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Ágrip 

Markmið þessa verkefnis er annars vegar að skoða þau gildi og þá hugmyndafræði sem 

leggur grunninn að stefnumörkun í þróun á úrbótum í málaflokki fatlaðs fólks og hins 

vegar að skoða þær leiðir sem Ás styrktarfélag hefur farið til þess að þróa þjónustu í 

þessum anda. Til að nálgast meginmarkmið var unnið út frá fimm undirmarkmiðum sem 

verkefnið er byggt á. Með það að leiðarljósi var framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem 

fimm viðtöl voru tekin við stjórnendur og yfirmenn í dagþjónustu hjá Ás styrktarfélagi. Í 

verkefninu var horft til þeirrar þróunar sem orðið hefur í málaflokki fatlaðs fólks og skoðuð 

þau gildi sem höfð eru til hliðsjónar þegar framtíðarsýnin er skilgreind. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að verið er að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf í starfsemi Ás 

styrktarfélags. Við innleiðingu breytinganna var stuðst við hugmyndafræði John P. Kotters 

um þrepaskipta verkferla. Í rannsókninni kom fram að breytingaferlið nýttist mjög vel til 

skipulagningar á þeim verkferlum sem þarf að eiga sér stað áður en hafist er handa við 

innleiðingu breytinga í málaflokki fatlaðs fólks.   
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að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Inngangur 

Í þessu verkefni sem er til B.A. gráðu er sjónum beint að  málefnum fatlaðs fólks og  þróun 

þeirra hér á landi. Á síðustu árum hefur hugmyndafræði breytingastjórnunnar (change 

management) rutt sér til rúms hjá mörgum  fyrirtækjum og stofnunum sem þurfa að laga 

sig að síbreytilegri þróun samfélagsins (Kotter, 1996). Breytingar geta verið fyrirsjáanlegar 

þegar lagaumhverfi þróast í takt við alþjóðlega sáttmála (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Sá 

sáttmáli sem hér um ræðir er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

sem hefur verið undiritaður hér á landi. Segja má að samningurinn taki mið af þróun í 

málefnum í málefnum fatlaðs fólks á alþjóðlega vísu og þeirri hugmyndafræði sem horft er 

til í dag. Kjarni þeirrar hugmyndafræði er sá að fatlað fólk ákveði og velji hvernig þjónustu 

það fær, hvar hún er veitt, hvenær, hvernig og af hverjum(Vilborg Jóhannsdóttir og fleiri, 

2009) . 

Efni ritgerðarinnar kemur til af áhuga höfundar á almennum mannréttindum og bættum 

lífskjörum einstaklinga og hópa sem að berjast fyrir auknum lífssgæðum. Samfélag fatlaðs 

fólks virðist meira og minna einangrað frá hefðbundnu samfélagi. Fatlað fólk hefur lengi 

barist fyrir eðlilegu lífi og fullri samfélagsþátttöku. Talið er að sú nálgun í réttindabarráttu 

fatlaðs fólks hafi ekki skilað því nægilegum úrbótum í hagmunamálum þeirra. Því hafi þurft 

að setja fram sérstakan sáttmála fyrir fatlað fólk sem ítrekar og gerir tilkall til að fatlað fólk 

hafi sömu mannréttindi og annað fólk (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2011). Hvatinn að þessu verkefni er meðal annars að leita eftir og koma 

fram með rökstuðning fyrir bættum kjörum fatlaðs fólks og finna leiðir sem taldar eru 

réttar frá hugmyndafræðilegu sjónarmiði og út frá réttarfarslegu sjónarmiði. 

Saga fatlaðs fólks nær eins langt aftur og menn muna. Fram á miðja síðustu öld hafa 

réttindi fatlaðs fólks verið fyrir borð borin og aðstæður þeirra hafa verið óásættanlegar. 

Fatlað fólk var flutt inn á lokaðar stofnanir og meinað frá þátttöku í samfélaginu í fjölmörg 

ár (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010). Um miðja 20. öld varð fólk meðvitaðra um aðstæður 

fatlaðs fólks og mikil þróun varð á viðhorfum til þeirra. Á Norðurlöndum komu fram 

kenningar sem mörkuðu tímamót í aðstæðum fatlaðs fólks. Talið er að Bank-Mikkelsen 
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hafi fyrstur komið fram með hugtakið normalisering. Bengt Nirje útfærði hugtakið enn 

frekar. Normalisering gerði kröfur til þess að samfélagið viðurkenndi rétt fatlaðs fólks til 

almennrar þjónustu við eðlilegar aðstæður. Hugmyndir um normaliseringu breiddust út til 

annarra landa þegar Wolf Wolfensberger kynnti hana í riti sínu á sjöunda áratug síðustu 

aldar (Rannveig Traustadóttir, 2003). Sú nálgun kenningarinnar, það er samskipan, hefur 

haft áhrif á alla stefnumörkun í málaflokki fatlaðs fólks. Kjarninn í kenningum um 

normaliseringu liggur í hugtökunum valdefling og sjálfsákvörðunarréttur (Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2001).   

Fræðimenn innan fötlunarfræðinnar hafa breytt viðhorfum margra til fatlaðs fólks. Innan 

raða fötlunarfræðinnar hefur verið lögð áhersla á að þróa nýjan skilning á fötlun út frá 

sjónarhorni félagsfræðinnar. Hér á landi hefur verið litið tveggja sjónarhorna sem er 

norræni tengslaskilningurinn á fötlun og breska félagslega líkanið á fötlun (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Fræðimenn og fatlað fólk hafa varpað 

því fram að hugmyndafræðin um eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku hafi ekki skilað 

fötluðu fólki þeim réttindum sem það sækist eftir í þjóðfélaginu. Í dag horfir fatlað fólk í 

meira mæli til hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf (Independent Living). Kjarni þeirrar 

hugmyndafræði gerir kröfu um full borgaraleg réttindi og mannréttindi. Fatlað fólk vill geta 

ákveðið og valið um hvað það vill, hvar það vill búa og hvernig (Vilborg Jóhannsdóttir og 

fleiri, 2009).  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undiritaður hér á landi í mars 

2007. Um allan heim er litið til þessa samnings sem leiðarljós í málefnum fatlaðs fólks. 

Þjóðir heims, þar með talið Ísland vinnur að því að staðfesta samninginn og aðlaga 

lagaumhverfi sitt í samræmi við hann (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og 

Bjargardóttir; Rannveig Traustadóttir, 2009). Í þessari ritgerð er aðalega komið inn á 27. 

grein sáttmálans um vinnu og starf. Sú grein hefur bein og óbein áhrif á aðrar greinar 

sáttmálans sem fjalla um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu og í samfélaginu í heild. 

Þann 1. janúar 2011 fluttist málaflokkur fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga. Til þess að 

yfirfærslan gengi vel þótti brýnt að kynna áherslur sáttmálans fyrir starfsfólki til þess að 
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tryggt yrði að mannréttindi og jafnrétti fatlaðs fólks yrði höfð að leiðarljósi. Ný lög og 

reglugerðir voru lögfestar hér á landi í þeim tilgangi að hægt yrði að fullgilda samninginn 

fyrir Íslands hönd (Velferðarráðuneyti, 2006). 

Til þess að hægt sé að fullgilda samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hér 

á landi þarf að aðlaga lagaumhverfið og breyta starfsháttum sem unnið er eftir í þjónustu 

við fatlað fólk. Velferðarráðuneyti hefur lagt fram tillögu til þingályktunar um 

framkvæmdaráætlun í málaflokki fatlaðs fólks  til ársins 2014 . Hún tekur mið af samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Þingskjal 682,2011–2012). Stofnanir sem 

sjá um þjónustu við fatlað fólk bera ábyrgð á einstökum aðgerðum í samræmi við opinbera 

mælikvarða  sem velferðarráðuneyti hefur sett.(Velferðarráðuneyti, 2006).   

Í þessu verkefni er sjónum beint að Ás styrktarfélagi sem stendur nú á tímamótum við 

innleiðingu breytinga í þjónustu. Ás styrktarfélag vill vera brautryðjandi í þjónustu við 

fatlað fólk. Á síðustu árum hefur styrktarfélagið unnið að þróun breytinga í þjónustunni 

(Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). Sú hugmyndafræði sem höfð er til stefnumörkunar er 

breytingastjórnun (change management) kennd við John P. Kotter (Kotter, 1996). Þær 

breytingar sem stefnt er að er að bjóða upp á fjölbreytt og einstaklingsmiðuð tækifæri til 

verkefna/vinnu í dagþjónustu óháð aldri eða fötlun. Markmiðið er að skapa flæði á milli 

starfstöðva og hafa sérhæft fagfólk í opnu starfsumhverfi (Þóra Þórarinsdóttir, 2012).  

Upphaf stefnumótunarvinnunar má rekja til ársins 1999. Ás styrktarfélag vann að mati á 

stöðu sinni með SVÓT-greiningu á öllum starfsstöðvum sínum. Þeir sem tóku þátt voru 

notendur þjónustu, aðstandendur, starfsmenn og félagsmenn styrktarfélagsins. Við 

stefnumótun koma fram gildi félagsins, hlutverk og sú framtíðasýn sem félagið stefnir að. 

Gildi og framtíðarsýn birtast í heildarstefnu félagsins sem endurspeglar sig í nýjustu 

hugmyndafræði og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Þóra 

Þórarinsdóttir og fleiri, 2011).  

Markmið þessa verkefnis til B.A.-gráðu er tvíþætt, annars vegar að skoða þau gildi og þá 

hugmyndafræði sem leggur grunn að stefnumörkun í þróun á umbótum í málefnum 
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fatlaðs fólks og hins vegar að skoða þær leiðir sem Ás styrktarfélag hefur farið til þess að 

þróa þjónustu í þessum anda. 

Undirmarkmið þessa verkefnis felast í svörum við eftirfarandi spurningum. 

 Hvernig hefur hugmyndafræði í málaflokki fatlaðs fólks þróast og hverjar lykiláherslur 

eru í dag? 

 Hverjar eru helstu forsendur mannréttindanálgunar í þjónustu við fatlað fólk og hvaða 

lykilákvæði er þar að finna? 

 Á hvaða forsendum og hvert stefnir í málaflokki fatlaðs fólks að hálfu hins opinbera? 

 Hvernig hefur stefnumörkun og stjórnun breytinga birst í starfi Áss styrktarfélags? 

 Hverjar eru helstu forsendur breytinganna í starfi Áss styrktarfélags? 

Til að nálgast ofangreind markmið er verkefninu skipt í átta kafla. Í fyrsta kafla er farið yfir 

þróun í málefnum fatlaðs fólks út frá sögulegu sjónarmiði við að skoða hvaða merking er 

lögð til grundvallar þegar hugmyndafræði fatlaðs fólks er skilgreind. Í öðrum kafla verður 

farið yfir samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þau áhrif sem hann 

hefur haft á lög og reglugerðir hér á landi. Í þriðja kafla verður farið yfir stefnumörkun hins 

opinbera í málefnum fatlaðs fólks og sagt frá greiningarvinnu sem er skilgreind út frá 

núverandi stöðu sem er grunnurinn að nýrri stefnumörkum og gefur ákveðin viðmið um 

gæði þjónustunnar. Í fjórða kafla verða skilgreind þau verkfæri sem höfð eru til viðmiðunar 

við þróunarferli sem þarf að eiga sér stað áður en breytingum er fylgt úr hlaði. Í fimmta 

kafla verður rakin þróunarsaga Áss styrktarfélags og varpað ljósi á þá þróun sem átt hefur 

sér stað hjá félaginu. Í sjötta kafla verður tilraunaverkefnið skilgreint, aðferð þess, 

markmið og framkvæmd. Í sjöunda kafla verður rannsóknarspurning, aðferð, og 

framkvæmd rannsóknar skilgreind. Í áttunda kafla verður greint frá niðurstöðum 

rannsóknarspurninganna og hversu vel niðurstöður rannsóknarinnar samræmast þeirri 

fræðilegu greiningu sem lögð er til grundvallar í rannsókninni. Í níunda kafla koma fram 

umræður og samantekt og dregin ályktun af því sem fram hefur komið.  
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1.Þróun í málefnum fatlaðs fólks, staða og framtíðarsýn 

Í þessum kafla verður leitast við að svara hvernig sjónarhorn í málefnum fatlaðs fólks hefur 

þróast og hverjar lykiláherslur eru í dag. Hér verður byrjað að segja frá læknisfræðilega 

skilningnum á fötlun. Því næst verður farið yfir sögulega þróun hugmyndafræðinnar um 

fötlun og hugtakið normalisering verður kynnt til sögunnar. Þar á eftir verður sagt frá 

hugtökunum valdefling og sjálfákvörðunarréttur. Næst verður farið yfir skilgreiningu 

fötlunarfræðinnar á hugtakinu fötlun og kynnt til sögunnar tvö ólík sjónarhorn hennar sem 

eru norræni tengslaskilningurinn og breska félagslega líkanið á fötlun. Í lok kaflans verður 

greint frá hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. 

Sú sögulega þróun sem átt hefur sér stað við útfærslu og skipulag þjónustu fyrir fatlað fólk 

hefur gefið ákveðin viðmið um gæði þjónustunnar á hverjum tíma. Til þess að hægt sé að 

bregðast við stöðu fatlaðs fólks í dag er nauðsynlegt að þekkja til sögu þeirra og þess 

menningarheims sem þau bjuggu við. Með því fæst betri skilningur á þeim hugtökum sem 

leiða þá gæðaþróun sem átt hefur sér stað í sögu fatlaðs fólks. Nú er ljóst að miklar 

breytingar hafa orðið á gæðum félagslegrar þjónustu við þennan hóp á síðustu áratugum í 

kjölfar nýrrar hugmyndafræði um eðlilegt líf, jafnrétti og fulla samfélagsþátttöku (Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2003).  

Flutningur fatlaðs fólks út af stofnunum og inn í samfélagið er líklega markverðasta 

þróunin í málaflokknum. Hinum hefðbundnu venjum um sérúrræði virðist hafnað af 

samfélagi fatlaðs fólks, fræðimönnum og aðstandendum þeirra. Í staðinn hefur verið unnið 

að stefnumörkun innan velferðarsviðs ríkis og sveitarfélaga, sem tryggja á fötluðu fólki 

eðlilega samfélagsþátttöku og full lífsgæði á við aðra þjóðfélagsþegna (Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2001).  

1.1 Læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

Læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun voru ráðandi á Vesturlöndum fram á miðja 20. öld. 

Læknisfræðilega líkanið sem byggist á sjónarhornum læknisfræðinnar þar sem litið er á 

fötlun sem andstæðu þess sem er heilbrigt og eðlilegt. Læknisfræðilega sjónarhornið 

leggur áherslu á að greina andlega og/eða líkamlega skerðingu og veita ráðgjöf um 
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meðhöndlun og meðferð. Litið er á fötlunina sem persónulegan harmleik einstaklingsins. 

Viðhorf og nálgun fagfólks og almennings hefur litast af þessu sjónarhorni. 

Læknisfræðilega líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir að leggja ofuráherslu á greiningu 

fötlunar hjá einstaklingnum í þeim tilgangi að endurhæfa hann að samfélaginu (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). 

1.3 Söguleg þróun hugmyndafræðinnar 

Árið 1950 er talið marka nýtt tímabil í málefnum fatlaðs fólks. Í kjölfar breyttra viðhorfa til 

mannréttinda og með aukinni þekkingu á ýmsum sviðum breyttist afstaða stjórnvalda og 

almennings til fatlaðs fólks. Talið er að Bank-Mikkelsen hafi fyrstur komið fram með 

hugtakið normalisering árið 1959. Hún gerir kröfur til þess að allir hafi jafnan rétt til 

almennrar þjónustu í þjóðfélaginu á kostnað sértækrar stofnanaþjónustu (Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2001). 

1.4 Normalisering 

Svíinn Bengt Nirje (1969) útfærði hugmyndir Bank-Mikkelsen enn frekar og kom fram með 

kenninguna um eðlilegt líf eða normaliseringu. Skilgreining Nirje byggðist á því að 

markmiðið væri ekki að gera fatlað fólk eðlilegt, heldur að bæta lífsskilyrði þeirra til 

samræmis við aðstæður almennings. Normalisering gerði kröfur til þess að samfélagið 

viðurkenndi rétt fatlaðs fólks til almennrar þjónustu við sem eðlilegastar aðstæður. Hver 

einstaklingur hefur rétt til þess að upplifa eðlilegan hrynjanda dagsins og fá tækifæri til að 

fara í gegnum eðlilegan lífsferil. Kennsla og þjálfun einstaklingsins undirbýr hinn fatlaða 

fyrir aukna þátttöku í samfélaginu (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001). 

Fram kemur hjá Vilborgu Jóhannsdóttur (2001) að hugmyndir um normaliseringu breiddist 

út til annarra landa og hefur nálgun kenningarinnar, það er samskipan haft áhrif á alla 

stefnumörkun í málefnum fatlaðs fólks. Samskipan merkir að samskipti milli manna byggist 

á gagnkvæmri virðingu og vitund um sameiginleg gildi og jöfn réttindi. Grundvöllur þess að 

fatlað fólk lifi eðlilegu lífi er að þau eigi sitt heimili, hafi möguleika á menntun, vinnu og 

tækifæri til að sinna áhugamálum sínum. Hugtakið samskipan tekur á öllum samskiptum 

einstaklingsins og hins félagslega umhverfis. 
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Hugtakið normalisering fékk víðtæka kynningu í riti sem Wolf Wolfensberger skrifaði árið 

1972. Wolfensberger skilgreindi hugtakið normalisering sem notkun á vel metnum leiðum 

og úrræðum í þjónustu við fatlað fólk í þeim tilgangi að byggja upp og viðhalda vel 

metnum hegðunar- og persónueinkennum. Með því móti væri hægt að stuðla að jákvæðu 

viðhorfi samfélagsins til fatlaðs fólks og viðfangsefni þeirra( Rannveig Traustadóttir, 2006; 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2001).  

Nokkrum árum seinna skilgreindi Wolfensberger hugtakið enn frekar og fjallaði um tvær 

leiðir í samskipan, líkamlega og félagslega, sem þyrfti að útfæra samtímis. Hann lagði ríka 

áherslu á að þótt fatlað fólk sé staðsett í samfélaginu þarf það ekki endilega að vera hluti 

af því. Til þess að samskipan næði tilsettu markmiði þyrfti félagsleg samskipti og 

viðurkenning samfélagsins að vera til staðar. Þessar hugmyndir náðu ekki fram að ganga. 

Yfirvöld unnu markvisst að líkamlegri samskipan án þess að skeyta um félagslega þáttinn. 

Niðurstaðan varð sú að sett var á stofn margar litlar sértækar stofnanir á sviði búsetu, 

dagþjónustu og atvinnu sem staðsettar voru víðsvegar í samfélaginu. Þetta varð til þess að 

félagsleg þátttaka fatlaðs fólks í samfélaginu var takmörkuð og stofnanamenningin réð 

ennþá ríkjum (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjóndóttir, 2011; 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

1.5 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

Hugtakið valdefling (empowerment) hefur verið notað í tengslum við ólíka minnihlutahópa 

frá sjöunda áratug 20. Aldar. Á síðustu árum hefur það orðið mikilvægt í réttindabarráttu 

fatlaðs fólks. Hér á landi hefur það verið þýtt sem sjálfsefling eða valdefling. Í þessari 

ritgerð verður notast við orðið valdefling til þess að þrengja skilning á hugtakinu. 

Valdefling á sér stað í félagslegum samskiptum sem greiðir fyrir sjálfsákvörðunarrétti 

einstaklingsins (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Kjarninn í kenningum um normaliseringu liggur í hugtökunum valdefling og 

sjálfsákvörðunarréttur. Hugtökin hafa sögulegt gildi vegna þess að sagan sýnir hvernig 

brotið hefur verið á réttindum fatlaðs fólks með hliðsjón af þeim gildum sem þau hafa 

endurspeglað. Horfa má á hugtökin út frá lögboðnum réttindum einstaklingsins. Hér má 
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nefna lögborinn sjálfræðisaldur. Fagfólk þarf að vera meðvitað um réttindagæslu sem 

varðar fatlað fólk. Hugtökin má skoða út frá því sjónarhorni að um sé að ræða tilfærslu á 

valdi frá þeim sem veita þjónustuna til þeirra sem þjónustuna þiggja. Mikilvægt er að 

styðja fatlað fólk til sjálfstæðrar og upplýstrar ákvarðanatöku í eigin lífi. Jafnframt er 

nauðsynlegt að stuðla að færni og ábyrgð á vali í eigin lífi þeirra. Einstaklingsáætlun byggir 

óskum hans hvað varðar inntak og aðferðir í þjónustu (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001). 

Valdefling fellst í réttinum til að stjórna eigin lífi, að skilgreina hver maður er, líf sitt, 

langanir og þarfir. Hún byggist á því að hafa vald til að taka ákvarðanir um eigið líf og gera 

mistök. Valdefling snýst um að mynda eðlileg tengsl við annað fólk, innan og utan síns 

afmarkaða hóps. Valdefling er hugarástand sem kemur innan frá en hefur áhrif á umhverfi 

einstaklingsins. Valdefling verður til í félagslegum samskiptum sem stuðlar að jákvæðri 

þróun sjálfsins. Sjálfsmynd fólks veltur að miklu leyti á viðurkenningu annarra. Valdefling 

sem á sér stað í gegnum félagsleg samskipti eflir sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins sem 

mótast af félagsstöðu hans og staðsetningu hans í samfélaginu. (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir 2006; French, Swain 2008). 

Sjálfsákvörðunarréttur merkir að tala fyrir sjálfan sig og taka sjálfstæðar ákvarðanir um 

eigið líf um hvað viðkomandi einstaklingur telur sjálfur að honum sé fyrir bestu. Hann 

getur komið fram þegar einstaklingur berst fyrir eigin hagsmunum, verður meðvitaður um 

réttindi sín og tekur ábyrgð á eigin lífi, um leið og hann sigrast á hindrunum sem verða á 

vegi hans (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).   

Sjálfsákvörðunarréttur felur í sér að eiga val, til að setja sér markmið, til að ná fram 

breytingum og hafa stjórn á eigin lífi. Þetta ferli gerir einstaklingum kleift að öðlast 

sjálfsvirðingu, og sjálfstraust, taka sjálfstæðar ákvarðanir og vera meðvitaður um rétt sinn. 

Hugtakið valdefling felur í sér að öðlast stjórn á eigin lífi sem að eykur lífsgæði og 

sjálfstraust til að takast á við eigið líf (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  
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1.6 Skilgreining fötlunarfræðinnar 

Fötlunarfræðingar leggja áherslu á margbreytileika mannlífsins og telja að rannsóknir 

innan fötlunarfræðinnar sé ekki um fatlað fólk heldur fyrir fatlað fólk. Rannsóknir þeirra 

hafa það að markmiði að bæta líf og aðstæður fatlaðs fólks og fjölskyldna þeirra. 

Fræðimenn innan fötlunarfræðinnar eiga það sameiginlegt að gagnrýna læknisfræðilega 

skilningin á fötlun. Rannsóknir innan fötlunarfræðinnar byggir á félaglegri mótunarhyggju 

(social constructionism) þar sem litið er svo á að veröldin sé mótuð í samskiptum við 

umhverfið. Sjónarhorn félagslegrar mótunarhyggju byggja á þeirri sýn að fötlun sé 

félagslega og menningarlega mótað fyrirbæri sem veldur því að hindranir samfélagsins eigi 

hlut í að fatla einstaklinginn, undiroka og útiloka hann frá þátttöku í samfélaginu (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010).  

Innan fötlunarfræðinnar hefur verið lögð áhersla á að þróa nýjan skilning á fötlun út frá 

sjónarhorni félagsfræðinnar. Hér á landi hefur verið litið tveggja sjónarhorna sem er 

norræni tengslaskilningurinn á fötlun og breska félagslega líkanið á fötlun. 

1.6.1 Norræni tengslaskilningurinn 

Innan Norðurlandanna hefur fötlun verið skilgreind á þrjá vegu. Í fyrsta lagi frá sjónarhorni 

læknisfræðinnar sem einstaklingsbundið einkenni. Í öðru lagi að fötlun verði vegna 

undirokunar og kúgunnar og í þriðja lagi er litið svo á að fötlun sé félagsleg vegna flókins 

samspils milli einstaklingins, umhverfisins og félagslegra þátta. Fötluðu fólki ber ekki 

einungis að aðlaga sig að umhverfinu heldur er einnig mikilvægt að umhverfið og 

samfélagið aðlagi sig að þörfum fatlaðs fólks. Þessi nýji skilningur á tenglum einstaklings og 

umhverfisins er kallaður norræni tengslaskilningurinn á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 

2003; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). 

Tössebro hefur skilgreint norræna tengslanálgun á þrjá vegu. Í fyrsta lagi telur hann að 

fötlun sé vegna misgengis á milli einstaklinga og samfélagsins þegar þetta tvennt fellur 

ekki saman. Afleiðingin verður sú að einstaklingurinn er ekki venjulegur eða dæmigerður 

og samfélagið getur ekki aðlagað sig að margbreytileika hans og gerir ekki ráð fyrir 

óvenjulegu fólki. Í öðru lagi telur hann að fötlun sé aðstæðubundin. Blindur einstaklingur 
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er ekki fatlaður þegar hann talar í síma. Fötlun er tengd ákveðnum aðstæðum sem verða í 

tengslum á milli umhverfisins og einstaklingsins við tilteknar aðstæður. Í þriðja lagi telur 

Tössebro að fötlun sé afstæð og hluti af ferli. Ákvarðanir um hvenær einstaklingurinn er 

skilgreindur fatlaður getur verið tilviljunarkennt. Sem dæmi um það nefnir Tössebro mörk 

þroskahömlunar sem hafa verið dregin einhverstaðar á milli greindarvísitölustiga 50 og 85 

í Evrópu á 20. öld. Það er því mismunandi hversu stór hluti þjóðarinnar var skilgreindur 

þroskaheftur (Rannveig Traustdóttir, 2003; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). 

1.6.2. Breska félagslega líkanið á fötlun 

Þekktasta en jafnframt það umdeildasta félagslega sjónarhornið er breska félagslega 

líkanið af fötlun. Þetta líkan hefur vakið mikla athygli meðal fræðimanna en ekki sýst á 

meðal fatlaðs fólks vegna þeirrar róttæku endurskilgreiningar á fötlun sem það felur í sér. 

Upphaf félagslega líkansins má rekja til róttækra samtaka fatlaðs fólks í Bretlandi sem risu 

upp og mótmæltu innilokun á stofnun, fátækt og útskúfun frá samfélaginu. Samtökin 

nefndu sig Union of the Physically Impaired Against Segregation, UPIAS. Árið 1976 gáfu 

þau út fræga yfirlýsingu þar sem því var lýst yfir að fatlað fólk með skerðingar sé fatlað af 

samfélaginu og fötlun væri afleiðing þeirrar undirokunar sem einkennir tengslin á milli 

fólks með skerðingar og annarra í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006; Sigrún Þ. 

Broddadóttir, 2010).   

Yfirlýsingin beindi athyglinni að áhrifum félagslegra þátta og mikilvægi umhverfisins. Þar er 

jafnframt gerður greinarmunur á líffræðilegum (skerðingin) og félagslegum þáttum 

(fötlunin). Breska félagslega líkanið hafnar læknisfræðilega líkaninu á fötlun sem einblínir á 

skerðinguna sem orsakavald fötlunarinnar og gagnrýnir stjórnun fagfólks á lífi og þjónustu 

við fatlað fólk (French og Swain, 2008). Breska félaglega líkanið skilgreinir fötlun sem 

afleiðing af fyrirkomulagi sem takmarkar möguleika fatlaðs fólks með mismunandi 

skerðingar til að lifa eðlilegu lífi og takast á við athafnir daglegs lífs vegna félagslegra 

hindrana sem ófatlaðir hafa sett (Rannveig Traustadóttir, 2006; Sigrún Þ. Broddadóttir, 

2010). 
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Hinn nýi skilningur á fötlun sem birtist í breska félagslega líkaninu hefur haft mikil áhrif á 

hreyfingar fatlaðs fólks víðsvegar um heiminn. Grundvallarhugmyndir félagslega líkansins 

hefur verið frelsandi fyrir fatlað fólk því þar hefur verið litið svo á að erfiðleikar þess og 

vandamál séu afleiðingar félagslegra hindrana en ekki afleiðingar skerðingarinnar. Þessar 

hugmyndir hafa haft mikil áhrif á fatlað fólk sem getur nú skynjað í fyrsta sinn að 

erfiðleikar þeirra eiga rætur sínar í félaglegum hindrunum sem auka fötlun þeirra. Þessar 

hindranir hafa áhrif á borgaraleg réttindi fatlaðs fólks svo sem menntun, atvinnu, 

heilbrigðis- og velferðarþjónustu, samgöngur, búsetu, og einnig á menningar- og 

frístundastarf (Rannveig Traustadóttir, 2006; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). 

Gagnrýni sem hefur komið fram á breska félagslega líkanið hefur kallað á líflega umræðu 

um þróun og endurskoðun á hugtakinu fötlun. Sú umræða og gagnrýni hefur haft mikil 

áhrif á viðhorf stjórnvalda og fagfólks (Shakespeare, 2006). Sumir fræðimenn telja að 

breska félagslega líkanið sé ónothæft og nauðsynlegt sé að þróa ný fræðileg sjónarhorn 

sem leysi það af hólmi. Hins vegar telja aðrir fræðimenn að þótt gagnrýna megi breska 

félagslega líkanið gegni það enn mikilvægu hlutverki. Öll gagnrýni og umræða sem orðið 

hafa um breska félagslega líkanið á fötlun hefur breytt viðteknum hugmyndum og 

hefðbundnum skilning á fötlun. Þessar ögrandi hugmyndir hafa átt sinn þátt í að gera ólík 

sjónarhorn skýrari og kallað á endurskoðun og nýjar áherslur í hinu alþjóðlega samfélagi 

og innan barráttusamtaka fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Hugmyndafræði sem skilgreind er innan félagsvísindanna hefur haft mikil áhrif á viðhorf og 

þjónustu fyrir fólk með fötlun. Hugmyndafræðin sem höfð er að leiðarljósi, tekur tillit til 

þarfa einstaklingsins og að hann hafi verkefni sem hæfir fötlun hans og getu (Vilborg 

Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Í næsta kafla verður 

þau hugtök sem að felast í hugmyndafræðinni sjálfstætt líf (Independent Living) skilgreind 

sem sækir rök fyrir hugsjónum sínum til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks.  
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1.7.Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf 

Fræðimenn og fatlað fólk hafa sagt að hugmyndafræðin um eðlilegt líf og fulla 

samfélagsþátttöku hafi ekki skilað fötluðu fólki þeim réttindum sem það sækist eftir. Í dag 

horfir fatlað fólk í meira mæli til hugmyndafræðinnar um sjálfsstætt líf (Independent 

Living) (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjóndóttir, 2011). Í gegnum 

árin hefur hefðbundin þjónusta við fatlað fólk verið undir stjórn fagfólks sem metur 

þjónustuþörf og ákveður hvaða þjónusta er veitt, hvar, hvernig og hvenær. Fatlað fólk 

hefur mótmælt þessu fyrirkomulagi og hefur bent á að það viti best sjálft hvernig þjónusta 

henti þeim. Því er eðlilegast er að fatlað fólk stýri sjálft hvaða þjónustu það fær. 

Hugmyndafræðin er kennd við sjálfstætt líf og notendastýrða þjónustu (Vilborg 

Jóhannsdóttir og fleiri, 2009). 

Upphaf hennar má rekja til Bandaríkjanna til ársins 1970. Síðan þá hefur hugmyndfræðin 

breiðst út um allan heim og í dag er hún orðin sterk alþjóðleg hreyfing sem ber nafnið 

Independent Living Movement. Fyrstu samtökin um sjálfstætt líf voru stofnuð árið 1972 í 

Bandaríkjunum. Frumkvæðið kom frá manni að nafni Ed Roberts sem hafði fengið 

lömunarveiki fimm ára gamall og hafði verið bundinn við hjólastól og öndunartæki upp frá 

því. Roberts sótti um inngöngu í Berkeley háskólann í Kaliforníu. Umsókn hans var 

samþykkt en ekki Roberts sjálfur. Rök skólans voru þau að ekkert aðgengi væri fyrir fatlað 

fólk á háskólasvæðinu. Eftir mikla barráttu fékk Roberts að nota sjúkrahús háskólans sem 

gistiaðstöðu (Vilborg Jóhannsdóttir og fleiri, 2009).  

Í gegnum samtök fatlaðs fólks fékk Roberts síðan tækifæri til að ráða og þjálfa sitt eigið 

aðstoðarfólk. Ed Roberts gerðist mikill barráttumaður fyrir réttindum fatlaðs fólks með 

áherslu á að rjúfa félaglega einangrun og þá forræðishyggju og undirokun sem hann hafði 

upplifað í eigin lífi. Hugmyndafræðin hefur haft byltingakenndar breytingar í för með sér 

og haft mikil áhrif á þróun þjónustu fyrir fatlað fólk. Breytingin fólst í því að fötluðu fólki 

skyldi veitt þjónusta óháð skerðingu, kyni, kynhneigð, kynþætti eða aldri. Þjónustan skal 

vera stýrð af fötluðu fólki til að tryggja réttar áherslur. Sú sérþekking sem fatlað fólk býr 
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yfir á eigin lífi skal berast til annars fatlaðs fólks með ráðgjöf, upplýsingum, 

jafningjastuðningi, sjálfshjálp og þjálfun (Vilborg Jóhannsdóttir og fleiri, 2009).  

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf byggir á félagslegum skilningi á fötlun. Þar er lagt 

áherslu á að fjárhagslegar, umhverfislegar og menningarlegar hindrandir leiði af sér fötlun 

frekar en andleg eða líkamleg skerðing einstaklingsins. Félagslegur skilningur á fötlun 

afneitar ekki skerðingu einstaklingsins heldur vekur athygli á mikilvægi félagslegra og 

menningarlegra þátta sem skapa og viðhalda fötlun. Hugmyndafræðin vill stuðla að 

umbyltingu í hugsunarhætti fólks og hvetur til þess að sjónum sé beint að því sem að hægt 

er að breyta í umhverfinu. Það er grundvallaratriði að komið sé fram við fatlaðan 

einstakling af virðingu og að hann hafi sömu réttindi og annað fólk í samfélaginu (Vilborg 

Jóhannsdóttir og fleiri, 2009). 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf felur í sér að fatlað fólk, óháð eðli eða alvarleika 

skerðingarinnar geti tekið ábyrgð á eigin lífi ef það fær tækifæri til þess. Flestir vilja hafa 

stjórn á eigin lífi og taka fullan þátt á öllum sviðum lífsins. Hvort sem það er fjárhaglegt, 

stjórnmálalegt eða menningarlegt í samfélagi sem gerir öllum jafnt undir höfði. Kjarni 

hugmyndafræðinnar gerir kröfu um full borgaraleg réttindi og mannréttindi. Fatlað fólk vill 

geta ákveðið og valið um hvað það vill, hvar það vill búa og hvernig. Þau vilja hafa eitthvað 

um það að segja hvað þau vilja gera og hvernig þau vilja framkvæma það (Helga Baldvins- 

og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjóndóttir, 2011; Vilborg Jóhannsdóttir og fleiri, 2009).  

Í 19. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að fatlað 

fólk skuli lifa eðlilegu lífi án aðgreiningar í samfélaginu (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

Barráttusamtök fatlaðs fólks leggur áherslu á eina leiðin til að uppfylla þessa grein og aðrar 

greinar sáttmálans, sé að veita þjónustu sem byggð er á hugmyndafræðinni um sjálfstætt 

líf. Adolf Ratzka bendir á að hugmyndafræðin um sjálfstætt líf sé ekki yfirlýsing um að 

fatlað fólk vilji gera allt sjálft án aðstoðar frá öðrum. Hugmyndafræðin snýst um snýst um 

val og stjórn á daglegu lífi eins og þykir sjálfsagt hjá ófötluðu fólki (Vilborg Jóhannsdóttir 

o.fl., 2009). 
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Niðurlag 

Ljóst þykir að hinn ríkjandi skilningur á fötlun hefur haft mikil áhrif á viðhorf fagfólks og 

almennings  til fatlaðs fólks. Læknisfræðilega sjónarhornið hefur litið svo á að fatlað fólk sé 

gallað og reynt að staðsetja fötlunina hjá einstaklingnum. Því hafa mannréttindi fatlaðs 

fólks verið álitin minna virði en annarra einstaklinga. Með nýjum félagslegum skilningi á 

fötlun er lagt upp með það að fötlunin sé samspil á milli einstaklingsins og samfélagsins. 

Þar er litið svo á að fötlun sé eðlilegur hluti af fjölbreytileika mannlífsins og að samfélagið 

þurfi að koma á móts við ólíkar þarfir fólks. Hugtökin valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

hafa sögulegt gildi vegna þess að sagan sýnir að brotið hefur verið á réttindum fatlaðs 

fólks með hliðsjón af þeim gildum sem þau hafa endurspeglað. Í hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf er þetta skilgreint enn frekar. Kjarni þeirrar hugmyndafræði gerir kröfu um full 

borgaraleg réttindi og mannréttindi. Sjálfstæði byggir ekki á því að framkvæma allar 

athafnir daglegs lífs sjálfur, heldur er sjálfstæði byggt á þeim forsendum að fatlað fólk hafi 

val og stjórn á eigin lífi á þann hátt sem kýs að framkvæma það.  
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2. Mannréttindi 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu forsendur mannréttindanálgunar í þjónustu við 

fatlað fólk. Fjallað verður um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

markmið hans og helstu skilgreiningar. Síðan verður fjallað um lög og reglugerðir. Fyrst 

verður greint frá lögum um málefni fatlaðra. Síðan verður umfjöllun um 

framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks. Í lok kaflans verður greint frá reglugerð um 

atvinnumál fatlaðra, reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu og lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk. 

2.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Í mannréttindakafla í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands segir að allir skulu vera jafnir fyrir 

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

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

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er sértækur 

mannréttindasáttmáli sem staðfestir að fatlað fólk hafi sömu mannréttindi og frelsi til 

athafna til jafns við aðra(Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Helga Baldvins- og Bjargardóttir, 

2011). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undiritaður hér á landi í mars 

2007. Með undirrituninni skuldbinda íslensk stjórnvöld sig til að gera ekkert sem gengur 

gegn samningnum. Þjóðir heims, þar með talið Ísland vinna að því að staðfesta samninginn 

og aðlaga lagaumhverfi sitt í samræmi við hann. Ríkisstjórn Íslands og sveitarfélög landsins 

gerðu með sér samkomulag um að málefni fatlaðs fólks flyttist til sveitarfélaganna 1. 

janúar 2011. Til þess að yfirfærsla málaflokksins gangi vel fyrir sig er brýnt að allt starfsfólk 

stjórnsýslunnar kynni sér nýjar áherslur málaflokksins til þess að tryggja mannréttindi og 

jafnrétti fatlaðs fólks til jafns við aðra borgara (Velferðarráðuneyti, e.d.-a.)  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður af Íslands hálfu í 

mars 2007. Um allan heim er litið til þessa samnings sem leiðarljós í málefnum fatlaðs 

fólks. Á Íslandi er unnið að því að staðfesta samninginn og aðlaga lagaumhverfið að 

honum. Eitt af lykilatriðunum við yfirfærslu málefna fatlaðra til sveitarfélaga var að kynna 
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samninginn og þær mannréttindaáherslur sem þar er að finna fyrir sveitarfélögum sem er 

nauðsynleg forsenda þess að mannréttindi fatlaðs fólks sé tryggð hér á landi (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjargardóttir, 2011; Rannveig Traustadóttir, 2009).   

Markmið sátmálans er að stuðla að því að fatlaðir njóti sömu mannréttinda og mannfrelsis 

til jafns við aðra. Jafnframt skal unnið að því að tryggja réttindi þeirra og frelsi sem auka 

virðingu fyrir mannlegri reisn fatlaðs fólks. Mannréttindasáttmálinn staðsetur vandamál 

fatlaðs fólk í samfélaginu en ekki hjá einstaklingnum. Hann bendir á að stjórnvöld þurfi að 

bregðast við félagslegum hindrunum í samfélaginu og ólíkum þörfum fólks. Sáttmálinn 

hefur að geyma nánari útfærslu á aðgerðum sem stjórnvöld þurfa að grípa til svo að 

fötluðu fólki sé tryggð öll mannréttindi. Í fyrstu grein sáttmálans er að finna nýja nálgun á 

hugtakinu fötlun þar sem segir að þeir teljist fatlaðir sem eru hindraðir frá fullri þátttöku í 

samfélaginu, þegar víxlverkun verður á milli skerðingar einstaklingsins og tálma af ýmsu 

tagi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjargardóttir; Rannveig Traustadóttir, 

2009).  

2.2 Lög og reglugerðir 

Eins og sagt var frá hér að ofan þarf að breyta íslenskum lögum sem fjalla um fatlað fólk 

svo hægt sé að fullgilda/lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í 

framhaldi af því verður sjónum beint að íslenskri löggjöf og nýjum reglugerðum sem þjóna 

þeim tilgangi að auka réttindi fatlaðs fólks. Hér á eftir verður farið yfir lög um breytingu á 

lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra með síðari breytingum. Kynnt verður tillaga til 

þingsályktunar um framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Lög um 

atvinnumál fatlaðra nr. 375/1996 verða kynnt. Síðan verður sagt frá Lögum um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011. Að lokum verður kynnt Reglugerð um þjónustu 

við fatlað fólk á heimilli sínu nr. 1054/2010  

2.2.1 Lög um málefni fatlaðra 

Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari breytingum tóku 

gildi 1. janúar 2011. Markmið laganna er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg 

lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þar kemur 
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fram að íslensk stjórnvöld taki mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Velferðarráðherra fer með yfirstjórn málefna fatlaðs fólks og ber ábyrgð á opinberri 

stefnumörkun málaflokksins í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Þar segir að 

haft skuli samráð við hagsmunasamtök fatlaðs fólks. Velferðarráðuneyti hefur eftirlit með 

framkvæmd laganna, þar á meðal starfsemi og rekstur sveitarfélaga í samræmi við 

markmið laganna til að tryggja þjónustu við fatlað fólk í ljósi ólíkra þarfa þeirra.  

Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 kemur fram í XII. kafla, 30. grein að á hverju 

starfssvæði skal fötluðum standa til boða vernduð vinna. Vernduð vinna getur falist í starfi 

sem skipulögð er með tilliti til fötlunar. Í lögunum kemur fram að heimilt er að starfrækja 

verndaða vinnustaði fyrir fatlaða. Þeir skulu miða að því að veita fötluðu fólki starfsþjálfun 

til að vinna á almennum markaði og/eða launuð föst störf. 

Í lögunum er ákvæði til bráðabirgða þar sem segir að endurskoðun laganna skuli 

framkvæmd innan fjögurra ára frá gildistöku þeirra með hliðsjón af endurskoðun laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 að höfðu samráði við Samband íslenskra 

sveitarfélaga og heildarsamtök fatlaðs fólks. Endurskoðun laganna miðar að því að auka 

ábyrgð sveitarfélaga í málefnum fatlaðs fólks. 

2.2.2. Framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks 

Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2012–2014 

hefur verið lögð fyrir Alþingi. Hún er unnin í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga um 

málefni fatlaðs fólks sem kveður á um að sett skuli fram stefna í málefnum þeirra, svo sem 

forgangsröðun verkefna, aðgerðaáætlun og skilgreindir árangursmælikvarðar. Í tillögunni 

eru settar fram tímasettar aðgerðir vegna lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, vegna aðgengismála, þjónustu, atvinnumála og samræmds mat á 

þjónustu fyrir fatlað fólk (Þingskjal 682,2011–2012).  

Framkvæmdaráætlunin byggist á stefnu í málaflokki fatlaðs fólks til þriggja ára, frá 2012-

2014 með hliðsjón af ákvæði XII til bráðarbirgða í lögum um málefni fatlaðs fólks. 

Heildarendurskoðun laganna skal vera lokið í árslok 2014. Þá skal endurmat á flutningi 

málaflokksins frá ríki til sveitarfélaganna einnig vera lokið. Í áætluninni er lögð áhersla á 
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jafnrétti og bann við mismunun vegna fötlunar. Þar kemur fram að fötlun verði viðurkennd 

í samspili á milli einstaklinga, umhverfis og viðhorfa sem hindri fatlað fólk til fullrar 

þátttöku í samfélaginu. Í framkvæmdaráætluninni er lögð áhersla á „Eitt samfélag fyrir 

alla“ (Þingskjal 682,2011–2012). 

Framkvæmdaráætlunin skiptist niður á átta málasvið. Innan hvers þeirra eru þrjú til átta 

verkefni með skilgreindu markmiði. Þau eru gott aðgengi að mannvirkjum, upplýsingum og 

auknum möguleika til tjáskipta. Að fatlaðir hafi atvinnu á vinnumarkaði sem stuðlar að 

sjálfstæði einstaklingsins og persónulegum þroska. Fötluðu fólki verði tryggð jafnrétti og 

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

fólki sé tryggð góð heilbrigðisþjónusta. Stuðlað verði að aukinni þekkingu og vitund 

almennings á málefnum fatlaðs fólks í samfélaginu svo sem jafnrétti þeirra, menntun og 

þátttöku í tómstundum og hvers konar afþreyingu (Þingskjal 682,2011–2012).  

Í tillögu til þingsályktunar um  framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014 

kemur fram að á hverju þjónustusvæði skal sett á stofn notendaráð sem hafi það verkefni 

að vera ráðgefandi fyrir þjónustusvæðið er varðar stefnumörkun um málefni fatlaðs fólks á 

svæðinu. Hvert þjónustusvæði skal bera alla stefnumörkun í málefnum fatlaðs fólks undir 

ráðið. Auk þess getur notendaráð tekið upp mál að eigin frumkvæði (Þingskjal 682, 2011-

2012). 

2.3 Reglugerð um atvinnumál fatlaðra 

Reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr. 376/1996 tekur mið af þeim úrræðum sem koma 

fram í lögum um málefni fatlaðra og er ætlað að styðja fatlað fólk til þess að þjálfa 

vinnugetu og færni í starfi. Úrræðum í reglugerðinni skal beitt á þann hátt að stuðningur til 

starfa á almennum vinnumarkaði gengur framar öðrum kostum. Þeir kostir sem þessi 

reglugerð tekur mið af eru: starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlun. Í lögunum kemur 

fram að starfrækja skuli hæfingu og iðju fyrir fatlað fólk. Verndaðir vinnustaðir skulu vera 

til staðar. 
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2.4 Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu 

Markmið reglugerðinnar er að veita félagslega þjónustu og sérstakan stuðning til þess að 

fatlað fólk geti búið á heimili sínu. Þjónustan skal vera einstaklingsbundin, heildstæð og 

sveigjanleg. Hún skal hafa það að markmiði að efla vald fólks í eigin lífi, styrkja sjálfsmynd 

þess, félagslega stöðu og lífsgæði. Svo að tilsettu markmiði sé náð skal unnið að 

einstaklingsbundinni þjónustuáætlun í samráði við hvern einstakling fyrir sig. Gerð slíkrar 

áætlunar er á ábyrgð þeirra sem sjá um þjónustu við fatlað fólk, þar á meðal þeirra sem 

veita atvinnu.  

2.5 Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 

Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 tóku gildi í júlí 2011. Markmið laganna 

er að fatlað fólk fái stuðning við undirbúning upplýstrar ákvörðunar um persónuleg 

málefni eða aðstoð við að leita réttar síns gagnvart opinberum aðilum og/eða 

einkaaðilum.  

Velferðaráðherra skal ráða svæðisbundna réttindagæslumenn í samráði við heildarsamtök 

fatlaðs fólks. Réttindagæslumaður skal gæta hagsmuna fatlaðs fólks á sínu svæði og vera 

þeim innan handar um hvers konar mál. Fatlaður einstaklingur sem er orðinn lögráða, en á 

erfitt vegna fötlunar sinnar að gæta hagmuna sinna á rétt á persónulegum talsmanni. 

Fatlaður einstaklingur getur valið sér talsmann og skal réttindagæslumaður staðfesta val 

hans. Persónulegur talsmaður þarf að búa yfir þekkingu á persónulegum þörfum 

einstaklingsins og hann skal fá fræðslu um innihald og áherslur í starfi sínu. Starf 

persónulegra talsmanna er ólaunað.  

Í lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk kemur fram að velferðarráðherra skuli skipa 

starfshóp til að endurskoða fyrirkomulag réttindagæslu fyrir fatlað fólk með það fyrir 

augum að farið sé með réttindagæslu sem mannréttindamál en ekki velferðarmál eða 

félagslegt málefni. Skal hópurinn leitast við að tryggja skilvirka og framsækna leið til að 

sinna réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Meðal þess sem starfshópurinn skal skoða eru 

möguleikar þess að færa verkefnið til ráðuneytis mannréttindamála eða að veita 

Mannréttindaskrifstofu Íslands lögbundið hlutverk til að sinna verkefninu 
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Niðurlag 

Velferðarráðuneyti hefur gefið út lög og reglugerðir fyrir fatlað fólk sem hafa það að 

markmiði að tryggja fötluðu fólki félagslega þjónustu og viðeigandi stuðning sem tekur 

mið að aðstæðum þeirra hverju sinni. 

Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 kemur fram að endurskoðun laganna skuli 

framkvæmd innan fjögurra ára frá gildistöku þeirra. Tillaga til þingsályktunar um 

framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2012–2014 hefur verið lögð fyrir Alþingi. Hún 

er unnin í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga um málefni fatlaðs fólks sem kveður á um 

að sett skuli fram opinber stefnumörkun í málefnum þeirra, svo sem forgangsröðun 

verkefna, aðgerðaáætlun og skilgreindir árangursmælikvarðar. Í tillögunni koma fram 

tímasettar aðgerðir vegna lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks 

Lögin taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ljóst er að þessi 

lög styðja við hvort annað og eru sett með það að markmiði að hægt sé að fullgilda 

samninginn hér á landi . Í lögunum kemur fram að veita skuli einstaklingsmiða þjónustu 

sem taki mið af óskum fatlaðs fólks með því að veita því stuðning og samhæfa úrræði 

ólíkra þjónustuaðila á sviði menntunar, atvinnu og tómstunda. 
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3. Stefnumörkun hins opinbera í þjónustu við fatlað fólk 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið gæði sem skilgreint er í sögulegu ljósi út frá 

hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks. Þar á eftir verður farið yfir þær forsendur sem 

liggja að baki stefnumörkunar í málaflokki fatlaðs fólks. Síðan fjallað um stefnumörkun og 

skilgreindir yrti og innri þættir greiningarferilsins . Í framhaldi af því verður fjallað um gildi 

gæðastefnu og markmið hennar. Í lok kaflans verður greint frá vinnulagi, SVÓT-greiningar 

og miðlunaraðferðarinnar. 

Eins og fram kemur hjá Vilborgu Jóhannsdóttur (2003) hafa orðið miklar breytingar á sýn 

manna á gæðum félagslegrar þjónustu fyrir fatlað fólk í kjölfar nýrrar hugmyndafræði um 

eðlilegt líf, jafnrétti og fulla samfélagsþátttöku. Allt bendir til að hefðbundnum venjum um 

sérúrræði sé hafnað af fræðimönnum og fötluðu fólki. Þess í stað er lögð meiri áhersla á 

þróun stoðþjónustukerfa og stuðning við rekstur þeirra. Þannig telur Vilborg (2003) að 

fötluðu fólki verði tryggð fullgild þátttaka í samfélaginu og möguleika til eðlilegra lífsgæða 

á við aðra samfélagsþegna. Með fullri þátttöku í samfélaginu er fötluðu fólki gert kleift að 

þroskast í samræmi við þá reynslu sem það hefur aflað sér. 

Í alþjóðasamfélagi fatlaðs fólks hafa menn sannmælst um hugtakið stoðþjónusta til að lýsa 

þessu nýja þjónustuformi. Þessi nálgun er sett fram í hugmyndafræði félagslega líkansins á 

fötlun. Samkvæmt því er það ekki skerðingin sem fatlar fólk heldur félagslegar hindranir. 

Þar er lögð áhersla á að styðja einstaklinginn í þátttöku í samfélaginu á eigin forsendum 

(Vilborg Jóhannsdóttir, 2003). 

Þann 26. október 2011 var ráðstefna í Hörpunni á vegum Velferðarráðuneytis og Háskóla 

Íslands. Markmið með ráðstefnunnar var að kynna úttekt á stöðu fatlaðs fólks fyrir flutning 

frá ríki til sveitarfélaga. Megináherslan var lögð á að afla grunnupplýsinga um aðstæður 

fatlaðs fólks í lok ársins 2010. Með úttektinni er hægt að meta faglegan ávinning af 

flutningi málaflokksins að þrem árum liðnum árið 2014, eins og fram kemur í 11. grein 

samkomulags ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlað fólk sem undirritað var 

af báðum aðilum 23. nóvember 2010. Könnunin/útektin náði til fatlaðs fólks sem nýttu sér 

þjónustuúrræði svæðisskrifstofa, sveitarfélaga og sjálfseignarstofnanna árið 2010. 
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Eigindleg viðtöl voru við 30 fatlaða einstaklinga og/eða aðstandendur þeirra. Könnunin 

náði til starfsmanna innan allra þjónustusvæða sem störfuðu við þjónustu fyrir fatlað fólk 

árið 2010. Með úttektinni var lagður grunnur að gæðastýrði þjónustu fyrir fatlað fólk til 

framtíðar. (Velferðarráðuneyti, e.d.-b.).  

3.1 Stefnumörkun 

Í allri stefnumörkun og áætlunargerð er mikilvægt að spyrja spurninga sem varpa ljósi á 

hlutverk og framtíðarsýn stofnunarinnar. Þar þarf að koma fram þau gæði sem stefnt er að 

sem ræður mestu um góðan árangur þegar til lengri tíma er litið. Stjórnendur þurfa að 

leiða gæðastarfið og vera einhuga um að starfa samkvæmt hugmyndum og aðferðum 

gæðastjórnunnar. Þeir þurfa aðskilja og tileinka sér hugtök og vinnuaðferðir 

gæðastjórnunnar og fara fram með góðu fordæmi (Þorkell Sigurlaugsson, 1990). 

Þegar unnið er að stefnumarkandi gildum stofnunarinnar er mikilvægt að starfsmenn séu 

meðvitaðir um stefnumörkunarferlið, inntak þess og markmið. Ferlið skal vera sett upp á 

einfaldan hátt. Miklar upplýsingar verða til í greiningarferlinu. Nauðsynlegt er að gera 

greinarmun á raunverulegum staðreyndum og getgátum um ríkjandi stöðu. Leggja þarf 

áherslu á skilvirkni og að allir þátttakendur fái tilfinningu fyrir framvindu þess um leið og 

þeir taka þátt í skapandi vinnu. Á meðan á verkferlinu stendur þarf að stýra því þannig að 

allir þátttakendur upplifi sjálfsskoðun og sjálfsnám (Haukur Ingi Þórsson og Helgi Þór 

Ingason 2011). 

Stofnunin þarf að semja yfirlýsingu um gæðastefnu stofnunar, um þá framtíðarsýn og 

heildarstefnu sem vinna skal eftir. Stofnunin þarf að setja fram gæðastefnu með 

almennum hætti um mikilvægustu gildi sín, hlutverk og framtíðarsýn. Við mótun 

gæðastefnu skal setja árangursmið og skilgreindir árangursmælikvarðar ásamt umfjöllun 

um hvernig þau skulu metnir (Haukur Ingi Þórsson og Helgi Þór Ingason 2011). 

Gæðamarkmið fjalla um afmarkaða áfanga sem á að ná fram á nokkrum árum. Þau geta 

tekið til ýmissa þátta sem stefnt er að til uppbyggingar á tilteknu sviði, ýmissa framfara og 

breytinga sem stefnt er að. Á grundvelli langtímamarkmiða eru settar verklagsreglur sem 
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segja til um hvernig skuli staðið að verki í ákveðnum málaflokkum (Börkur Hansen og 

Smári S. Sigurðsson, 1998).  

3.1.1 Leiðir stefnumörkunnar 

Í allri stefnumörkun er mikilvægt að skoða núverandi skipulag stofnunarinnar. Bæði það 

sem er opinbert samkvæmt skipuriti og hvernig daglegu starfi skal háttað. 

Velferðaráðuneyti lagði fram drög að stefnu og framkvæmdaráætlun í nóvember árið 

2006. Drögin voru sett fram samkvæmt lögum um málefni fatlaðra sem kveða á um að 

Velferðarráðuneyti skuli vinna að stefnumörkum og gerð heildaráætlana í málaflokknum. 

Þar segir að tímabært sé að endurskoða þá hugmyndafræði sem unnið hefur verið eftir í 

ljósi þess að aldarfjórðungur er nú liðin síðan lög um aðstoð við þroskahefta tóku gildi. Á 

Evrópuári fatlaðra, 2003 skapaðist mikil umræða um málefni fatlaðs fólks í formi 

margvíslegra kynninga, ráðstefna og annarra atburða á vegum velferðarráðuneytis, 

hagsmunasamtaka fatlaðs fólks, aðstandenda þess og annarra aðila. Markmið 

Evrópuársins var að vekja athygli á stöðu fatlaðs fólks og leggja línurnar um hvernig standa 

ætti að frekari uppbyggingu. Með umfjöllun um stöðuna í málaflokknum er gerð greining á 

ytri og innri áhrifaþáttum (Velferðarráðuneyti, 2006). 

3.2 Gildi 

Eitt af markmiðum stofnanna er að marka sér skýra framtíðarsýn. Sú sýn kemur fram 

gildum og gildismati stofnunarinnar. Gildin er kjarninn í menningu þess og tengir 

starfsfólkið saman. Hér á eftir verður sagt frá hvað fellst í orðinu gildi og hvaða hlutverki 

þau gegna innan stofnunarinnar.  

Gildi stofnunnar kemur fram í hugsun þess og hugmyndafræði. Gildi eru stöðug og 

breytast ekki frá ári til árs. Gildi stofnunnar endurspeglar það sem það stendur fyrir og 

tengir starfsfólkið saman. Þau birtast í þeim gæðaviðmiðum sem stofnunin stendur fyrir og 

hefur úrslitaáhrif á starfsemi þess, viðhorfum og hegðun innan þess. Gildi lýsa 

raunverulegu gildismati stofnunarinnar sem er nú þegar til staðar og/eða geta vísað í þær 

hugsjónir sem eru í hávegum hafðar innan skipuheildarinnar. Gildi geta verið gildismat 



34 
 

sem stefnt er að í framtíðinni og því má einnig tala um væntingagildi (Haukur Ingi Þórsson 

og Helgi Þór Ingason 2011).  

Þegar væntingagildi hafa verið skilgreind þurfa þau að vera hluti af sameiginlegri vitund 

stofnunarinnar, vera þekkt og viðurkennd af starfsmönnum. Þá verða þau lýsandi fyrir 

daglegan rekstur og grundvöllur að stefnumörkun stofnunarinnar. Gildi þurfa að vera skýr 

og einföld svo auðvelt sé að muna þau og halda utan um það sem máli skiptir (Haukur Ingi 

Þórsson og Helgi Þór Ingason 2011).  

Þegar kemur að því að skilgreina gildi á meðvitaðan hátt er mikilvægt að hugsa til 

hagmunaaðila svo sem notenda, skjólstæðinga, starfsmanna og aðstandenda þeirra. Við 

greiningu á gildismati er leitast við að finna út hvaða grunnsjónarmið og hugmyndafræði 

liggja að baki starfsseminni.  

Hlutverk stofnunnar koma fram í gildum hennar sem lýsir hugsjónum hennar og þeirri 

hugmyndafræði sem hún stendur fyrir. Hlutverk stofnunnar kemur fram í stuttri og 

hnitmiðaðri lýsingu á markmiðum hennar og á að vera leiðbeinandi fyrir starfssemina sem 

hún rekur frá degi til dags. Stofnun tekur mið af þörfum einstaklinganna sem hún þjónar 

og þeirri framtíðarsýn sem hún stefnir að í framtíðinni (Haukur Ingi Þórsson og Helgi Þór 

Ingason 2011).  

3.2.1 Framtíðarsýn 

Framtíðasýn er ætlað að gefa raunsanna og metnaðarfulla mynd af stefnumálum 

stofnunarinnar til framtíðar. Framtíðarsýnin lýsir einhverju öðru en óbreyttu ástandi. Hún 

byggir á gildum stofnunarinnar sem kemur fram í þeim hugsjónum og markmiðum sem 

stefnt er að í daglegum störfum. Hún þarf að miðast við ákveðin tímapunkt í framtíðinni 

sem allir skilja og hafa tilfinningu fyrir (Haukur Ingi Þórsson og Helgi Þór Ingason 2011).  

Framtíðasýn er opinbert samkomulag sem meirihluti starfsmanna deilir sameiginlega og 

byggir á viðhorfum, gildum, tilgangi og markmiðum stofnunarinnar. Starfsmenn hafa þessa 

sýn til viðmiðunar í öllum ákvörðunum í þjónustu við fatlað fólk. Framtíðarsýn þarf að vera 

skýr svo hún auðveldi starfsmönnum að taka ákvarðanir um leiðir til úrbóta í starfi, í 
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samræmi við gildi stofnunarinnar, viðhorf, tilgang og markmið (Ólafur H. Jóhannsson, 

2003). 

3.3 Vinnulag 

Stefnumörkun grundvallast á því að skilja innra og ytra umhverfi stofnunarinnar. Sá 

skilningur verður til með því að safna upplýsingum, greina þau og túlka. Ferlið þarf sinn 

tíma og nauðsynlegt að gefa fólki tóm til þess að takast á við helstu áfanga þess. Miklu 

máli að fá flest viðhorf upp á yfirborðið. Þá eru miklar líkur á því að niðurstaðan verði 

sameign allra starfsmanna og að vinnan skili tilætluðum árangri. Eðlileg tíðni ítarlegrar 

stefnumörkunar getur átt sér stað þriðja til fimmta hvert ár. Þá er staldrað við, staðan 

endurmetin og ný stefna mörkuð. Hér er fylgt þeirri nálgun að stefnumörkun fari fram í 

grasrót stofnunarinnar. Þegar upp er staðið er það vænlegast til árangurs og líklegast til að 

hafa í för með sér innleiðingu og framkvæmd stefnunnar (Haukur Ingi Þórsson og Helgi Þór 

Ingason 2011). 

3.3.1. Greining ytri þátta  

Greining á ytri þáttum var notuð til að leggja mat á þau tækifæri sem framundan eru og 

varast þætti sem gætu ógnað jákvæðri framvindu málaflokks fatlaðs fólks. Niðurstaða 

greiningarinnar var sá að fólk ber hag fatlaðs fólks fyrir brjósti en nokkuð ber á að viðhorf 

til þeirra markist af vorkunnsemi. Réttarstaða fatlaðs fólks er talinn nokkuð tryggð en huga 

þarf að einstökum atriðum til að gera þjónustuna skilvirkari. Rannsóknir og fræðileg 

umfjöllun um fatlað fólk hefur verið efld á síðustu misserum sem styður við framþróun 

innan málaflokksins. Þá er bent á að tæknibylting síðustu ára hafi gagnast fötluðu fólki afar 

vel. Miklar væntingar eru byggðar við þá þróun (Velferðarráðuneyti, 2006). 

3.3.2 Greining innri þátta 

Greining á innri þáttum skilgreinir núverandi stöðu á þjónustu við fatlað fólk. Markmiðið 

með greiningunni er að styðja við mótun framtíðarstefnu velferðaráðuneytis í þeim 

tilgangi að efla þjónustuna. Helstu styrkleikar eru taldir vera hugmyndafræði laganna sem 

eigi að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra í samfélaginu svo að 

þau geti lifað eðlilegu lífi. Þátttaka fatlaðs fólks, sjálfræði og valdefling fer vaxandi. 
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Hagsmunasamtök fatlaðs fólks hafa mikilvægu hlutverki að gegna í barráttunni fyrir 

bættum hag þeirra. Við greiningu á veikleikum þjónustunnar kom meðal annars fram að 

notendur hennar, það er fatlað fólk taldi að mikið skorti á að þjónustan væri nægjanlega 

einstaklingsmiðuð. Þjónustuna þurfi að sníða að þörfum hvers og eins á grundvelli 

sjálfræðis, styrkleika og áhugasviðs svo að fatlað fólk fái notið sín á eigin forsendum. Á 

grundvelli þessarar greiningar voru lögð fram drög að stefnu sem hefur það að markmiði 

að vinna að bættum hag fatlaðs fólks (Velferðarráðuneyti, 2006).  

Eitt af grundvallarsjónarmiðum sem velferðaráðuneyti leggur upp með er að byggð verði 

upp enn frekari fagleg þekking og gæðastarf við fatlaða fólk. Stefnt skal að því að 

þjónustan sé einstaklingsmiðuð, byggð á heildstæðri og sveigjanlegri þarfagreiningu í 

samráði við fatlað fólk. Gæðum þjónustunnar verði fylgt eftir með reglubundnu eftirliti 

með könnunum og reglubundnu mati á árangri út frá sérstökum mælikvörðum sem komið 

verði á til að leggja mat á þjónustuna. Þannig verður fylgst með því að settum markmiðum 

sé náð (Velferðarráðuneyti, 2006).  

Þær kröfur sem lagðar eru til grundvallar að þjónustu við fatlað fólk er gæðastarf í 

hvívetna líkt og best gerist á alþjóðlega vísu. Í því fellst skilvirkt, öflugt starf og stjórnun 

þess með skilgreindu verklagi, skilgreiningu viðmiða um gæði þjónustunnar og skipulagða 

eftirfylgd til að tryggja jafnrétti, sjálfstæði og virka þátttöku í samfélaginu. Gæðastarf skal 

einkennast af samhæfðri og samfelldri þjónustu, öryggi og hagkvæmum lausnum. Því skal 

fylgt eftir með gerð árangursmælikvarða og reglulegri notkun og uppfærslu 

gæðahandbóka. Með því móti er hægt að skapa traust á milli stjórnenda, starfsfólks, 

fatlaðs fólks og aðstandenda þeirra (Velferðarráðuneyti, 2006).  

3.3.1 SVÓT-greining 

Í þessum kafla verður SVÓT-greining skilgreind og til hvers hún er notuð. Ás styrktarfélag 

notaði greininguna til að gera úttekt á núverandi stöðu félagsins til þess að geta unnið að 

nýrri stefnumörkun fyrir félagið 

Eitt besta greiningartækið sem unnt er að nota til að meta núverandi stöðu stofnunnar er 

SVÓT-greining. Hún leggur mat á innri styrkleika og veikleika stofnunarinnar en einnig ytri 



37 
 

þætti eins og ógnanir og tækifæri. Þegar horft er til innra umhverfis -styrkleikar og 

veikleikar- ber fyrst að skoða getu stofnunarinnar og færni. Hvar liggur þekking 

starfsfólksins sem lögð er til grundvallar sem hluti af þekkingarauðlegð fyrirtækisins. Næst 

má skoða ferli innan stofnunarinnar sem lúta að samskiptum og þjónustu við fatlaða 

einstaklinga. Þegar horft er til ytra umhverfis má greina ógnanir og tækifæri sem felast í 

félagslegum og lagalegum þáttum. Niðurstöður SVÓT-greiningar ber að skoða í samhengi 

og draga fram heildstæðar ályktanir þar sem styrkleikar og veikleikar stofnunarinnar koma 

fram. Greiningarferlið nýtist í stefnumörkunarvinnunni. Þar skiptir máli að beita gagnrýnni 

skoðun og skapandi hugsun sem endurspeglar vilja og viðleitni stofnunarinnar til að móta 

stefnu til framtíðar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008; Haukur Ingi Þórsson og Helgi Þór 

Ingason 2011).  

3.3.2 Miðlunaraðferðin 

Ás styrktarfélag nýtti sér miðlunaraðferðina þegar unnið var að stefnumörkun og þróun í 

málefnum fatlaðs hjá Ás styrktarfélagi. 

Miðlunaraðferðin byggist á því að fá alla sem málið snertir til að láta sér það varða. 

Tilgangurinn er að halda árangursríkan fund þar sem allt starfsfólkið er virkjað til þess að 

koma fram með hugmyndir sínar. Miðlunaraðferðin getur verið ágætis verkfæri til þess að 

finna lausnir á vandamálum sem upp kunna að koma meðan á framkvæmd verkefna 

stendur. Verkefnastjóri stýrir miðlunaraðferðinni og fær hópinn til þess að einbeita sér að 

einu vandamáli í senn og hvetur starfsfólkið til þess að koma með róttækar og snjallar 

lausnir (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003).  

Aðferðin byggir á ákveðnum meginreglum. Allt ferlið er sýnilegt og heldur hópnum við 

efnið. Það kemur í veg fyrir endalausar umræður og tryggir gangsæi. Ábyrgðin er 

sameiginleg og virkir þátttöku allra í hópnum. Markmið er að halda gagnlegan og 

árangursríkan fund með samstarfsfólki. Aðferðin hjálpar fólki til þess að vinna saman og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu. Aðferðin byggist á því að koma fram með 

lykilspurningu sem sett er upp á töflu, þar sem hún er öllum sýnileg. Síðan fær hver 

einstaklingur innan hópsins lítil spjöld og skrifar sitt svar við spurningunni. Svarið getur 
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verið eitt lykilorð eða stutt setning, mest sjö orð. Síðan eru svörin flokkuð niður á töflunni 

fyrir neðan lykilspurninguna og svörin krufin til þess að finna þætti og leiðir sem allir geta 

verið sammála um. Síðan er málinu lokað og gegnið úr skugga um að allir séu sáttir með 

niðurstöður. Niðurstöður eru skráðar niður og settar í fundargerð (Hróbjartur Árnason, 

2005). 

Niðurlag 

Að sögn Vilborgar Jóhannsdóttur (2003) er lögð áhersla á þróun stoðþjónustukerfa og 

stuðning við rekstur þeirra. Stefnt er að því að fötluðu fólki sé tryggð fullgild þátttaka í 

samfélaginu og möguleika til eðlilegra lífsgæða eins og kemur fram í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Velferðarráðuneyti lét gera úttekt á stöðu fatlaðs fólks fyrir flutning frá ríki til sveitarfélaga 

í þeim tilgangi að hægt sé að meta faglegan ávinning af flutningi málaflokksins til 

sveitarfélaga að þrem árum liðnum. Með þessari úttekt var lagður grunnur að gæðastýrðri 

þjónustu. Þessi úttekt kallar á nýja stefnumörkun hjá stofnunum sem sjá um þjónustu við 

fatlað fólk. Þau þurfa að innleiða opinbera stefnumörkun í starfsemi sína. 

Velferðarráðuneyti vinnur að stefnumörkum og gerð heildaráætlana í málaflokki fatlaðs 

fólks þar sem byggð verður upp fagleg þekking og gæðastarf í þjónustu við fatlað fólk. 

Stefnt skal að því að þjónustan sé einstaklingsmiðuð, byggð á heildstæðri og sveigjanlegri 

þarfagreiningu í samráði við fatlað fólk. Gæðum þjónustunnar verður fylgt eftir með 

reglubundnu eftirliti í formi kannanna og reglubundnu mati á árangri út frá sérstökum 

mælikvörðum sem komið verður á til þess að leggja mat á þjónustuna. Velferðarráðuneyti 

ber ábyrgð á skilgreindum árangursmælikvörðum svo hægt sé að vakta þjónustu við fatlað 

fólk. Þannig verður fylgst með því að tilsettum markmiðum sé náð. 

Ás styrktarfélag notaðist við SVÓT-greiningu til að gera úttekt á núverandi stöðu félagsins 

til þess að geta unnið að nýrri stefnumörkun fyrir félagið í samræmi við opinbera umjörð. 

Greining innri þátta skilgreinir núverandi stöðu á gæðum þjónustunnar við fatlað fólk og 

hvaða þætti megi bæta í samræmi við stefnu stjórnvalda. Greiningarferlið nýtist til 
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stefnumörkunar sem skilgreinir verklag og viðmið um gæði þjónustunnar Sú stefnumörkun 

birtist í gildum og framtíðarsýn félagsins. Þegar þessu greiningarferli er lokið hægt að 

vinna að stefnumörkun til framtíðar. Stefnumörkun endurspeglar gildi stofnunarinnar og 

sameinar starfsmenn hennar. Gildi eru kjarninn í starfi hverrar stofnunnar sem starfið er 

byggt á. Framtíðarsýn gefur raunsanna mynd af stefnumörkun stofnunarinnar sem stefnt 

er að til framtíðar. Þau eru leiðbeinandi fyrir starfssemina sem hún rekur frá degi til dags. 

Stofnun tekur mið af þörfum einstaklinganna sem hún þjónar og þeirri framtíðarsýn sem 

hún stefnir að í framtíðinni. 

  



40 
 

  



41 
 

4. Stjórnun breytinga 

Í þessum kafla verður greint frá ferlum og markmiðum breytingastjórnunnar og hvernig 

fræðimenn hafa nálgast fræðin á sambærilegan hátt. Þar á eftir verður sagt frá 

hugmyndum Michael Fullam, Thomas J. Sergiovanni og fleiri fræðimanna sem hafa skrifað 

um stefnumörkun og áætlanagerð í tengslum við breytingaferli. Í lok kaflans verður sagt 

frá átta skrefa breytingaferli sem Ás styrktarfélag hafði til hliðsjónar þegar unnið var að 

þróun breytinga í málaflokki fatlaðs fólks hjá félaginu. Breytingaferlið er kennt við John P. 

Kotter. 

4.1 Söguleg þróun 

Þegar unnið er að þróun breytinga í jafnréttisátt þarf að huga að mörgum þáttum svo að 

breytingarnar nái fram að ganga. Breytingaferlið tekur langan tíma og krefst vandaðrar 

vinnu. Fyrst af öllu þarf að greina stöðuna eins og hún er í dag svo hægt sé að þróa þá 

framtíðarsýn sem stefnt er að í framtíðinni. Á síðustu áratugum hafa orðið miklar 

breytingar á öllum sviðum samfélagsins sem hafa áhrif á líf okkar og starf og hvernig 

stjórna má fyrirtækjum á tímum breytinga. Fyrirtæki og stofnanir sem að þjóna fólki þurfa 

að taka mið af umhverfinu og þeim breytingum sem verða á viðhorfum til 

þjóðfélagsumbóta og stjórnunarhátta (Þorkell Sigurlaugsson, 1996).   

Breytingastjórnun er í raun verkefnastjórnun. Verkefni eru oft boðberar breytinga þar sem 

markmið er að breyta og bæta þjónustuna. Breytingar eru oft birtingamynd 

frumkvöðlastarfs innan stofnanna þar sem ákveðið hefur verið að hrinda nýrri hugmynd í 

framkvæmd. Verkefnastjórnun á ættir sýnar að rekja til verkfræðinnar og í fyrstu voru 

verkefnastjórar oftast verk- eða tæknifræðingar. Verkefnastjórar þurfa að vera liprir í 

mannlegum samskiptum og hafa hæfni til þess að virkja starfsfólk til góðra verka. Það er 

mikilvægt  að verkefnastjórinn hafi góða þekkingu á tæknilegri hlið verkefnastjórnunnar, 

hann þarf líka að geta stjórnað starfsfólkinu og tryggja að tímanum sé ekki varið til einskis 

(Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2003).  

Michael Fullan leggur áherslu á þríþætt ferli breytingastjórnunnar það er; kveikja (e. 

Initiation), framkvæmd (e. implementation) og festing (e. continuation). Í fyrsta hluta 
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ferilsins fer fram ákveðinn forvinna eða inneiðing. Áhersla er lögð á að kveikja áhuga og 

þekkingu starfsmanna á viðfangsefninu. Nauðsynlegt er að mynda stýrihóp sem heldur 

utan um ferlið og vinnur að niðurstöðu fyrir heildina. Framkvæmdaferlið sem er hið 

raunverulega breytinga- og þróunarferli getur tekið langan tíma. Innleiðing breytinganna á 

starfsvettvangi felur í sér samspil margra þátta og oft fylgja henni ögranir og óvænt atvik 

(Fullan, 2007 og Halldóra Haraldsdóttir, 2011). 

Fullan telur að mikilvægt sé að líta á breytingar sem námsferli, byrja smátt en hugsa hátt. 

Styrk leiðsögn í gegnum ferlið getur skipt sköpun. Markmiðin þurfa að vera skýr og huga 

þarf að nauðsynlegum þáttum eins og vettvangsráðgjöf og starfsfélagahandleiðslu. 

Innleiðing breytinga ganga ekki snurðulaust fyrir sig. Því þarf að huga að leiðsögn og 

stuðningi þegar vandamál byrgja sýn. Smátt og smátt tekur breytingin á sig skýra mynd. Að 

lokum reynir á hvort breytingin festi sig í sessi og skili þeirri niðurstöðu sem lagt var upp 

með (Fullan, 2007 og Halldóra Haraldsdóttir, 2011). 

Í þeirri öru þróun sem átt hefur átt sér stað í vísindum og tækni, sjáum við ýmsar 

þjóðfélagsbreytingar vegna aukins frjálsræðis, menntunar og þekkingar. Merkja má 

andstöðu við hvers konar mismunun og óréttlætis af ýmsu tagi. Hugtakið jöfnuður hefur 

öðlast nýja merkingu, sem fellst í því að allir hafi sömu möguleika fremur en að allir séu 

jafnir (Þorkell Sigurlaugsson, 1996).  

Vaxandi þrýstingur er á að draga úr ríkisafskiptum og ríkisútgjöldum en auka lýðræði og 

frelsi á sem flestum sviðum. Þetta aukna lýðræði endurspeglast í viðhorfum til stjórnunar 

fyrirtækja og stofnanna, sem gerir kröfu um stefnubreytingar á ýmsum sviðum (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1996). 

Þessi nýju viðhorf og breyttar væntingar til starfsmanna hefur veruleg áhrif á stjórnun 

fyrirtækja. Sú þróun kallar á virkari þátttöku starfsmanna í ákvarðanatöku. Rekstur 

fyrirtækja og stofnanna verða opnari, hópastarf eykst og stjórnunarstarfið fær nýja 

merkingu. Hlutverk leiðtogans verður markvissari. Þessar breytingar kalla á nýja stefnu í 

rekstri stofnanna og knýr fram endurskoðun á hlutverki og starfsháttum hennar. 

Stefnumörkun snýst um að stjórna þróun og framtíð stofnunarinnar og virkja þau öfl sem 
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hafa áhrif á ferlið. Því þarf að móta framtíðarsýn sem að skilgreinir nýtt hlutverk og 

stefnumörkun stofnunarinnar (Þorkell Sigurlaugsson, 1996).  

Seriovanni telur að stofnanir vinni ólíkt að breytingaferlum. Þær taki mið af þeirri 

hugmyndafræði sem fylgir hverri stofnun. Hann telur að árangursríkustu breytingarnar 

verði hjá stofnunum sem skilgreini sig sem námssamfélag. Þar er virðing, 

samstarf,hjálpsemi og sameiginleg stjórnun í brennidepli. Þar fer fram greinandi umfjöllun 

um hvernig megi ná betri árangri og starfsmenn læra hver af öðrum (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2011 og Seriovanni, 2005). 

Stjórnun breytinga tengist breyttum vinnubrögðum, viðhorfum, tækni og nýrri þekkingu. 

Stjórnun breytinga tengist áætlunargerð, vegna þess að hún fjallar um framtíðarþróun 

stofnunarinnar. Til þess að stjórna nauðsynlegum breytingum er mikilvægt að samhæfa 

alla þætti til að tryggja að breytingarnar gangi eftir og beri árangur. Það nægir ekki að 

kynna nýtt skipulag eða breytt hlutverk gagnvart breyttri áherslu í þjónustu. Það þarf að 

stjórna breytingum sem að geta tekið mörg misseri og jafnvel nokkur ár. Til þess að hægt 

sé að stjórna breytingum í stefnu fyrirtækis eða stofnunnar er nauðsynlegt að sjá fyrir 

viðbrögð einstaklinga við nýju skipulagi og vinnuferlum (Kotter, 1996; Þorkell 

Sigurlaugsson, 1996).  

Stjórnandi fyrirtækja og stofnanna þarf að vera meðvitaður um þá þætti er tengjast 

stjórnun. Það krefst þroskaðrar dómgreindar að velja rétta aðferð á réttum tíma við réttar 

aðstæður. Hann þarf að geta metið hvenær rétt er að grípa inn í, leiðbeina eða fela öðrum 

að framkvæma verkið. Helstu áherslur varðandi ákvarðanatöku frá degi til dags eru 

grundvallaratriði er tengjast stjórnun, boðskiptum, myndun teyma og skipulagningu og 

síðan en ekki síst skilvirkni í ákvarðanatöku. Góður stjórnandi sigrast á andstöðu við 

breytingar sem er oft vegna takmarkaðrar reynslu og þekkingar þeirra starfsmanna sem 

vinna hjá stofnuninni. Hann upplýsir, fræðir og hvetur, veitir stuðning og eflir samskipti 

sem stuðla að breytingum sem verða að lærdómríkri reynslu sem nýtist til framtíðar 

(Hevesi, 1998; Kotter, 1996). 
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Eitt af lykilhugtökum í hugmyndafræði (change management) Kotters er skýr 

stefnumörkun um framtíðarsýn stofnunarinnar. Stefnumörkun er nauðsynleg til að byggja 

upp stefnu og aðgerðaráætlun. Til þess að stefnumörkun sé skýr er nauðsynlegt að 

skilgreina stöðu stofnunarinnar eins og hún er í dag. Þegar því greiningarferli er lokið er 

hægt að móta framtíðarstefnu hennar (Kotter, 1996).  

Í næsta hluta kaflans verður fjallað um hugmyndafræði John P. Kotter um 

breytingastjórnun (change management). Þetta er sú hugmyndafræði sem Ás styrktarfélag 

starfar eftir við gerð stefnumörkunar sem er skiptist niður í ákveðna verkferla. Með þessu 

móti eru verkferlin vel skilgreind og afmörkuð á þann hátt að allir lykilstarfsmenn hafa 

skýrt og ákveðið hlutverk. 

4.2 Hugmyndafræði John P . Kotter 

Fjölmargir fræðimenn hafa komið fram með kenningar um breytingastjórnun. Sú kenning 

sem fjallað verður um hér er kennd við John P. Kotter sem vakið hefur vakið athygli á sviði 

breytingastjórnunnar. Kenningar hans eru byggðar á átta skrefa ferli sem hefur það að 

markmiði að koma á varanlegum breytingum innan stofnunnar. Kotter leggur áherslu á að 

framkvæma breytingaferlið í réttri röð, engu megi sleppa og hvert skref verði að vinna 

samviskusamlega vegna þess að það getur haft slæm áhrif á framvindu verkefnisins ef ekki 

er vandað til verka. Hér á eftir verður lýst átta skrefum í stjórnun breytinga John P. Kotter 

4.2.1 Markmið og ástæður 

Fyrsta skref breytinga er að skilgreina hina knýjandi þörf fyrir breytingar og ástæður þeirra. 

Nauðsynlegt er að lykilstarfsmenn skynji og skilji nauðsyn breytinganna, því annars má 

búast við mótstöðu sem getur stöðvað ferlið. Til að breytingar verði að veruleika er þörf á 

mikilli samvinnu, frumkvæði starfsmanna og vilja til að leggja meira á sig en venjulega 

(Kotter, 1996). 

Í öllum stofnunum og fyrirtækjum eru ákveðin öfl sem vilja óbreytt ástand. Fólk hefur 

komið sér vel fyrir og hlutirnir ganga snurðulaust fyrir sig. Þegar þannig ástand skapast er 

hætta á að sjálfsánægja, þröngsýni og fordómar komi í veg fyrir að fólk skynji nauðsyn 

breytinganna sem þurfa að eiga sér stað innan stofnunarinnar og nauðsyn þess að 
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bregðast við í tæka tíð. Kotter leggur ríka áherslu á að stjórnendur hafi augun opin fyrir 

öflum sem stuðla að óbreyttu ástandi innan starfsmannahópsins og haldi aftur af þeim. Því 

þarf sannfæra þá um að óbreytt ástand muni að lokum leiða þá í hremmingar. Erfiðleikar 

geta fengið fólk til að skynja þörfina á breytingum. Þá er góður leikur hjá stjórnanda að 

beina sjónum starfsmanna að möguleikum sem að felast í stöðinni og fá þá til liðs við sig 

(Kotter, 1996). 

4.2.2 Lykilstarfsmenn 

Næsta skrefið er byggja upp hóp lykilstarfsmanna sem tekur að sér að undirbúa og leiða 

vinnuna. Samstarf hópsins verður að vera byggt á gagnkvæmu trausti og virðingu. 

Nauðsynlegt er að velja fólk úr réttum störfum og með rétta þekkingu til þess að sinna 

verkefninu. Breytingaleiðtoginn sem starfar innan hópsins, þarf að vera drifkraftur 

breytinga og skapa framtíðarsýn hópsins. Saman þurfa þau að mynda öfluga heild um 

breytingar sem dæmd er til að mistakast ef ekki haldið vel utan um hópinn. Meðlimir 

hópsins setja sér sameiginlegt árangursmarkmið sem er skýrt og einfalt (Kotter, 1996). 

4.2.3 Þróun stefnu og framtíðarsýnar 

Þegar rætt er um framtíðarsýn er mikilvægt að draga upp huglæga mynd af ástandi 

framtíðarinnar sem er augljóslega ákjósanlegra en núverandi ástand eða ástandið sem að 

mundi skapast ef ekkert er að gert (Kotter, 1996). 

Vel skilgreind markmið og framtíðarsýn auðveldar breytingar og kveikir áhuga starfsmanna 

sem eru á móti breytingum. Framtíðasýnin þarf að vera skýr, einföld og raunhæf. Hún þarf 

að höfða til starfmanna og allra þeirra sem að hafa hagsmuni af henni í framtíðinni. Þegar 

framtíðasýnin er orðin mótuð er hún gott hjálpartæki til viðmiðunar í framtíðinni. Hún 

verður leiðbeinandi fyrir starfsmenn og er nægjanlega sveigjanleg til að falla að 

mismunandi og breytilegum aðstæðum hverju sinni. Framtíðarsýnin bendir á ýmiss konar 

fórnarkostnað sem mun skila sér margfallt til baka miðað við þá framtíð sem að blasir við 

ef ekkert verði að gert (Kotter, 1996). 
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4.2.4 Miðlun framtíðarsýnar   

Fjórða skref  breytingaráætlunarinnar fjallar um boðskipti. Þegar búið er að móta 

framtíðarsýn þarf að upplýsa starfsfólkið til þess að sem flestir í fyrirtækinu hafi 

sameiginlegan skilning á henni. Því þarf að velja árangursríkar boðskiptaleiðir sem eru 

einfaldar og skýrar þannig að allir skilji og samþykki sýnina (Kotter,1996). 

Þegar framtíðasýninni er miðlað þarf starfsfólk að fá upplýsingar um þær röksemdir sem 

að liggja að baki henni. Skilaboðin þurfa að vera skýr og augljós. Þau þurfa að koma fram 

við ýmis  tækifæri. Nauðsynlegt er að beita fjölbreyttum aðferðum við kynninguna. Með 

því móti innleiðist framtíðarsýnin í huga fólks og verður hluti af nýjum veruleika í huga 

þess (Kotter, 1996).  

4.2.5 Andstaða starfsmanna 

Þegar búið er að miðla framtíðarsýninni er næsta skref að virkja sem flesta til aðgerða svo 

að hún verði að veruleika. Mikilvægt er að fjarlægja hindranir í skipulagi og kerfum 

stofnunarinnar eins fljótt og mögulegt er, svo að starfsmenn missi ekki áhugann á 

fyrirhuguðum breytingum. Nauðsynlegt er að efla þekkingu starfsmanna með viðeigandi 

fræðslu og þjálfun. Á meðan á breytingaferlinu stendur er mikilvægt að huga að mannlega 

þættinum í þessari vinnu og sjá árangur erfiðisins innan of langs tíma (Kotter, 1996). 

4.2.6 Áfangasigrar 

Á meðan á breytingaferlinu stendur þarf að skipuleggja áfanga á leiðinni sem leiða til 

áfangasigra. Björt framtíðarsýn og trú starfsmanna á hana er lítils virði ef sýnilegur árangur 

kemur ekki í ljós. Áfangasigrar eru vörður að settu marki og vitnisburður um að starfið sé 

erfiðisins virði. Einkenni áfangasigra eru að þeir eru vel sýnilegir, óvéfengjanlegir og 

auðvelt er að rekja þá til ákveðinna aðgerða. Áfangasigrar auðvelda ferlið á marga vegu við 

að fínstilla framtíðarsýnina, trú starfsmanna á ferlið og vinnugleðina sem er ríkjandi í 

hópnum. Þeir draga kraftinn úr einstaklingum sem stóðu á móti breytingunum í upphafi. 

Áfangasigrar eru vel skipulagðir en koma ekki af sjálfu sér eða með heppni. Gott skipulag 

og tímasetning verður til þess að réttir hlutir gerast á réttum tíma og skila tilætluðum 

árangri (Kotter, 1996). 
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4.2.7 Ávinningur og úthald 

Mikilvægur þáttur í breytingaferlinu er að varpa ljósi á þann árangur sem að náðst hefur 

og samgleðjast. Það þarf að gera starfmönnum það ljóst að erfiðleikarnir eru ekki að baki 

og margt er óunnið enn. Leiðtoginn þarf að vera meðvitaður um að höndla hvert augnablik 

til aðgerða til að breytingaferlið falli ekki um sjálft sig. Öfl sem vinna á móti breytingum 

eru alltaf til staðar. Við ákveðnar aðstæður geta þau farið af stað með þau rök að fórnirnar 

hafi verið miklar og nú sé kominn tími til að njóta afrakstursins. Þeir sem að stjórna 

breytingaferlinu þurfa að halda því lifandi og dreifa ábyrgðinni á framkvæmd 

breytinganna. Sá sem heldur um stjórnvölinn þarf að einbeita sér að leiðtogahlutverkinu 

(Kotter, 1996). 

4.2.8 Breytingar festar í sessi  

Síðasta þrepið fellst í því að festa breytingar í sessi til langframa með víðtækum aðgerðum. 

Menning stofnunarinnar og sameiginlegt gildismat starfsmanna hefur þróast og mótast á 

löngum tíma. Því tekur langan tíma að breyta ríkjandi menningu og alls óvíst hvernig til 

tekst. Mikilvægt er í breytingastarfi að skilja vel ríkjandi menningu á vinnustað svo líklegra 

verði að það takist að auka skilning starfsmanna á þörfinni fyrir breytingar. Því er 

nauðsynlegt að mynda sterka forystusveit og móta framtíðarsýn svo breytingarnar verði 

að veruleika (Kotter, 1996). 

Niðurlag 

Vaxandi þrýstingur er á auknu lýðræði og frelsi á sem flestum sviðum. Þetta aukna lýðræði 

gerir kröfu um stefnubreytingar á ýmsum sviðum. Rekstur fyrirtækja og stofnanna verða 

opnari, hópastarf eykst og stjórnunarstarfið fær nýja merkingu. Hlutverk leiðtogans verður 

markvissari. Þessar breytingar kalla á nýja stefnu í rekstri stofnanna og knýr fram 

endurskoðun á hlutverki og starfsháttum hennar. Til að ná fram nauðsynlegum 

breytingum er mikilvægt að samhæfa alla þætti til að tryggja að breytingarnar gangi eftir 

og beri árangur. Til þess að koma á varanlegum breytingum er þeim skipt niður í átta 

skrefa ferli. Breytingaferlið þarf að framkvæma í réttri röð. Hvert ferli er unnið 

samviskusamlega. Vönduð vinnubrögð eykur líkur á að breytingar nái fram að ganga. 
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Í breytingaferlinu er nauðsynlegt að sjá fyrir viðbrögð einstaklinga við nýju skipulagi og 

vinnuferlum. Andstaða starfsmanna við breytingum er helsti áhættuþátturinn. Því er 

mikilvægt að skilja ríkjandi menningu innan stofnunnar svo hægt verði að auka skilning 

starfsmanna á þörfinni fyrir breytingar. Sterk forysta lykilstarfsmanna og vel skilgreind 

framtíðarsýn er gott hjálpartæki til viðmiðunar í breytingaferlinu. 
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5. Breytingastjórnun hjá Ás styrktarfélagi 

Í þessum kafla verður rakin þróunarsaga Ás styrktarfélags og hvernig unnið hefur verið að 

stefnumörkun og stjórnun breytinga í starfi Áss styrktarfélags. Þar á eftir verður gerð grein 

fyrir stefnumörkun sem koma fram í gildum og framtíðarsýn félagsins. Síðan verður fjallað 

um heildarstefnu Ás styrktarfélags. Að lokum verður fjallað um siðareglur og  undirstefnur 

hennar sem styðja við heildarstefnu Ás styrktarfélags. 

5.1 Þróunarsaga Áss styrktarfélags 

Ás styrktarfélag var stofnað 23. mars árið 1958 af foreldrum og aðstandendum fatlaðs 

fólks. Ástæðan fyrir stofnun félagsins var sú að engin þjónusta var fyrir hendi fyrir fötluð 

börn nema sólarhringsvistun á stofnun. Foreldrar voru í mikilli þörf fyrir 

dagþjónustuúrræði á þeim tíma. Fyrsta dagheimilið var sett á stofn í Lyngási árið 1961. 

Bjarkarás var opnað 10 árum seinna. Síðan fylgdu Lækjarás og Ás vinnustofa í kjölfarið árið 

1981. Fyrsta sambýlið var tekið í notkun árið 1976. Í dag rekur Ás styrktarfélag níu sambýli, 

þar af eru tvö sambýli með íbúðum en önnur með ígildi íbúða og sameiginlegu rými. 

Styrktarfélagið veitir frekari liðveislu við athafnir daglegs lífs í sjálfstæðri búsetu víðs vegar 

um höfuðborgina. Frekari liðveisla tekur mið af einstaklingsbundnum þörfum fólks (Hilma 

Gunnarsdóttir, 2009).   

Allt frá upphafi hefur Ás styrktarfélag verið brautryðjandi í þjónustu og borið hagsmuni 

fatlaðs fólks fyrir brjósti. Félagið sér um rekstur á þjónustu fyrir fatlað fólk og berst fyrir 

hagsmunum fyrir sama hóp. Ás styrktarfélag þarf að sýna að hægt sé að vinna samkvæmt 

hugmyndafræði í málaflokki fatlaðra í útfærslum sínum í rekstri íbúða, dagstofnanna, 

vinnustaða og í öðrum verkefnum sem það tekur sér fyrir hendur (Þóra Þórarinsdóttir og 

fleiri, 2011). 

Ás styrktarfélag er þriðji stærsti rekstraraðili í þjónustu við fatlaða á Íslandi. Styrktarfélagið 

þjónar í dag 223 fötluðum eintaklingum. Starfsmenn eru 264 í 131 stöðugildum. Í rekstrar 

og hagsmunafélagi Áss eru um 700 manns. Ás Styrktarfélag er framsækið félag sem vill  

efla sjálfsstæði fatlaðs fólks og stuðla að því að þau lifi sambærilegu lífi á við aðra í 

samfélaginu. (Hilma Gunnarsdóttir, 2009). 
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Ás Styrktarfélag vinnur að umbótum í þjónustu sinni fyrir fatlað fólk til að skapa ný 

tækifæri og bregðast við breyttum aðstæðum í lífi fólks. Félagið leitar stöðugt að nýjum 

tækifærum sem stuðla að framförum í þjónustunni. Fræðsla til starfsmanna er mikil. 

Áhersla er lögð á eflingu sjálfsvitundar í einstaklingsvali á þjónustu fyrir fatlað fólk sem 

ekki getur tjáð sig með eðlilegum hætti (Hilma Gunnarsdóttir, 2009). 

Í gegnum árin hefur Ás styrktarfélag unnið markvisst að úrbótum í málefnum fatlaðs fólks. 

Fyrstu árin byggðist starf félagsins að mestum hluta á sjálfboðavinnu félagsmanna. Þeir 

tóku þátt í uppbyggingu félagsins og helguðu því stóran hluta frítíma síns. Þegar reksturinn 

varð umfangsmeiri hefur stefnumörkun verið í höndum stjórnar og framkvæmdaráðs Áss 

styrktarfélags, ásamt framkvæmdastjóra þess (Ás Styrktarfélag, e.d.-a). 

Árið 1999 var fjögurra manna starfshópi falið að vinna að nýrri stefnumörkun til næstu ára 

fyrir félagið. Niðurstöður starfshópsins litu dagsins ljós í mars árið 2000. Þar kom fram að 

stefnumörkun félagsins væri ferli sem stöðugt væri í mótun og nauðsynlegt væri að 

endurmeta stefnu félagsins. Nýju átaki var hleypt af stokkunum árið 2002. Öll sú 

greiningarvinna sem þurfti að fara fram áður en nýjar stefnur voru samdar var unnin af 

starfsmönnum á hverjum vettvangsstað innan Ás styrktarfélags. SVÓT-greining var lögð til 

grundvallar í greiningarferlinu. Í kjölfarið var stefnan mörkuð. Þær voru formlega 

samþykktar af stjórn félagsins árið 2006. Ári síðar voru stefnurnar endurskoðaðar og 

innleidd ný útgáfa af þeim (Ás Styrktarfélag, e.d.-a). 

Á þessum tímamótum var ljóst að málaflokkur fatlaðra flyttist frá ríki til sveitarfélaganna. Í 

ljósi þeirra breytinga þótti félaginu nauðsynlegt að yfirfara og endurskoða stefnu sína 

(Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). Markmið með því að skoða fyrirliggjandi stefnu var að: 

 Endurskipuleggja starfsemina miðað við þær breytingar sem varð á málaflokki 

fatlaðra með yfirfærslunni til sveitarfélaga 1. janúar 2011. 

 Endurskoða stefnuna til samræmis við lagabreytingar sem varð á málaflokki 

fatlaðra við yfirfærsluna 1. janúar 2011. 
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 Skoða og gera tillögur um breytingar til samræmis við sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

 Átta sig á breytingum í samkeppnisumhverfi Áss styrktarfélags vegna 

yfirfærslunnar. 

 Ás styrktarfélag vill vera leiðandi í málaflokknum þegar yfirfærslan á sér stað og 

næstu fjögur á eftir þegar endurmat verður gert á stöðu málaflokksins í heild. 

 Ás styrktarfélag vill vera framsækið og í fremstu röð varðandi þjónustu við fólk með 

fötlun og sína það í verki með innleiðingu nýrrar hugmyndafræði í þjónustunni.  

 Árið 2008 fór stjórn félagsins yfir stefnurnar með það fyrir augum að þær styddust 

við nýjustu hugmyndafræði varðandi málefni fatlaðra (Ás Styrktarfélag, e.d.-a).  

Hugmyndafræðin tengist gildum og gildismati Ás styrktarfélags sem hefur það að 

markmiði að auka lífsgæði fatlaðs fólks á faglegan og skipulagðan hátt (Þóra Þórarinsdóttir 

og fleiri, 2011).  

5.2 Stefnumörkun, gildi og markmið 

Í gegnum árin hefur verið unnið markvisst að stefnumörkun hjá Ás styrktarfélagi. Í dag 

liggja 17 staðfestar stefnur hjá félaginu. Stefnur byggja á gildum félagsins sem er kjarninn í 

starfsemi Ás styrktarfélags. Fyrir liggur gildi og framtíðarsýn í heildarstefna Áss 

styrktarfélags til ársins 2015 (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). 

Gildi eru mikilvæg vandaðrar stefnumörkunnar. Gildin koma fram í stefnum félagsins og 

greinir frá ráðandi hugsjónum, gildum og gildismati skipulagsheildarinnar. Gildin 

endurspegla það sem stofnunin stendur fyrir og það sem tengir starfsfólkið saman. Hér á 

eftir verður fjallað um gildi og framtíðarsýn sem koma fram í stefnumálum Ás 

styrktarfélags (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). 

Gildi Áss styrktarfélags eru: 

 Að virða sjálfræði og stuðla að velferð einstaklinga í stóru og smáu.   

 Að gefa fólki með þroskahömlun kost á að lifa sambærilegu lífi á við aðra í 

samfélaginu og veita þeim stuðning til þess eftir því sem við á hverju sinni.   
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 Að sýna og sanna að fólk með þroskahömlun njóti virðingar, búi við jafnrétti og 

samskipan í þjóðfélaginu og fái fjölbreytta einstaklingsmiðaða þjónustu.  

 Að vera framsækið og traust félag í þjónustu við fólk með þroskahömlun og 

aðstandendur þeirra (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). 

Framtíðarsýn Áss styrktarfélags er: 

 Að vera til staðar og stuðnings með það markmið í huga að fólk með þroskahömlun 

njóti sömu réttinda og aðrir borgarar á Íslandi. 

 Að bjóða fjölbreytta þjónustu eftir því sem við á hverju sinni og hafa frumkvæði að 

nýjungum.  

   Að vera frumkvöðlar í að bæta og endurnýja þá þjónustu sem er til staðar og gera 

hana enn markvissari og skilvirkari. 

 Að bregðast fljótt við þegar breytingar verða í ytra umhverfi og gera viðeigandi 

breytingar á innra formi og skipulagi (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011).   

Þessi gildi og framtíðarsýn er stefna félagsins, sett fram til sjö ára. Mikilvægt er að stefnan 

fylgi þróun í málaflokki fatlaðs fólks sem miðar að fjölbreyttri einstaklingsmiðaðri 

þjónustu. Ás styrktarfélag er framsækið og traust félag í þjónustu við fatlað fólk og 

aðstandendur þeirra ( Ás styrktarfélag, e.d.-b).  

Styrktarfélagið vill eiga frumkvæði að nýjungum í þjónustu fyrir fatlað fólk. Það vill geta 

brugðist fljótt við þegar breytingar verða í ytra umhverfi og gera viðeigandi breytingar á 

innra formi og skipulagi félagsins. Sem dæmi um breytingar er að innleiða markmið 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks inn í heildastefnu Ás styrktarfélags. 

Í samningnum er fjallað um jöfn réttindi fatlaðs fólks til að lifa eðlilegu heimilislífi og hafa 

val um starfsvettvang sem snýr að áhugasviði þeirra ( Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011).  

5.3 Heildastefna Áss styrktarfélags 

Sú framtíðasýn sem Ás styrkarfélag vinnur að kemur fram í heildarstefnu félagsins. Sú 

stefna vinnur að bættum lífsgæðum og aukinnar samfélagsþátttöku fatlaðs fólks, þar sem 

mannréttindi eru höfð að leiðarljósi. Svo lengi sem þörf er á mun félagið vinna að 
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hagsmunamálum fatlaðs fólks. Ás styrktarfélag miðar að því að vera í fararbroddi í 

hagmunabarráttu fyrir fatlað fólk sem stuðlar að betra lífi og auknum tækifærum í lífi 

þeirra. Í heildastefnu félagsins kemur fram að það ætlar að hlúa að og nýta styrkleika sína 

til að draga úr veikleikum með innri og ytri fræðslu til hagmunahópa sinna. Félagið telur 

mikilvægt að nýta sér þau tækifæri sem felast í þeim breytingum sem málaflokkurinn og 

samfélagið er að ganga í gegnum í dag (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). Í heildarstefnu 

kemur fram að: 

 Félagið vill bjóða upp á íbúðarþjónustu með áherslu á sér íbúðir 

 Dagþjónusta/hæfing hverfi frá því að vera staðbundin í að vera óstaðbundin. Tilboð 

í dagþjónustu verði fjölbreytt og hæfi fötluðu fólki á mismunandi æviskeiðum og 

taki breytingum eftir vilja og þörfum fatlaðs fólks hverju sinni. 

 Öll dagþjónustutilboð er vinna og hefur gildi sem slík. 

 Dagþjónustutilboð verði mismunandi eftir starfstöðvum og fötluðu fólki verði gert 

kleift að velja mismunandi tilboð eins og hægt er hverju sinni. Markmiðið með 

þessari nálgun er að auka fjölbreytni og forðast stöðnun innan starfsstöðva.  

 Ás styrktarfélag vill beita sér fyrir nýsköpun og framþróun í málaflokknum með því 

að styðja við rannsóknir og möguleika starfsfólks til framhalds og fagmenntunar. 

 Ás styrktarfélag vill vinna með markvissum hætti að breytingum á húsnæði sem 

það hefur yfir að ráða með það fyrir augum að fatlað fólk njóti fái notið sín og njóti 

virðingar. 

 Á öllum starfstöðvum Ás styrktarfélags skal vera góð aðstaða fyrir fatlað fólk sem 

tekur mið af nýjustu hugmyndafræði hverju sinni. Aðgreining og flokkun fatlaðs 

fólks innan starfstöðva verði sem minnst (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). 

Innan heildarstefnu Ás styrktarfélags eru undirstefnur sem skilgreina heildarstefnuna enn 

frekar. Í næsta kafla verður sagt frá siðareglum félagsins og þeim undirstefnum sem styðja 

beint við dagþjónustu. Þær stefnur eru starfsmannastefna, fræðslustefna og 

jafnréttisstefna (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). 
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5.4 Siðareglur Ás styrktarfélags 

Siðareglur Ás styrktarfélags koma fram í góðum starfsháttum félagsins. Starfsmenn 

styrktarfélagins eru allir einstaklingar sem skráðir eru til vinnu/verkefna hjá félaginu. 

Markmið siðareglna er að efla samskipti, miðla fræðslu og upplýsingum á milli 

starfsmanna og starfsfélaga. Siðareglur hafa það hlutverk að skýra ábyrgð og skyldur sem 

felast í því að starfa hjá Ás styrktarfélagi (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). 

Góðir starfshættir eru: 

• Að sýna öllu fólki virðingu og vinna verkin sín vel  

• Að tala ekki um einkamál annarra og vinna með öðru fólki.  

• Að vera jákvæð og góð fyrirmynd og fara á námskeið um vinnuna. 

Stefna Áss styrktarfélags er að hafa hæft og áhugasamt starfsfólk í þjónustu sinni þar sem 

hæfileikar, frumkvæði og dugnaður þeirra fær notið sín. Starfsmannastefnan miðar að 

umhyggju, skilningi og hjálpsemi við að taka á þeim málum sem efst eru á baugi hverju 

sinni (Þóra Þórarinsdóttir og fleiri, 2011). 

5.5 Starfsmannastefna 

Ás styrktarfélags vill hafa að skipa hæfu og áhugasömu starfsfólki þar sem hæfileikar, 

frumkvæði og dugnaður þeirra fær notið sín í hvívetna. Vinnuaðstæður þurfa að vera  

góðar svo starfsfólki líði vel. 

Sameiginleg stefna allra starfsmanna er að sýna hvert öðru umhyggju, skilning og vinna 

saman að þeim málum sem eru aðkallandi hverju sinni. Í starfsmannastefnu kemur fram 

að allir sem eru á launaskrá hjá Ás styrktarfélagi eru starfsmenn þess. Félagið hefur virka 

starfsmannastefnu, fræðslustefnu og jafnréttisstefnu. Ás styrktarfélag og starfsmenn þess 

starfa eftir sömu siðareglum sem þeir hafa sett sér. Starfsmannasamtöl eru formleg og 

regluleg. Allir starfsmenn eiga að taka virkan þátt í stefnumörkun og skipulagsvinnu 

félagsins. Öll fræðsla og starfsþjálfun til nýrra starfsmanna skal vera skilvirk og sjálfsögð. 

Ás styrktarfélag leggur mikið upp úr sí- og endurmenntun starfsmanna sinna. Félagið vill 
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vinna að því að gera öllum starfsmönnum sé gert kleift á flutningi á milli starfsstöðva eins 

og ráðrúm leyfir hverju sinni (Ás styrktarfélag, e.d-a). 

5.5.1 Fræðslustefna 

Ás styrktarfélag leggur áherslu á fræðslu og símenntun til starfsmanna sinna. Öll fræðsla til 

starfsmanna hefur það markmiði að bæta þjónustu við fatlað fólk sem einkennast af 

vönduðum vinnubrögðum og jákvæðum viðhorfum. Færni starfsmanna og þekking skiptir 

miklu máli fyrir félagið. Fræðsla og símenntun er lykilatriði að góðri þjónustu. Menntun 

kennir starfsfólki öguð vinnubrögð sem eykur færni til að tileinka sér nýjungar og vera 

gagnrýnin á eigin viðhorf og þekkingu. Fræðsla er í formi nýliðafræðslu. Fræðsla getur 

verið beint til ákveðinna starfsmannahópa með reglubundnum námskeiðum í skyndihjálp 

og annarri fræðslu á auðlesnu máli ef þörf krefur. Sérstök fræðsla er fyrir stjórnendur. 

Fræðsla fer fram á starfsdögum og starfsmannafundum á dagþjónustustöðum og í búsetu. 

Vettvangsferðir hafa það að markmiði að starfsfólk kynnist öðrum vinnustöðum og efli 

samvinnu þeirra á milli (Ás styrktarfélag, e.d-a).  

5.5.2 Jafnréttisstefna 

Jafnréttistefna Ás styrktarfélags byggist á grunngildum samfélagsins þar sem að allir eru 

jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðana, efnahags, uppruna, fötlunar, sjúkdóma eða annarrar ástæðu. Þetta 

eru grundvallaratriði koma fram í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

sem verið er að innleiða í íslenskt samfélag í dag. (Ás styrktarfélag, e.d-a). 

Ás styrktarfélag vill stuðla að auknu jafnrétti fatlaðs fólks til vinnu og almennrar 

samfélagsþátttöku. Allir hafa rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu og heiðarleika. 

Siðareglur eru fyrir félagið og starfsfólk þess. Ás styrktarfélag vill vinna markvisst að því að 

jafnrétti kynjanna í starfi sínu og stuðla að því að störf flokkist ekki í sérstök kvenna og 

karlastörf innan raða þess (Ás styrktarfélag, e.d-a).  

Niðurlag 

Ás styrktarfélag hefur markað heildarstefnu til sjö ára fram til ársins 2015. Stefnan er 

unnin út frá gildum félagsins sem er kjarninn að stefnumörkun félagsins. Framtíðarsýnin 
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byggir á gildum sem stefnt er að í framtíðinni. Stefnan skal endurskoðuð að lágmarki einu 

sinni á þriggja ára fresti og oftar ef þess gerist þörf. Mikilvægt er að stefnan fylgi þróun 

málefnum fatlaðs fólks. Staðan í dag er sú að verið er að innleiða samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hér á landi. Fullgilding samningsins kallar á breytingar í 

þjónustu við fatlað fólk. Ás styrktarfélag hefur unnið að stefnumörkun í þjónustu við fatlað 

fólk á síðustu árum sem tekur mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og nýjustu hugmyndafræði innan fötlunarfræðinnar. Sú stefnumörkun kemur fram í 

gildum, stefnum og framtíðarsýn Áss styrktarfélags sem hefur það að markmiði að auka 

lífsgæði fatlaðs fólks á faglegan og skipulagðan hátt. Hugmyndafræðin sem höfð er til 

hliðsjónar við innleiðingu breytinganna á málaflokki fatlaðs fólks hjá Ás styrktarfélagi er 

breytingastjórnun (change management) John P. Kotters. 
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6. Dagur fyrir mig-raunverulegt val 

Í þessum kafla verður sagt frá þróunarverkefni í dagþjónustu hjá Ás styrktarfélagi. Fyrst 

verður fjallað um heildarstefnu félagsins. Síðan verður greint frá ástæðum breytinganna 

og tilgangi þeirra. Þar á eftir verður fjallað um ávinning af verkefninu. Því næst er 

þróunarverkefnið kynnt til sögunnar. Að því loknu verður greint frá hvenær áætlað er að 

festa framkvæmdina í sessi innan Ás styrktarfélags. Að lokum verður sagt frá hvernig unnið 

er að vali á vinnu/verkefnum og nýrri nálgun í þjónustu við fatlað fólk. 

 6.1 Heildarstefna Ás 

Í heildarstefnu Ás styrktarfélags kemur fram að öll dagþjónustutilboð sé vinna og hafi gildi 

sem slík. Stefnt er að því að tilboð fari frá því að vera staðbundin í að vera óstaðbundin. 

Þau eiga að vera fjölbreytt og hæfa fólki á mismunandi aldurskeiðum. Tilboðin geta tekið 

breytingum eftir þörfum og vilja fólks hverju sinni. Tilboðin eru mismunandi eftir starfstöð 

og fatlað fólk fær að velja sér tilboð eftir áhugasviði sínu. Markmiðið með þessari nálgun 

er að auka fjölbreytni og forðast stöðnun innan vinnustaða (Þóra Þórarinsdóttir, 2012). 

6.2 Tilgangur markmiðs og ávinningur 

Núverandi fyrirkomulag í dagþjónustu er takmörkunum háð og erfiðir flöskuhálsar 

myndast í þjónustunni. Fatlað fólk hefur litla möguleika á að breyta til og festist í ákveðinni 

dagþjónustu. Takmarkaðir möguleikar eru til að velja sér viðfangsefni eftir áhugasviði. Öll 

eigum við að njóta sömu mannréttinda og geta valið hvar við viljum vinna og hafa val um 

verkefni. Ás styrktarfélag vill stuðla að meiri fjölbreytileika í starfi og draga úr fábreytni. Á 

almennum vinnumarkaði er fólk ekki flokkað eftir aldri, heldur eru öll aldursskeið saman í 

vinnu (Þóra Þórarinsdóttir, 2012).  

Tilgangur með þessu fyrirkomulagi er að lágmarka/eyða stofnanamenningu. Mikilvægt er 

fyrir fagfólk að hugsa út fyrir rammann og þróa mismunandi leiðir og útfærslur á 

dagþjónustutilboðum fyrir fatlað fólk. Þannig hefur fatlað fólk raunverulegt val um hvar og 

hvernig það ver tíma sínum. Langtímadvöl á einum stað getur leitt til fábreytni. Það getur 

verið erfitt að vera í félagsskap sama fólksins heima og í dagþjónustu – alla daga til margra 

ára – án þess að raunverulegt val hafi ráðið því (Þóra Þórarinsdóttir, 2012).  
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Yfirmarkmið Ás styrktarfélags er að gera grunnbreytingu á núverandi dagþjónustu og vera 

fyrirmynd í nýsköpun. Stefnt er að því að bjóða upp á fjölbreytt og einstaklingsmiðuð 

tækifæri til verkefna/vinnu óháð aldri eða fötlun. Markmiðið er að skapa flæði á milli 

starfstöðva og hafa sérhæft fagfólk í opnu starfsumhverfi. Nauðsynlegt er að skapa góða 

yfirsýn yfir þau verkefni/vinnu sem eru í boði á auðskiljanlegu máli fyrir fatlað fólk. 

Mikilvægt er að virðing sé borin fyrir ólíkum þörfum einstaklingsins, áhugamálum og 

lífaldri (Þóra Þórarinsdóttir, 2012). 

Sá ávinningur sem stefnt er að, er eðlilegra líf og meira val fyrir fatlað fólk. Möguleikar fyrir 

tilbreytingu verða í fyrirrúmi. Með þessari breytingu er tekið stórt skref í átt að 27. Grein í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fjallar um vinnu og starf. 

Breytingin hefur bein og óbein áhrif á aðrar greinar samningsins (Þóra Þórarinsdóttir, 

2012). 

Í dag eru sjö dagtilboð í Reykjavík fyrir fatlað fólk sem eru flokkaðir eftir getu, fötlun og 

aldri. 

Þar af sér Ás styrktarfélag um rekstur fjögurra þeirra.  Á almennum vinnumarkaði er minna 

um að fólk sé flokkað eftir aldri og fólk getur valið sér starfsvettvang sem það hefur áhuga 

fyrir. Ás styrktarfélag vinnur að umbótum í síbreytilegum heimi þar sem mikil þörf er á að 

skapa ný tækifæri og bregðast við breyttum aðstæðum í lífi fatlaðs fólks. Félagið er í 

stöðugri leit að nýjum og fjölbreyttum verkefnum og framförum í þjónustu við fatlað fólk. 

Mikil þörf er á breytingum í dagþjónustu vegna þess að fatlað fólk hefur verið lengur en 

það vill á sama stað. Flestir vilja vinna og leggja eitthvað til samfélagsins. Flokkun eftir aldri 

hefur sett fötluðu fólki miklar skorður og það verður stofnanaskaðað þegar það er fjarlægt 

frá eðlilegu lífi í samfélaginu. Í dagþjónustu hefur verið lítil sem enginn breyting frá 

upphafi, aðeins viðbætur og hagræðing innan hverrar starfsstöðvar(Þóra Þórarinsdóttir, 

2012). 

6.3 Innleiðing verkefnis 

Fyrirhugað er að setja af stað tilraunaverkefni „Dagur fyrir mig – raunverulegt val“. Það 

hefst mánudaginn 5. mars 2012 og stendur yfir í átta vikur. Yfirumsjón með verkefninu 
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hefur Halldóra Þ. Jónsdóttir, forstöðumaður Ás vinnustofu. Þeir sem taka þátt eru 16 

fatlaðir einstaklingar sem er um það bil 10% af þeim sem sækja dagþjónustu hjá Ás 

styrktarfélagi. Þeir koma frá fjórum mismunandi stöðum þ.e. Bjarkarás, Lyngás, Lækjarás 

og Ás vinnustofu. Verkefnið fær vinnuheitið  „Ísbrjótar“. Tilgangur tilraunaverkefnisins er 

að prufukeyra verkefnið og sníða af hnökra áður en allir sem eru í dagþjónustu hjá Ás 

styrktarfélagi fá að vera þátttakendur í verkefninu. Samhliða Ísbrjótum starfar rýnihópur. 

Formaður hans er Birna Björnsdóttir forstöðumaður Lyngáss. Í rýnihópnum eru tveir 

Ísbrjótar, einn aðstandandi og tveir þroskaþjálfar (Þóra Þórarinsdóttir, 2012). 

Stefnt er að því að allir sem starfa í dagþjónustu Áss styrktarfélags geti nýtt sér 

dagþjónustutilboð haustið 2012. Þá er gert ráð fyrir að búið sé að fara yfir störf 

rýnihópsins og afrakstur Ísbrjótanna. Því næst þarf vinnutilboðið að fara fyrir stjórn Áss 

styrktarfélags. Aðstandendur og starfsfólk fá kynningu á verkefninu. Stéttarfélög og aðrir 

hagsmunaðilar verða upplýstir um stöðu mála (Þóra Þórarinsdóttir, 2012). 

6.3.1 Val á vinnuverkefnum 

Tilboðin eru misumfangsmikil og ákveðinn fjöldi rýma er í hverju verkefni/vinnu. 

Þroskaþjálfar aðstoða við val og útfyllingu umsókna um verkefni. Tilboðin sjö eru sett fram 

á myndrænan hátt. Fatlaði einstaklingurinn getur valið fyrsta tilboð sem hann telur 

áhugaverðast og svo koll af kolli, allt eftir hans áhugasviði. Síðan fer fram úrvinnsla vals 

sem að þroskaþjálfar sjá um að framkvæma. Miðað er við að hver einstaklingur fái að 

minnsta kosti tvö tilboð. Þegar búið er að ganga frá tilboðum er verksamningur 

undirritaður af einstaklingnum og þroskaþjálfum til ákveðins tíma. (Þóra Þórarinsdóttir, 

2012).  

Íbrjótar geta valið um sjö ólík tilboð á ólíkum stöðum í dagþjónustunni. Markmið 

prófunnar er að sníða af þá hnökra sem gætu komið fram í ferlinu. Þeir hópar sem þarf að 

hafa samstarf við í vinnuferlinu eru aðstandendur Ísbrjótanna, starfsmenn dagstofnanna 

og stjórnarmenn Áss styrktarfélags. Ferðaþjónustan leikur stórt hlutverk í þessu ferli. 

Breytingarnar þurfa að fara fyrir aðalfund félagsins. Stéttarfélög Þroskaþjálfafélagsins og 



60 
 

SFR þurfa að fá vitneskju um breytingarnar. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar fær kynningu 

á ferlinu (Þóra Þórarinsdóttir, 2012).  

6.4 Ný nálgun í þjónustu fyrir fatlað fólk 

Þessi nýja nálgun í dagþjónustu fyrir fatlað fólk gefur fleiri valmöguleika í daglegu lífi 

þeirra. Í gegnum árin hefur ekki verið mikið um val og þjónustan hefur ekki tekið tillit til 

óska og þarfa fatlaðs fólks. Með þessari nýju nálgun í þjónustu við fatlað fólk er markmiðið 

að snúa þeirri þróun við til að auka lífsgæði þeirra sem nýta sér dagþjónustuna hjá Ás 

styrktarfélagi. Fyrirhugað er að val um verkefni verði einu sinni á ári. Þá verður hægt að 

breyta til og sækja um ný viðfangsefni. Stefnt er að því að það verði til staðar aðgengilegur 

gagnabanki um þau tilboð sem eru í gangi hverju sinni. Hvaða tilboð koma og hver af þeim 

hætta. Unnið verður að því að sníða af alla annmarka í þjónustunni og að umsóknarferlið 

verði skilvirkara (Þóra Þórarinsdóttir, 2012).  

Tilgangur þessarrar nýju nálgunar í þjónustu er að fatlað fólk festist ekki á sama stað 

lengur en það vill sjálft og flæði milli starfstöðva verði meiri. Í þessu fellst aukin tækifæri 

fyrir fatlað fólk. Einn vinnumarkaður verður fyrir alla 18-67 ára. Fólk verður ekki flokkað, 

heldur fær það tækifæri til samskipta við fleira fólk og prófa mismunandi tilboð á ólíkum 

vettvangsstöðum (Þóra Þórarinsdóttir, 2012).  

Niðurlag 

Staðan í dag er sú að verið er að innleiða nýja heildarstefnu Áss styrktarfélags inn á 

dagþjónustustöðvarnar fjórar sem félagið starfrækir á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið er 

að gera grunnbreytingu á núverandi þjónustu sem er stórt skref í átt að 27. grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun sem fjallar um vinnu og starf.  

Fram til þessa hefur fatlað fólk haft lítið val um hvernig vinnu/verkefni það sækir og festist 

í ákveðinni dagþjónustu. Ás styrktarfélag vill breyta þessu fyrirkomulagi og opna 

starfsumhverfið til samræmis við það sem að stendur til boða á almennum vinnumarkaði. 

Markmiðið er að bjóða upp á fjölbreytta dagþjónustu þar sem fatlað fólk getur valið um 

ólík verkefni/vinnu. Tilboðin sjö eru mismunandi og því eiga allir að geta fundið eitthvað 
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við sitt hæfi. Sá ávinningur sem stefnt er að stuðlar að eðlilegra lífi og meiri tilbreytingu í líf 

fatlaðs fólks. Þann 5. mars síðastliðinn fór af stað þróunarverkefni á vegum Ás 

styrktarfélags sem stendur í átta vikur. Tilgangurinn með þessu verkefni er að sníða af alla 

hnökra og flöskuhálsa sem að gætu staðið verkefninu fyrir þrifum í framtíðinni. Samhliða 

því starfar rýnihópur sem fer yfir niðurstöður úr þróunarverkefni Ísbrjótanna. 

Með þessari nýju nálgun er verið að stuðla að jöfnuði, eðlilegra lífi og auknum 

valmöguleikum í dagþjónustu fyrir fatlað fólk. Markmiðið er að fólk hafi meira frjálsræði 

um val og festist ekki inn á sömu starfstöð lengur en það sjálft vill vera. Með þessari 

breytingu er tekið stórt skref í átt að 27. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks sem fjallar um vinnu og starf. Í þessu fellst tækifæri til að kynnast öðru fólki 

og prófa ný verkefni/vinnu sem þau hafa ekki fengið tækifæri á fram til þessa 
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7. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsóknarhluta verkefnisins. Leitast er við að kynna 

rannsóknina þar sem áhersla er lögð á að skoða innleiðingu 27. greinar samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks í dagþjónustu Áss styrktarfélags.  

7.1 Markmið og áherslur 

Markmið þessa rannsókninni er tvíþætt, annars vegar að skoða þau gildi og þá 

hugmyndafræði sem leggur grunn að stefnumörkun í þróun á umbótum í málefnum 

fatlaðs fólks og hins vegar að skoða þær leiðir sem Ás styrktarfélag hefur farið til þess að 

þróa þjónustu í þessum anda. 

Meginmarkmið þessa verkefnis grundvallast á fimm undirmarkmiðum. Þau markmið felast 

í svörum við eftirfarandi spurningum 

• Hvernig hefur hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks þróast og hverjar eru 

lykiláherslur í dag?  

• Hverjar eru helstu forsendur mannréttindanálgunar í þjónustu við fatlað fólk og 

hvaða lykilákvæði er þar að finna? 

• Á hvaða forsendum og hvert stefnir í málaflokki fatlaðs fólks að hálfu hins 

opinbera? 

• Hvernig hefur stefnumörkun og stjórnun breytinga birst í starfi Áss styrktarfélags? 

• Hverjar eru helstu forsendur breytinganna í starfi Áss styrktarfélags? 

7.2 Aðferð og framkvæmd 

Tekin voru eigindleg viðtöl og notuð virk hlustun til þess að varpa fram því sem að fram 

fór. Vinnuferlið fellst í því að rannsakandi tekur eigindleg viðtöl við þátttakendur út frá 

fyrirfram mótuðum spurningum þar sem rannsóknarspurningarnar eru hafðar til 

hliðsjónar. Ástæðan fyrir því að þessi aðferð var valin var sú að rannsakandinn vildi fá 

ítarleg svör með hálf opnum viðtölum til þess að fá sem gleggstar upplýsingar um þróun í 
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málefnum fatlaðs fólks hjá Ás styrktarfélagi. Viðtöl henta einkar vel til að ná fram þessum 

þáttum og byggja þau á eiginlegri aðferð en hún er bæði túlkandi og sveigjanleg. Hægt er 

að nálgast viðfangsefnið með opnum hætti og þátttakendur hafa tækifæri til að koma 

eigin sjónarmiðum á framfæri (Esterberg, 2002). 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru stjórnendur og yfirmenn í dagþjónustu hjá Ás 

styrktarfélagi. Þar af eru fjórir fagmenntaðir þroskaþjálfar. Þeir voru valdir með 

markmiðsúrtaki. Sú úrtaksgerð byggist á því að þeir einstaklingar sem búa yfir miklum 

upplýsingum og hafa mikla innsýn og þekkingu á málefninu eru valdir (McMillan, 2004). Til 

að gæta fyllsta trúnaðar koma nöfn þátttakenda ekki fram. 

Undirbúningur 

Fljótlega eftir að viðfangsefnið var ákveðið í janúar voru lögð drög að meginmarkmiði 

rannsóknar og undirmarkmiðum hennar. Þetta ferli leiddi af sér rannsóknarspurningar og 

ákvörðun um hvað einstaklinga ætti að ræða við til að fá sem skýrasta mynd af 

viðfangsefninu. Allir sem leitað var til tóku rannsakanda mjög vel og voru tilbúnir að miðla 

af dýrmætri reynslu sinni og þekkingu. 

Viðtöl og úrvinnsla 

Tekin voru svokölluð hálf opin viðtöl og notuð var virk hlustun til að endurvarpa því sem 

fram fór. Vinnuferlið felst í því að rannsakandinn tekur viðtal við þátttakanda út frá 

fyrirfram mótuðum spurningum þar sem rannsóknaspurningarnar eru hafðar til hliðsjónar. 

Ekkert eitt svar er rétt og reynir rannsakandinn að fá ítarleg svör sem lýsa skoðunum og 

viðhorfum þátttakandans sem best og gefa sem mestar upplýsingar. Kosturinn við þessa 

aðferð er til dæmis ef rannsakandi tekur eftir svari sem honum finnst áhugavert eða telur 

eitthvað meira liggja að baki, þá getur hann spurt frekar út í það undirbúningslaust. Þannig 

geta viðtöl oft tekið aðra stefnu en áætlað var í byrjun. Það þarf alls ekki að vera slæmur 

hlutur fyrir rannsóknina, heldur gefið henni meira innihald. Með þessum hætti mótast líka 

oft nýjar spurningar fyrir næsta viðtal á eftir (Esterberg, 2002). 
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Viðtölin fóru fram á starfsvettvangi þátttakenda og voru tekin upp á diktafón að fengnu 

leyfi viðmælenda. Hvert viðtal var um hálf klukkustund. Úrvinnsla viðtalanna fór fram að 

þeim loknum. Þau voru afrituð orðrétt og greind í ákveðin þemu. Að lokum voru dregnar 

af þeim niðurstöður. 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Mikil þróun hefur orðið í starfi Ás styrktarfélags  frá upphafi. Til að auka sem mest á 

áreiðanleika rannsóknar voru þátttakendur meðal annars valdir með það í huga hvenær 

þeir útskrifuðust. Þar telur starfsaldur frá tíu árum upp í þrjátíu ár og dreifðust 

þátttakendur nokkuð jafnt þar á milli. Þátttakendur í rannsókninni eru lykilstarfsmenn í 

þróun breytinga í dagþjónustu hjá Ás styrktarfélagi. Þar sem rannsakandi þekkti inn á 

starfsvettvanginn sem ætlað var að skoða, þurfti hann að varast að hafa fyrirfram 

ákveðnar skoðanir á þessu rannsóknarefni til að koma í veg fyrir nýja sýn og hugmyndir er 

snúa að efninu. 

Hér að framan hefur verið greint frá rannsóknarþætti þessa verkefnis. Í næsta kafla verður 

greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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8. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar með því að leitast við að 

svara hvernig þróun á málaflokki fatlaðs fólks birtist í starfsemi Ás styrktarfélags. 

Rannsóknarspurningin er: Hver eru þau gildi og sú hugmyndafræði sem leggur grunn að 

stefnumörkun í þróun á umbótum í málaflokki fatlaðs fólks og hins vegar að skoða þær 

leiðir sem Ás styrktarfélag hefur farið til þess að þróa þjónustu í þessum anda. Greining 

gagna sem var unnin var út frá rannsókninni birtast í eftirfarandi köflum: 

 Hugmyndafræði 

 Mannréttindi 

 Hvati að stefnumörkun  

 Hlutverk starfsmannastefnu 

 Innleiðing breytinga-Nýjar áherslur 

 Hver er gildi þess að hafa þroskaþjálfa í starfi? 

 Áhrif breytinga á starfsfólk 

 Hver er staðan í dag‘ 

 Hver er framtíðarsýnin? 

Niðurstöður eru settar fram á þann hátt að heiti hvers undirkafla endurspeglar ákveðið 

þema. 

8.1 Hugmyndafræði 

Fram kom hjá viðmælendum að öll stefnumörkun væri unnin með hliðsjón af samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Enn 

fremur kom fram að sú hugmyndafræði sem er ríkjandi í málaflokknum í dag er eðlilegt líf 

og full samfélagsþátttaka. Sú hugmyndafræði sem horft er til er hugmyndafræðin um 

sjálfstætt líf. Að þeirra mati flokkast þeirra vinna undir það. Í þeirri nálgun er verið að 

einblína á einstaklinginn og þá aðstoð sem hann þarf til þess að lifa eðlilegu lífi. Með því að 

bjóða þetta val er verið að nálgast hugmyndafræðina um sjálfstætt líf.  
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Viðmælendur mínir voru sammála um að sú þróun sem hefði orðið á hugmyndfræði 

fatlaðs fólks í átt að sjálfstæðu lífi væri að birtast í málaflokki fatlaðs fólks hér á landi. 

Í dag er lögð meiri áhersla á einstaklingsmiðaða þjónustu. Nú er markvisst unnið að því að 

fatlað fólk fái tækifæri til að tjá sig um hvað það vilji gera, hvar og hvernig. Það fór mikill tími í 

það að fá fatlað fólk til að láta óskir sínar í ljós. Í Ás vinnustofu var notuð miðlunaraðferðin. 

Þar voru lagðar fram staðlaðar spurningar sem þau svöruðu á þar til gerðum blöðum, um ef þú 

mættir ráða hvað vildurðu gera, hvar myndirðu vilja vinna, hvað langar þig mest til að gera? 

Þetta var mjög flókið fyrir þau. Þau þekkja kannski ekkert nema Ás, en það kom samt. Í 

Bjarkarási var reynt að vinna svona. Í Lækjarási hafa þau verið að reyna að gera þetta í 

gegnum starfsmannasamtöl. 

Í rannsókninni kom fram að nauðsynlegt er að hafa fólk með sérmenntun í þroskaþjálfun 

sem er með hugmyndafræðina á hreinu.  

Þeir hafa aðferðarfræðina um hvernig á að bregðast við í ólíkum aðstæðum í þjónustunni.  

Viðmælendur sögðu frá því að Ás styrktarfélag hefði látið vinna einstaklingsmiðað 

gæðamat á þjónustunni með 26 einstaklingum sem þiggja þjónustu hjá Ás styrktarfélagi. 

Það hefur verið nýtt til þess að laga þá þætti sem betur má fara, það sem má bæta úr og 

ná betur fram vilja þeirra sem eru í þjónustunni. Ennfremur kom fram í máli viðmælenda 

að mikilvægt væri að kanna hvernig fatlað fólk vill hafa þjónustuna og hvernig þau vilja sjá 

hana. Ás styrktarfélag hefur verið að aðlaga þjónustuna sína út frá samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og nýjum mannréttindaskilningi í þjónustu 

8.2 Mannréttindi 

Viðmælendur mínir voru á einu máli um að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks væri það skjal sem allir horfðu til og væru sammála um að fatlað fólk ætti að 

fá þessi almennu réttindi sem allir aðrir hafa í raun.  

Eftir að samningurinn var undirritaður hér á landi var rýnt í stefnur Áss styrktarfélags og hvort 

verið væri að vinna í takt við þær. Það var niðurstaðan. Við erum algjörlega að sækja öll atriði 

fyrir félagið sem þar kemur fram. Í dag erum við að þróa breytingar á dagþjónustunni. 

Markmið er að uppfylla 27. grein með öllum þeim ráðum sem við getum beitt innan félagsins 

hjá okkur. Við samsömum okkur við hann og horfum á sjálfræði og val eins og aðrir. Greinin í 
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sáttmálanum er höfð sem rök fyrir alla þessa vinnu. Hún er hjálpartæki fyrir okkur sem að við 

þurfum að sannfæra. 

Ný lög og reglugerðir sem lögfestar hafa verið hér á landi gegna einnig mikilvægu 

hlutverki. Lögin styðja við hvert annað. 

8.3 Stefnumörkun 

Í máli viðmælanda kom fram að meðan á greiningarferlinu stóð var stuðst  við drög sem 

Velferðarráðuneyti gaf út í nóvember 2006. Verkfærin sem notuð voru SVÓT- greining og 

miðlunaraðferðin. Með SVÓT- greiningu var lagt mat á ytri og innri þætti sem gáfu fyrirheit 

um þau tækifæri sem framundan væru og hvaða þætti þyrfti að varast sem gætu ógnað 

jákvæðri þróun í málefnum fatlaðs fólks hjá Ás styrktarfélagi. Markmiðið með SVÓT- 

greiningunni var að skoða stöðuna svo hægt væri að móta framtíðarstefnu í málaflokknum 

hjá félaginu í þeim tilgangi að bæta þjónustu við fatlað fólk í samræmi við nýjustu 

hugmyndafræði og innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með 

fötlun. Miðlunaraðferin var notuð til að varpa fram hugmyndum um hvernig þjónustunni 

skyldi háttað í framtíðinni. 

Upphaf af þróun breytinganna var stöðnun í starfi Ás styrktarfélags og í atvinnumálum 

fatlaðra. Stefnumörkunarferlið byrjaði með undirhóp árið 1999. Svokallaður 

stöðumatshópur setti fram skýrslu sem lagði grunninn að frekari vinnu. Árið 2000 var 

fenginn ráðgjöf inn til stjórnar vegna stefnumörkunarvinnunnar. Síðan kom inn nýr 

framkvæmdastjóri árið 2001. Þá fór af stað stefnumörkunarferli sem hófst með 

greiningarvinnunni sem er grunnurinn í ferlinu. Á þann hátt er gerð grein fyrir stöðunni í 

dag og stefnur unnar eftir því. Stefnurnar eru samdar í samvinnu við þá sem eru að vinna 

hjá félaginu, notendum þjónustunnar og stjórnarmönnum félagsins sem hafa komið sér 

saman um heildarstefnu um hvert eigi að stefna. 

Að sögn viðmælanda kom fram að meðan unnið var að stefnumörkun félagsins þróuðust 

gildin og framtíðarsýnin. Þessi atriði, gildin og framtíðarsýnin eru tvennt ólíkt. 

Gildin eru kjarninn í starfi Ás styrktarfélags. Þau er eins og jörðin sem hefur ákveðin kjarna og 

svo hangir allt utan á því. Gildin er þessi kjarni sem við byggjum starfið okkar á. Þegar unnið 
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var að stefnumörkum var farið yfir gildin, þau tekin upp og rædd, hvort gildin væru ekki 

raunverulega hjarta félagsins og sá kjarni sem endurspeglaði starf félagsins. Við trúum því að 

svo sé. 

Hins vegar er framtíðarsýnin sem Ás styrktarfélagið vill sjá eftir nokkur ár. Framtíðarsýnin 

byggir á gildunum félagsins. Fyrsta undirstefnan var samþykkt í maí 2003. Heildarstefnan 

var yfirfærð og samþykkt árið 2010. Stefnurnar eru alltaf endurskoðaðar og uppfærðar 

reglulega. 

8.4 Innleiðing breytinga og nýjar áherslur 

Starfsmannastefnan er skrifuð og byggð á greiningarvinnu sem að unnið var að veturinn 

2002-2003. Að sögn viðmælanda þróaðist Starfsmannastefnan á meðan verið var að vinna 

að öðrum stefnum. Fræðslustefna og jafnréttisstefna er hluti af starfsmannastefnunni. 

Stjórn félagsins ákvað að unnið yrði að gerð jafnréttisstefnu í samvinnu við 

framkvæmdastjórann. Þegar unnið er að stefnu sitja starfsmenn fjórir til fimm saman í 

hóp. Þar situr yfirleitt einn frá búsetu, annar frá dagþjónustu. Síðan situr einn frá yfirstjórn 

og ráðgjafi, til þessað fá meiri heildarsýn yfir stefnuna . Síðan er stefnan kynnt á aðalfundi 

styrktarfélagsins. Starfsmannahópur endurskoðar og endurmetur stefnurnar reglulega. Að 

sögn eins viðmælanda kom hann mikið að þeim lið sem snýr að fötlun.  

Það má segja að það hafi verið stjórnarákvörðun, sem er mjög mikilvægt, að þeir sem eru á 

launaskrá eru starfsmenn styrktarfélagsins. Stór hluti fatlaðra starfsmanna hjá Ás 

styrktarfélagi tilheyrir starfsmannahópnum. Þeir þurfa að hafa aðgang að fræðsluefni og öðru 

slíku eins og aðrir starfsmenn. Þegar jafnréttisstefnan var samþykkt  áttaði maður sig á því, 

hvað í rauninni hún þýddi.  

Við stjórnun breytinga er tekið mið af stefnumörkun félagsins sem lýsir sér í gildum og 

framtíðarsýn Ás styrktarfélags. Meðan á ferlinu stóð var unnið eftir átta skrefa verkferli. 

Markmiði þeirra er að koma á varanlegum breytingum innan stofnanna. Breytingaferlið 

verður að vinna í réttri röð, engu má sleppa og hvert skref verður að vinna 

samviskusamlega, annars getur það haft slæm áhrif á framvindu verkefnisins (Kotter, 

1996). 
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8.4.1 Markmið og ástæður 

Fyrsta skefið var að skilgreina hina knýjandi þörf fyrir breytingar og ástæður þeirra. Að 

sögn viðmælenda var ástæðan stöðnun og þörf á breytingum í dagþjónustu hjá Ás 

styrktarfélagi.  

Við erum mikið til búin að vera með sama hópinn, hann er að eldast, fólk eldist inn á 

stöðunum. Er það sem við viljum eða viljum við bjóða fólki upp á önnur lífsgæði? Það voru 

farnir að myndast flöskuhálsar í kerfinu. Það voru komnir nýir sáttmálar, samningur 

Sameinuðu þjóðanna 27. greinin, þannig að þetta spilaði allt saman. 

Þær leiðir sem að farnar voru var að setja sér markmið, verkefnunum skipt niður, allt 

tímasett hvenær hvert verkefni átti að vera búið og reynt að fara mjög vel eftir því. Ferlinu 

var skipt niður í áfanga.  

8.4.2 Lykilstarfsmenn 

Lykilstarfsmenn eru framkvæmdastjórinn sem sér um verkefnastjórnunina. Svo er 

starfsmannastjórinn, forstöðumenn og yfirþroskaþjálfar dagþjónustunnar sem að unnu að 

breytingum í dagþjónustunni. Að sögn viðmælanda voru þeir ánægðir með samvinnuna 

eins og hér kemur fram: 

Við unnum saman eins og ein heild. Við ætluðum að breyta þessu dagþjónustuferli. Ég var 

alveg sérstaklega ánægð með það vegna þess að hér í Lækjarási erum við byrjaðar á þessu. 

Tilraunaverkefni Ísbrjótanna er farið af stað. Þeir eru byrjaðir að sækja val á vinnu/ verkefnum 

á aðra staði. Við höfum séð hvað það skilar sér í ánægju fólks sem hafa fengið tækifæri á því 

að prófa eitthvað nýtt.  

8.4.3 Þróun stefnu og framtíðarsýnar 

Fram kom í máli viðmælanda að þróun stefnu og framtíðarsýnar hefði tekið töluverðan 

tíma. Unnið hefur verið að í stefnumörkun í dagþjónustu frá árinu 2003 fyrir staðina í 

heild, og fyrir hvern stað fyrir sig. Síðan var heildarstefna í dagþjónustu mörkuð. Í máli 

viðmælenda kom fram: 

Þegar dagþjónustustefnan varð til, var hún búin að þróast í stefnumörkunarvinnunni í nokkur 

ár. Hún þróaðist í þetta sem við erum að vinna að í dag. Þannig að þetta hefur tekið langan 

tíma. Öll vinna gerir það. Af því að verið er að vinna með lifandi manneskjur. Þetta er ekki 
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eitthvað sem að gerist á einum degi. Þetta þarf að mótast og þróast og þarf að fá að breytast 

líka. Auðvitað eru einhverjir þröskuldar, en þeir eru til þess að yfirstíga þá. Þannig að við höfum 

alltaf fundið einhverjar leiðir. Það er aldrei nein leið lokuð. Þannig að ég get ekki sagt að þetta 

hafi verið erfitt. Þetta er búin að vera skemmtileg vinna og mjög, mjög lærdómsríkt. 

8.4.4 Miðlun framtíðarsýnar 

Að sögn viðmælanda hófst innleiðing framtíðarsýnar þegar allar stefnurnar voru skráðar. 

Þetta voru 17 staðfestar stefnur í aðskyldum málaflokkum. Þessar stefnur tengjast hvor 

annarri vegna þess að þetta er unnið undir einum málaflokki hjá Ás styrktarfélagi eins og 

hér kemur fram: 

Innleiðingin fyrir allt kerfið okkar var á Grand hóteli í janúar 2006, þar sem þjónustunotendur, 

foreldrar, aðstandendur og aðrir sem vildu koma voru mættir. Síðan voru stefnurnar settar upp 

á heimasíðu og út til allra staðanna okkar, bæði í búsetu og dagþjónustu. Síðan fór ég sjálf í 

eigin persónu inn á alla staði og innleiddi í alla starfsmannahópanna og fór yfir þær breytingar 

sem voru í gangi og hnykkti á því sem að fyrir hafði verið.  

Í framhaldi af þriðju endurskoðun voru stefnur sendar út og forstöðumenn fóru yfir 

breytingar, hver á sínum stað.  

Áður en tilraunahópurinn fór af stað var haldin kynningarfundur með fötluðum 

starfsmönnum. Í byrjun var erfitt að skilgreina í hverju breytingarnar væru fólgnar. Svo 

brugðið var upp á það ráð að kynna verkefnið sem tilraun var sem verið væri að þróa. Eins 

og hér kemur fram var tilraunaverkefnið kynnt á aðalfundi Áss styrktarfélags:  

Þann 14. desember 2010 samþykkti stjórnin heildarstefnu Áss styrktarfélags. Hún kveður á um 

að í dagþjónustu, skuli öll vinna/verkefni vera skilgreind sem vinna. Fólk hefur þá 

hugmyndafræði og hefur innstillt sér það, að þegar það fer út af heimili sínu er það að sækja 

vinnu. Svo framalega sem það er á vinnumarkaðsaldri. Það er lína félagsins. Það er allt vinna. 

Það er mismunandi framlag sem viðkomandi einstaklingur getur sett fram í hvert 

vinnu/verkefni sem honum er falið að vinna og þarf mismunandi stuðning á móti til að 

klára verkefni sín. 
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8.4.5 Andstaða starfsmanna 

Að sögn viðmælenda kom fram að breytingaferlið er óskaplega flókið verkefni. Þess vegna 

er svo mikilvægt að hvert verkefni sé ekki unnið í fljótfærni, heldur unnið þannig að vel 

takist til. Í hópi lykilstarfsmanna var mikið rætt á hvaða tímapunkti átti að segja tilteknum 

hópi frá tilraunaverkefninu og hvenær mátti segja öðrum hóp frá því: 

Það sem okkur fannst skipta miklu máli var að starfsfólk fengi fljótlega að vita hvað væri í 

gangi vegna þess að breytingar eru oft erfiðar fyrir fólk. Það krefst mikils undirbúnings að 

kynna þetta fyrir starfsfólki. Breytingar eru alltaf svolítið ógnandi, svo við gáfum þessu 

ákveðinn tíma. 

Fram kom í máli viðmælenda að það skiptir svo miklu máli að undirbúa breytingaferlið vel 

og í samstarfi með starfsfólki: 

Það sem er mesta vinnan er starfsfólkið, miklu frekar en þjónustunotendur. Það er í eðli fólks. 

Það sem þú þekkir þig ekki, þar stígur þú varlega til jarðar. Það gæti verið óþægilegt. Maður 

þarf að passa að það fari ekki út í þennan ótta við breytingar. En svo kemur breytingastjórnun 

þar inn í. Þannig að ég held að þessi verkefna/breytingastjórnun sé mjög gott tæki í svona 

verkefni. 

8.4.6 Áfangasigrar 

Í framhaldi af því var hrundið í framkvæmd tilraunahóp sem fékk nafnið Ísbrjótar. 

Tilraunarverkefnið heitir „Dagur fyrir mig-raunverulegt val“stendur yfir í átta vikur. 

Markmið Ísbrjótanna er að sýna fram á að verkefnið sé mögulegt, að kynna það og að 

tilgangur þess nái fram að ganga. Markmið þess er að draga úr/lágmarka og ef til vill eyða 

stofnanafyrirkomulaginu, ef vel tekst til. 

8.4.7 Ávinningur og úthald 

Í hópi viðmælenda kom fram að öll breytingarferli tekur tíma:  

Einungis það að setja verkferlið í ákveðið horf, er búið að taka langan tíma. Síðan þarf nokkur 

ár til þess að leyfa því að þróast í þá átt sem við viljum. En við erum byrjuð og ég hef góða trú á 

því að þetta eigi eftir að takast.  
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8.4.8 Breytingarnar festar í sessi  

Í viðtölum kom fram að reiknað er með að það taki sex mánuði með frávikum að innleiða 

þær breytingar eða laga þau atriði sem talið er að þurfi að laga. Í greiningarferlinu komu 

fram atriði sem verið er að gera vel og er í samræmi við stefnu félagsins og yfirlýst 

markmið. 

8.6 Hver eru gildi þess að hafa þroskaþjálfa í starfi? 

Fram kom í máli viðmælenda hjá Ás styrktarfélagi að nauðsynlegt væri að hafa fólk með 

sérmenntun í þroskaþjálfafræðum starfandi hjá félaginu. Þroskaþjálfar hafa 

hugmyndfræðina á hreinu. Þeir vita hvernig á að bregðast við í ólíkum aðstæðum. Enn 

fremur kom að það skiptir öllu máli að hafa fagfólk til þess að styðja við ófaglærða 

starfsmenn, bæði í búsetunni og dagþjónustunni.  

8.7 Staðan í dag 

Í þessum kafla er leitað svara við spurningunni: Hver er staðan í dag og hvernig gengur 

innleiðingaferlið og hvað skref hafa verið tekin í dagþjónustu? 

Staðan í dag er sú að undirbúningsferlinu er lokið og kynningin á tilraunaverkefninu er 

hafið. Tilraunahóparnir eru farnir af stað, svokallaðir Ísbrjótar og búið er að skipta 

verkefnum þar. Það er búið að kjósa í rýnihóp sem vinnur að sjálfstæðri úrvinnslu úr 

niðurstöðum tilraunahópsins um hvernig til hafi tekist með aksturinn og þeim 

utanaðkomandi verkferlum sem erfitt er að ráða við. Innri áhættuþættir eru ófatlaðir 

starfsmenn sem finnst sem sér gæti verið ógnað með því að þurfa að færa sig úr stað. 

Öðrum finnst það ekki. Að sögn viðmælenda er eftirsóknavert að bjóða starfsmönnum að 

velja: 

Sumum finnst gaman að fara út fyrir sinn starfsvettvang og öðrum finnst betra að hreyfa sig 

ekki. Það verða settir upp valmöguleikar fyrir starfsfólk sem búið er að móta.  

Verkefnin/vinnan byrjar fyrir alla fatlaða starfsmenn að hausti, ákveðnir valmöguleikar 

fyrir næsta vetur. Dagur fyrir mig-raunverulegt val: 

 Þannig að við erum að læra um leið og við tökum skrefin. Það er svo mikilvægt. 
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Það sem stefnt er að í dag er sú nýbreytni að verið er að skoða þjónustu sem Ás 

styrktarfélag er að veita og hvernig félagið er að standa sig. Það verða settar fram 

spurningakannanir á heimasíðunni, fyrir félagsmenn, notendur þjónustu og starfsmenn. 

Fram kom í máli viðmælenda að:  

Mikilvægasta verkefnið í dag, er endurhönnunin á dagþjónustunni. 

Ás styrktarfélag er að vinna að nýjum þjónustusamningi við Reykjavíkurborg. Þar verða 

hugsanlega breytingar í gegnum þann samning sem eru ekki komnar í höfn ennþá. 

8.8 Framtíðarsýn 

Í máli viðmælanda kom fram að markmiðið er að breyta öllu orðfæri í dagþjónustu yfir í að 

vera verkefnatengda og vinnutengda. Dagþjónusta verður fyrir fáeina einstaklinga, sem 

þurfa raunverulega þjónustu meginhluta dagsins. Á næstu árum verða töluverðar 

breytingar í gegnum þessa endurhönnun, sem nú hefur verið kynnt með þessu verkefni. 

Þær breytingar sem stefnt er að hjá Ás styrktarfélagi, er að virkja fatlað fólk enn meira í 

verkefni/vinnu. Markmiðið er að gera búsetuþjónustuna hjá Ás styrktarfélagi sjálfbærari. 

Félagið er að byggja íbúðarkjarna með sex sjálfstæðum íbúðum. Stefnt er að því að 

herbergjasambýli muni fara út úr kerfinu og hver og einn fái sína séríbúð. Fram kom í máli 

viðmælenda að markmiðið hjá Ás styrktarfélagi er alltaf að bæta sig og gera betur: 

 Við ætlum okkur að vera góð, helst best. 
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9. Umræður og samantekt 

Verkefni þessu er skipt upp í tvo hluta. Annarsvegar fræðileg umfjöllun en hún er 

bakgrunnur rannsóknarinnar sem gerð var og fjallað er um í seinni hluta verkefnisins. Í 

þessum kafla verður áhersla lögð á umræður og samantekt út frá meginmarkmiði þessa 

verkefnis sem varpar sýn á gildandi hugmyndafræði og lykiláherslur í starfi Ás 

styrktarfélags. Að lokum mun verða dregnar ályktanir. 

9.1 Gildandi hugmyndafræði og lykiláherslur 

Hvernig birtist hugmyndafræði í starfi Áss styrktarfélags? 

Í dag er sjónum beint að félagslegum skilningi á fötlun þar sem lagt er upp með að fötlunin 

sé samspil á milli einstaklingsins og samfélagsins. Þar er litið svo á að fötlun sé eðlilegur 

hluti af fjölbreytileika mannlífsins og samfélagið þurfi að koma á móts við ólíkar þarfir 

fólks. Í hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf er þetta skilgreint enn frekar. Þar er lögð 

áhersla á að öll erum við háð hvort öðru. Sjálfstæði byggist ekki á því að framkvæma allar 

athafnir daglegs lífs sjálfur, heldur er sjálfstæði byggt á þeim forsendum að fatlað fólk geti 

sagt til um hvernig þjónustu það þarf, þegar það vill og á þann hátt sem það kýs sjálft 

(Vilborg Jóhannsdóttir og fleiri, 2009). 

Hjá viðmælendum kom fram að öll stefnumörkun væri unnin með hliðsjón af 

mannréttindanálgun í þjónustu. Stuðst er við  27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks sem fjallar um vinnu og starf. Sú hugmyndafræði sem er ríkjandi núna 

er hugmyndafræðin um eðlilegt líf,fulla samfélagsþátttöku og jafnrétti. Í þeirri nálgun er 

verið að einblína á einstaklinginn og þá aðstoð sem hann þarf til þess að lifa eðlilegu lífi. Sú 

hugmyndafræði sem tekur við er sjálfstætt líf,þar sem fólk er við stjórnvölinn í eigin lífi og 

hefur sama valfrelsi og allir aðrir. Með því að bjóða upp á val í dagþjónustu er verið að 

nálgast hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 

 

 



78 
 

Hvernig birtast mannréttindi í starfi  Ás styrktarfélags? 

Velferðarráðuneyti hefur gefið út lög og reglugerðir til að tryggja fötluðu fólki félagslega 

þjónustu með viðeigandi stuðning hverju sinni. Lögin taka mið af samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þessi lög eru sett fram með það að markmiði að hægt 

sé að fullgilda samninginn hér á landi. Í lögunum kemur meðal annars fram að veita skuli 

einstaklingsmiða þjónustu sem taki mið af óskum fatlaðs fólks með því að veita þeim 

stuðning og samhæfa úrræði ólíkra þjónustuaðila á sviði menntunar, atvinnu og 

tómstunda (Velferðarráðuneyti, 2006). 

Viðmælendur mínir voru á einu máli um að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks væri það skjal sem allir horfðu til og væru sammála um að fatlað fólk ætti að 

fá þessi almennu réttindi sem allir aðrir hafa í raun. Þegar samningurinn var undirritaður 

hér á landi var rýnt í stefnur Ás styrktarfélags um hvort verið væri að vinna í samræmi við 

samninginn. Það var niðurstaðan. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks endurspeglast í gildum og framtíðarsýn Ás styrktarfélags. Í dag er verið að þróa 

breytingar á dagþjónustunni. Markmið er að uppfylla 27. grein samningsins um vinnu og 

starf.  

Hver er stefnumörkun í málaflokki fatlaðs fólks að hálfu hins opinbera? 

Velferðarráðuneyti lét gera úttekt á stöðu fatlaðs fólks fyrir flutning frá ríki til 

sveitarfélaga. Markmiðið var að afla upplýsinga um aðstæður fatlaðs fólks í lok ársins 2010 

í þeim tilgangi að hægt verði að meta faglegan ávinning af flutningi málaflokksins til 

sveitarfélaga að þrem árum liðnum, árið 2014 (Velferðarráðuneyti, e.d.-a.). 

Með þessari úttekt var lagður grunnur að gæðastýrði þjónustu. Þessar breytingar kallar á 

nýja stefnumörkun hjá stofnunum sem sjá um þjónustu við fatlað fólk. Þær þurfa að 

endurskoða hlutverk sitt upp á nýtt. Stofnunin þarf að fara í gegnum greiningarferli þar 

sem lagt er mat á stöðuna eins og hún er í dag sem er grunnurinn að stefnumörkun til 

framtíðar. 
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Hvernig birtist stefnumörkun hjá Ás styrktarfélagi? 

Greining ytri þátta varpa fram tækifærum sem eru í stöðunni og þeim þáttum sem að 

gætu ógnað stöðunni í dag. Greining innri þátta skilgreinir núverandi stöðu á gæðum 

þjónustunnar við fatlað fólk og hvaða þætti megi bæta svo að þjónustan verði betri. Þegar 

búið er að greina stöðuna eins og hún er í dag er hægt að vinna að stefnumörkum til 

framtíðar. Stefnumörkun endurspeglar gildi stofnunarinnar og sameinar starfsmenn 

hennar. Gildi eru kjarninn í starfi stofnunarinnar sem hún byggir starf sitt á. Hlutverk 

hennar kemur fram í gildum hennar sem lýsir hugsjónum hennar og þeirri hugmyndafræði 

sem hún stendur fyrir. Framtíðarsýn gefur raunsanna mynd af stefnumálum 

stofnunarinnar sem stefnt er að í framtíðinni (Haukur Ingi Þórsson og Helgi Þór Ingason 

2011).   

Að sögn viðmælenda kom fram að stefnur Ás styrktarfélags voru samdar í samvinnu við 

starfsmenn félagsins, notendur þjónustunnar og stjórnarmenn félagsins. Í heildarstefnur 

félagsins kemur fram að Ás styrktarfélag ætlar að breyta dagþjónustu til að auka valfrelsi 

fatlaðs fólks. Þegar stefnur félagsins voru samdar þróuðust gildin og framtíðarsýnin. Þau 

eru samin í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og nýjustu 

hugmyndafræði hverju sinni. Gildin eru kjarninn í því sem Ás styrktarfélag byggir 

starfssemi sína á. Gildin koma fram í heildarstefnu  Ás styrktarfélags. Þar kemur fram að 

virða skuli sjálfræði fatlaðs fólks og stuðla að velferð þeirra. Fötluðu fólki verði gefin kostur 

á að lifa sambærilegu lífi á við aðra í samfélaginu og þeim sé veittur stuðningur til þess 

eftir því sem við á hverju sinni. Styrktarfélagið vill sýna og sanna að fatlað fólk njóti 

virðingar, búi við jafnrétti, samskipan í þjóðfélaginu og fái fjölbreytta einstaklingsmiðaða 

þjónustu. Ás styrtarfélag vill vera framsækið og traust félag í þjónustu við fatlað fólk og 

aðstandendur þeirra. Framtíðarsýnin sem tekur mið af gildunum. Þegar framtíðarsýnin er 

fullmótuð þarf að kynna hana fyrir starfsfólki. Framtíðarsýn þarf að vera sýnileg  og 

starfsfólk þarf að hafa greiðan aðgang að henni. 
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Hvernig var staðið að innleiðingu breytinga hjá Ás styrktarfélagi? 

Eitt af lykilhugtökum í hugmyndafræði (change management) Kotters er skýr 

stefnumörkun um framtíðarsýn stofnunarinnar. Fyrst af öllu þarf að skilgreina markmið 

breytinganna og ástæður þeirra. Næsta skref er byggja upp hóp lykilstarfsmanna sem 

tekur að sér að undirbúa og leiða vinnuna. Samstarf hópsins þarf að vera byggt á 

gagnkvæmu trausti og virðingu. Þegar framtíðarsýn er mótuð er mikilvægt að draga upp 

huglæga mynd af ástandi framtíðarinnar sem er augljóslega ákjósanlegra en núverandi 

ástand, eða ástand sem að skapast ef ekkert er að gert. Vel skilgreind markmið og 

framtíðarsýn auðveldar breytingar og kveikir áhuga starfsmanna sem eru á móti 

breytingum. Framtíðasýnin þarf að vera skýr, einföld og raunhæf. Þegar framtíðarsýn er 

fullmótuð þarf að upplýsa starfsfólkið til þess að sem flestir hafi sameiginlegan skilning á 

henni. Nauðsynlegt er að huga að mannlega þættinum svo andstaða við breytingar 

myndist ekki. Mikilvægt er að kynna ávinning breytinganna til þess að draga kraftinn úr 

starfsfólki sem var á móti breytingunum í upphafi. Síðasta þrepið fellst í því að festa 

breytingar í sessi til langframa með víðtækum aðgerðum (Kotter, 1996). 

Að sögn viðmælenda kom fram að breytingaferlið er mjög flókið verkefni. Þess vegna er 

svo mikilvægt að hvert ferli fyrir sig sé unnið af vandvirkni. Í hópi lykilstarfsmanna sem 

voru viðmælendur í rannsókninni kom fram vangaveltur um hvenær væri hagkvæmast að 

kynna breytingar fyrir starfsfólki. Breytingar eru oft erfiðar fyrir fólk. Þær krefjast mikils 

undirbúnings. Breytingar eru alltaf svolítið ógnandi fyrir starfsfólk, svo viðmælendur gáfu 

þessu ákveðinn tíma. Það sem að tók mestan tíma var að kynna breytingarnar fyrir 

starfsfólkinu, miklu lengri tíma en fyrir þjónustunotendur. Það er í eðli fólks. Þar sem þú 

þekkir þig ekki, þar stígur þú varlega til jarðar. Stjórnandi þarf að sýna varkárni við 

innleiðingu breytinga svo að umræðan fari ekki út í þennan ótta við breytingar. En svo 

kemur breytingastjórnun þar inn. Að sögn viðmælenda kemur verkefna/breytingastjórnun 

sér vel og er gott verkfæri fyrir tilraunaverkefni eins og þetta.  
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Hverjar eru helstu forsendur breytinganna í starfi Áss styrktarfélags? 

Helstu forsendur breytinganna í starfi Áss styrktarfélags er mannréttindanálgun í þjónustu 

með áherslu á samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Enn fremur er verið 

að nálgast nýjustu hugmyndafræði um sjálfstætt líf og meira valfrelsi fyrir fatlað fólk. 

Möguleikar fyrir tilbreytingu verða í fyrirrúmi. Með þessari breytingu er tekið stórt skref í 

átt að 27. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fjallar um 

vinnu og starf. Breytingin hefur bein og óbein áhrif á aðrar greinar í sáttmálans (Þóra 

Þórarinsdóttir, 2012). 

Að sögn viðmælanda sækir Ás styrktarfélag forsendur/rök fyrir breytingar í dagþjónustu í 

27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem fjallar um vinnu og 

starf. 

Með yfirfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga þótti við hæfi að endurskoða stefnu 

félagsins til samræmis við lagabreytingar sem varð í málaflokki fatlaðra við yfirfærsluna 1. 

janúar 2011. Í framhaldi af því vann Ás styrktarfélag að tillögum um breytingar til 

samræmis við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. (Þóra Þórarinsdóttir 

og fleiri, 2011) 

9.2 Ályktun 

Velferðarráðuneyti lét gera úttekt á stöðu fatlaðs fólks fyrir flutning frá ríki til sveitarfélaga 

svo að hægt verði að meta faglegan ávinning af yfirfærslunni að þrem árum liðnum. Með 

þessari úttekt var lagður grunnur að gæðastýrði þjónustu. Velferðarráðuneyti annast 

opinbera stefnumörkum og gerð heildaráætlana í málaflokki fatlaðs fólks. Gæðastýrð 

þjónusta er byggð á faglegri þekkingu og gæðastarfi í þjónustu við fatlað fólk. Stefnt skal 

að því að þjónustan sé einstaklingsmiðuð, byggð á heildstæðri og sveigjanlegri 

þarfagreiningu í samráði við fatlað fólk. Gæðum þjónustunnar verður fylgt eftir með 

reglubundnu eftirliti og sérstökum mælikvörðum sem að leggja mat á þjónustuna. 

Velferðarráðuneyti ber ábyrgð á skilgreindum árangursmælikvörðum. Þannig verður fylgst 

með því að settum markmiðum sé náð. 
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Þessi úttekt kallar á nýja stefnumörkun hjá stofnunum sem sjá um þjónustu við fatlað fólk. 

Þau þurfa að innleiða opinbera stefnumörkun í starfsemi sína. 

Þegar unnið er að stefnumörkun er mikilvægt að skipuleggja greiningarferlið vel áður en 

hafist er handa. Ás styrktarfélag hóf greiningaferlið um síðustu aldarmót. Það var lagður 

grunnur að stefnumörkun félagsins.  

Á næstu árum þróuðust gildin og framtíðarsýnin þegar unnið var að því að móta stefnur 

félagsins. Stefnurnar gefa heildarsýn yfir gildi og framtíðarsýn félagsins sem ætlunin er að 

vinna að á næstu árum. Í dag er verið að innleiða 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks um vinnu og starf, í dagþjónustu hjá Ás styrktarfélagi. Aðrar 

greinar samningsins styðja hver við aðra í þeim úrbótum sem unnið hefur verið að í 

dagþjónustu Ás styrktarfélags. 

Fyrri stefnumörkun hjá Ás styrktarfélagi er hugmyndafræðin um eðlilegt líf,fulla 

samfélagsþátttöku og jafnrétti. Í þeirri nálgun er verið að einblína á einstaklinginn og þá 

aðstoð sem hann þarf til þess að lifa eðlilegu lífi. Sú hugmyndafræði sem horft er til 

framtíðar er sjálfstætt líf, þar sem fólk er við stjórnvölinn í eigin lífi og hefur sama valfrelsi 

og allir aðrir. Með því að bjóða upp á val í dagþjónustu er verið að nálgast 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 

Við þróun breytinganna var stuðst við átta stiga breytingaferli John P. Kotters. Öllum 

stigum var fylgt og engu ferli var sleppt. Markmið og ástæður voru greindar. 

Lykilstarfsmenn voru stjórnendur og yfirmenn í dagþjónustu. Þróun framtíðarstefnu tók 

nokkur ár þar sem dregin var upp huglæg mynd af aðstæðum í framtíðinni sem var 

ákjósanlegra en núverandi ástand. Miðlun framtíðarsýnar voru kynntar fyrir öllum 

starfsmönnum og aðstandendum þeirra á aðalfundi og í minni starfshópum inn á hverjum 

starfsvettvangi fyrir sig. Skilaboðin voru skýr. Ákveðið var að fara af stað með tilraunahóp í 

dagþjónustu þar sem verkefni eru mismunandi eftir starfstöðvum. Fatlað fólk getur valið 

úr mismunandi tilboðum eftir áhugsviði sínu. Eitt mikilvægasta skrefið er að vinna á móti 

andstöðu starfsmanna með viðeigandi fræðslu og þjálfun. Áfangasigur vannst þegar 

tilraunahópur Ísbrjótanna fór af stað til að prófa ferlið og sníða af hnökra áður en allir 
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verða með í þessu nýja vinnu/verkefnavali. Lokastigið í breytingaferlinu er ólokið vegna 

þess að í dag er verkefnið enn á tilraunastigi. Rýnihópurinn skilar sínum niðurstöðum eftir 

að tilraunaverkefninu lýkur þann 27. apríl 2012. 

Staðan í dag er sú að það ríkir almenn ánægja í tilraunahópnum með tilraunaverkefnið og 

framvindu þess. Hjá lykilstarfsmönnum kom fram að verkefna/breytingastjórnun er gott 

verkfæri til þess að skipuleggja verkferla sem vinna á eftir. Þegar farið er eftir ákveðnu ferli 

hafa lykilstarfsmenn betri yfirsýn og eru tilbúnir til þess að taka þátt í þeirri vinnu sem á 

sér stað í gegnum ákveðið breytingaferli. Að sögn viðmælenda er mikilvægt að fylgja átta 

skrefa ferlum breytingastjórnunar. Hvert skref tekur ákveðin tíma. Að sögn viðmælenda er 

nauðsynlegt að vera meðvitaður um tilganginn, markmiðin og því sem stefnt er að í 

framtíðinni.  
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Lokaorð 

Áhugi minn  á mannréttindamálum var kveikjan að þessu verkefni. Þegar unnið er að 

framfaramálum í málaflokki fatlaðs fólks og annarra jaðarhópa er mikilvægt að vera með 

réttu verkfærin til að meta tilgang þess, markmið og framtíðarsýn. Mikilvægt er að fylgja 

opinberi stefnumörkun um gæðastýrða þjónustu. Þau gæðaviðmið sem stuðst er við er sú 

mannréttindanálgun sem kemur fram í samningi Sameinuð þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Í ljósi þess er brýnt að vanda til verka svo hægt sé að fullgilda samninginn hér á landi. 

Á þann hátt er hindrunum rutt úr vegi og reistir vinnupallar fyrir fatlað fólk og aðra hópa 

sem berjast fyrir einu heildrænu samfélagi sem bíður upp á jöfn tækifæri fyrir alla þá sem 

búa í þessu þjóðfélagi. 
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