	  

hversu	  mikillar	  þjónustu	  hann	  þarfnast.	  Þetta	  kerfi	  hefur	  verið	  gagnrýnt	  af	  fagfólki,	  meðal	  
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annars	  fyrir	  það	  að	  vera	  ónákvæmt	  og	  of	  huglægt.	  Sökum	  gagnrýnna	  radda	  á	  sjö	  flokka	  kerfið	  

var	  ákveðið	  að	  leggja	  það	  af	  og	  innleiða	  nýtt	  kerfi	  til	  að	  meta	  þörf	  fatlaðra	  fyrir	  stuðning	  og	  

hið	  svokallaða	  SIS-‐kerfi	  (e.	  Supports	  intensity	  scale)	  var	  því	  tekið	  í	  notkun	  af	  þáverandi	  félags-‐	  

og	  tryggingamálaráðuneyti	  (nú	  velferðarráðuneyti).	  Það	  hefur	  reynst	  tímafrekt	  og	  

kostnaðarsamt	  að	  laga	  þetta	  kerfi	  að	  íslenskum	  aðstæðum	  en	  SIS-‐kerfið	  er	  nákvæmara	  en	  sjö	  

flokka	  kerfið	  og	  er	  talið	  vera	  samræmdara	  og	  auka	  jafnræði	  í	  þjónustu	  við	  fatlaða.	  Einnig	  er	  

það	  talið	  gefa	  ítarlegar	  upplýsingar	  um	  þarfir	  fatlaðs	  fólks.	  Mat	  á	  einstaklingi	  í	  SIS-‐kerfinu	  

byggir	  á	  viðtali	  við	  hann	  og	  lögð	  er	  áhersla	  á	  sameiginlega	  niðurstöðu	  notanda	  og	  

þjónustuaðila	  (Hagfræðistofnun,	  2010;	  Ríkisendurskoðun,	  2010).	  	  

Félagsráðgjafar	  munu	  starfa	  	  mikið	  að	  málefnum	  fatlaðs	  fólks	  og	  þess	  vegna	  er	  

mikilvægt	  fyrir	  þá	  að	  skoða	  bæði	  ytri	  og	  innri	  þætti	  sem	  móta	  einstaklinga,	  til	  að	  mynda	  

þegar	  verið	  er	  að	  meta	  þjónustuþörf	  þeirra.	  Félagsráðgjafar	  starfa	  alltaf	  með	  heildarsýn	  að	  

leiðarljósi	  og	  líta	  á	  einstaklinginn	  í	  umhverfi	  sínu	  (Anna	  S.	  Jónsdóttir,	  Rannveig	  Gunnarsdóttir	  

og	  Sigurrós	  Sigurðardóttir,	  2008;	  Farley,	  Smith	  og	  Boyle,	  2009).	  Meðal	  annars	  af	  þeim	  sökum	  

hafa	  félagsráðgjafar	  mjög	  mikla	  getu	  og	  þekkingu	  til	  þess	  að	  vinna	  með	  fötluðu	  fólki	  og	  mun	  

SIS-‐kerfið	  líklega	  henta	  vel	  þegar	  það	  verður	  tekið	  í	  notkun.	  

Þann	  8.	  júní	  2010	  var	  samþykkt	  á	  Alþingi	  þingsályktunartillaga	  um	  innleiðingu	  á	  NPA-‐

þjónustu	  hérlendis	  og	  á	  tillagan	  sér	  ríka	  stoð	  í	  samningnum	  sem	  nefndur	  er	  hér	  að	  ofan	  en	  

margir	  töldu	  að	  krefjast	  þyrfti	  nýrrar	  hugsunar	  í	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  hérlendis	  (Vilborg	  

Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010).	  Í	  tillögunni	  kemur	  m.a.	  fram	  að	  fatlað	  fólk	  eigi	  

að	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  lifa	  sjálfstæðu	  lífi	  og	  ráða	  sjálft	  yfir	  þeirri	  þjónustu	  sem	  það	  fær	  og	  

lifa	  við	  jafnrétti	  líkt	  og	  aðrir	  ófatlaðir	  (Þingskjal	  641,	  2009–2010).	  

Í	  tillögunni	  kemur	  fram	  að	  NPA-‐þjónusta	  sé	  komin	  skammt	  á	  veg	  hérlendis	  ef	  miðað	  

er	  við	  aðrar	  Norðurlandaþjóðir,	  þrátt	  fyrir	  þær	  tilraunir	  sem	  gerðar	  hafa	  verið	  á	  þjónustunni	  í	  

gegnum	  árin.	  Þar	  kemur	  einnig	  fram	  að	  þetta	  þjónustuform	  gæti	  með	  tímanum	  leyst	  af	  hólmi	  

þjónustu	  hins	  opinbera	  stofnanakerfis	  að	  stórum	  hluta.	  Innleiðing	  þjónustunnar	  í	  lög	  er	  talin	  

vera	  raunhæf	  leið	  til	  þess	  að	  uppfylla	  þau	  ákvæði	  samningsins	  er	  snúa	  að	  réttindum	  fatlaðs	  

fólks	  til	  sjálfstæðs	  lífs	  og	  jafnréttis.	  Ávinningurinn	  sem	  talin	  er	  hljótast	  af	  þjónustunni	  er	  til	  að	  

mynda	  sá	  að	  fatlað	  fólk	  er	  virkjað	  sem	  þjóðfélagsþegnar	  þar	  sem	  það	  hefur	  meiri	  möguleika	  

til	  þess	  að	  vera	  þátttakendur	  í	  atvinnulífinu.	  Nauðsynlegt	  sé	  hins	  vegar	  að	  skapa	  lagaramma	  

utan	  um	  þjónustuna	  áður	  en	  hún	  verði	  að	  veruleika	  en	  meðal	  þess	  sem	  þarf	  að	  koma	  fram	  í	  

lögunum	  er	  fyrirkomulag	  um	  mat	  á	  aðstoðarþörf,	  eftirlit	  með	  gæðum	  þjónustunnar	  og	  
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rekstrarfyrirkomulag	  þjónustunnar.	  Sömuleiðis	  þurfi	  þjónustan	  að	  vera	  þannig	  að	  notendur	  

geti	  sjálfir	  ráðið	  sér	  aðstoðarmenn	  eftir	  eigin	  þörfum.	  	  

Grasrótarsamtök	  fatlaðs	  fólks	  sem	  og	  fatlaðir	  almennt	  hafa	  bent	  á	  kosti	  við	  þetta	  

þjónustuform	  og	  telja	  að	  nú	  sé	  kominn	  tími	  til	  þess	  að	  koma	  á	  slíkri	  þjónustu	  hérlendis.	  

Mikilvægt	  er	  samt	  sem	  áður	  að	  markmiðin	  séu	  skýr	  við	  innleiðingu	  þjónustunnar	  í	  löggjöf	  en	  

einnig	  verður	  að	  huga	  að	  samspili	  þjónustu.	  Talið	  er	  að	  með	  þessu	  þjónustuformi	  muni	  réttur	  

fatlaðs	  fólks	  hérlendis	  aukast	  til	  muna	  og	  að	  Íslendingar	  geti	  staðist	  samanburð	  við	  

nágrannaþjóðir	  okkar	  hvað	  varðar	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  (Þingskjal	  641,	  2009–2010).	  	  

Vert	  er	  þó	  að	  taka	  fram	  og	  hafa	  í	  huga	  við	  þróun	  löggjafarinnar	  að	  þjónustan	  mun	  líklega	  ekki	  

henta	  öllum	  sem	  þurfa	  á	  aðstoð	  að	  halda.	  Þrátt	  fyrir	  það	  þarf	  löggjöfin	  að	  tryggja	  réttindi	  alls	  

fatlaðs	  fólks	  sem	  kýs	  að	  nýta	  sér	  þessa	  þjónustu	  hérlendis	  og	  einnig	  	  þeirra	  sem	  kýs	  annað	  

þjónustuform.	  Bent	  hefur	  verið	  á	  að	  meðal	  þess	  sem	  þarf	  að	  koma	  fram	  í	  lögunum	  er	  hvernig	  

eigi	  að	  meta	  þörf	  einstaklinga	  ásamt	  því	  að	  þjónustuformið	  verður	  að	  standa	  öllum	  til	  boða	  

sem	  kjósa	  að	  nýta	  sér	  það,	  sama	  hvar	  á	  landinu	  viðkomandi	  býr	  (Guðmundur	  Steingrímsson,	  

2009–2010).	  

	  

4.1	  Ramminn	  að	  NPA	  hér	  á	  landi	  
Eins	  og	  áður	  er	  sagt	  skipaði	  velferðarráðherra	  verkefnisstjórn	  árið	  2011	  sem	  átti	  að	  móta	  

ramma	  utan	  um	  fyrirkomulag	  NPA-‐þjónustu	  fyrir	  fatlað	  fólk.	  Í	  kjölfar	  þess	  gaf	  

verkefnisstjórnin	  út	  handbók	  í	  byrjun	  febrúar	  árið	  2012.	  Handbók	  þessi	  sem	  gagnast	  á	  

sveitarfélögum,	  öðrum	  þjónustuaðilum	  og	  notendum	  við	  framkvæmd	  á	  þróunarverkefna	  	  um	  

NPA-‐þjónustu,	  sem	  er	  fyrsta	  skrefið	  í	  átt	  að	  fullri	  lögleiðingu	  á	  NPA-‐þjónustu	  hérlendis.	  En	  

þar	  sem	  þjónustuformið	  er	  ekki	  enn	  komið	  í	  lög	  er	  engu	  sveitarfélagi	  skylt	  samkvæmt	  lögum	  

að	  veita	  slíka	  þjónustu	  ,	  en	  öll	  sveitarfélög	  séu	  hvött	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  þróunarverkefninu.	  

Næsta	  skref	  í	  verkefninu	  er	  að	  sveitarfélög	  setji	  sér	  reglur	  um	  það	  hvernig	  veita	  skal	  NPA-‐

þjónustu	  með	  hliðsjón	  af	  handbókinni	  en	  það	  er	  nauðsynlegur	  liður	  í	  því	  að	  	  möguleiki	  sé	  á	  

því	  að	  gera	  samninga	  um	  NPA-‐þjónustu	  (Verkefnisstjórn	  um	  NPA,	  2012).	  	  

Í	  handbókinni	  er	  NPA-‐samningum	  lýst	  í	  fimm	  skrefum.	  Fyrst	  byrjar	  notandi	  á	  því	  að	  

sækja	  um	  NPA-‐þjónustu	  til	  síns	  sveitarfélags.	  Því	  næst	  leggur	  sveitarfélagið	  mat	  á	  

stuðningsþörf	  og	  notandi	  og	  sveitarfélag	  ná	  í	  sameiningu	  samkomulagi	  um	  þjónustu.	  Þá	  er	  

gert	  samkomulag	  um	  fjölda	  vinnustunda	  eftir	  stuðningsþörf	  notanda	  sem	  gerir	  
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einstaklingssamning	  ýmist	  við	  sveitarfélag	  eða	  sjálfstæðan	  aðila	  sem	  er	  með	  samning	  við	  

sveitarfélag.	  Greiðslurnar	  byrja	  á	  þessu	  stigi	  sem	  og	  leitin	  að	  starfsfólki.	  Að	  lokum	  er	  

aðstoðarfólk	  ráðið	  og	  NPA-‐þjónustan	  hefst	  (Verkefnisstjórn	  um	  NPA,	  2012).	  

	  

Í	  handbókinni	  koma	  einnig	  fram	  leiðbeiningar	  í	  tíu	  liðum	  um	  NPA-‐þjónustu:	  

1. Þeir	  sem	  sækja	  um	  NPA-‐þjónustu	  verða	  að	  eiga	  lögheimili	  á	  Íslandi	  og	  falla	  undir	  lög	  

um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  nr.	  59/1992.	  

2. Notandi	  sækir	  um	  NPA-‐þjónustu	  til	  félagsþjónustu	  þess	  sveitarfélags	  þar	  sem	  hann	  

hefur	  lögheimili.	  Það	  sveitarfélag	  sem	  viðkomandi	  býr	  í	  veitir	  honum	  þá	  þjónustu	  sem	  

þörf	  er	  á.	  	  

3. Teymi	  fagfólks	  sveitarfélags	  eða	  þjónustusvæðis	  gerir	  mat	  á	  stuðningsþörf	  notanda	  ef	  

slíkt	  mat	  hefur	  ekki	  verið	  framkvæmt.	  Matið	  er	  gert	  í	  samstarfi	  við	  umsækjanda	  og	  

með	  því	  er	  þörf	  á	  þjónustu	  metin.	  Mikilvægt	  er	  að	  notandi	  fái	  að	  taka	  þátt	  og	  sé	  

virkur	  í	  þessu	  ferli.	  

4. Eftir	  mat	  á	  stuðningsþörf	  undirrita	  notandi	  og	  sveitarfélag	  samning	  um	  það	  hversu	  

margar	  stundir	  á	  mánuði	  notandi	  er	  með	  aðstoðarmann.	  Tímafjöldinn	  segir	  til	  um	  það	  

hvaða	  fjárhæð	  viðkomandi	  fær	  til	  að	  ráða	  aðstoðarmenn.	  Tímafjöldi	  fer	  eftir	  þörfum	  

notandans	  á	  stuðningi	  til	  að	  lifa	  eðlilegu	  lífi.	  	  

5. Með	  hverri	  vinnustund	  fylgir	  fjármagn	  að	  upphæð	  2800	  kr.	  85%	  þeirrar	  upphæðar	  

fara	  í	  laun	  til	  aðstoðarmanns,	  5%	  til	  notanda	  fyrir	  kostnaði	  vegna	  aðstoðarmanns	  og	  

10%	  fara	  í	  umsýslukostnað.	  

6. Notandi	  hefur	  um	  tvær	  leiðir	  að	  velja	  við	  ráðningar	  á	  aðstoðarmönnum.	  Annars	  vegar	  

getur	  notandi	  leitað	  til	  sjálfstæðra	  aðila	  sem	  sjá	  þá	  um	  ráðningar	  og	  umsýslu	  vegna	  

þeirra.	  Hins	  vegar	  getur	  notandi	  kosið	  að	  sjá	  um	  umsýsluna	  sjálfur	  ásamt	  leit	  að	  

aðstoðarmönnum.	  Ef	  notandi	  kýs	  að	  nýta	  sér	  fyrri	  kostinn	  þá	  gerir	  hann	  

einstaklingssamning	  um	  NPA-‐þjónustu	  við	  sjálfstæðan	  aðila	  og	  umsýslukostnaður	  

rennur	  til	  þess	  aðila.	  Aðstoðarmenn	  notanda	  fara	  þá	  á	  launaskrá	  hjá	  þeim	  sem	  

notandi	  gerði	  samning	  við,	  ekki	  hjá	  notanda	  sjálfum.	  Ef	  notandi	  sér	  hins	  vegar	  um	  

umsýsluna	  sjálfur	  gerir	  hann	  einstaklingssamning	  við	  sveitarfélag.	  

Einstaklingssamningur	  um	  NPA-‐þjónustu	  gildir	  í	  allt	  að	  24	  mánuði	  og	  er	  

endurskoðaður	  eftir	  þörfum.	  Eftir	  að	  skrifað	  hefur	  verið	  undir	  samninginn	  þá	  hefjast	  

greiðslur	  til	  þess	  sem	  sér	  um	  umsýsluna.	  Þegar	  á	  þetta	  stig	  er	  komið	  fellur	  niður	  öll	  
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önnur	  þjónusta	  sem	  sveitarfélag	  hefur	  veitt	  notanda	  enda	  kemur	  NPA-‐þjónusta	  í	  

hennar	  stað.	  Mikilvægt	  er	  að	  notandi	  hafi	  skilning	  á	  því	  að	  þjónustan	  breytist	  og	  

veitandi	  þjónustu	  verður	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  möguleiki	  er	  á	  því	  að	  notandi	  

þurfi	  svigrúm	  til	  að	  átta	  sig	  á	  þeim	  breytingum.	  

7. Umsýsluaðili	  gerir	  ráðningarsamning	  við	  aðstoðarmenn.	  

8. Enginn	  aðstoðarmaður	  skal	  ráðinn	  gegn	  vilja	  notanda,	  hann	  er	  alltaf	  verkstjórnandi.	  

9. Notendum	  og	  aðstoðarmönnum	  býðst	  að	  sækja	  námskeið	  um	  réttindi	  sín	  og	  skyldur.	  

10. Sveitarfélag	  hefur	  eftirlit	  með	  því	  að	  þjónusta	  sé	  veitt	  í	  samræmi	  við	  samkomulag	  um	  

vinnustundir.	  Það	  er	  á	  ábyrgð	  umsýsluaðila	  að	  skila	  uppgjöri	  einu	  sinni	  á	  ári	  til	  

sveitarfélags,	  þar	  sem	  fjöldi	  vinnustunda	  kemur	  fram	  (Verkefnisstjórn	  NPA,	  2012).	  

	  

Þar	  sem	  NPA-‐þjónusta	  hefur	  einungis	  verið	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms	  hérlendis	  á	  síðustu	  

misserum	  er	  erfitt	  að	  bera	  kostnaðinn	  við	  þjónustuna	  saman	  við	  kostnaðinn	  við	  önnur	  

þjónustuform.	  Menn	  hafa	  velt	  því	  mikið	  fyrir	  sér	  hvort	  þessi	  tegund	  þjónustu	  sé	  dýrari	  en	  sú	  

þjónusta	  sem	  notast	  er	  við	  í	  dag	  og	  nauðsynlegt	  er	  að	  gera	  rannsóknir	  á	  því	  til	  að	  hægt	  sé	  að	  

meta	  það.	  Við	  mat	  á	  áætluðum	  kostnaði	  við	  NPA-‐þjónustu	  á	  Íslandi	  er	  ekki	  nóg	  að	  skoða	  

einungis	  beinan	  kostnað	  við	  þjónustuna.	  Nauðsynlegt	  er	  að	  taka	  tillit	  til	  annarra	  þátta	  einnig	  

eins	  og	  til	  að	  mynda	  minni	  kostnaðar	  ríkis	  vegna	  sjúkrahúsþjónustu	  og	  lyfja	  ásamt	  hærri	  

skatttekjum.	  Þar	  sem	  fleira	  fatlað	  fólk	  væri	  á	  vinnumarkaði	  og	  þar	  með	  að	  borga	  skatt	  sem	  og	  

laun	  aðstoðarfólks	  sem	  það	  greiðir	  skatt	  af.	  Einnig	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  slík	  þjónusta	  eykur	  

sjálfstæði	  þeirra	  sem	  nýta	  sér	  þjónustuna	  auk	  þess	  sem	  hún	  eykur	  lífsgæði	  þeirra.	  Rannsóknir	  

hafa	  einnig	  sýnt	  að	  þjónustuþörf	  minnkar	  oft	  með	  bættum	  lífsgæðum	  og	  hafa	  erlendar	  

rannsóknir	  til	  að	  mynda	  sýnt	  að	  lífaldur	  fólks	  með	  líkamlega	  fötlun	  eykst	  þegar	  notast	  er	  við	  

slíka	  þjónustu.	  Nauðsynlegt	  er	  því	  að	  gera	  frekari	  greiningar	  á	  áætluðum	  kostnaði	  við	  

þjónustuna	  hérlendis.	  Það	  þyrfti	  að	  vera	  heildstæð	  greining	  sem	  tæki	  til	  greina	  allt	  frá	  

lífsgæðum	  notenda	  til	  þess	  sparnaðar	  sem	  hægt	  er	  að	  ná	  annars	  staðar	  með	  þessari	  

þjónustu.	  Slíkt	  ítarlegt	  mat	  er	  nauðsynlegt	  ef	  meta	  á	  kosti	  og	  galla	  við	  NPA-‐þjónustu	  

hérlendis	  (Hagfræðistofnun,	  2010).	  Nauðsynlegt	  er	  samt	  sem	  áður	  að	  skoða	  allar	  þær	  leiðir	  

sem	  standa	  til	  boða	  þegar	  kemur	  að	  fjármögnun	  og	  í	  upphafi	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  tryggja	  

fjármögnun	  þjónustunnar	  fyrstu	  árin.	  Síðan,	  eftir	  að	  notast	  hefur	  verið	  við	  þjónustuna	  í	  

einhvern	  tíma,	  er	  hægt	  að	  fara	  að	  huga	  að	  þeim	  sparnaði	  sem	  þjónustan	  gæti	  veitt	  til	  lengdar	  

(Þingskjal	  641,	  2009–2010).	  
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Gott	  tækifæri	  er	  í	  dag	  til	  að	  innleiða	  NPA-‐þjónustu	  í	  löggjöf	  hérlendis	  en	  markmiðið	  er	  

að	  á	  árunum	  2015–2020	  standi	  öllu	  fötluðu	  fólki	  hérlendis	  NPA-‐þjónusta	  til	  boða.	  NPA-‐

þjónusta	  mun	  þannig	  verða	  einn	  af	  hornsteinum	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk	  hérlendis	  (Lög	  um	  

málefni	  faltaðs	  fólks	  nr.	  59/1992	  með	  síðari	  breytingum;	  Þingskjal	  550,	  2010–2011).	  

Mikilvægt	  er	  hins	  vegar	  við	  innleiðingu	  NPA-‐þjónustu	  á	  Íslandi	  að	  læra	  af	  reynslu	  

nágrannaþjóða	  okkar	  af	  uppbyggingu	  þjónustunnar,	  bæði	  þegar	  kemur	  að	  notendum	  og	  

þeim	  sem	  fjármagna	  þjónustuna.	  Með	  því	  er	  hægt	  að	  tryggja	  að	  þjónustan	  sé	  veitt	  á	  sem	  

hagkvæmastan	  hátt	  og	  nýtist	  notendum	  sem	  best.	  Upplýsingasíða	  sem	  nefnd	  	  á	  vegum	  

Norræna	  ráðherraráðsins	  kom	  upp	  í	  tengslum	  við	  formennskuár	  Íslands	  2009	  um	  NPA-‐

þjónustu	  þar	  sem	  upplýsingar	  eru	  um	  fyrirkomulag	  þjónustunnar	  hjá	  hverri	  þjóð	  fyrir	  sig	  

getur	  nýst	  vel	  við	  þróun	  hérlendis	  (Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐f).	  Erfitt	  er	  þó	  að	  yfirfæra	  

niðurstöður	  rannsókna	  erlendis	  frá	  yfir	  á	  íslenskar	  aðstæður	  og	  þörf	  er	  á	  nákvæmri	  

rannsóknarvinnu	  hérlendis	  til	  þess	  að	  meta	  kostnað	  við	  þjónustuna	  (Hagfræðistofnun,	  2010).	  

Nauðsynlegt	  er	  fyrir	  Ísland	  í	  uppsetningunni	  á	  NPA-‐þjónustu	  hérlendis	  að	  nýta	  sér	  þá	  reynslu	  

sem	  nágrannaþjóðir	  okkar	  hafa	  af	  þessari	  tegund	  þjónustu	  og	  taka	  mið	  af	  henni,	  meðal	  

annars	  þegar	  kemur	  að	  því	  hvernig	  sé	  best	  að	  reka	  þjónustuna	  á	  sem	  hagkvæmastan	  hátt	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Hagfræðistofnun,	  2010).	  	  
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5.	  Notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  í	  Svíþjóð	  
Í	  þessum	  kafla	  kemur	  fram	  hvernig	  NPA-‐þjónusta	  tíðkast	  í	  Svíþjóð	  og	  hvenær	  slíkt	  

þjónustuform	  var	  sett	  í	  löggjöf	  þar	  og	  	  einnig	  verður	  fjallað	  um	  það	  hvernig	  sú	  þjónusta	  hefur	  

gengið	  þarlendis.	  NPA-‐þjónusta	  hefur	  náð	  útbreiðslu	  víða	  í	  hinum	  vestræna	  heimi	  og	  hefur	  

lengi	  verið	  notast	  við	  slíka	  þjónustu	  sums	  staðar,	  til	  að	  mynda	  í	  Svíþjóð.	  Algengt	  er	  að	  

einstaklingar	  sem	  nýta	  sér	  það	  þjónustuform	  fái	  þá	  beingreiðslur	  frá	  þjónustukerfi	  sem	  þeir	  

svo	  ráðstafa	  sjálfir	  við	  kaup	  á	  þeirri	  þjónustu	  sem	  þeir	  telja	  sig	  þurfa	  á	  að	  halda	  (Vilborg	  

Jóhannsdóttir	  og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010;	  Ratzka,	  2002).	  

Svokallaðar	  hreyfingar	  um	  sjálfstætt	  líf	  (e.	  Independent	  living)	  spruttu	  upp	  í	  Svíþjóð	  í	  

lok	  níunda	  áratugarins	  og	  hafa	  síðan	  þá	  orðið	  mjög	  rótgrónar	  og	  sterkar	  þarlendis	  (Roos,	  

2009;	  Vive	  –	  Virkari	  velferð,	  e.d.).	  En	  árið	  1984	  stofnaði	  Adolf	  Ratzka	  samtök	  um	  sjálfstætt	  líf	  

í	  Svíþjóð	  en	  hann	  hafði	  kynnst	  hugmyndafræðinni	  í	  háskóla	  í	  Bandaríkjunum.	  Samtökin	  sem	  

kallast	  STIL	  byrjuðu	  strax	  að	  leggja	  áherslu	  á	  NPA-‐þjónustu	  og	  árið	  1987	  settu	  þau	  á	  laggirnar	  

samvinnufyrirtæki.	  Fyrirtækið	  veitti	  fötluðu	  fólki	  aðstoð	  við	  að	  kynnast	  hugmyndafræðinni	  

um	  sjálfstætt	  líf	  og	  veitti	  einnig	  aðstoð	  sem	  byggðist	  á	  hugmyndafræðinni	  um	  að	  fatlað	  fólk	  

fengi	  fjármuni	  frá	  sveitarfélögum	  til	  kaupa	  á	  þjónustu	  (Askheim,	  2005;	  Vilborg	  Jóhannsdóttir	  

og	  Freyja	  Haraldsdóttir,	  2010;	  Ratzka,	  2004).	  Það	  var	  meðal	  annars	  þessi	  hugmyndafræði	  

sem	  átti	  þátt	  í	  breyttum	  lögum	  er	  varða	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  árið	  1994	  þar	  sem	  STIL	  var	  

nokkurs	  konar	  prufuverkefni	  í	  notendastýrðri	  þjónustu	  (Berg,	  2005;	  Westberg,	  2010).	  

Árið	  1994	  voru	  sett	  lög	  á	  sænska	  þinginu	  er	  varða	  NPA-‐þjónustu,	  Lag	  om	  

assistansersättning	  (hér	  eftir	  nefnd	  „LASS-‐lögin“)	  eða	  lög	  um	  aðstoðarmenn,	  og	  snerust	  þau	  

um	  stuðning	  og	  þjónustu	  við	  fatlað	  fólk.	  Árinu	  áður	  höfðu	  verið	  sett	  Lag	  om	  stöd	  och	  service	  

till	  vissa	  funktionshindrade	  (hér	  eftir	  nefnd	  „LSS-‐lögin“)	  eða	  lög	  um	  stuðning	  við	  suma	  hópa	  

fatlaðra	  (Hagfræðistofnun,	  2010;	  Roos,	  2009;	  Westberg,	  2010).	  

LASS-‐lögin	  taka	  til	  þeirra	  sem	  eiga	  við	  alvarlega	  fötlun	  að	  stríða	  og	  með	  þessum	  

lögum	  var	  þannig	  mikið	  fötluðu	  fólki	  gefinn	  kostur	  á	  því	  að	  lifa	  eins	  eðlilegu	  lífi	  og	  það	  

mögulega	  gat	  ásamt	  því	  að	  velja	  sér	  þá	  þjónustu	  sem	  það	  taldi	  sig	  hafa	  þörf	  fyrir	  

(Velferðarráðuneyti,	  e.d.-‐g;	  Westberg,	  2010).	  Löggjöf	  þessi	  tekur	  til	  einstaklinga	  með	  mjög	  

mikla	  fötlun	  og	  býr	  til	  nokkurs	  konar	  ramma	  utan	  um	  þjónustuna	  og	  skilgreinir	  meðal	  annars	  

hvaða	  hópar	  það	  eru	  sem	  eiga	  kost	  á	  þessari	  þjónustu	  (Hagfræðistofnun,	  2010).	  Þeir	  
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einstaklingar	  sem	  þurfa	  á	  sem	  mestri	  aðstoð	  að	  halda	  falla	  undir	  LASS-‐lögin	  og	  eru	  það	  um	  

65%	  notenda	  þjónustunnar	  (Askheim,	  2005).	  

Þeir	  einstaklingar	  sem	  þurfa	  á	  aðstoð	  að	  halda	  meira	  en	  20	  klukkustundir	  á	  viku	  falla	  

undir	  LASS-‐lögin	  á	  meðan	  þeir	  sem	  þurfa	  á	  aðstoð	  að	  halda	  í	  minna	  en	  20	  klst.	  á	  viku	  fá	  þá	  

aðstoð	  sem	  þeir	  þurfa	  í	  gegnum	  LSS-‐lögin.	  Greiðslur	  til	  þeirra	  sem	  falla	  undir	  LSS-‐lögin	  koma	  

frá	  sveitarfélögunum	  á	  meðan	  greiðslur	  vegna	  LASS-‐laganna	  koma	  frá	  Tryggingastofnun	  

sænska	  ríkisins	  (s.	  Försäkringskassan).	  Sveitarfélögin	  greiða	  hins	  vegar	  alltaf	  fyrir	  fyrstu	  20	  

klst.	  hvort	  sem	  viðkomandi	  fellur	  undir	  LSS-‐lögin	  eða	  LASS-‐lögin.	  En	  ef	  um	  er	  að	  ræða	  fleiri	  en	  

20	  klst.	  tekur	  Tryggingastofnun	  við.	  Í	  rauninni	  er	  hægt	  að	  líta	  á	  LASS-‐lögin	  sem	  nokkurs	  konar	  

viðauka	  við	  LSS-‐lögin	  til	  þess	  að	  draga	  úr	  kostnaði	  sveitarfélaga	  (Roos,	  2009;	  Westberg,	  

2010).	  	  

Samkvæmt	  LSS-‐	  og	  LASS-‐lögunum	  eru	  þrír	  hópar	  fólks	  sem	  eiga	  rétt	  á	  þjónustunni.	  Í	  

fyrsta	  lagi	  eru	  það	  einstaklingar	  með	  þroskahömlun	  eða	  aðra	  sambærilega	  röskun.	  Í	  öðru	  lagi	  

einstaklingar	  sem	  þurfa	  á	  mikilli	  þjónustu	  að	  halda	  sökum	  alvarlegrar	  skerðingar	  og	  að	  lokum	  

einstaklingar	  með	  mikla	  skerðingu	  sem	  er	  til	  komin	  á	  fullorðinsárum	  (Hagfræðistofnun,	  2010;	  

RBF,	  2009).	  Einnig	  kann	  notandi	  að	  þurfa	  á	  aðstoð	  að	  halda	  við	  eitthvað	  af	  eftirfarandi:	  hjálp	  

við	  persónulegt	  hreinlæti,	  að	  borða,	  klæða	  sig	  eða	  við	  að	  eiga	  samskipti	  (Westberg,	  2010).	  

Notandi	  þjónustunnar	  má	  ekki	  búa	  á	  sambýli	  og	  þarf	  að	  vera	  undir	  65	  ára	  aldri	  þegar	  hann	  

byrjar	  að	  fá	  þjónustu	  (Roos,	  2009).	  	  

Ekkert	  þak	  er	  á	  tímafjölda	  sem	  notandi	  getur	  fengið	  og	  eru	  sumir	  með	  aðstoð	  allan	  

sólarhringinn	  og	  eru	  flestir	  með	  fleiri	  en	  einn	  aðstoðarmann	  á	  hverjum	  tíma	  (Clevnert	  og	  

Johansson,	  2010).	  Í	  LASS-‐lögunum	  er	  fjallað	  um	  það	  hvernig	  veita	  á	  einstaklingum	  NPA-‐

þjónustu	  og	  einnig	  um	  heimild	  notanda	  til	  að	  ráða	  sér	  aðstoðarfólk	  en	  tímafjöldi	  sem	  notandi	  

fær	  úthlutaða	  aðstoðarmenn	  á	  viku	  er	  í	  samræmi	  við	  þarfir	  einstaklings	  (Landssamtökin	  

Þroskahjálp,	  2010;	  Ratzka,	  2002).	  Notandi	  fær	  þá	  greiðslur	  mánaðarlega	  sem	  notaðar	  eru	  í	  

laun	  aðstoðarmanna	  og	  eiga	  þær	  greiðslur	  að	  ná	  yfir	  allan	  kostnað	  (Ratzka,	  2004).	  Áður	  en	  

greiðslur	  geta	  hafist	  þarf	  að	  gera	  mat	  á	  notanda	  sem	  er	  ýmist	  framkvæmt	  af	  starfsmanni	  

sveitarfélags	  eða	  starfsmanni	  Tryggingastofnunar.	  Matið	  er	  oftast	  framkvæmt	  með	  opnum	  

viðtölum	  þar	  sem	  notandi	  lýsir	  daglegum	  athöfnum	  sínum	  (Westberg,	  2010).	  

Notendur	  geta	  ýmist	  ráðið	  aðstoðarmenn	  sjálfir	  eða	  í	  gegnum	  aðra	  (Clevnert	  og	  

Johansson,	  2010).	  Það	  eru	  fjórar	  leiðir	  til	  þess	  að	  útvega	  sér	  aðstoðarmenn	  í	  Svíþjóð.	  Í	  fyrsta	  

lagi	  er	  hægt	  að	  fá	  sveitarfélag	  til	  þess	  að	  útvega	  aðstoðarmann	  fyrir	  sig,	  þá	  heldur	  



  

35 

sveitarfélag	  utan	  um	  starfsemina	  í	  samvinnu	  við	  notanda.	  Í	  öðru	  lagi	  er	  hægt	  að	  gera	  það	  í	  

gegnum	  frjáls	  félagasamtök	  eða	  einkafyrirtæki	  sem	  sjá	  þá	  um	  umsýsluna	  og	  halda	  utan	  um	  

starfsemina	  og	  fara	  þá	  greiðslur	  frá	  hinu	  opinbera	  til	  þeirra	  í	  stað	  notanda	  

(Félagsmálaráðuneyti,	  2007;	  Samband	  íslenskra	  sveitarfélaga,	  e.d.).	  Algengt	  er	  að	  slík	  

einkafyrirtæki	  séu	  rekin	  af	  hagsmunasamtökum	  fatlaðs	  fólks	  (Félagsmálaráðuneyti,	  2007).	  Að	  

lokum	  er	  hægt	  að	  ráða	  aðstoðarmann	  á	  eigin	  vegum.	  Þá	  fær	  notandi	  fjármagn	  beint	  til	  sín	  og	  

velur	  sér	  þá	  sjálfur	  aðstoðarmenn	  og	  heldur	  þá	  sjálfur	  utan	  um	  starfsemina.	  Þá	  er	  notandi	  

sjálfur	  eigandi	  að	  félagi	  sem	  hann	  ræður	  sér	  svo	  starfsfólk	  í	  gegnum	  (Þingskjal	  641,	  2009–

2010).	  Notandi	  þarf	  ekki	  að	  ráða	  alla	  aðstoðarmenn	  sína	  á	  sama	  hátt,	  hann	  getur	  ráðið	  einn	  í	  

gegnum	  samvinnufyrirtæki	  og	  annan	  á	  eigin	  vegum.	  En	  samkvæmt	  LSS-‐lögunum	  og	  LASS-‐

lögunum	  getur	  hver	  sem	  er	  verið	  aðstoðarmaður	  notanda,	  bara	  ef	  notandi	  kýs	  það	  sjálfur	  

(Westberg,	  2010).	  Þjónustan	  og	  framkvæmd	  hennar	  hefur	  þannig	  verið	  útfærð	  á	  

mismunandi	  hátt	  þar	  sem	  notandi	  getur	  sjálfur	  valið	  hvernig	  hann	  kýs	  að	  haga	  henni	  

(Hagfræðistofnun,	  2010).	   	  

Algengt	  er	  að	  notast	  sé	  við	  beingreiðslur	  í	  NPA-‐þjónustu	  sem	  er	  fjármagn	  frá	  hinu	  

opinbera	  til	  kaupa	  á	  þjónustu.	  Þeir	  sem	  falla	  undir	  LASS-‐lögin	  fá	  nánast	  allir	  beingreiðslur	  á	  

meðan	  þeir	  sem	  falla	  undir	  LSS-‐lögin	  fá	  ýmist	  beingreiðslur	  eða	  þjónustuna	  beint	  frá	  

sveitarfélagi	  (Askheim,	  2005).	  Möguleiki	  er	  fyrir	  notanda	  að	  ráða	  fjölskyldumeðlim	  sinn	  sem	  

aðstoðarmann	  en	  þá	  þarf	  hann	  að	  gera	  það	  ýmist	  í	  gegnum	  sveitarfélag,	  einkaaðila	  eða	  

samvinnufyrirtæki,	  notandi	  getur	  ekki	  gert	  það	  sjálfur	  (Clevnert	  og	  Johansson,	  2010).	  

JAG	  er	  samvinnufyrirtæki	  sem	  er	  oft	  milliliður	  fyrir	  fatlað	  fólk	  þegar	  kemur	  að	  NPA-‐

þjónustu.	  Þau	  sjá	  um	  að	  ráða	  starfsfólk,	  ásamt	  því	  að	  sjá	  um	  til	  dæmis	  greiðslur	  og	  annað.	  

Einnig	  getur	  notandi	  valið	  sér	  sjálfur	  aðstoðarmann	  og	  samtökin	  sjá	  þá	  einungis	  um	  

greiðslurnar	  fyrir	  viðkomandi.	  JAG	  getur	  þá	  ráðið	  starfsfólk	  og	  séð	  um	  greiðslur	  ásamt	  því	  að	  

sjá	  um	  önnur	  hagnýt	  atriði	  (Hagfræðistofnun,	  2010;	  RBF,	  2009).	  	  

Þrátt	  fyrir	  að	  á	  síðustu	  árum	  hafi	  Svíar	  verið	  að	  reyna	  að	  draga	  úr	  kostnaði	  við	  NPA-‐

þjónustu	  hefur	  hann	  hækkað	  með	  hverju	  árinu	  (Askheim,	  2005).	  Ástæðu	  þess	  má	  rekja	  til	  

fjölgunar	  notenda	  sem	  og	  þess	  að	  hver	  einstaklingur	  fær	  úthlutað	  fleiri	  tímum.	  Einnig	  hefur	  

kostnaður	  aukist	  frá	  árinu	  2001	  þegar	  fólk	  fékk	  að	  halda	  áfram	  að	  njóta	  þjónustunnar	  eftir	  65	  

ára	  aldur	  (Clevnert	  og	  Johansson,	  2010).	  Þess	  má	  geta	  að	  árið	  2004	  voru	  12.000	  Svíar	  sem	  

notuðu	  sér	  þessa	  þjónustu	  sem	  samsvarar	  því	  að	  400	  Íslendingar	  fengju	  slíka	  þjónustu	  en	  að	  

meðaltali	  fékk	  hver	  einstaklingur	  um	  100	  klukkustundir	  af	  þjónustu	  á	  viku.	  Árið	  2007	  voru	  
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notendur	  þjónustunnar	  í	  Svíþjóð	  fleiri	  en	  18.000	  en	  talið	  er	  að	  kostnaðurinn	  við	  þjónustuna	  

hafi	  aukist	  um	  15%	  á	  ári	  hverju.	  Kostnaðurinn	  við	  þjónustuna	  árið	  2007,	  bæði	  hjá	  

sveitarfélögum	  og	  ríkinu,	  var	  yfir	  18	  milljarðar	  	  sænskra	  króna	  sem	  er	  14,5	  milljörðum	  meira	  

en	  árið	  1994	  (Roos,	  2009).	  Árið	  1994	  voru	  tímar	  fyrir	  einstakling	  að	  meðaltali	  65	  á	  viku	  en	  

árið	  2008	  voru	  þeir	  orðnir	  108	  á	  viku	  (Clevnert	  og	  Johansson,	  2010).	  	  

Sökum	  þessarar	  hækkunar	  útgjalda	  til	  NPA-‐þjónustu	  í	  Svíþjóð	  hefur	  verið	  mikil	  

umræða	  í	  þjóðfélaginu	  um	  það	  hvort	  í	  raun	  sé	  rétt	  að	  veita	  fötluðu	  fólki	  svona	  mikinn	  

stuðning	  og	  reynt	  hefur	  verið	  að	  takmarka	  hópinn	  sem	  á	  kost	  á	  þjónustunni.	  Hefur	  því	  verið	  

lagt	  til	  að	  fólk	  með	  takmarkað	  sjálfstæði	  og	  fólk	  sem	  þarf	  á	  aðstoð	  að	  halda	  við	  

ákvarðanatöku	  fái	  ekki	  að	  njóta	  þjónustunnar	  og	  búi	  þá	  frekar	  á	  sambýlum.	  En	  rannsóknir	  á	  

vegum	  Ríkisendurskoðunarinnar	  í	  Svíþjóð	  hafa	  sýnt	  að	  meðalkostnaður	  við	  NPA-‐þjónustu	  er	  

alltaf	  meiri	  en	  meðalkostnaður	  við	  þjónustu	  við	  fatlaða	  á	  sambýlum.	  JAG-‐samtökin	  hafa	  hins	  

vegar	  einnig	  gert	  rannsóknir	  á	  þessu	  og	  fengið	  allt	  aðra	  niðurstöðu,	  þ.e.	  að	  

meðalkostnaðurinn	  við	  NPA-‐þjónustu	  sé	  minni	  en	  meðalkostnaður	  við	  þjónustu	  við	  fatlaða	  á	  

sambýlum	  og	  að	  meiri	  þjónusta	  fáist	  með	  NPA-‐þjónustu	  (Hagfræðistofnun,	  2010).	  

Almennt	  er	  talið	  að	  lífsgæði	  fjölskyldna	  fatlaðs	  fólks	  hafi	  aukist	  í	  Svíþjóð	  með	  NPA-‐

þjónustu	  en	  algengt	  er	  þar	  að	  fatlaðir	  og	  aðstandendur	  ákveði	  saman	  hvernig	  þjónustan	  er	  

veitt.	  Möguleiki	  er	  fyrir	  fatlað	  fólk	  og	  fjölskyldur	  þeirra	  að	  lifa	  eðlilegu	  lífi,	  vera	  í	  vinnu,	  gifta	  

sig	  og	  stofna	  fjölskyldu	  (Hagfræðistofnun,	  2010;	  Ratzka,	  2002).	  Þrátt	  fyrir	  það	  hefur	  þetta	  

þjónustuform	  einnig	  verið	  gagnrýnt.	  Meðal	  annars	  er	  gagnrýnt	  að	  verið	  sé	  að	  breyta	  

notendum	  í	  neytendur	  með	  þjónustunni	  (Berg,	  2005).	  Einnig	  hefur	  bent	  á	  að	  sænsku	  lögin	  

séu	  ekki	  nógu	  nákvæm	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  ákveða	  vegna	  hvaða	  þarfa	  einstaklingur	  geti	  

notið	  aðstoðar	  (Roos,	  2009).	  En	  gagnrýnin	  á	  sænska	  kerfið	  er	  eitthvað	  sem	  þarf	  að	  skoða	  vel	  

við	  setningu	  laganna	  hér	  á	  landi.	  

Ísland	  er	  í	  góðri	  stöðu	  í	  dag	  við	  innleiðslu	  þjónustunnar	  í	  lög	  hérlendis	  og	  getur	  litið	  til	  

reynslu	  nágrannaþjóða	  sinna	  eins	  og	  til	  að	  mynda	  Svíþjóðar	  í	  þróuninni.	  En	  meðal	  þess	  sem	  

þarf	  að	  taka	  mið	  af	  er	  að	  þjónustan	  hentar	  ekki	  öllum	  og	  það	  munu	  ekki	  allir	  sem	  eiga	  kost	  á	  

því,	  nýta	  sér	  þetta	  þjónustuform.	  	  
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Niðurstöður	  og	  umræða	  
Í	  upphafi	  ritgerðar	  var	  byrjað	  með	  þrjár	  ritgerðarspurningar	  og	  verður	  þeim	  svarað	  hér.	  

Réttindi	  fatlaðs	  fólks	  eiga	  sér	  ekki	  svo	  langa	  sögu	  hérlendis	  þar	  sem	  fyrstu	  sérlög	  er	  

varða	  málaflokkinn	  voru	  sett	  árið	  1936.	  Fyrstu	  réttindalög	  er	  varða	  fatlað	  fólk	  voru	  hins	  vegar	  

ekki	  sett	  fyrr	  en	  árið	  1979.	  Síðan	  þá	  hafa	  miklar	  framfarir	  átt	  sér	  stað	  er	  varða	  réttindi	  fatlaðs	  

fólks	  á	  Íslandi,	  meðal	  annars	  með	  fjölmörgum	  lagabreytingum.	  	  

Á	  síðustu	  árum	  og	  áratugum	  hafa	  einnig	  átt	  sér	  stað	  breytt	  viðhorf	  sem	  hafa	  

endurspeglað	  þróun	  i	  löggjöf	  hér	  á	  landi	  og	  annars	  staðar.	  Ísland	  hefur	  til	  að	  mynda	  

undirritað	  ýmsa	  sáttmála,	  þar	  á	  meðal	  Samning	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  

fólks,	  sem	  tryggja	  á	  réttindi	  fatlaðs	  fólks.	  Þessar	  breytingar	  meðal	  ýmissa	  þjóða	  heimsins	  hafa	  

orðið	  til	  þess	  að	  fatlað	  fólk	  fær	  nú	  meira	  að	  segja	  um	  þá	  þjónustu	  sem	  það	  fær.	  Mikilvægur	  

hluti	  af	  þeirri	  þróun	  er	  notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  (NPA-‐þjónusta)	  sem	  gengur	  út	  á	  það	  

í	  grófum	  dráttum	  að	  notandi	  stjórnar	  sjálfur	  þeirri	  þjónustu	  sem	  hann	  fær.	  Þjónustan	  er	  veitt	  

þar	  sem	  notandi	  þarf	  á	  henni	  að	  halda	  og	  flyst	  því	  frá	  stofnunum	  út	  í	  samfélagið	  og	  áhersla	  er	  

lögð	  á	  einstaklingsbundnar	  þarfir	  notenda.	  Með	  þessu	  móti	  er	  talið	  að	  þjónusta	  við	  fatlað	  

fólk	  verði	  sveigjanlegri	  og	  auki	  jafnframt	  sjálfstæði	  notenda.	  	  

Hugmyndafræðin	  um	  sjálfstætt	  líf	  er	  meðal	  þess	  sem	  hefur	  átt	  stóran	  þátt	  í	  breyttum	  

viðhorfum	  sem	  og	  innleiðingu	  á	  NPA-‐þjónustu	  í	  hinum	  ýmsu	  löndum.	  En	  samkvæmt	  

hugmyndafræðinni	  á	  fatlað	  fólk	  að	  stjórna	  sjálft	  eigin	  lífi	  og	  taka	  ákvarðanir	  er	  varða	  eigið	  líf.	  

Einnig	  hefur	  valdefling	  fatlaðs	  fólks	  orðið	  mikilvæg	  í	  réttindabaráttunni	  en	  hún	  felur	  í	  sér	  að	  

einstaklingar	  öðlist	  meiri	  stjórn	  á	  eigin	  lífi.	  Hugmyndafræðin	  á	  bak	  við	  NPA-‐þjónustu	  lítur	  á	  

fötlun	  út	  frá	  félagsfræðilega	  líkaninu	  þar	  sem	  litið	  er	  á	  fötlun	  bæði	  út	  frá	  skerðingu	  sem	  og	  

umhverfi	  hins	  fatlaða,	  ásamt	  því	  að	  litið	  er	  á	  fötlun	  sem	  eðlilegan	  hluta	  af	  samfélaginu.	  Öfugt	  

við	  það	  hvernig	  litið	  er	  á	  fötlun	  í	  læknisfræðilega	  líkaninu	  þar	  sem	  fötlun	  er	  talin	  vera	  

andstæða	  þess	  sem	  sé	  heilbrigt	  og	  skilgreind	  sem	  líkamleg	  og/eða	  andleg	  skerðing	  

viðkomandi.	  	  

Íslensk	  stjórnvöld	  hafa	  undirritað	  ýmsa	  samninga	  til	  þess	  að	  tryggja	  réttindi	  fatlaðs	  

fólks	  og	  meðal	  þeirra	  er	  Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks.	  Allmargar	  

lagabreytingar	  þurfa	  hins	  vegar	  að	  eiga	  sér	  stað	  áður	  en	  Ísland	  getur	  fullgilt	  þennan	  samning	  

og	  meðal	  annars	  líklegt	  að	  það	  þurfi	  að	  innleiða	  NPA-‐þjónustu	  í	  löggjöf.	  Markmiðið	  er	  að	  

leggja	  fram	  frumvarp	  um	  fullgildingu	  samningsins	  eigi	  síðar	  en	  vorið	  2013.	  	  
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NPA-‐þjónusta	  hefur	  einungis	  verið	  að	  ryðja	  sér	  til	  rúms	  hérlendis	  á	  síðustu	  árum	  þó	  svo	  

að	  slík	  þjónusta	  hafi	  verið	  í	  boði	  fyrir	  fatlaða	  hjá	  öðrum	  Norðurlandaþjóðum	  um	  árabil.	  

Fyrstu	  tilraunir	  með	  slíka	  þjónustu	  voru	  gerðar	  hérlendis	  árið	  1994	  en	  slíkt	  þjónustuform	  

hefur	  ekki	  enn	  verið	  sett	  í	  löggjöf,	  þrátt	  fyrir	  mikinn	  áhuga	  meðal	  fatlaðs	  fólks	  sem	  og	  

annarra.	  Árið	  2007	  var	  í	  fyrsta	  sinn	  sett	  á	  laggirnar	  formlegt	  tilraunarverkefni	  með	  slíka	  

þjónustu	  hérlendis	  og	  er	  talið	  að	  það	  hafi	  gengið	  vel	  en	  það	  náði	  einungis	  til	  afmarkaðs	  hóps	  

Markmiðið	  er	  hins	  vegar	  að	  setja	  	  NPA-‐þjónustu	  í	  löggjöf	  og	  að	  á	  árunum	  2015–2020	  standi	  

öllu	  fötluðu	  fólki	  NPA-‐þjónusta	  til	  boða,	  ef	  það	  kýs	  að	  nýta	  sér	  hana.	  	  

Í	  breytingum	  á	  lögum	  um	  málefni	  fatlaðs	  fólks	  frá	  árinu	  sem	  gengu	  í	  gildi	  árið	  2011,	  þar	  

sem	  málaflokkurinn	  var	  færður	  frá	  ríki	  til	  sveitarfélaga,	  voru	  meðal	  annars	  

bráðabirgðaákvæði	  er	  varða	  NPA-‐þjónustu.	  Þar	  kom	  fram	  að	  skipa	  ætti	  verkefnisstjórn	  sem	  

móta	  ætti	  ramma	  utan	  um	  þjónustuna,	  sem	  myndi	  síðar	  verða	  grunnurinn	  að	  löggjöfinni.	  Í	  

kjölfar	  þess	  gaf	  verkefnastjórnin	  út	  handbók	  er	  varðar	  NPA-‐þjónustu	  sem	  nýtast	  á	  bæði	  þeim	  

sem	  veita	  þjónustuna	  og	  þeim	  sem	  nýta	  sér	  hana	  og	  er	  fyrsta	  skrefið	  í	  átt	  að	  lögleiðingu	  

þjónustuformsins	  hérlendis.	  Næst	  á	  dagskrá	  er	  að	  sveitarfélögin	  setji	  sér	  reglur	  um	  það	  

hvernig	  veita	  eigi	  NPA-‐þjónustu	  sem	  er	  nauðsynlegur	  liður	  áður	  en	  farið	  er	  að	  veita	  þessa	  

þjónustu.	  Með	  yfirfærslunni	  fjölgaði	  einnig	  félagsráðgjöfum	  er	  vinna	  með	  fötluðu	  fólki,	  þar	  

sem	  margir	  félagsráðgjafar	  starfa	  hjá	  sveitarfélögum.	  Fram	  til	  þessa	  var	  ekki	  mikið	  um	  

félagsráðgjafa	  sem	  störfuðu	  með	  fötluðu	  fólki	  og	  hefur	  málaflokkurinn	  almennt	  ekki	  verið	  í	  

kjarna	  starfsgreinarinnar	  hérlendis.	  Félagsráðgjafar	  störfuðu	  með	  fötluðu	  fólki	  til	  að	  mynda	  

hjá	  Greiningarstöð	  ríkisins,	  Öskjuhlíðarskóla	  og	  á	  Kópavogshæli.	  Mikilvægt	  er	  því	  fyrir	  

félagsráðgjafa	  að	  læra	  inn	  á	  þetta	  svið	  og	  kynna	  sér	  þær	  nýjungar	  sem	  fylgja	  yfirfærslunni.	  

Félagsráðgjafar	  gætu	  því	  látið	  til	  sín	  taka	  með	  þróunina	  í	  þessum	  málefnum	  og	  unnið	  að	  því	  

að	  valdefla	  fatlað	  fólk,	  meðal	  annars	  með	  því	  að	  kynna	  því	  NPA-‐þjónustu	  ef	  hún	  mögulega	  

stendur	  því	  til	  boða.	  	  

Notendastýrð	  persónuleg	  aðstoð	  hefur	  staðið	  fötluðu	  fólki	  til	  boða	  í	  Svíþjóð	  frá	  árinu	  

1994	  en	  það	  ár	  voru	  sett	  lög	  um	  slíka	  þjónustu	  fyrir	  fatlað	  fólk.	  Þar	  hefur	  umræðan	  færst	  yfir	  

í	  það	  hvort	  það	  sé	  í	  raun	  rétt	  að	  fatlað	  fólk	  fái	  svona	  mikinn	  stuðning	  og	  hvort	  það	  eigi	  að	  

takmarka	  þann	  hóp	  sem	  hefur	  rétt	  á	  þessari	  þjónustu.	  Útgjöldin	  til	  þjónustunnar	  fara	  þar	  

hækkandi	  með	  hverju	  árinu	  og	  eru	  tæplega	  20.000	  manns	  sem	  nýta	  sér	  þetta	  form	  þjónustu	  

þarlendis.	  	  
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Samkvæmt	  þingsályktunartillögu	  um	  innleiðingu	  á	  NPA-‐þjónustu	  sem	  lögð	  var	  fram	  á	  

Alþingi	  árið	  2010	  kemur	  fram	  að	  Ísland	  sé	  komið	  skammt	  á	  veg	  með	  þetta	  þjónustuform	  ef	  

miðað	  er	  við	  aðrar	  Norðurlandaþjóðir	  og	  nauðsynlegt	  sé	  að	  skapa	  lagaramma	  utan	  um	  

þjónustuna	  til	  þess	  að	  hún	  geti	  orðið	  að	  veruleika.	  Gott	  tækifæri	  er	  nú	  hérlendis	  til	  þess	  að	  

innleiða	  þetta	  þjónustuform	  í	  löggjöf.	  Mikilvægt	  er	  samt	  sem	  áður	  að	  skipuleggja	  þjónustuna	  

skynsamlega	  áður	  en	  hún	  verður	  tekin	  upp	  hérlendis	  og	  horfa	  til	  nágrannaþjóða	  okkar	  sem	  

hafa	  notast	  við	  þetta	  þjónustuform	  til	  fjölda	  ára,	  eins	  og	  til	  að	  mynda	  Svía.	  Mikilvægt	  er	  að	  

skoða	  þá	  gagnrýni	  sem	  hefur	  komið	  fram	  á	  kerfið	  þar	  þegar	  kemur	  að	  innleiðingu	  NPA-‐

þjónustu	  í	  löggjöf	  hérlendis.	  Róm	  var	  ekki	  byggð	  á	  einum	  degi	  og	  það	  sama	  gildir	  um	  

innleiðingu	  þessa	  þjónustuforms	  í	  löggjöf	  hér	  á	  landi	  en	  spurningar	  hafa	  vaknað	  um	  það	  

hvort	  við	  séum	  að	  fara	  of	  geyst	  í	  þetta	  og	  hvort	  það	  sé	  í	  raun	  til	  nægilegt	  fjármagn	  hérlendis	  

til	  að	  taka	  upp	  þessa	  þjónustu.	  
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