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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um eftirlit með þjónustu við fatlað fólk. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða með hvaða hætti ríki og sveitarfélög framfylgi því eftirliti sem þeim er falið í lögum 

og hvort eftirlitið hafi verið eflt eftir að ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk fluttist frá ríki til 

sveitarfélaga árið 2011. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt og voru þrír staðlaðir 

spurningalistar sendir til fagfólks. Tekin voru átta viðtöl, tvö við starfsmenn 

velferðarráðuneytis, fimm við starfsmenn sveitarfélaga og eitt upplýsingaviðtal við 

starfsmann hagsmunasamtaka. Meginniðurstöður eru að ríkið, sem fer með ytra eftirlit, 

vinnur að skilgreiningum í samstarfi við Samband Íslenskra sveitarfélaga og hefur hafið 

gagnasöfnun á upplýsingum um þjónustu frá sveitarfélögunum. Tvisvar hefur verið kallað 

eftir gögnum frá sveitarfélögunum og gefin hefur verið út skýrsla fyrir árið 2011. 

Sveitarfélögin, sem bera ábyrgð á þjónustunni og innra eftirliti hafa þurft tíma til þess að 

kynnast málaflokknum og eru að vinna að því að móta stefnu sveitarfélaganna í þjónustu við 

fatlað fólk. Formlegt innra eftirlit sveitarfélaganna hefur ekki verið tekið upp en tvö 

sveitarfélög/þjónustusvæði af fimm hafa skilgreint hvernig eftirliti skuli háttað. Núverandi 

eftirlit sveitarfélaganna er óformlegt og fer að mestu fram með samráði og stuðningi við 

forstöðumenn.  

 

 

Lykilorð: Eftirlit, fatlað fólk, fötlun, sveitarfélög, ríkið, löggjöf. 
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Abstract 

The paper discusses supervision of services for people with disabilities. The aim of the study 

is to examine in which way the state and municipalities implement supervision, assigned to 

them by law, and whether the supervision has been increased by those responsible for 

services for disabled people since it moved from state to municipal in 2011. Qualitative 

research method was applied and three standardized questionnaires sent to professionals. 

Eight interviews were conducted; two with employees of the Department of Welfare; five 

with employees of the municipalities; and one informational interview with an employee of 

an organizational interest group.  

The main conclusions are that the state, which has the external supervision, is in the 

process of defining definitions, in cooperation with the Association of Local Authorities in 

Iceland, and have commenced a collection of information on services from the 

municipalities. Twice has data been collected from the municipalities and a report was 

published in 2011. Municipalities, which are responsible for the service and internal 

supervision, needed time to become familiar with these issues and are working on 

developing a policy for local services for disabled people. Formal internal supervision by 

municipalities has not been adopted, but two municipalities/service area of five have 

defined how supervision should be carried out. Currently supervision by municipalities is 

informal and takes place primarily through consultation and support for directors. 

 

Keywords: Supervision, disabled people, municipalities, the state 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til 30 eininga á meistarastigi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ritgerðin var unnin haustið 2013 undir leiðsögn Láru 

Björnsdóttur, félagsráðgjafa MA og aðjúnkt við félagsráðgjafardeild og byggir á rannsókn 

sem framkvæmd var í október það sama ár. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Lára 

Björnsdóttir fyrir gott samstarf, fagmannlega leiðsögn og gagnlegar ábendingar. 

Mínar bestu þakkir fá viðmælendur mínir sem gáfu sér tíma til þess að ræða við mig. 

Fyrir yfirlestur ritgerðar og þýðingu á úrdrætti þakka ég þeim Ingunni Oddsdóttur og Björk 

Hlöðversdóttur. Eiginmanni mínum Bjargmundi og börnum okkar þakka ég fyrir ómældan 

stuðning og þolinmæði. Að lokum þakka ég fjölskyldu minni og nánum vinum fyrir endalausa 

þolinmæði og hvatningu meðan á vinnslu verkefnis stóð. 
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1 Inngangur 

Mikil vitundarvakning hefur orðið síðustu áratugina orðið á hugmyndafræði um bætt lífsgæði 

fyrir fatlað fólk. Lagaleg réttindi þeirra hafa einnig verið í örri þróun og eru sífellt til 

endurskoðunar. Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 mörkuðu þáttaskil í lagalegum 

réttindum fatlaðs fólks hér á landi og höfðu Landssamtökin Þroskahjálp og aðildarfélög 

samtakanna mikil áhrif en fulltrúar þeirra tóku þátt í að vinna frumvarp laganna. Markmið 

laganna voru byggð á hugmyndafræði um jafnrétti og eðlilegt líf til jafns við aðra 

þjóðfélagsþegna.  

Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983 voru fyrstu heildarlögin í málefnum fatlaðs fólks 

en áður höfðu þau aðeins gilt fyrir fólk með þroskaskerðingar. Með lögum um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992 var farið að undirbúa flutning á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til 

sveitarfélaga í því skyni að bæta þjónustuna og koma henni nær fólkinu (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  

Um árabil hefur verið gagnrýnt að eftirlit með stofnunum fatlaðs fólks og þjónustu við 

fatlað fólk sé ábótavant og hefur í framhaldi þess verið gerð tilraun til þess að efla eftirlitið í 

hvert sinn sem ný lög taka gildi. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar (2010) er fjallað um að eftirliti 

sé verulega ábótavant og að á því verði að finna lausn. Við endurskoðun laga um málefni 

fatlaðs fólks 2010 lagði velferðarnefnd Alþingis áherslu á orð Ríkisendurskoðunar um að 

eftirlit með þjónustu við fatlað fólk yrði að efla og bera lögin þess merki með ákvæðum um 

tvíþætt eftirlit, ytra eftirlit á ábyrgð og kostnaði velferðarráðuneytis og innra eftirlit á ábyrgð 

og kostnaði sveitarfélaganna.  

1.1 Tilgangur og markmið  

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvernig lögbundnu eftirliti með 

þjónustu við fatlað fólk er fylgt eftir eftir að þjónusta við fatlað fólk fluttist frá ríki til 

sveitarfélaga. Eins er markmiðið að skoða helstu lagabreytingar sem koma að eftirliti og 

bættum réttindum fyrir fatlað fólk.  

Eftirlit með þjónustu við fatlað fólk er mikilvægur þáttur í framkvæmd þjónustunnar 

sem nú er í höndum sveitarfélaga. Bæði þarf að hafa eftirlit með þeirri þjónustu sem fötluðu 

fólki er veitt sem og að hafa eftirlit með að þjónustan sé í samræmi við ólíkar þarfir hins 

fatlaða. 
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Í ritgerðinni mun leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

Hvernig sinnir ríki og sveitarfélög eftirliti því sem þeim er falið í lögum um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992?  

Hefur eftirlit með þjónustu við fatlað fólk verið eflt frá því að málaflokkur málefna fatlaðs 

fólks flutti til sveitarfélaganna?  

1.2 Val á viðfangsefni 

Málefni fatlaðs fólks hafa verið mér mjög hugleikin síðustu ár en fyrir sjö árum hóf ég störf í 

móttöku á svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi. Fyrir þann tíma hafði ég enga 

þekkingu á málefnum fatlaðra fyrir utan kynni mín á tveimur strákum með Down‘s heilkenni 

þegar ég var lítil stúlka. Fljótlega eftir að ég hóf störf uppgötvaði ég að ég var í raun hrædd 

við fatlað fólk, nánar tiltekið fólk með þroskahömlun og Down‘s heilkenni. Á þessum tíma var 

mikil mannekla á heimilum fatlaðs fólks og tók ég þá ákvörðun að ráða mig í hlutastarf á 

sambýli. Ástæðan var einkum sú að ég vildi takast á við þennan ótta. Eftir fyrstu vaktina var 

ég komin yfir hræðsluna. Ég hef unnið í afleysingum með skóla og í fullu starfi á heimilum 

fatlaðs fólks á sumrin, meðan ég hef stundað nám í félagsráðgjöf. Þau heimili sem ég hef 

unnið á eru svokölluð herbergjasambýli og búa fimm íbúar á hvoru heimili.  

 Þegar ég hóf störf var reksturinn í höndum ríkisins eða hjá svæðisskrifstofum málefna 

fatlaðra. Regluleg fræðslunámskeið voru haldin á vegum Svæðisskrifstofunnar fyrir 

starfsfólkið. Gæðaeftirlit var með heimilunum og fyrir kom að starfsfólk skrifstofunnar kæmi 

án þess að gera boð á undan sér til þess að leggja mat á starfsemina. Eftir að málaflokkurinn 

fluttist til sveitarfélaganna upplifði ég að dregið hefði úr eftirlitinu. Minni fræðsla var í boði 

og ekki sjáanlegt gæðaeftirlit.  

 Eftir því sem ég var lengur í námi vöknuðu  ýmsar spurningar, svo sem hver væri 

stefna sveitarfélagsins í málefnum fatlaðs fólks? Gefur sveitarfélagið út stefnu um hvernig 

eigi að reka heimili fyrir fatlað fólk eða er það byggt á geðþóttaákvörðun forstöðumanns? 

Eru heimilisaðstæður fatlaðs einstaklings byggðar á hugmyndafræði forstöðumanns? Getur 

verið að bakgrunnur eða menntun forstöðumanna ráði heimilislífi fatlaðs einstaklings, eða 

jafnvel öllu hans lífi? Mér hefur einnig þótt skorta fræðslu fyrir starfsfólk meðal annars um 

lög og réttindi fatlaðs fólks og þá hugmyndafræði sem vinna ætti eftir. 
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 Þessar vangaveltur mínar ásamt reynslu af vinnu í þjónustu við fatlað fólk leiddu til 

hugleiðinga um eftirlit með þjónustu við fatlað fólk. Er eftirlit til staðar? Með hvaða hætti fer 

það fram? Er eftirlitið nægjanlegt?  

 Þrátt fyrir að mér virtist eftirlit minna nú en fyrir yfirfærsluna frá ríki til sveitarfélags 

er kveðið á um eftirlit með þjónustunni í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með 

síðari breytingum. Bæði er kveðið á um ytra eftirlit ríkisins sem og innra eftirlit sveitarfélaga.  

Val á viðfangsefni var því ekki erfitt, því ég taldi virkilega áhugavert að skoða hvort 

breyting hafði orðið á eftirlitinu við yfirfærslu málafloksins frá ríki til sveitarfélaga.  

1.3  Uppbygging ritgerðar 

Uppbyggingu ritgerðarinnar er þannig háttað að ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta 

kaflanum er inngangur ritgerðar. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun rannsóknarinnar og 

skiptist hann í fimm undirkafla. Þar er fjallað um kenningar, þróun réttinda fatlaðs fólks, 

lagaleg réttindi fatlaðs fólks, hlutverk stjórnvalda og eftirlit í samræmi við ákvæði samnings 

Sameinuðu þjóðanna. Í þriðja kaflanum er fjallað um framkvæmd og aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru 

síðan umræður og lokaorð.  





  

15 

2 Fræðilegur hluti  

Hér verður fjallað um fræðilegan grundvöll ritgerðarinnar. Fræðilegi kaflinn skiptist í fimm 

undirkafla. Í fyrsta hluta verður fjallað um kenningar sem nauðsynlegt er að hafa í huga 

þegar unnið er að þjónustu við fatlað fólk. Í öðrum hluta verður fjallað um þróun réttinda 

fatlaðs fólks. Þar verður fjallað um þróun hugmyndafræðinnar, áhrif Sameinuðu þjóðanna á 

réttindi fatlaðs fólks og þróun málaflokksins hér á landi. Í þriðja hluta verður fjallað um 

lagaleg réttindi fatlaðs fólks hér á landi. Í fjórða hluta verður fjallað um hlutverk stjórnvalda í 

málefnum fatlaðs fólks samkvæmt lögum. Í fimmta og síðasta hlutanum verður fjallað um 

eftirlit í Bretlandi og hvernig því er háttað þar í landi.  

2.1 Kenningar 

Málefni fatlaðs fólks má skoða út frá mörgum kenningum en hér að neðan verða skoðaðar 

kenningar sem notast hefur verið við í félagsráðgjöf og í vinnu með fötluðu fólki.  

2.1.1 Valdefling  

Valdefling (e. empowerment) er hugmyndafræði sem á síðustu árum hefur fengið ört vaxandi 

athygli í vinnu með fötluðu fólki. Hugtakið valdefling hefur mikið verið notað við skipulag á 

heilbrigðis- og félagsþjónustu (Lára Björnsdóttir, Halldór S. Guðmundsson, Kristín 

Sigursveinsdóttir og Auður Axelsdóttir, 2011). Valdefling er vítt hugtak og erfitt er að finna 

eina ákveðna skilgreiningu sem nær yfir það. Að baki hugmyndafræðinnar er enginn einn 

ákveðinn hugmyndasmiður en hún er talin hafa þróast út frá sálfræðikenningum og á rætur 

sínar að rekja til sjálfshjálparhópa, notendahreyfinga og hagsmunahreyfinga (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; Lára Björnsdóttir o.fl., 2011). Hugtakið valdefling hefur þróast innan 

ýmissa fagstétta svo sem í félagsráðgjöf, sálfræði, hjá þroskaþjálfum og iðjuþjálfum.  

Vald er félagslega skilgreint og getur því tekið ýmsum breytingum og er ekki endanlegt. 

Valdefling er háð félagslegum samskiptum sem geta ýmist aukið vald einstaklingsins eða 

dregið úr því. Lára Björnsdóttir o.fl. (2011) fjalla um tvær ráðandi víddir hugtaksins 

valdeflingar. Önnur er sálræn nálgun bundin við einstaklinginn og hefur með sjálfsmat og 

sjálfsmynd hans að gera en hin er félagsleg nálgun sem snýr meira að því að hafa tök á eigin 

lífi og aðstæðum. 



 16 

Valdefling byggir á að einstaklingnum sé gefið val og fái að hafa áhrif á þjónustu sem 

hann fær og tækifæri til þess að stjórna eigin lífi (Lee og Hudson, 2012 

Judy Chamberlin (1997) setti fram vinnuskilgreiningu á valdeflingu, eftir að hafa unnið 

með sjálfshjálparhópum í geðheilbrigðisþjónustu, til þess að skilgreina hvaða merkingu orðið 

valdefling hafði fyrir fólkið í hópunum. Tekin voru saman fimmtán atriði niðurstaðnanna sem 

talin voru sýna hvað best skilgreiningu valdeflingar.Eitt af atriðunum var að hafa vald til þess 

að taka ákvarðanir. Samkvæmt Chamberlin gerir fagfólk ekki alltaf ráð fyrir því að notendur 

geðheilbrigðisþjónustu geti sjálfir tekið réttar ákvarðanir um líf sitt. Fagfólk hefur ákveðnar 

skoðanir um meðferðir sem taldar eru hjálpa og er notendum oft ekki gefið tækifæri á að 

taka ákvörðun um hvað þeir telja sér fyrir bestu. Notendur þurfa að fá þjálfun í að taka eigin 

ákvarðanir og láta þær í ljós. Enginn getur lært að vera sjálfstæður ef honum er ekki veitt 

tækifæri til þess að taka ákvarðanir um eigið líf.  

Chamberlin (1997) fjallaði einnig um það að valdefling snúist um að gefa 

einstaklingunum upplýsingar um þá valmöguleika sem eru í boði og að gefa þeim 

raunverulegt tækifæri til þess að skoða hvern þeirra og taka ákvörðun út frá því. Hún sagði 

einnig þekkt að fagfólk dragi úr valmöguleikum í því skyni að þvinga fólk til þess að velja það 

sem þeir telja einstaklingnum fyrir bestu. Einstaklingurinn þarf að læra að hugsa á 

gagnrýninn hátt, læra á nýjan hátt og sjá hlutina á annan máta. Einstaklingurinn þarf að fá 

tækifæri til þess að þekkja sjálfan sig og þekkja kosti sína og veikleika. Gefa þarf 

einstaklingnum tækifæri á að segja sína skoðun án þess að það sé flokkað sem stjórnsemi. 

Hann þarf einnig að læra að tjá reiði. Oft telja fagaðilar að einstaklingur sem sýnir reiði sé 

stjórnlaus eða að missa tökin jafnvel þó að reiðin sé réttlætanleg og að ekki þætti óeðlilegt 

að heilbrigður einstaklingur sýndi sömu viðbrögð. 

Chamberlin (1997) fjallar um mikilvægi þess að einstaklingurinn fái tækifæri til þess að 

læra hæfni sem hann sjálfur telur mikilvæga, til dæmis samskiptahæfni. Fagaðilar krefjast oft 

að notendur þjónustu læri nýja hæfileika sem einstaklingurinn hefur engan áhuga á í stað 

þess að gefa honum tækifæri til þess að læra hluti sem þeir hafa áhuga á að læra. Með því 

næst í flestum tilfellum mun meiri ávinningur. Áriðandi er að breyta viðhorfi annarra um 

hæfni og getu einstaklingsins til framkvæmda. Almenningur og fagfólk er oft með fordóma í 

garð fatlaðs fólks. Það lítur á þá sem vanhæfa til þess að þekkja þarfir sínar og að sinna sér. 

Eftir því sem einstaklingurinn er færari í að taka stjórn á eigin lífi breytist álit almennings. 

Þegar hann öðlast virðingu annarra verður hann sjálfsöruggari og breytir með því áliti 
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annarra enn frekar. Einnig er mikilvægt að einstaklingurinn hafi ekki fordóma gagnvart 

sjálfum sér og komi til dyranna eins og hann er klæddur en með því sýnir hann mikið 

sjálfsöryggi. Þegar fólk styrkist í valdeflingunni eykst geta þeirra og sjálfstraust. Leiðir það til 

aukinnar getu til þess að hafa stjórn á eigin lífi sem aftur bætir sjálfsmynd þeirra. Neikvæða 

staðalímyndin sem fólk hefur haft um fatlaða breytist. Fólk getur valið að endurskilgreina 

staðalímyndina svo hún standi fyrir jákvæðan eiginleika. Mikilvægt er að hafa í huga að fatlað 

fólk hefur réttindi. Þegar fólk þekkir réttindi sín og skilur út á hvað þau ganga, eykst 

sjálföryggi þeirra og styrkur.  

Þegar unnið er með fötluðu fólki þarf að hafa atriðin hér að framan í huga. Þessar 

skilgreiningar eiga kannski ekki við um allt fatlað fólk en margar þeirra gera það með 

smávægilegum breytingum. Mikilvægt er að gefa fólki tækifæri á að hafa vald í eigin lífi. 

Margt fólk með þroskaskerðingu hefur aldrei haft vald yfir eigin lífi eins og kemur fram í grein 

Robert Martin (2006). Fagfólk hafði trú á því að það væri betur til þess fallið að taka 

ákvarðanir um líf hans. Í frásögn Martins er einnig sagt frá því þegar hann flytur inn á sambýli 

og starfsfólkið kennir honum að taka eigin ákvarðanir og að hafa stjórn á eigin lífi. 

Valdeflingin byrjaði hægt á því að hann fékk að velja föt, velja mat og velja hvað hann vildi 

horfa á Með því að kenna einstaklingnum að taka eigin ákvarðanir þroskast hann og 

sjálfstraust eykst. Þegar sjálfstraustið hefur aukist er auðveldara að læra að taka stærri 

ákvarðanir eins og hvar hann vilji  búa? Með hverjum vill hann búa? Vill hann giftast? Með 

auknum ákvörðunum fylgir meiri ábyrgð og sjálfsvirðing eykst(Martin, 2006). 

2.1.2 Heildarsýn 

Hugmyndafræðin um heildarsýn kom fyrst fram hjá einum aðalfrumkvöðli 

félagsráðgjafarinnar, Mary Richmond. Richmond var fædd árið 1861 í Bandaríkjunum. Hún 

var frumkvöðull á sviði menntunar félagsráðgjafa og skrifaði bækur þar sem lögð var áhersla 

á aðferðir og úrræði í góðgerðarmálum. Árið 1899 var gefin út bókin The Friendly Visiting 

among the Poor og árið 1917 skrifaði hún Social Diagnosis en með tilkomu hennar var lagður 

grunnur að viðurkenndum starfsaðferðum félagsráðgjafa. Bókin What is Social Case Work?  

kom út 1922 og var lengi notuð við kennslu í félagsráðgjöf (Ása F. Þorgeirsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir 2008; Beels, 2002; Murdach, 2007).  

Eitt þekktasta verkfæri félagsráðgjafa er heildarsýn. Einstaklingnum er þá mætt þar 

sem hann er staddur og aðstæður hans skoðaðar út frá honum og umhverfi hans.  



 18 

Það er margt sem kemur að mótun einstaklingsins. Hvar fæddist hann, hvernig voru 

uppeldisskilyrði hans, varð hann fyrir áföllum í lífinu og hvernig vann hann úr þeim? Allir 

þessir þættir og fleiri til hafa áhrif á einstaklinginn og móta hann í þann sem hann er í dag. 

Það er því mikilvægt að skoða aðstæður hvers og eins og kortleggja þau bjargráð sem 

einstaklingurinn hefur sem og styrkleika hans og galla. Til þess að félagsráðgjafi geti veitt 

einstaklingi hjálp til sjálfshjálpar þarf hann að þekkja aðstæður einstaklingsins og vinna út frá 

heildarmyndinni (Farley, Smith og Boyle, 2006; Hrefna Ólafsdóttir, 2006; Lára Björnsdóttir, 

2006). 

Í vinnu með fötluðu fólki sem og í stefnumótun með málefni fatlaðs fólks er mikilvægt 

að unnið sé út frá hugmyndafræði heildarsýnar. Í stefnumótun þarf að hafa í huga alla þá 

þætti sem viðkoma fötluðum einstakling, svo sem húsnæðismál, atvinnumál, fjölskyldulíf, 

endurhæfingu, tómstundir, aðstoð við daglegt líf og aðgengi. Úrræðin þurfa að vera 

margvísleg til þess að mæta eftirspurn ólíks notendahóps. Þjónusta við fatlað fólk þarf að 

vera einstaklingsmiðuð og hugsuð gaumgæfilega út frá hverjum og einum. Spyrja þarf hvert 

er bakland hins fatlaða, styrkleikar hans og bjargráð? Þessi atriði þarf að hafa í huga þegar 

unnið er með fötluðu fólki því þarfir þeirra eru jafn misjafnar og þau eru mörg.  

2.2 Þróun réttinda fatlaðs fólks 

Hér verður fjallað um þróun réttinda fatlaðs fólks. Fyrst verður fjallað um þróun 

hugmyndafræðinnar í málefnum fatlaðs fólks. Þar á eftir verður fjallað um áhrif Sameinuðu 

þjóðanna á réttindi fatlaðs fólks og að lokum verður fjallað um lög sem viðkoma málefnum 

fatlaðs fólks.  

2.2.1 Þróun hugmyndafræði 

Vitundarvakning hefur orðið síðustu áratugina í málefnum fatlaðs fólks bæði meðal 

fræðimanna og almennings. Eftir seinni heimstyrjöldina urðu miklar framfarir í málaflokknum 

sem lutu að fjárhagslegum réttindunum sem og almennri þjónustu.  

  Nokkur sjónarhorn hafa haft áhrif á þróun málefna fatlaðs fólks og verður farið yfir 

nokkur þeirra hér. 

2.2.1.1 Læknisfræðilega sjónarhornið (e. biomedical) 

Læknisfræðilega sjónarhornið má rekja til félagsfræðingsins Talcott Parsons. Var þetta 

sjónarhorn ríkjandi í vestrænum heimi stóran hluta 20. aldarinnar. Hann taldi fötlun 
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andstæðu við það sem talið var  heilbrigt og eðlilegt. Í læknisfræðilega sjónarhorninu er 

sjónum beint að því að greina andleg eða líkamleg afbrigði og veita lækningu, meðferð, 

endurhæfingu, umönnun eða fræðslu. Í læknisfræðilega sjónarhorninu eru ytri aðstæður eða 

umhverfi einstaklings ekki skoðað. Litið er  á fatlaðan einstakling sem frávik frá hinu 

heilbrigða sem er upp á aðra kominn og þarfnast umönnunar, þjálfunar, meðferðar eða 

lækningar. Læknisfræðilega sjónarhornið var ráðandi í starfi ýmissa fagaðila svo sem við 

heilbrigðis- og félagsþjónustu, menntakerfið og víðar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Fræðimenn, til að mynda félagsfræðingar, sálfræðingar og uppeldisfræðingar,  hófu að 

rannsaka hvernig áhrif lífsskilyrði, uppeldi og umhverfi hafa áhrif á líf fólks. Rannsóknir John 

Bowlby árið 1949 á vistheimilum fyrir munaðarlaus börn og René Spitz árið 1945 um 

stofnanaskaða einstaklinga opnuðu augu fagfólks og fræðimanna. Í kjölfarið mátti sjá 

áherslur á stofnunum breytast. Rannsóknir Bowlby og Spitz ásamt rannsóknum fleiri 

fræðimanna urðu til þess að farið var að líta á fólk með þroskaskerðingu öðrum augum en 

áður hafði verið gert. Fólk með þroskaskerðingu var ekki lengur talið sjúkt heldur varð að 

einstaklingum sem þurftu á aðstoð, stuðningi og umönnun að halda til þess að geta tekist á 

við daglegar athafnir (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Á sama tíma breyttust áherslur í 

velferðarmálum á Norðurlöndunum. Með þróun nýrrar hugmyndafræði komu aðrar áherslur. 

Ný hugmyndafræði kynnti til sögunnar aukin mannréttindi fyrir fólk með fötlun. Svíþjóð var 

fyrst norðurlandaþjóða til þess að endurskoða málefni fatlaðs fólks árið 1951 og setti til þess 

á laggirnar nefnd sem fara átti yfir stöðu þeirra. Hugmyndafræði Brent Nirje um eðlilegt líf 

hafði umtalsverð áhrif á nefndina sem sagði fatlað fólk eiga rétt á að lifa eðlilegu lífi í 

samfélaginu í stað þess að vera lokað inni á stofnun. Upphaflega áttu breytingarnar einungis 

við um fólk með hreyfihömlun og á þeim tíma var lítið farið að hugsa um fólk með aðrar 

fatlanir. Þessar breytingar mörkuðu þó upphafið að endurskoðun hugmyndafræðinnar sem 

átti eftir að bæta hag þroskaskertra og annarra hópa fatlaðs fólks. Þrátt fyrir að Svíar hafi 

verið fyrstir til þess að hefja endurskoðun á málefnum fatlaðs fólks voru Danir fyrstir til 

þessað setja lög um þjónustu við fólk með þroskaskerðingu árið 1959. Hugmyndafræði um 

eðlilegt líf (e. normalisering) var notuð í stefnumótunina og var hugmyndafræðin lengi höfð 

að leiðarljósi í uppbyggingu á þjónustu við fatlað fólk í vestrænum ríkjum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  
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2.2.1.2 Eðlilegt líf (e. normalization) 

Þegar þjónusta við fatlað fólk er skipulögð er nauðsynlegt að hafa góða þekkingu á 

kenningum sem lagðar hafa verið fram.  

Kenningarsmiðurinn og félagsfræðingurinn Bengt Nirje er einn af þeim sem höfðu 

áhrif á  líf fatlaðs fólks er hann setti fram kenningu sína um eðlilegt líf árið 1969 eftir að hafa 

unnið með fötluðu fólki víða um heim.  Þrátt fyrir að Nirje hafi sett fram kenninguna höfðu 

aðrir unnið með hugmyndafræðina og má rekja hana allt aftur á átjándu öld (Lemay,1995; 

Nirje, 1994). 

Með kenningunni vildi Nirje leggja áherslu á að fatlað fólk fengi að lifa í sama 

umhverfi og við sömu lífsskilyrði og almennt gerist í þjóðfélaginu. Aðlaga á umhverfið að 

þörfum hins fatlaða svo að það hamli þeim ekki í að lifa sem eðlilegustu lífi. Nirje lagði 

áherslu á að þetta ætti við um alla fatlaða einstaklinga, hvort sem fötlunin væri andleg, 

líkamleg eða hvoru tveggja. Hann fjallaði jafnframt um að eðlilegt líf ætti við alla, óháð stigi 

fötlunar eða þroskaskerðingar og eins óháð aldri (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Nirje, 1994). 

Nirje (1999) lagði áherslu á að kenningin væri höfð í huga á öllum stigum lífsins. Hún kæmi 

við uppeldi, kennsluþjálfun, tómstundaiðkun, búsetu, atvinnu og við alla þá þætti sem snertu 

líf fatlaðs einstaklings svo sem umhverfi hans og samfélagi. 

Nirje (1999) lagði áherslu á að fatlaðir einstaklingar lifðu í eðlilegum takti lífsins. Það 

þýðir að hinn fatlaði vaknar á morgnana og fer fram úr og klæðir sig. Hinn fatlaði fer út af 

heimilinu, til dæmis í vinnu, skóla eða hæfingu. Nirje fjallaði um að áríðandi væri að þroski 

fatlaðs fólks væri virtur og þeim gefið tækifæri á að vaxa og þroskast í fullorðinn einstakling. 

Fullorðið fólk flytti að heiman og lifði sjálfstæðu lífi og fjallaði hann um að því sé ekki við hæfi 

að fullorðnir fatlaðir einstaklingar búi á heimili með börnum og unglingum eða með 

foreldum sínum. Hann lagði áherslu á að sama hvar hinn fatlaði byggi þyrfti hann að eiga sitt 

eigið afdrep þar sem hann gæti haft persónulega muni sína og fengið að vera einn. Nirje 

(1999) lagði einnig áherslu á að nauðsynlegt væri að fatlað fólki fengi tækifæri til þess að lifa í 

eðlilegum lífstakti, að það fengi tækifæri til þess að læra, vinna úti, gera sér dagamun, fá 

helgarfrí, taka sumarfrí, skipta um umhverfi og halda upp á hátíðir. 

Bandaríski félagsfræðingurinn Wolf Wolfensberger endurskilgreindi kenningar Nirje út 

frá félagsvísindum og heimspeki í kringum árið 1970. Wolfensberger gagnrýndi skandinavísku 

sýnina á eðlilegt líf. Hann lagði áherslu á að ekki ætti að vista fatlað fólk á stofnun og fjallaði 

um að skandinavíska leiðin væri sátt við það svo lengi sem lífstakturinn væri með eðlilegum 
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hætti. Wolfensberger staðhæfði að litið væri á fatlað fólk sem frávik frá hinu hefðbundna í 

samfélaginu. Hann sagði að fatlað fólk liti einnig á sig með þeim hætti. Hann taldi því 

áríðandi að koma í veg fyrir einangrun fatlaðs fólks og að leggja ætti meira upp úr blöndun 

ólíkra hópa. Hann taldi að með því ættu fatlaðir meiri möguleika á þátttöku í samfélaginu. Til 

þess að svo mætti verða fjallaði Wolfensberger um nauðsyn þess að gefa fötluðu fólki kost á 

að þroskast og fá þjálfun við hæfi til þess að geta tekið þátt og öðlast virðingu í samfélaginu 

(Lemay, 1995; Margrét Margeirsdóttir, 2001). Wolfensberger gaf út bókina The Principle of 

Normalization in Human Services árið 1972. Í kjölfarið var hann fenginn til Kanada þar sem 

hann ásamt Allan Roeher framkvæmdastjóra The National Institute on Mental Retardation of 

the Canadian Association innleiddi þessa hugsjón í starfi með fötluðu fólki í Kanada. Fólk um 

allan heim hefur tileinkað sér hugmyndafræði Wolfensberger og sótt námskeið um hana. 

Lemay (1995) segir að þrátt fyrir að margir hafi tileinkað sér skilgreiningu Wolfensberger hafi 

Skandínavar ekki að fullu tileinkað sér skilgreiningu hans, þeim finnist Wolfenberger leggja of 

mikla áherslu á félagsvísindi og gera hugmyndina um eðlilegt líf helst til flókna.  

Fræðimaðurinn Lars Kebbons gagnrýndi skilgreiningu Wolfensberger í kringum árið 

1980. Hann taldi Wolfensberger einblína of mikið á einstaklinginn og aðlögun hans að 

samfélaginu. Kebbon lagði meiri áherslu á ytri aðstæður, umhverfi og lífskjör einstaklingsins í 

sinni skilgreiningu. Hann fjallaði um að samfélagið yrði að aðlaga sig að einstaklingnum en 

ekki einstaklingurinn að samfélaginu. Aðstæður ættu að vera með þeim hætti að fatlaðir 

gætu lifað eðlilegu lífi á þeirra eigin forsendum. Skilgreining Kebbons á kenningunni eðlilegt 

líf fól í sér að skapa þyrfi fötluðum skilyrði í umhverfinu og samfélaginu og gera þeim þannig 

kleift að lifa eðlilegu lífi. Draga þyrfti úr hindrunum í umhverfinu og á þann hátt draga úr 

fötlun einstaklingsins. Skilgreining Kebbons lagði mikla áherslu á umhverfi fatlaðs fólks en var 

að öðru leyti lík skilgreiningu Nirje (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Hugmyndafræði Brengt Nirje og Wolf Wolfensberger hafa haft mikil áhrif á 

stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks síðustu áratugi og byggir stefnumótun í málefnum 

fatlaðs fólks mikið á hugmyndum þeirra um eðlilegt líf.  

2.2.1.3 Norræna tengslasjónarhornið (e. Nordic relational approach to disability) 

Norræna tengslasjónarhornið er þekkt sjónarhorn í málefnum fatlaðs fólks. Allt frá seinni 

hluta sjötta áratugar síðustu aldar hafa fræðimenn á Norðurlöndunum gagnrýnt sýn 

læknisfræðilega sjónarhornsins á fötlun. Í kringum árið 1967 var farið að endurskoða 
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hugmyndafræðina sem stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks á Norðurlöndunum byggði á. 

Farið var fram á að stefnumótun yrði með þeim hætti að umhverfið kæmi til móts við þarfir 

fatlaðs fólks í stað þess að því sé öfugt farið. Ekki var þess lengur krafist af fötluðu fólki að 

það einhliða aðlagaði sig að umhverfinu. Gerðar voru kröfur um að skipulag umhverfis yrði 

aðlagað að þörfum fatlaðs fólks og því veittur stuðningur og þjónusta. (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004). 

Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) fjallar um að þrátt fyrir að ekki sé 

sameiginlegur skilningur á fötlun á Norðurlöndunum má sjá sameiginlegar hugmyndir sem 

snúa að tengslum fatlaðs fólks við umhverfi sitt. Ekki hefur verið stuðst við eina nálgun í 

þessum áherslubreytingum heldur var notast við samansafn skyldra hugmynda og aðferða til 

þess að þróa þennan tengslaskilning sem nú ríkir á Norðurlöndunum. Jan Tøssebro segir 

eftirfarandi vera meginatriði í hinni norrænu tengslanálgun:  

1. Fötlun er misræmi milli einstaklings og umhverfis. 

2. Fötlun er aðstæðubundin. 

3. Fötlun er afstæð. 

Norrænu tengslakenningarnar má finna í nær öllum stefnumótandi gögnum á 

Norðurlöndunum frá árinu 1980. Þrátt fyrir það er alltaf krafist læknisfræðilegra skilgreininga 

ef meta á þjónustuþörf og greiðslur (Rannveig Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004). 

Samkvæmt Tøssebro (2004) eru umhverfisþættir norræna módelsins mildari útgáfa af hinu 

sterka breska félagslega líkani um fötlun sem fjallað verður um í næsta kafla. 

2.2.1.4 Breska félagslega líkanið um fötlun 

Breska líkanið er þekktasta félagslega sjónarhornið á fötlun en einnig það umdeildasta. 

Hugmyndirnar sem liggja að baki þessa sjónarhorns koma upphaflega frá samtökum fatlaðs 

fólks í Bretlandi sem kalla sig Union of the Physically Impaired Against the Segregation. Árið 

1976 gáfu samtökin út yfirlýsingu sem varð mjög þekkt. Þar er því lýst yfir að „fólk með 

skerðingar sé fatlað af samfélaginu og að fötlun sé afleiðing þeirrar undirokunar sem 

einkennir tengslin milli fólks með skerðingar og annarra í samfélaginu“ (Rannveig 

Traustadóttir, 2006, bls. 29). Með þessu vildu samtökin benda á mikilvægi umhverfisins og 

áhrif félagslegra þátta. Yfirlýsingin hafði mikil áhrif og er grunnurinn að hugmyndum breska 

félagslega líkansins um fötlun. Breska félagslega líkanið hafnaði þeirri hugmynd að skerðing 

væri það sama og fötlun. Í því felst einnig að fötlun sé félagslega sköpuð og að fötlun verði til 
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vegna félagslegra hindrana. Ef hindranir væru fjarlægðar úr umhverfi og samfélögum ætti 

fólk með skerðingar ekki í erfiðleikum með að taka þátt í samfélaginu. Margir hafa gagnrýnt 

breska félagslega líkanið og þá helst fyrir að það taki ekki tillit til allra hópa fatlaðs fólks, svo 

sem fólks með þroskahömlun, geðræna erfiðleika ásamt heyrnalausum og geri þessum 

tegundum fötlunar  ekki góð skil. Það hefur einnig verið gagnrýnt fyrir að leggja of mikla 

áherslu á félagslegar hindranir og líta framhjá skerðingum fólks í daglegu lífi. Aðrir benda á 

að líkanið sé í fullu gildi en að það þurfi að þróa og laga (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.2.1.5 Sjálfstætt líf (e. indipendent living) 

Hugmyndafræði um sjálfstætt líf kom frá Bandaríkjunum. Ed Roberts er sagður faðir 

hugmyndafræðinnar en hann var mikið fatlaður og tengdur í öndunarvél. Upphafið má 

tengja til þess þegar hann fékk inngöngu í Berkeley háskólann 1962 eftir að hafa lögsótt 

skólann þegar honum var hafnað vegna fötlunar sinnar. Eftir að hann fékk inngöngu fór hann 

að gera kröfur um breytingar til þess að auðvelda aðgengi hans og annarra fatlaðra nemanda 

í skólanum. Roberts og aðrir fatlaðir nemendur sem höfðu veitt Robets stuðning þróuðu 

síðan hugmyndafræði um sjálfstætt líf. Roberts fékk styrk frá menntamálaráði Washington til 

þess að koma hugmyndinni í framkvæmd  (Center for Independent Living, 2012; Idaho State 

Independent Living Council e.d.;  ILusa, e.d.). Þegar nemendurnir luku námi og fluttu burt af 

háskólasvæðinu vildu þeir fá áfram sömu þjónustu. Varð það að til þess að nokkrir fatlaðir 

nemendur Ed Roberts, Hale Zukas og Jan McEwan Brown ásamt fólki úr samfélaginu 

stofnuðu árið 1972 félagið Centres for Independent Living þar sem þeir skipulögðu sína eigin 

þjónustu (Barnes, 2003; Center for Independent Living, 2012). 

Hugmyndafræðin og markmið að baki Center for Independent Living voru: 

 Að bjóða upp á yfirgripsmikla þjónustu sem mætir þörfum einstaklinga með fötlun. 

  Að fatlaðir einstaklingar viti best hvernig á að mæta þörfum einstaklinga með fötlun.  

 Að sterkustu og mest lifandi samfélögin séu þau sem taka á móti og bera virðingu 

fyrir öllu fólki.  

Center for Independent Living veitti fötluðu fólki fræðslu, stuðning og verkfæri til þess að 

sækja borgaraleg réttindi sín. Málsvörn var stór þáttur af starfi samtakanna sem börðust fyrir 

réttindum fatlaðs fólks og aðgengi þeirra (Center for Independent Living, 2012).  

Samkvæmt Barnes (2003) gengur hugmyndafræðin um sjálfstætt líf fyrst og fremst út 

á almenn mannréttindi. Réttindi hins fatlaða til þess að getað lifað því lífi sem hann sjálfur 
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kýs, eins og hinn ófatlaði gerir. Fatlað fólk á rétt á að mennta sig, stundað atvinnu, íþróttir og 

tómstundir og eyða tíma með vinum sínum og fjölskyldu og á að geta gert þetta þegar því 

sjálfu hentar. 

2.2.2 Áhrif Sameinuðu þjóðanna á réttindi fatlaðs fólks 

Sameinuðu þjóðirnar hafa átt mikin þátt í að bæta mannréttindi fólks í heiminum öllum. 

Alþjóðlegur mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1948 en þar 

segir „jafn réttur allra einstaklinga til mannréttinda og frelsis, ásamt banni við mismunun er 

grundvöllur alþjóðlegra mannréttindasáttmála“. (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.g). Þessi stefna 

Sameinuðu þjóðanna í mannréttindamálum hefur verið í gildi æ síðan (Sameinuðu þjóðirnar, 

e.d.g).  

Tvær helstu yfirlýsingarnar um einstaklinga með fötlun voru samþykktar á 

allsherjaþingi Sameinuðu þjóðanna á áttunda áratugnum. Yfirlýsing um réttindi fólks með 

þroskaskerðingu var samþykkt í desember 1971. Markmið yfirlýsingarinnar var að mynda 

ramma utan um réttindi einstaklinga bæði með innlendum og alþjóðlegum aðgerðum. 

Yfirlýsingin fól í sér að þroskaskertir einstaklingar ættu, að því marki sem hægt væri, að hafa 

sömu réttindi og aðrir. Þar á meðal rétt á læknishjálp, menntun, fjárhagslegt öryggi, að hafa 

hæfan forráðamann þegar þörf krefur til verndar gegn arðráni og að hafa aðgang að 

lagalegum málsmeðferðum. Einnig segir í yfirlýsingunni að, ef hægt sé, eigi fólk með 

þroskahömlun að búa hjá fjölskyldu sinni og að það ætti að taka þátt í ýmsum þáttum 

samfélagsins. Þessi yfirlýsing ruddi brautina með reglum sem leituðust við að fatlað fólk 

aðlagaðist í samfélaginu (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.d). Seinni yfirlýsing Samneinuðu 

þjóðanna um málefni fatlaðs fólk þennan áratug var samþykkt á allsherjarþingi í desember 

1975. Yfirlýsingin hvatti, á alþjóðlegum vettvangi, til verndar á réttindum fatlaðs fólks. 

Viðurkenning var gefin út vegna þeirrar staðreyndar að fatlað fólk fékk ekki sömu pólitísku og 

borgaralegu réttindi og aðrir, þar á meðal nauðsynlega aðstoð til þess að hafa ofan í sig og á. 

Yfirlýsingin ítrekaði einnig réttindi fatlaðs fólks til  menntunar, læknisþjónustu og almennrar 

þjónustu. Eins var réttur fatlaðs fólks til efnahagslegs og félagslegs öryggis áréttaður. Lögð 

var áhersla á að gætt yrði að réttindum þeirra til þess að búa með fjölskyldum sínum, að það 

fengi að taka þátt í samfélaginu og að vinna ætti gegn hvers kyns misnotkun eða vanvirðandi 

hegðun. Fólk var beðið um að átta sig á nauðsyn þess að stuðla að fullri þátttöku fatlaðs fólks 
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í félagslífi og þróun samfélags síns. Á allsherjarfundi í desember 1976 var því lýst yfir að árið 

1981 yrði alþjóðlegt ár fatlaðra (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.d; e.d.c).  

Á níunda áratug síðustu aldar fór fram mikil vinna hjá Sameinuðu þjóðunum í að bæta 

hag fatlaðs fólks. Bæði var regluverkið yfirfarið og hvatning til þess að bæta aðstæður fatlaðs 

fólks á alþjóðavettvangi. Markmiðið var að ná fram aukinni samþættingu og úrbótum á 

félagslegri aðlögun og aðgengi fatlaðs fólks innan samfélags þeirra. Lögð var áhersla á að 

bjóða upp á á nám sem beindist að forvörnum í endurhæfingu og örorku (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d.e). 

Stofnuð var nefnd sem í sátu fulltrúar frá 141 landi. Markmið nefndarinnar var að bæta 

meðal annars félagslega og fjárhagslega stöðu fatlaðs fólks, þróun og framkvæmd, áætlanir, 

rannsóknir, stefnu og ákvarðanatöku, löggjöf, valddreifingu frá ríki til sveitarfélaga og aðstoð 

til þróunarlanda (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.e). 

Á Alþjóðarári Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks voru haldin málþing og 

ráðstefnur víða um heim. Ýmsar leiðir voru farnar til að vekja athygli á málefnum fatlaðs 

fólks svo sem ljósmyndasýningar, kvikmyndagerð og framleiðsla efnis fyrir útvarp og 

sjónvarp. Sameinuðu þjóðirnar gerðu húsakynni sín aðgengileg fyrir fatlað fólk og hvöttu í 

framhaldi þess aðra til þess að bæta aðgengi líka (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.d; e.d.e). 

Framkvæmdaráætlun um málefni fatlaðs fólks var samþykkt árið 1982 og var hún 

byggð upp á þremur megin sviðum: forvörnum, endurhæfingu og jöfnum tækifærum til 

vinnu og þátttöku í samfélaginu (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.a). 

Sameinuðu þjóðirnar ákváðu að áratugurinn 1983 til 1992 skyldi verða áratugur fatlaðs 

fólks. Það var gert í því skyni að hvetja aðildarfélög til þess að nota tímann til þess innleiða 

framkvæmdaráætlun Sameinuðu þjóðanna (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.f). 

Í lok níunda áratugarins boðuðu Sameinuðu þjóðirnar sérfræðinga um allan heim til 

fundar til þess að ræða endurskoðun alþjóðlegu framkvæmdaráætlunarinnar í málefnum 

fatlaðs fólks. Einnig komu fram tillögur um að þróa alþjóðlegan sáttmála um afnám misréttis 

gagnvart fötluðu fólki (Sameinuðu þjóðirnar, e.d.a). 

Áratug fatlaðra lauk 3. desember 1992 og hefur sá dagur síðan verið alþjóðlegur dagur 

fatlaðs fólks. Þann sama dag voru meginreglur Sameinuðu þjóðanna um jöfnun tækifæra 

fyrir fatlaða samþykktar. Áfram var unnið að jöfnum tækifærum fyrir fatlað fólk og árið 2001 

hófst undirbúningur að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Sameinuðu 

þjóðirnar, e.d.a). Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í árslok 2006 var samningurinn um 
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réttindi fatlaðs fólks (e. convention on the rights of persones with disabilities) undirritaður. Í 

mars árið 2007 var hann opnaður til undirritunar ásamt valfrjálsri bókun. Ísland undirritaði 

samninginn og valfrjálsu bókunina þann sama dag. Samningurinn öðlaðist síðan gildi í mars 

ári síðar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2006; Sameinuðu þjóðirnar, e.d.b). Samningurinn 

hefur þó enn ekki verið fullgildur hér á landi en unnið er að ýmsum breytingum, þar á meðal 

lagabreytingum til þess að Ísland uppfylli þau skilyrði sem til þarf. Í þingsályktun um 

framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014 sem samþykkt var á Alþingi á 

löggjafarþingi 2011 - 2012 var lagt til að frumvarp til fullgildingar yrði lagt fyrir á vorþingi 

2013 (Þingskjal 1496, 2011-2012). Enn er unnið að fullgildingu samningsins og er áætlað að 

nauðsynlegar breytingar á lögum verði lagðar fram á vorþingi 2014 (Innanríkisráðuneytið, 

e.d.). 

Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna teljast þeir fatlaðir sem eru með 

„langvarandi líkamlega, andlega og vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða 

fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir fulla árangursríka samfélags þátttöku 

til jafns á við aðra" (Innanríkisráðuneytið, 2013). Megininntak samningsins fjallar um jafnan 

rétt fatlaðs fólks. Þar er lögð áhersla á að virðing sé borin fyrir manneskjunni eins og hún er 

sem og sjálfræði hennar og frelsi til ákvarðanatöku. Í samningnum er lögð áhersla á að fatlað 

fólk sé hluti af fjölmenningarsamfélagi og að tilvist þess sé viðurkennd. Einnig að það hafi 

jöfn tækifæri á við aðra til þess að geta verið virkir þátttakendur í samfélaginu 

(Innanríkisráðuneytið, 2013).  

Fötluðu fólki má ekki ekki mismuna á nokkurn hátt og hafa aðildarríki Sameinuðu 

þjóðanna skuldbundið sig til þess að stuðla að og tryggja öllum samfélagsþegnum sömu 

réttindi og frelsi. Til þess að tryggja jöfnuð og réttindi hafa Sameinuðu þjóðirnar skuldbundið 

sig til þess að breyta lögum og reglugerðum í því skyni að tryggja að fötluðu fólki sé ekki 

mismunað vega aðstöðu sinnar (Innanríkisráðuneytið, 2013). 

Árið 2010 var Evrópusambandið fyrsta milliríkjastofnunin til þess að taka þátt í 

mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna. Árið 2011 kom út skýrslan World report on 

disability, sem unnin var í sameiningu af World Health Organization og World Bank. Markmið 

skýrslunnar var að greina umfang fötlunar í heiminum með því að nota upplýsingar gefnar frá 

um 70 þjóðum og leggja til aðgerðir í gerð stefnumála til þess að bæta líf fatlaðs fólks. 

Skýrslunni var einnig ætlað að ýta undir framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (World Health Organization, 2011). 
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Sameinuðu þjóðirnar hafa unnið ötlult starf í baráttu við jafnrétti og jöfn tækifæri fyrir 

alla. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna var unninn í nánu samstarfi við hagsmunasamtök fatlaðs 

fólks og byggir fyrst og fremst á reisn einstaklingsins en það að geta haldið reisn er grunnur 

að öllum mannréttindum.  Mannréttindasjónarhornið sem er ný hugmyndafræði og hefur 

verið að þróast síðustu áratugi leggur áherslu á unnið sé með mannréttindi fyrir alla að 

leiðarljósi. Mannréttindasjónarhornið horfir fyrst og fremst á reisn einstaklingsins og ef 

nauðsynlegt er, þá er horft á líkamleg einkenni. Samkvæmt þessu sjónarhorni liggur vandinn 

hjá stjórnvöldum, það er þeirra að bregðast við hindrunum sem á vegi fatlaðs fólks verður í 

því skyni að hinn fatlaði geti lifað lífi sínu með þeirri reinsn sem hann á rétt á og tekið fullan 

þátt í hefðbundnu samfélagi (Helga Baldvins og Bjarkardóttir, e.d.; Hanna Björk 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Sameinuðu þjóðirnar hafa haft mikil áhrif á þróun málefna fatlaðs fólks í heiminum og 

er Ísland engin undantekning. Þegar þróun málefna fatlaðra á Íslandi er skoðuð má glögglega 

sjá áhrif Sameinuðu þjóðanna á íslenska löggjöf. Umfjöllun næsta kafla er þróun 

réttindamála fatlaðs fólks á Íslandi.  

2.2.3 Þróun hérlendis 

Á Íslandi má rekja þróun í réttindamálum fatlaðs fólks í gegnum þær breytingar sem orðið 

hafa í íslenskri löggjöf í gegnum árin. Í þessum kafla verður saga löggjafar hvað fatlað fólk 

varðar rakin frá 1900 til dagsins í dag. Samkvæmt Margréti Margeirsdóttur (2001) giltu engin 

sérlög um fatlað fólk fyrr en árið 1936. Fram að því giltu sömu lög um fatlaða og aðra sem 

ekki gátu séð fyrir sér sjálfir. Í Grágás var fjallað um framfærslu þurfandi fólks en til þeirra 

flokkuðust þeir sem hvorki gátu séð fyrir sér né áttu ættingja sem það gátu gert. Árið 1907 

voru fyrstu fátæktarlögin samþykkt. Lögin höfðu ekki í för með sér miklar breytingar á stöðu 

þurfandi fólks en þó var reynt að tryggja réttindastöðu þeirra.  

Í íslenskri löggjöf var fatlaðs fólks ekki getið fyrr en árið 1936 þegar lög um fávitahæli 

nr. 18/1936 tóku gildi. Lög um fávitahæli tóku aðeins til afmarkaðs hóps fatlaðra en lögin 

giltu eingöngu fyrir fólk með þroskaskerðingar. Lögin gerðu ráð fyrir að ríkisstjórnin sæi um 

að stofnað yrði skólaheimili fyrir fávita og hálfvita, hjúkrunarheimili fyrir þá sem ekkert gátu 

lært, það er fyrir fávita og örvita, og vinnuhæli fyrir fullorðna fávita sem gátu lagt eitthvað af 

mörkum þrátt fyrir að vera vanhæfir á almennum vinnumarkaði. Sú breyting var einnig á að 

fatlaðir fengu nú framfærslustyrk en í stað fátækrarstyrks eins og áður. Þrátt fyrir að lög um 
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fávitahæli hafi einungis tekið til takmarkaðs hóps fatlaðs fólks mörkuðu þau upphafið að 

lagasetntningu um málefni fatlaðs fólks hér á landi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Þetta sama ár, 1936, voru tekin í gildi lög um alþýðutryggingar. Markmið laganna var 

að skapa heildstætt félagslegt tryggingakerfi fyrir alþýðufólk. Stofnaður var lífeyrissjóður og í 

hann áttu allir á aldrinum 16-67 ára að greiða föst iðgjöld. Með lögunum var lagður grunnur 

að örorku- og ellilífeyristryggingu. Alþýðutryggingalögin voru leyst af hólmi með lögum um 

almannatryggingar árið 1947. Fjölmargar breytingar urðu á lögunum. Breytingar urðu á 

lífeyrismálum og nú var iðgjald hvers árs notað í bótagreiðslur sama árs. Sú breyting var 

einnig á að öryrkjar sem voru metnir með það minnsta 75% örorku fengu jafnháar bætur og 

ellilífeyrisþegar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Á þessum tíma fór fatlað fólk og aðstandendur þess að hafa áhrif á málefni fatlaðs 

fólks. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra var stofnað árið 1952 að tilstuðlan foreldra og 

aðstandenda barna sem veikst höfðu í mænuveikisfaraldri sem gekk yfir landið seint á fjórða  

áratug síðustu aldar. Markmið félagsins var að „greiða fyrir lömuðu og fötluðu fólki, einkum 

börnum, á hvern þann hátt sem félagið hefur tök á og stuðlað getur að aukinni orku, 

starfshæfni og velferð þess“ (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls 148). Félagið lagði eitt og 

annað að mörkum til fatlaðs fólks. Til að dæmis kom það á fót endurhæfingarstöð sem hóf 

starfssemi sína árið 1956. Félagið sett einnig á stofn sumarbúðir fyrir fötluð börn árið 1959 

og enn í dag eru þær starfræktar. Sama ár setti félagið á stofn heimavistarskóla fyrir fötluð 

börn sem voru að öðru leyti útilokuð frá menntakerfinu. Eins setti félagið á fót 

dagvistarstofnun fyrir fötluð börn (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Sjálfsbjörg var stofnuð á Siglufirði árið 1958 af fötluðu fólki í þeim tilgangi að berjast 

fyrir réttindum fatlaðs fólks. Sama ár voru stofnuð samtök undir nafninu Sjálfsbjörg, félag 

fatlaðra, víða um land; til að mynda á Akureyri, Árnessýslu, Ísafirði og Reykjavík. Þessi félög 

stofnuðu svo Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra, árið 1959. Markmið félagsins var að stuðla 

að uppbyggingu félags- og vinnuheimila fyrir samtökin hvert á sínu svæði í því skyni að efla 

félagslíf og atvinnu fatlaðs fólks. Enn fremur að styðja fatlað fólk í að afla sér menntunnar 

sem það hefur vilja og hæfileika til að stunda, vera fötluðu fólk innan handar með að leita að 

atvinnu við hæfi og vinna að því að hafa áhrif á og bæta löggjöf í málefnum fatlaðs fólks. 

Starfssemi Sjálfsbjargar var allt frá upphafi rekin af miklum metnaði og hafði starfið mikil 

áhrif á líf fatlaðs fólks hvað varðar húsnæðis- og atvinnumál og endurhæfingu fatlaðs fólks 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001).  
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Lög um fávitastofnanir voru samþykkt á Alþingi og tóku gildi árið 1967, þrátt fyrir að 

vera í engu samræmi við hugmyndafræði um eðlilegt líf sem á þessum tíma var að festa sig í 

sessi á hinum Norðurlöndunum. Við gerð laganna var tekið mið af greinagerð Bank 

Mikkelsen, yfirmanni málaflokks fatlaðra í Danmörku frá árinu 1962 en hann kom hingað til 

lands og fór yfir málefni fatlaðs fólks og gerði drög að skipan málaflokksins. Mikkelsen lagði 

áherslu á að Kópavogshæli yrði aðalhælið og að þangað ætti fólk að koma til rannsóknar og 

greiningar. Eftir að einstaklingar hefðu verið rannsakaðir væri hægt að ákveða framhaldið; 

það er hvort þeir yrðu sendir heim, á annað hæli eða yrðu áfram á Kópavogshæli. Í 

frumvarpinu var fjallað um eftirlit með fávitastofnunum. Í lögum um fávitahæli nr. 18/1936 

var ákvæði um eftirlit með fávitahælum en því eftirliti var ekki fylgt eftir og nefndin sem sjá 

átti um þau mál var aldrei sett á stofn. Því var lagt til að Kópavogshæli hefði eftirlit með 

öðrum stofnunum og það yrði undir stjórnarnefnd ríkisspítalanna eins og aðrar 

heilbrigðisstofnanir (Þingsskjal 5, 1966). 

Á Allsherjaþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1976 var tekin ákvörðun um að tileinka árinu 

1981 fötluðu fólki. Þetta hafði áhrif hingað til lands og átti Ísland aðild að samþykktinni. Í 

kjölfar tilskipunar Sameinuðu þjóðanna hófst mikill undirbúningur hér á landi og var sett á 

laggirnar nefnd sem bar nafnið Alfanefnd en hún vann við að undirbúa alþjóðarárið. Þetta 

hafði mikil áhrif á þróun í málefnum fatlaðs fólks hér á landi (Margrét Margeirsdóttir 2001; 

Sameinuðu þjóðirnar, e.d.a; Þingskjal 134, 1982). 

Árið 1976 voru Landssamtökin Þroskahjálp stofnuð. Í samtökunum áttu þrettán 

foreldra- og styrktarfélög víðsvegar af landinu aðild. Samtökin voru mjög öflug í umræðu um 

málefni þroskaheftra og lögðu drög að samstarfi við stjórnvöld um breytingar á 

málaflokknum. Markmið samtakanna var að vinna að og berjast fyrir jöfnum rétti fólks með 

þroskaskerðingu á við aðra í þjóðfélaginu, að vera leiðbeinandi aðili gagnvart stjórnvöldum, 

að vera samstarfsaðili við það ríkisvald sem fer með heildarmálefni þroskaheftra, að vera 

baráttuaðili fyrir málefnum þroskaheftra og leitast við að hafa mótandi áhrif á aðgerðir 

ríkisvaldsins. Á þessum tíma var hugmyndafræðin um eðlilegt líf farin að hafa áhrif hér á 

landi. Samtökin hófu útgáfu á tímaritinu Þroskahjálp árið 1977 þar sem fólk sem hafði 

þekkingu af hugmyndafræðinni miðlaði þekkingu sinni. Árið 1978 skipaði þáverandi 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Matthías Bjarnason, fjögurra manna nefnd sem hafði 

það hlutverk að semja frumvarp til laga um aðstoð við þroskahefta og sat Jón Sævar 
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Adolfsson fyrir hönd Landssamtaka Þroskahjálpar í nefndinni (Friðrik Sigurðsson, 2006; 

Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Árið 1979 voru samþykkt á Alþingi lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979. Þessi lög 

voru tímamótalög fyrir þroskaheft fólk á Íslandi og grunnurinn að lögum um málefni fatlaðs 

fólks eins og þau eru í dag. Lögin náðu þó ekki á þessum tíma til alls fatlaðs fólks heldur giltu 

þau einungis fyrir afmarkaðan hóp fólks með þroskaskerðingar enda var það sá hópur sem 

talinn var verst settur (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Markmið laganna var að „tryggja 

þroskaheftum jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna og að skapa þeim skilyrði til þess að lifa 

sem eðlilegust lífi í samfélaginu“ (Þingskjal 556, 1978-1979). Orðið þroskaheftur var einnig 

skilgreint í lögunum og átti þaðan í frá við alla þá sem þannig er ástatt um að geta ekki, án 

sérstakrar aðstoðar, náð andlegum eða líkamlegum þroska (Þingskjal 556, 1978-1979). 

Í lögunum voru skipaðar svæðisstjórnir. Landinu var skipt upp í átta landssvæði hvað 

málefni fatlaðra snerti og á hverju svæði sat fimm manna svæðisstjórn. Svæðisstjórnin hafði 

það hlutverk að koma með tillögur að þjónustu og samræma aðgerðir þeirra sem með 

málefnin fóru (Þingskjal 556, 1978-1979). 

Á ári fatlaðra árið 1981 var ákvörðun tekin um að setja endurskoðun á málefnum 

fatlaðs fólks í forgang og varð frumvarp að heildarlögum um málefni fatlaðra nr. 41/1983 

samþykkt á Alþingi árið 1983 en tóku þau gildi árið 1984 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Umgjörð laganna var lítið breytt frá löggjöfinni frá árinu 1979 en að þessu sinni var um 

heildarlög að ræða um þjónustu hins opinbera fyrir allt fatlað fólk. Í lögunum var í hugtakið 

fatlaður skilgreint í fyrsta sinn og var á þennan hátt: „Orðið fatlaður í þessum lögum merkir 

þá sem eru andlega eða líkamlega hamlaðir“ (Þingskjal 134, 1982; Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Markmið laganna „er að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi og hasla sér völl í 

samfélaginu þar sem þeim vegnar best“ (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 209). Einnig var 

kveðið á um að heildarsamtök fatlaðs fólks og félögum þeirra yrðu tryggð áhrif til 

ákvarðanatöku um málefni sín, til dæmis með því að leita umsagnar þeirra hverju sinni við 

gerð og framkvæmd laga, reglugerða og áætlana sem þau varðaði (Margrét Margeirsdóttir, 

2001; Þingskjal 134, 1982;).  

Sem áður sagði var landinu  skipt upp í átta landssvæði og á hverju svæði sat sjö manna 

svæðisstjórn. Hlutverk svæðisstjórna var að gera tillögur að þjónustu og samræmingu 

aðgerða á svæðinu. Svæðisstjórn hafði eftirlitshlutverk með stofnunum sem reknar voru af 
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öðrum en þeim sjálfum, til dæmis af félagasamtökum. Félagsmálaráðuneytið hafði eftirlit 

með stofnunum sem reknar voru af svæðisstjórnum. Svæðisstjórnirnar höfðu eftirlit með 

fjármálum, stjórnun og faglegu starfi. Í þessum lögum var eftirlitið í fyrsta sinn skilgreint og 

tiltekið hvað nákvæmlega fælist í því (Þingskjal 134, 1982).  

 Árið 1989 var sett á laggirnar nefnd sem hafði það hlutverk að yfirfara reynslu laganna 

og var niðurstaða nefndarinnar að þörf væri á breytingum. Allir voru sammála um að lög um 

málefni fatlaðra hefðu reynst vel og orðið til þess að mikil uppbygging hefði orðið í málefnum 

fatlaðs fólks. Helstu galla töldu nefndarmenn vera vöntun á almennri félagslegri þjónustu 

samfélagsins og eins að kveða þyrfti skýrar á um réttindi fatlaðs fólks til almennrar þjónustu 

svo sem félagsmála-, menntamála- og heilbrigðisþjónustu. Jafnframt töldu nefndarmenn 

ástæðu til þess að endurskoða hlutverk svæðisstjórna sem höfðu hingað til sinnt 

samræmingu, rekstri og eftirliti. Það sem nefndarmenn töldu einn megingalla laganna var að 

ekki var kveðið á um ábyrgð sveitarfélaga í þjónustu við fatlað fólk (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). 

Jóhanna Sigurðardóttir, þáverandi félagsmálaráðherra, taldi þörf á að setja lög um 

málefni fatlaðs fólks í heildarlöggjöf um almenna félagsþjónustu en meirihluti nefndarinnar 

var þessu ekki sammála og taldi ekki grundvöll fyrir slíkum breytingum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  

Árið 1992 voru lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 samþykkt á Alþingi og tóku þau 

gildi í september sama ár. Markmið laganna var að „tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg 

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

1000, 1991-1992). Enn fremur var tekið fram að „við framkvæmd á markmiðum laganna skal 

tryggja heildarsamtökum fatlaðra og aðildarfélögum þeirra áhrif á stefnumörkun og 

ákvarðanir er varða málefni fatlaðra“ (Þingskjal 1000, 1991-1992). 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 á líkamlega eða andlega fatlað 

fólk, sem þarfnast af þeim sökum sérstaks stuðnings og þjónustu, rétt á þjónustu samkvæmt 

þessum lögum. Hér er átt við geðfötlun, þroskahömlun, sjón- og heyrnaskerðingu og 

hreyfihömlun. Fötlun getur einnig verið afleiðing slysa eða langvarandi veikinda.  

Ýmsar breytingar urðu við setningu nýrra laga. Lögð var áhersla á rétt fatlaðs fólks til 

almennrar þjónustu svo sem menntamála, heilbrigðisþjónustu og félagslegrar þjónustu. Ef 

almenn þjónusta nægði ekki til þess að tryggja þjónustuþörf fatlaðra einstaklinga tók sértæk 

þjónusta við (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  
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Ýmsar breytingar urðu á yfirstjórn málaflokksins. Nú heyrði málaflokkurinn allur undir 

félagsmálaráðuneytið í stað þriggja ráðuneyta eins og áður var. Svæðisstjórnir voru lagðar 

niður og verkefni þeirra er snertu framkvæmd þjónustunnar fluttu yfir til svæðisskrifstofa 

málefna fatlaðra. Framkvæmdastjóri svæðisskrifstofu var skipaður af ráðherra að fenginni 

umsögn svæðisráða. Samkvæmt lögum átti að starfrækja skrifstofu á hverju starfssvæði og 

áttu þær að sjá um ýmis verkefni. Hlutverk þeirra voru til að mynda að annast rekstur ríkisins 

á málefnum fatlaðs fólks, bera ábyrgð á framkvæmdum málaflokksins, safna upplýsingum 

um þjónustu þörf vegna fatlaðs fólks. Þá skyldu þær annast þjónustu og umönnunarmat fyrir 

fatlað fólk og sjá til þess að fatlaðir fái félagsráðgjöf og sálfræðiþjónustu á sínu svæði 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Svæðisskrifstofurnar önnuðust einnig gerð svæðisáætlunar um uppbyggingu þjónustu 

við fatlað fólk til þriggja ára í senn og skyldu leggja fyrir svæðisráð til umsagnar. Einnig áttu 

þær að vera svæðisráðum innan handar við að sinna starfi sínu sem best (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

Stofnuð voru svæðisráð á hverju starfssvæði og í hverju ráði sáttu sjö fulltrúar. 

Hlutverk þeirra var að „hafa eftirlit með þjónustunni, stuðla að samræmingu hennar á 

svæðinu og annast réttindagæslu fatlaðra“ (Þingskjal 1000, 1991-1992). Í lögunum sagði að 

með réttindagæslu sé átt við að fylgst væri með að lagalegur réttur fatlaðs fólk væri virtur og 

að það nyti lagalegra réttinda sinna. Einnig var fjallað um hvernig bregðast skyldi við ef réttur 

fatlaðs fólks væri brotinn og gæta þess að fatlaðir einstaklingar fengju aðstoð við að leita 

réttar síns. Heimilt var að ráða trúnaðarmann fatlaðs fólks og nýttu öll svæðin átta sér þá 

heimild þótt það væri á smáum skala (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Með lögum um breytingu á lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólk nr. 156/1998 var 

bætt við bráðabirgðarákvæði í lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Breytingarnar fólu í sér 

að félagsmálaráðherra skyldi eftir gildistöku breytinganna hefja undirbúning flutninga á 

málaflokks fatlaðs fólks til sveitarfélaga. Ráðherra átti einnig að skipa verkefnastjórn til þess 

að sjá um undirbúninginn. Við undirbúning yfirfærslunnar var þess sérstaklega getið að huga 

þyrfti að réttindagæslu fatlaðs fólks (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Frá árinu 1998  voru lögð fram nokkur frumvörp sem stefndu að því að samþætta lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga og málefni fatlaðs fólks. Frumvarp þess efnis var lagt fyrir á 

löggjafarþingi 1999 til 2000 en ákveðið var að fresta því og leggja það fyrir að nýju á 

löggjafarþingi 2000 til 2001 og var stefnt að yfirfærslu 1. janúar 2002. Ekki náðist 
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samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga í það skiptið. Frumvörp um félagsþjónustu 

sveitarfélaga og réttindagæslu fatlaðs fólks voru lögð fram samhliða því að talið var óeðlilegt 

að einangra málefni fatlaðs fólks frá almennri félagsþjónustu (Brynhildur G. Flóvenz, 2004; 

Velferðarráðuneytið, 2000; Þingskjal 267,2000-2001).  

Í febrúar 2007 birtist fréttatilkynning frá félagsmálaráðuneytinu um að ákveðið hefði 

verið að hefja formlegar viðræður ríks og sveitarfélaga um flutning á verkefnum ríkisins er 

varða málefni fatlaðs fólks til sveitarfélaganna (Félagsmálaráðuneytið, 2007). Í mars 2009 

undirrituðu félagsmálaráðherra og fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga viljayfirlýsingu 

um flutning þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga og var stefnt á að yfirfærslan ætti 

sér stað árið 2011 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

 Með lögum um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari 

breytingum nr. 152/2010 þann 1. janúar 2011 voru gerðar umtalsverðar breytingar á 

lögunum um málefni fatlaðra vegna yfirfærslunnar.  

Mikil þróun hefur þannig orðið á málefnum fatlaðs fólks á síðustu hálfri öld. 

Hugmyndafræðin hefur breyst frá því að komið var fram við fatlað fólk eins og sjúklinga sem 

oftast voru lokaðir inni á stofnunum í að sjálfstæði þeirra sé viðurkennt og virðing borin fyrir 

einstaklingum. Löggjöfin hefur samhliða einnig breyst mikið og ber glögglega merki um 

þróun hugmyndafræðinnar og áhrif Sameinuðu þjóðanna um jafnan rétt fatlaðs fólks á við 

aðra.  

2.3 Lagaleg réttindi fatlaðs fólks  

Hér á eftir verður fjallað um núgildandi lög sem taka sérstaklega til málefna fatlaðs fólks. 

Farið verður yfir lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum og lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 með síðari breytingum.  

2.3.1 Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum 

Markmið laga um málefni fatlaðs fólks er að standa vörð um réttindi fatlaðs fólks og skapa 

þeim skilyrði til þess að búa við sömu lífskjör og aðrir í þjóðfélaginu. 2.mgr. laga um málefni 

fatlaðs fólks nr.  59/1992 með síðari breytingum segir: 

Einstaklingur á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sé hann með andlega eða 
líkamlega fötlun sem þarfnist sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt 
við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur 
getur fötlun verið afleiðing af langvarandi veikindum, svo og slysum 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1992.059.html
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2.3.1.1 Þjónusta 

Fatlað fólk á rétt á allri almennri þjónustu sem veitt er á grundvelli almennra laga svo sem 

félags-, heilbrigðis- og menntamála. Þurfi fatlaður einstaklingur á sértækri þjónustu að halda 

er hún veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks með síðari breytingum. Sveitarfélög 

bera kostnað af þjónustu við fatlað fólk ásamt öðrum rekstrarkostnaði sem getið er í lögum 

um málefni fatlaðs fólks. Sveitarfélögunum ber að starfrækja fagteymi sem metur heildstæða 

þörf einstaklings í samráði við hann sjálfan og ber því finna leiðir til þess að mæta þörfum 

hans. Sveitarfélagið sem einstaklingur býr í sér um að taka ákvörðun um þjónustu og veita 

hana. 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks og reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili 

sínu nr. 1054/2011 er kveðið á um réttindi fatlaðs fólks til þess að velja hvar það býr og að 

það fái þá þjónustu sem það þarf til þess að geta notið daglegs lífs hjá því sveitarfélagi sem 

einstaklingur velur að búa. Fatlað fólk á að eiga kost á, sé það mögulegt, að búa í 

búsetuúrræðum sem samræmast þörfum þeirra og óskum. Fatlaður einstaklingur á að 

stjórna því sjálfur hvar hann býr og skal sveitarfélagið sem hann býr í hafa tryggt framboð á 

húsnæðisúrræðum. Sveitarfélög hafa heimild til þess að veita utanaðkomandi aðilum leyfi til 

þess að starfrækja húsnæðisúrræði fyrir fatlaða. 

Til þess að fatlað fólk geti lifað og starfað í þjóðfélaginu á það rétt á stoðþjónustu og 

skal hún miðuð við þarfir hvers og eins. Stoðþjónusta getur falið í sér margvíslega aðstoð, svo 

sem við sjálfstæða búsetu, endurhæfingu eða atvinnu. Stoðþjónustan felur einnig í sér 

félagslegan stuðning og aðstoð til þess að geta notið tómstunda og menningarlífs.  

Fatlað fólk á rétt á liðveislu og ber sveitarfélögum að veita hana þegar á þarf að 

halda. Með liðveislu er átt við aðstoð og stuðning sem veittur er í því skyni að rjúfa félagslega 

einangrun og veita fötluðu fólki aðstoð við að njóta félagslífs og menningar. Í lögunum er 

einnig fjallað um frekari liðveislu. Er hún í boði fyrir þá sem þurfa mikla aðstoð við athafnir 

daglegs lífs og er tilgangur hennar að koma í veg fyrir að hinn fatlaði þurfi dvöl á stofnun. 

Sveitarfélög skulu reka og sjá um uppbyggingu á þjónustustofnunum fyrir fatlað fólk 

til þess að koma til móts við þarfir þeirra. Til þjónustustofnana teljast dagvistarstofnanir, 

hæfingar- og endurhæfingarstöðvar, verndaðir vinnustaðir og skammtímavistun.  

Fatlað fólk á rétt á félagslegri hæfingu og endurhæfingu með það að markmiði að 

draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni þeirra til þess að taka þátt og starfa í daglegu lífi. 
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Sérstakar hæfingar- og endurhæfingarstöðvar ásamt dagvistarstofnunum skulu starfræktar 

fyrir fatlað fólk.  

Samkvæmt lögum ber Vinnumálastofnun ábyrgð á vinnumarkaðsaðgerðum fyrir 

fatlað fólk og eru þær greiddar úr ríkissjóði. Ef talin er þörf á hefur fatlað fólk rétt á aðstoð til 

þess að geta sinnt starfi á almennum vinnumarkaði. Aðstoðinni skal sinnt með sérstakri 

liðveislu á vinnustað og með fræðslu til annarra starfsmanna vinnustaðarins. Fatlað fólk á 

rétt á tækifæri, sé því viðkomið, til starfsþjálfunar hjá almennum fyrirtækjum eða 

stofnunum. Sérstök liðveisla greiðist af ríkissjóði. Á hverju starfssvæði fatlaðs fólks skal 

fötluðu fólki standa til boða vernduð vinna á almennum vinnumarkaði en einnig er heimilt að 

reka sérstaka verndaða vinnustaði. Vinnumálastofnun skal í samráði við heildarsamtök 

fatlaðs fólks fylgjast með stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði með úttektum og koma með 

úrbætur sé á því talin þörf.  

Hvert sveitarfélag skal bjóða upp á ferðaþjónustu fyrir þá sem ekki geta notast við 

almennar samgöngur. Ráðherra hefur heimild til þess að setja leiðbeinandi reglur fyrir 

sveitarfélög um rekstur ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk en sveitarfélög setja reglur um 

þjónustuna.  

Í lögunum er lögð áhersla á að fólk sem starfar í þjónustu við fatlað fólk gæti hagsmuna 

þeirra og réttinda. Starfsfólk skal virða þagnarskyldu sína í þágu hins fatlaða, einnig eftir að 

starfsmaður lætur af störfum. Fólk sem vinnur í þágu fatlaðs fólks má samkvæmt þessum 

lögum ekki hafa hlotið refsidóma vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra 

hegningarlaga, nr. 19/1940, með síðari breytingum. Ef umsækjandi hefur hlotið refsidóm 

fyrir brot af öðrum ákvæðum almennra hegningarlaga skal það metið sérstaklega.  

2.3.1.2 Eftirlit 

Í nefndaráliti félags- og tryggingamálanefndar Alþingis um frumvarp til laga um breytingar á 

lögunum var fjallað um gagnrýni Ríkisendurskoðunar sem taldi eftirlit með þjónustu við 

fatlað fólk vera óviðunandi og sagði það alvarlegt í ljósi þess hve margir fatlaðir einstaklingar 

væru ekki í aðstöðu til þess að gæta réttinda sinna vegna fötlunar. Ríkisendurskoðun sagði 

eftirlit svæðisráða verulega ábótavant, að sums staðar væru svæðisráð óvirk og að sama ætti 

við um trúnaðarmenn sem störfuðu á vegum svæðisráða. Ríkisendurskoðun lagði áherslu á 

að eftirlitshlutverk svæðisráða með þjónustu við fatlað fólk væru tekin til endurskoðunar. 

Nefndarmenn félags- og tryggingamálanefndar sögðu trúnaðarmenn of fáa og þeir gætu af 
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þeim sökum ekki haldið nægilega vel utan um réttindagæslu fatlaðs fólks. Nefndarmenn 

beindu tilmælum sínum til velferðarráðherra að eftirlitsþættinum yrði komið í fastar skorður 

eða að komið yrði á eftirlitsstofnun sem fyrst (Ríkisendurskoðun, 2010; Þingskjal 550, 2010-

2011). Við breytingar á lögunum var tekið tillit til álits nefndarinnar og eftirlit með þjónustu 

við fatlað fólk skilgreint á nýjan hátt.  

Í 3. gr. laganna er kveðið skýrt á um ábyrgð ríkisins. Þar segir að  ráðherra fari með 

yfirumsjón yfir málefnum fatlaðs fólks og það sé á ábyrgð hans í samvinnu við Samband 

íslenskra sveitarfélaga að annast opinbera stefnumótun í samráði við heildarsamtök fatlaðs 

fólks og aðildarfélög þeirra. Þar segir einnig að ráðherra beri ábyrgð á eftirliti með 

framkvæmd laganna. Eins ber ráðherra ábyrgð á hvort þjónusta og rekstur sveitarfélaga og 

annarra aðila, sem reka þjónustu fyrir fatlað fólk, sé í samræmi við gildandi lög og reglugerðir 

sem og að réttindi fatlaðs fólks séu virt. Ríkið gegnir einnig hlutverki að miðla og safna 

upplýsingum með því markmiði að tryggja fötluðum einstaklingum sambærilega þjónustu í 

ljósi ólíkra þarfa. Ef ráðherra sér vankanta á starfsemi sveitarfélaga eða annarra 

þjónustuaðila ber honum að gera tillögur að úrbótum og stuðla að samræmdri þjónustu. 

Ráðherra hefur einnig umsjón, í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, með gerð 

gæða- og þjónustuviðmiða.  

Í 4. gr. laganna er kveðið skýrt á um ábyrgð sveitarfélaga. Þau bera ábyrgð á skipulagi 

og framkvæmd þjónustu. Eins bera þau ábyrgð á gæðum þjónustu sem og kostnaði við hana. 

Sveitarfélög bera enn fremur ábyrgð á innra eftirliti. Til innra eftirlits telst framkvæmd 

þjónustunnar sem og að gera samninga við rekstrar og þjónustuaðila um framkvæmd 

þjónustunnar.  

Í bráðabirgðaákvæði laganna var sett ákvæði um að ráðherra skyldi leggja fram á 

Alþingi frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólks. 

2.3.2 Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 með síðari breytingum 

Þrátt fyrir að lög um réttindagæslu séu nýleg er hugtakið réttindagæsla ekki nýtt í lögum. 

Ákvæði um réttindagæslu voru sett í lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Á sama tíma var 

tekin ákvörðun um að setja svæðisráð á hverju starfssvæði sem höfðu það markmið að hafa 

eftirlit með þjónustu og að stuðla að samræmingu hennar ásamt því að sinna réttindagæslu 

fatlaðs fólks. Svæðisráðum var heimilt að ráða trúnaðarmann í því skyni að tryggja fötluðu 

fólki réttindi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 
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Við endurskoðun laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 vegna yfirfærslu á þjónustu við 

fatlaða frá ríki til sveitarfélaga þann 1. janúar 2011 komu fram áhyggjur vegna eftirlitsþáttar 

laganna (Velferðarráðuneytið, 2012-2013). Við lagabreytingarnar var fyrirkomulagi laganna 

um réttingagæslu breytt. Svæðisráðin voru lögð niður, trúnaðarmönnum fjölgað og starfssvið 

þeirra víkkað. Þá var ákvæði til bráðabirgða kveðið á um að lagt skyldi fram á Alþingi 

frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk eigi síðar en 1. mars 2011. Þar skyldi vera 

að finna ákvæði um réttindagæslumenn, persónulega talsmenn og aðgerðir til þess að draga 

úr nauðung við fatlað fólk. Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 voru samþykkt 

á Alþingi á vorþingi 2011. Að þessu sinni var ekki fjallað um nauðung en ástæða þess var að 

undirbúningstími var ekki talinn nægjanlegur. Í júní 2012 voru samþykkt lög nr. 59/2012, lög 

um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011. Eru nýju lögin aðgerðir 

til þess að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk.  

Í 3. mgr. 1. gr laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk með síðari breytingum nr. 88/2011 

segir „...fatlað fólk sem vegna fötlunar sinnar þarf stuðning við undirbúning upplýstrar 

ákvörðunar um persónuleg málefni eða aðstoð við að leita réttar síns hvort sem er gagnvart 

opinberum þjónustuaðilum, öðrum stjórnvöldum eða einkaaðilum“ á rétt samkvæmt lögum 

þessum.  

Yfirumsjón laganna er í höndum velferðarráðherra og skal við framkvæmd þeirra tekið 

mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Markmið laganna er að veita 

fötluðu fólki viðeigandi aðstoð við gæslu á réttindum sínum.  

Samkvæmt 3. gr. laganna fer velferðarráðherra með yfirumsjón réttinda fatlaðs fólk og 

á að setja á stofn réttindavakt.  

2.3.2.1 Réttindagæslumenn og persónulegir talsmenn 

Samkvæmt lögum þessum skulu starfa svæðisbundnir réttindagæslumenn. Þeir eru ráðnir af 

ráðherra og þurfa að hafa menntun og reynslu sem nýtist þeim í starfi. Hlutverk 

réttindagæslumanna eru mörg en fyrst og fremst er þeim ætlað að vera fötluðu fólki innan 

handar með réttindagæslu þeirra, hvort sem það er vegna þjónustu, meðferðar 

einkafjármuna eða persónuleg réttinda. Réttindagæslumönnum er einnig ætlað fylgjast með 

stöðu fatlaðs fólks á sínu svæði. 

 Tilkynningarskylda er nýtt ákvæði í lögum. En samkvæmt lögum þessum ber hverjum 

þeim sem telur að brotið sé á réttindum fatlaðs einstaklings að tilkynna það til 
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réttindagæslumanns. Hinum fatlaða er einnig heimilt að leita til réttindagæslumanns telji 

hann brotið á réttindum sínum og skal réttindagæslumaður leitast til þess að kanna 

aðstæður hans og veita stuðning í samráði við hinn fatlaða. 

 Réttindagæslumaður hefur einnig það hlutverk að kanna mál að eigin frumkvæði. 

Komist réttindagæslumaður að því að réttur fatlaðs einstaklings sé ekki virtur skal 

réttindagæslumaður aðstoða hann í því að leita réttar síns sé það ósk hans. 

Réttindagæslumaður hefur heimild til þess að koma ábendingum um úrbætur til þeirra sem 

eiga í hlut. Ef ábendingum réttindagæslumanns er ekki sinnt hefur hinn fatlaði heimild til 

þess að leggja fram kæru til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála og skal 

réttindagæslumaður aðstoða hann, telji hann málið kæranlegt.  

Fatlaður einstaklingur á rétt á persónulegum talsmanni samkvæmt lögum þessum en 

þar segir að fatlaður lögráða einstaklingur sem á erfitt að gæta eigin hagsmuna vegna 

fötlunar sinnar eigi rétt á persónulegum talsmanni. Hinn fatlaði velur talsmanninn sjálfur en 

svo staðfestir réttindagæslumaður valið og heldur utan um samninginn sem er 

uppsegjanlegur af hálfu beggja og ekki bindandi. Engar beinar kröfur eru gerðar til 

persónulegra talsmanna aðrar en þær að þekkja hagi hins fatlaða og áhugamál hans en 

persónulegir talsmenn fá ekki greitt fyrir störf sín. Réttindagæslumenn hafa eftirlit með 

störfum persónulegra talsmanna og ráðuneytið sér um að veita þeim fræðslu. 

2.3.2.2 Réttindavakt 

Hlutverk réttindavaktar eru samkvæmt lögunum fjölmörg. Henni er ætlað að hafa eftirlit 

með störfum réttindagæslumanna og veita þeim ráðgjöf og leiðbeiningar þegar þess er talin 

þörf. Réttindavaktinni er ætlað að fylgjast með þróun á málefnum fatlaðs fólks, til að mynda 

með réttindamálum, þjónustu og hugmyndafræði sem leitt geta til betri þjónustu og lífsgæða 

fyrir fatlað fólk og einnig á ráðherra að koma með ábendingar um breytingar ef á því er talin 

þörf. Réttindavaktin, í samvinnu og samráði við hagsmunasamtök fatlaðs fólks, ber ábyrgð á 

fræðslu og upplýsingagjöf til réttindagæslumanna, persónulegra talsmanna, starfsfólks, 

þjónustuaðila, aðstandenda sem og hins fatlaða um réttindi fatlaðs fólks. Hún ber ábyrgð á 

útgáfu auðlesanlegs efni um réttindagæslu fatlaðs fólks. Í samstarfi við hagsmunasamtök 

fatlaðs fólks ber réttindavaktin ábyrgð á upplýsinga- og fræðslustarfi í því skyni að vinna gegn 

staðalímyndum og fordómum sem og að fræða almenning um getu, framlag og réttindi 

fatlaðs fólks.  
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2.3.2.3 Nauðung 

Í 5. kafla laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk er fjallað um nauðung gagnvart fötluðu fólki, 

en það er með öllu óheimilt að beita fatlað fólk nauðung. Þó er í einstaka tilvikum hægt að 

sækja um undanþágu frá banninu með ströngum skilyrðum. Þeim sem veita þjónustu ber 

skylda til þess að upplýsa starfsfólk sem vinnur með fötluðum um hvað er átt við með 

nauðung ásamt aðgerðum sem koma í veg fyrir að nauðung sé beitt.  

Þegar fjallað er um nauðung samkvæmt 1. mgr. 11. gr.  laga um réttindagæslu fyrir 

fatlað fólk nr. 88/2011 er átt við „athöfn sem skerðir sjálfsákvörðunarrétt einstaklings og fer 

fram gegn vilja hans eða þrengir svo að sjálfsákvörðunarrétti hans að telja verði það nauðung 

þótt hann hreyfi ekki við mótmælum“. Nauðung telst til dæmis líkamleg valdbeiting, heft 

ferðafrelsi, flutningur á milli staða án samþykkis, heftur aðgangur einstaklings að eigum 

sínum og þvingun á honum til þess að nota hjálpartæki eða lyf ásamt þvingun og valdi sem 

beitt er við daglegar athafnir. Einnig telst til nauðungar ef heimilið er rafrænt vaktað svo sem 

með myndavél eða upptöku. Í sérstökum einstaklingsbundnum tilvikum er hægt að sækja um 

undanþágu en sýna þarf fram á að tilgangur nauðungar eða fjarvöktunar sé samanber 12. gr. 

laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011: 

 að koma í veg fyrir að fatlaður einstaklingur valdi sjálfum sér eða öðrum líkamstjóni eða 
stórfeldu eignartjóni. Það á einnig við fyrirbyggjandi aðgerðir sem ætlað er að forða því 
að aðstæður komi upp sem leitt geta til líkamstjóns eða stórfellds eignartjóns [...] að 
uppfylla grunnþarfir viðkomandi einstaklings, svo sem varðandi mat, heilbrigði og 
hreinlæti eða til þess að draga úr hömluleysi sem af fötlun kann að leiða. 

Telji þjónustuaðili, forstöðumaður eða annar sem ber ábyggð á þjónustu við fatlaðan 

einstakling líklegt að aðstæður komi upp þar sem beita þarf nauðung skal hann leita til 

sérfræðiteymis. Í neyðartilfellum er samkvæmt lögum þessum heimilt að beita nauðung án 

áður fenginnar undanþágu ef grípa þarf inn í atburðarás þar sem reynt er að koma í veg fyrir 

að einstaklingur skaði sjálfan sig, valdi miklum skemmdum á eignum eða í því skyni að verja 

almannahagsmuni. Ef nauðung er beitt skal látið af henni um leið og hættu hefur verið 

afstýrt. Í þeim tilfellum sem nauðung hefur verið beitt skal atvikið skráð og vandlega gerð 

grein fyrir tilefni nauðungar ásamt eðli hennar og ástæðu. Þjónustuaðilar senda atvikalýsingu 

vegna hvers tilviks til sérfræðiteymis innan viku frá beitingu nauðungar.  
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2.3.2.4 Sérfræðiteymi 

Í sérfræðiteymi um aðgerðir til þess að draga úr beitingu nauðungar sitja sjö einstaklingar 

skipaðir af ráðherra til fjögurra ára í senn. Einstaklingarnir skulu hafa sérþekkingu á 

málefnum fatlaðs fólks ásamt því að vera með þekkingu og reynslu af aðferðum til þess að 

koma megi í veg fyrir beitingu nauðungar. Hlutverk sérfræðiteymisins er meðal annars að 

taka við tilkynningum og skýrslum um beitingu nauðungar, veita ráðgjöf til þjónustuveitenda 

um hvað felst í nauðung og segja frá aðferðum sem gætu komið í veg fyrir að nauðung sé 

þörf. Það er einnig í höndum sérfræðiteymisins að veita umsagnir vegna óska um undanþágu 

vegna banns við beitingu nauðungar eða fjarvöktunar. 

2.3.2.5 Undanþágunefnd  

Sérstök þriggja manna undanþágunefnd er skipuð af ráðherra fjögur ár í senn. Nefndarmenn 

hennar skulu vera með sérþekkingu á málefnum fatlaðra, mannréttindamálum og 

framkvæmd laga á því sviði. Sækja þarf um undanþágu frá nauðung á skriflegan máta og gefa 

rök fyrir nauðsyn nauðungar. Að fengnu leyfi nefndarinnar má í sérstökum og 

einstaklingsbundnum tilfellum falla frá banni um nauðung eða fjarvöktun. Nefndin skal taka 

beiðni um undanþágur fyrir eins fljótt og hægt er en þó eigi síðar en tveimur vikum eftir að 

hún berst. Ef ástæða þykir er nefndinni heimilt að afla frekari gagna. Einnig má óska eftir 

umsögn persónulegs talsmanns, náins ættingja eða aðstandenda sé talin þörf á því. 

Undanþágur eru einungis veittar í skamman tíma, hámark til eins árs í senn. Sé undanþága 

veitt skal allt starfsfólk sem að henni kemur hafa sótt námskeið um líkamlega valdbeitingu. 

Þrátt fyrir að undanþága hafi fengist þarf að skila inn atvikaskráningu.  

2.4 Hlutverk stjórnvalda  

Hér verður farið stuttlega yfir skyldur stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga í lagalegum skilningi. 

2.4.1 Hlutverk ráðherra 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum fer ráðherra 

með yfirumsjón málefna fatlaðs fólks. Ráðherra ber ábyrgð á opinberri stefnumótun 

málafloksins. Ráðherra ber einnig ábyrgð á eftirliti með framkvæmd laganna en til þess telst 

að starfssemi, rekstur og þjónusta sveitarfélaga sé í samræmi við lög og reglugerðir. 

Ráðherra ber ábyrgð á að safna og miðla upplýsingum í því skyni að tryggja sambærilega 

þjónustu í ljósi ólíkra þarfa. Ráðherra fylgist með að þjónusta sveitarfélaganna sé samræmd 
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og leggur fram tillögur að breytingum sé þeirra þörf. Ráðherra hefur einnig umsjón með gerð 

gæða- og þjónustuviðmiða.  

Ráðherra fer jafnframt með yfirumsjón með lögum um réttindagæslu fatlaðs fólks nr. 

88/2011.  

2.4.2 Hlutverk réttindagæslumanna 

Réttindagæslumenn eru átta talsins og staðsettir víða um land. Fjórir eru staðsettir á stór- 

höfuðborgarsvæðinu, einn á Vesturlandi og Vestfjörðum, einn á Norðurlandi, einn á 

Austurlandi og einn á Suðurlandi (Velferðarráðuneytið, 2012). Samkvæmt lögum um 

réttindagæslu fatlaðs fólks með síðari breytingum er hlutverk réttindagæslumanna að veita 

fötluðu fólki aðstoð við að gæta réttar síns. Réttindagæslumenn skulu einnig fylgjast með 

högum fatlaðs fólks á sínu svæði. Réttindagæslumenn taka á móti tilkynningum frá þeim sem 

telja brotið á réttindum fatlaðs fólks en einnig getur hinn fatlaði haft samband sjálfur við 

réttindagæslumann telji hann brotið á réttindum sínum. 

Réttindagæslumaður hefur umsjón og eftirlit með störfum persónulegra talsmanna. 

Hann aðstoðar hinn fatlaða við að finna persónulegan talsmann og sér um og heldur utan um 

samninga vegna þeirrar vinnu.  

2.4.3 Hlutverk sveitarfélaga 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum ber 

sveitarfélag ábyrgð á framkvæmd og gæðum þjónustu við fatlað fólk. Sveitarfélögin bera 

einnig kostnað vegna þjónustunnar nema annað sé tekið fram.  

Sveitarfélög bera ábyrgð á innra eftirliti, það er með framkvæmd þjónustunnar og á 

það einnig við í þeim tilfellum þar sem sveitarfélög hafa gert samning við aðra um 

framkvæmd þjónustunnar. Þjónustusvæði fatlaðs fólks má samkvæmt lögum um málefni 

fatlaðs fólks ekki hafa færri en 8000 íbúa og skulu fámennari sveitarfélög vera í samvinnu við 

önnur sveitarfélög um framkvæmd og skipulag þjónustu við fatlað fólk.  

2.5 Eftirlit í samræmi við ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks gerir þær kröfur, sem áður sagði, 

að eftirlit sé haft með þjónustu við fatlað fólk. Eftirlitið er í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

ofbeldi, misþyrmingar og misnotkun í hvaða mynd sem er. Gerðar eru kröfur um að eftirlitið 
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sé framkvæmt af aðilum sem eru óháðir yfirvöldum og að haft sé virkt eftirlit með áætlunum 

og aðstöðu sem þjóna fötluðu fólki (Velferðarráðuneytið, 2009). 

 Eins og fram hefur komið  er eftirlitið hér á landi hjá sömu aðilum og veita 

þjónustuna, það er innra eftirlit hjá sveitarfélögunum sem veita og móta þjónustuna og ytra 

eftirlit hjá ríkinu sem mótar stefnuna og sér um framkvæmd laganna.  

Til samanburðar er Bretland er með eftirlitið hjá stofnun sem er óháð yfirvöldum. 

Gæða- og eftirlitsstofnun Bretlands (e. Care Quality Commission) sér um eftirlit með 

heilbrigðis- og félagsþjónustu þar í landi. Stofnunin  vinnur eftir lögum um heilbrigðis og 

félagsþjónustu (e. The Health and Social care Act 2008) frá árinu 2008 (Care Quality 

Commission, 2013). 

 Eftirlit með þjónustunni Í Bretlandi er unnið út frá stöðlum sem settir hafa verið um 

þjónustuna þar í landi. Gerðar eru kröfur um að þjónustan sem veitt er sé samræmd yfir 

landið og getur fólk krafist sömu þjónustuviðmiða hvar sem það býr. Gerðar eru kröfur um 

að þjónustuveitandi beri virðingu fyrir fötluðu fólki og veiti þeim tækifæri til þess að taka 

þátt í ákvarðanatöku sem því viðkemur, svo sem vegna umönnunar, meðferðar eða 

stuðnings. Starfsfólk skal veita fötluðu fólki tækifæri, stuðning og hvatningu í því skyni að það 

geti lifað eins eðlilegu og sjálfstæðu lífi og hægt er. Fatlað fólk á rétt á þjónustu, meðferð og 

stuðningi sem mætir þörfum þeirra og skal það veitt í samráði við hinn fatlaða. Mat á 

þjónustu skal ætíð gert í samvinnu og samráði við hinn fatlaða og vera í þeim tilgangi að gera 

líf hans innihaldsríkara ásamt því að styðja við hinn fatlaða og réttindi hans. Ef hinn fatlaði 

þiggur þjónustu frá fleirum en einum aðila eða stofnun skal haft samráð og þjónustan vera 

samfelld. Þjónustuveitanda ber að virða mannréttindi hins fatlaða, skoðanir og þarfir hvort 

sem þær eru vegna menningar, trúar, tungumáls, fötlunar eða kynhneigðar (Care Quality 

Commission, 2013).  

 Í Bretlandi eru gerðar kröfur um að allur aðbúnaður umönnunar sé viðeigandi, 

öruggur og snyrtilegur. Hinn fatlaði á að finna fyrir öryggi og því skal hann verndaður fyrir 

ofbeldi. Einnig á að gera forvarnarráðstafanir í því skyni að koma í veg fyrir að ofbeldi gæti 

verið beitt gagnvart honum. Lyf eru gefin þegar þeirra er þörf en varúðar gætt við gjöf þeirra. 

Lögð er áhersla á að starfsfólk sé hæft til starfa, að það hafi þekkingu, færni og reynslu sem 

þarf til starfsins. Starfsfólk skal fá tækifæri til þess að auka þekkingu sína og þroskast í starfi. 

Öll persónuleg gögn um hinn fatlaða skulu geymd á öruggum stað og algjör trúnaður ríkja um 

hans mál (Care Quality Commission, 2013). 
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 Gæða- og eftirlitsstofnun Bretlands sinnir eftirliti með þjónustunni. Bæði tekur hún 

við utanaðkomandi kvörtunum sem og venjubundu eftirliti. Þegar venjubundið eftirlit fer 

fram mætir eftirlitsmaður óundirbúið á viðkomandi heimili snemma morguns og eyðir þar 

deginum. Við eftirlit er notuð sérstök aðferð sem Gæða- og eftirlitsstofnun Bretlands hefur 

hannað. Aðferðin er sérstök viðtals- og athugunartækni sem veitir góða innsýn á þjónustuna. 

Rætt er við íbúa, starfsfólk, ættingja og aðra sem koma að starfseminni. Eins er fylgst með 

starfinu svo sem hvernig starfsfólk kemur fram við íbúa, hvernig hugsað er um þá og hvernig 

er talað er við þá. Skráningar eru skoðaðar, dagbækur, þjónustuáætlanir og atvikaskráning. 

Niðurstöður eftirlitsins eru birtar á heimasíðu stofnunarinnar þar sem þær eru aðgengilegar 

öllum. Enn fremur er gerð krafa um að það sem er ábótavant sé lagfært og endurmat 

framkvæmt að því loknu (Care Quality Commission, 2012). 
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3 Framkvæmd og aðferðafræði 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað 

verður um eigindlega aðferðafræði og gerð grein fyrir vali á þátttakendum. Farið verður yfir 

hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig unnið var úr gögnum. 

3.1 Aðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru túlkandi og byggja á kenningum um að raunveruleikinn 

sé félagslega skipaður. Eigindlegar rannsóknaraðferðir hafa fjölbreytt svið aðferða en má þar 

nefna viðtöl, þátttökuathugun, rýnihópa, opinber skjöl og skýrslur. Í eigindlegum 

rannsóknum er markmiðið að reyna að skilja samfélagið út frá einstaklingunum innan þess. 

Eigindlegar rannsóknir eru háðar rannsakandanum og því er nauðsynlegt að sýna fram á 

trúverðugleika rannsóknarinnar sem og niðurstöður rannsakanda. Réttmæti í viðtölum fer 

eftir því sjónarhorni sem unnið er út frá og er rannsakandinn aðalrannsóknartækið. Það er 

því mikilvægt að hann geri grein fyrir sjálfum sér, bakgrunni sínum og hagsmunum til þess að 

tryggja réttmæti rannsóknarinnar. Reynsla rannsakandans endurspeglast bæði í 

rannsóknargögnunum sem og ferlinu öllu. Það getur því verið erfitt að skilgreina réttmæti 

rannsóknarinnar því ekkert eitt sjónarhorn er réttara en annað. Til þess að lesandinn geti lagt 

traust á rannsóknina þarf framkvæmdin að vera sem gagnsæjust en þá er hægt að leggja mat 

á réttmætið. Til þess að gera rannsóknina áreiðanlega er notast við margprófun. Þegar það 

er gert er gagna aflað frá fleiri en einum aðila, með fleiri en einum hætti og jafnvel út frá 

nokkrum kenningarlegum sjónarmiðum (Esterberg, 2002; Helga Jónsdóttir, 2003 ; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

3.2 Þátttakendur  

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki með aðstoð Láru Björnsdóttur, leiðbeinanda 

höfundar, vegna þekkingar hennar á málaflokknum. Vegna opinberrar stöðu sinnar koma 

viðmælendur fram undir nafni. 

Óskað var eftir þátttöku tveggja starfsmanna velferðarráðuneytisins, Ingibjargar 

Broddadóttur, sérfræðings skrifstofu velferðarþjónustu, hér eftir IB, og Sigríðar Jónsdóttur, 

sérfræðings skrifstofu gæða og forvarna, hér eftir SJ. Ingibjörg var valin til þátttöku vegna 

sérfræðiþekkingar sinnar á réttindavakt og réttindagæslu málefna fatlaðs fólks. Sigríður var 

valin vegna sérfræðiþekkingar sinnar á eftirliti ráðuneytisins. Eins var óskað eftir þátttöku 
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fimm yfirmanna í málefnum fatlaðs fólks víðsvegar um landið. Unnar Ingólfsdóttur 

félagsmálastjóra Mosfellsbæjar, hér eftir UI, Guðlaugar Jónu Hilmarsdóttur félagsmálastjóra 

Árborgar, hér eftir GJH, Aðalbjargar  Traustadóttur framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar 

Laugardals og Háaleitis í Reykjavík, hér eftir AT, Hjördísar Árnadóttur félagsmálastjóra 

Reykjanesbæjar og Gunnars Sandholts félagsmálastjóra Skagafjarðar. Gunnar Sandholt 

óskaði eftir því að Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, tengiliður vegna málefna fatlaðra á 

Norðurlandi vestra, svaraði spurningalistanum, hér eftir GSG og einnig óskaði Hjördís 

Árnadóttir eftir því að Sigríður Daníelsdóttir sérfræðingur í fötlunarmálum svaraði 

spurningalistanum fyrir hennar hönd, hér eftir SD. Enn fremur var tekið upplýsingaviðtal um 

efnið við Friðrik Sigurðsson framkvæmdastjóra Landssamtakanna Þroskahjálpar.  

3.3 Gagnasöfnun - aðferð 

Í rannsókninni var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Spurningalistarnir voru 

staðlaðir en lagðir voru fyrir þrír mismunandi spurningalistar. Tveir þeirra voru notaðir til að 

skoða ytra eftirlit ríkisins og einn til þess að skoða innra eftirlit sveitarfélaga. Starfsmenn 

velferðarráðuneytisins fengu hvor sinn spurningalistann. Annar fjallaði almennt um eftirlit 

með þjónustu sveitarfélaga á meðan hinn sneri að réttindagæslu og eftirliti með 

réttindagæslumönnum. Einn spurningalisti var lagður fyrir félagsmálastjórana, eða 

starfsmenn sveitarfélagsins, og fjallaði hann um innra eftirlit sveitarfélaganna.  

Viðtölin voru hljóðrituð og að viðtali loknu voru þau afrituð orðrétt. Eftir úrvinnslu 

rannsóknar og kynningar verður  upptökunum eytt. Við greiningu gagnanna var notast við 

efnisgreiningu. Efnisgreining er tæki sem notað er þegar innhaldsgreina á gögn (Neuman, 

2006). Notast var við grundaða kenningu, ekki var lagt af stað með ákveðna kenningu í huga, 

heldur voru gögnin látin leiða rannsóknina áfram (Esterberg, 2002). 

3.4 Framkvæmd  

Spurningalisti og kynningarbréf ( sjá fylgiskjal 1) voru send á þátttakendur eftir að þeir  höfðu 

samþykkt að veita viðtal. Þátttakendur gátu farið yfir spurningalistann, undirbúið sig og 

jafnvel ráðfært sig við aðra um svörin áður en viðtal hófst. Tekin voru viðtöl við alla 

þátttakendur í skrifstofuhúsnæði á þeirra vegum. Viðtal við Grétu Sjöfn fór, vegna fjarlægðar 

og slæmrar veðurspár, fram með öðrum hætti. Hún svaraði spurningalistanum og sendi 

höfundi rafrænt og svo var tekið viðtal í síma. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 25. október til 

1. nóvember 2013, og þau voru frá 20 mínútum upp í 60 mínútur. Að þeim loknum voru 
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viðtölin hljóðrituð og þau skrifuð upp orð af  orði og þau efnisgreind. Þegar búið var að vinna 

niðurstöður voru þær sendar á viðmælendur sem yfir fóru sín ummæli og tilvitnanir og komu 

með athugasemdir ef það átti við.  
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4 Niðurstöður 

Eftirlit með þjónustu við fatlað fólk er tvíþætt; annars vegar er um að ræða ytra eftirlit 

ríkisins og hins vegar innra eftirlit sveitarfélaganna. Í niðurstöðunum er eftirlitinu skipt niður í 

tvo hluta. 

4.1 Ytra eftirlit – ráðuneytið 

Niðurstöður rannsóknarinnar á ytra eftirliti byggja á viðtölum við Sigríði Jónsdóttur 

Ingibjörgu Broddadóttur og Friðrik Sigurðsson. Einnig byggja niðurstöður á lögum um málefni 

fatlaðs fólks með síðari breytingum og lögum um réttindagæslu fatlaðs fólks nr. 88/2011 

með síðari breytingum. 

4.1.1 Eftirlit með þjónustunni 

Þessi hluti byggir á svörum Sigríðar Jónsdóttur. Hér var notast við spurningalista 1 - vegna 

ytra eftirlits (sjá fylgiskjal 2). Spurningalisti 1 fjallar um spurningar sem viðkoma eftirliti 

ríkisins með þjónustu við fatlað fólk. Eftirlit með þjónustu við fatlað fólk er skilgreint í lögum 

um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum. Í lögunum er kveðið á um eftirlit 

af hálfu ríkisins. Þar segir að ráðherra skuli í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga 

móta gæðaviðmið og safna upplýsingum um þjónustuna. Við lagabreytingarnar árið 2010 

þótti nauðsynlegt að skilgreina eftirlit með þjónustu við fatlað fólk upp á nýtt. Fyrir þann 

tíma sáu svæðisskrifstofur málefna fatlaðra um að veita fötluðum þjónustu og var eftirlit 

með þjónustunni ekki skilgreint í lögum. Sérfræðingur ráðuneytisins (SJ) telur að mikil 

breyting hafi orðið á eftirliti með þjónustu við fatlað fólk frá yfirfærslu málaflokksins til 

sveitarfélaganna. Hún segir ákvæði um eftirlit mun skýrara eftir lagabreytingarnar. Í lögum 

um málefni fatlaðs fólks er gerð krafa um ytra eftirlit ráðuneytisins og innra eftirlit 

sveitarfélaga. Sérfræðingur ráðuneytisins (SJ) segir eðlilegra að eftirlitið liggi hjá 

utanaðkomandi stofnun eða aðila sem sæi um það en af því hefur enn ekki orðið og er það 

því á ábyrgð ráðherra.  

Verklag vegna ytra eftirlits er enn í vinnslu og verið er að vinna að gæðaviðmiðum. 

Ríkið hefur tvisvar kallað eftir gögnum frá sveitarfélögunum og í samstarfi við Samband 

íslenskra sveitarfélaga er unnið að gerð gæðaviðmiða eins og kveðið er á um í lögum. 

Sérfræðingur ráðuneytisins (SJ) sagði þetta um samstarfið: 
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Við höfum semsagt bæði skilgreint hverju á að safna og eins höfum við verið að 
vinna að skilgreiningu sem við höfum byggt þá bæði á lögum og reglugerðum og 
hérna öllu sem að til liggur um þjónustu við fatlað fólk ekki síst 
aðgerðaráætluninni.... 

Hagstofa Íslands annast gagnaöflun eins og hefð er fyrir með gögn um félagsþjónustu 

sveitarfélaga en ráðuneytið skilgreinir í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga hvaða 

gögnum ber að safna sem og hvernig unnið er úr niðurstöðum. Gagnasöfnun fyrir árið 2011 

gekk seinlega fyrir sig en sagði ráðuneytið hafa haft á því skilning enda í fyrsta sinn sem sem 

kallað var eftir gögnum frá sveitarfélögunum: 

... Það er búið að safna gögnum fyrir árið 2011 og niðurstöður eru komnar úr því 
og búið er að kynna þær fyrir sveitarfélögum og öllum aðilum en verið er að 
vinna þær endanlega í skýrsluform.... 

Gagnasöfnun fyrir árið 2012 gekk betur en árið á undan en árið 2011 skiluðu einungis 45% 

sveitarfélaga gögnum á réttum tíma og eins vantaði þá upplýsingar frá sveitarfélögunum svo 

niðurstöður munu ekki skila heildrænni mynd, þá sér í lagi í virknimálum fatlaðs fólks. 

Gagnasöfnun fyrir árið 2012 mun leiða stöðuna betur í ljós en þá var gerð sú krafa að öllum 

upplýsingum yrði skilað og að ekki yrði veitt undanþága frá því. Í framtíðinni verða öll gögn 

sem safnað hefur verið aðgengileg í gagnagrunni og mun eftirlitið byggja á upplýsingum úr 

honum.  

4.1.1.1 Samræmd þjónusta um land allt 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks fer ráðherra með eftirlit með því hvort þjónusta 

sveitarfélaga við fatlað fólk sé í samræmi við lög og reglugerðir. Sá gagnagrunnur sem nú er í 

uppbyggingu verður notaður til þess að skoða hvort þjónusta sveitarfélaga sé í samræmi við 

lög og þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Fimmtán 

þjónustusvæði sjá um þjónustu við fatlað fólk á Íslandi og verður gagnagrunnurinn notaður 

til þess að skoða hvort þjónusta sem veitt er sé samræmd fyrir landið.  

Sérfræðingur ráðuneytisins (SJ) sagði jafnframt,  

[...] Ef það er mikið ósamræmi eða ólíkt, til dæmis miklu lægra hlutfall fatlaðra 
barna er að fá þjónustu í einu sveitarfélagi en öðru er það skoðunarefni, hvað er 
verið að gera, er verið að gera eitthvað annað þar, eru þau studd með öðrum 
hætti sem kemur ekki fram? 
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4.1.1.2 Búseta 

Sérfræðingur ráðuneytisins (SJ) segir að eftirlit með búsetu fatlaðs fólks sé takmarkað en að 

fylgst verði með hvort herbergjasambýlum fækki eins og framkvæmdaáætlun í málefnum 

fatlaðs fólks til ársins 2014 geri ráð fyrir. Samkvæmt skilgreiningu ráðuneytisins er 

herbergjasambýli eitt form sértækrar búsetu sem skiptist í þrjú form. Í herbergjasambýlum 

býr óskylt fólk saman í íbúðum eða einbýlishúsi. Það hefur eigið herbergi en annað rými er 

sameiginlegt með öðrum einstaklingum, svo sem eldhús og stofa. Oft deila íbúar einnig 

baðherbergi. Annað form af sértækri búsetu er þegar fólk býr í sér íbúð en hefur einnig 

sameiginlegt rými og þriðja formið er þegar fólk býr í sér íbúð en að auki er lítið rými fyrir 

starfsfólk. 

[...] Í herbergjasambýlunum er þetta erfiðast því þar er fólk í mestu návígi, um 
leið og maður er kominn í íbúð hefur maður hefur meira frelsi innan síns ramma 
.... 

Þessu tengt mun gagnagrunnurinn jafnframt verða tæki sem notað verður til þess að fylgjast 

með hversu margir hafa verið tólf mánuði eða lengur á biðlista eftir búsetu. Á þann hátt 

verður hægt að sjá hvort sveitarfélögin séu að vinna í að fækka fólki á biðlista eftir búsetu og 

hvaða úrræði þau eru að nota.  

4.1.1.3 Atvinna 

Í þessum hluta koma fram spurningar um atvinnumál og hæfingu fatlaðs fólks. Spurningar 

voru lagaðar fyrir Sigríði Jónsdóttur. Í þessum hluta kemur einnig fram athugasemd frá 

Friðrik Sigurðssyni framkvæmdarstjóra Þroskahjálpar.  

Í lögum um málefni fatlaðs fólks er kveðið á um að atvinnumál þeirra verði flutt til 

Vinnumálastofnunnar eins og almennt er með atvinnumál í þjóðfélaginu en það hefur enn 

ekki orðið að veruleika. Hvar atvinnumál fatlaðra eiga að vera staðsett er samkvæmt 

sérfræðingi ráðuneytisins (SJ) álitamál sem fólk er ekki sammála um og hefur það enn ekki 

verið leitt til lykta. Tvö stór sveitarfélög á landinu töldu sem svo að atvinnumálin væru komin 

yfir til Vinnumálastofnunar á meðan önnur sveitarfélög litu svo á að atvinnumálin væru hjá 

þeim. Þessi tvö sveitarfélög skiluðu því ekki inn gögnum um atvinnumál sem gerir það að 

verkum að ekki hefur fengist heildræn mynd af atvinnumálum fatlaðs fólks. Til þess að hægt 

væri að skoða þróun í atvinnumálum þyrftu að vera til upplýsingar um hvernig atvinnumál 

standa því aðeins með þekkingu er hægt að gera samanburð á milli sveitarfélaga og ára.  
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Framkvæmdastjóri Þroskahjálpar var ósáttur við stöðu atvinnumála fatlaðs fólks þar 

sem ekki hefur náðst sátt í þeim málum. Hann benti einnig á að það þyrfti að kveða upp 

úrskurð í þessum málum, að einhver yrði að taka ábyrgð.  

[...] Nú eru til að mynda atvinnumálin í einhvers konar gíslingu, sett var á 
laggirnar nefnd en sú nefnd komst ekki að einni niðurstöðu heldur var fulltrúi 
sveitarfélaganna ósammála öðrum nefndarmönnum, það er réttur hvers og eins, 
en þá er í raun og veru enginn sem ætlar að bera á því ábyrgð. Það liggur þá alveg 
ljóst fyrir að það er þá velferðarráðherra sem verður að skera úr um þetta. Það 
geta liðið heilu árin án þess að neitt sé gert sem þýðir það að það er enginn 
uppbygging í neinum atvinnumálum .... 

4.1.2 Réttindavakt og réttindagæsla 

Í þessum hluta verður fjallað um réttindavakt ríkisins og réttindagæslu fatlaðs fólks. Ein 

spurning úr spurningalista 1- ytra eftirlit var lagður fyrir Sigríði Jónsdóttur en niðurstöður í 

þessum kafla byggja fyrst og fremst á svörum Ingibjargar Broddadóttur sérfræðings 

velferðarráðuneytis en fyrir hana var lagður spurningalisti 2 - ytra eftirlit (sjá fylgiskjal 3). 

Spurningalisti 2 fjallar um réttindavakt og réttindagæslu fatlaðs fólks. 

Jafnrétti og sambærileg lífskjör eru höfð að leiðarljósi við skipulag á þjónustu við fatlað 

fólk og samkvæmt sérfræðingi velferðarráðuneytisins (SJ) endurspeglast það meðal annars í 

þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks.  

Í lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk var kveðið á um stofnun réttindavaktar 

fatlaðs fólks í því skyni að stuðla enn frekar að jafnrétti og sambærilegum lífskjörum.  

Samkvæmt sérfræðingi velferðarráðuneytisins (IB) hefur réttindavaktin fyrst og fremst 

það hlutverk að hafa yfirumsjón með störfum réttindagæslumanna fatlaðs fólks, vera þeim 

innan handar og styðja við bakið á þeim þegar á því reynist þörf. Hún sagði að réttindavaktin 

sæi einnig um að safna upplýsingum um réttindamál fatlaðs fólks, koma á framfæri 

ábendingum og hún bæri ábyrgð á fræðslu og upplýsingastarfi um réttindamál fatlaðs fólks. 

Fyrsta verkefni hennar var að gefa út bækling um réttindagæslu á auðlesnu máli sem bæði 

var gefinn út á prenti ásamt því að vera aðgengilegur á heimasíðu velferðarráðuneytisins. Þá 

væri vaktin að vinna að nokkrum verkefnum sem tilgreind væru í framkvæmdaáætlun í 

málefnum fatlaðs fólks. Sérfræðingur velferðarráðuneytisins (IB) sagði verkefni 

réttindavaktarinnar vera margþætt og að mörgu væri að hyggja í þeirra störfum: 

[...] Þegar maður horfir á verkefnin er þetta mjög mikið, það er bara einn 
starfsmaður og það sér það hver maður að þetta vinnst ekkert allt í einu. 
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Einn starfsmaður var ráðinn til þess að vinna með réttindavaktinni en ásamt honum sitja sjö 

fulltrúar, þrír frá ráðuneytinu, tveir frá hagsmunasamtökum, annar frá Landssamtökunum 

Þroskahjálp og hinn frá Öryrkjabandalagi Íslands. Einn frá Háskóla Íslands úr fötlunarfræðum 

og einn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og sagði sérfræðingur velferðarráðuneytisins 

(IB) það styrk réttindavaktarinnar að fólk komi svona víða að: 

...Vaktin er ekki bara starfsmaðurinn og formaðurinn heldur er vaktin öll mjög 
öflug .... 

4.1.2.1 Réttindagæslumenn 

Réttindagæslumenn eru sem áður sagði átta talsins og starfa um land allt. Samkvæmt 

sérfræðingi ráðuneytisins (IB) starfa tveir réttindagæslumenn í Reykjavík og Seltjarnarnesi 

sem deila einu og hálfu stöðugildi. Álftanes, Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær og Kjós hafa 

einn sameiginlegan réttindagæslumann í hálfu stöðugildi. Hafnarfjörður og Suðurnes hafa 

einn réttindagæslumann í hálfu stöðugildi. Vesturland og Vestfirðir hafa einn 

réttindagæslumann í hálfu stöðugildi. Norðurland vestra, Akureyri og Norðurþing eru með 

einn réttindagæslumann í 75% stöðugildi.  Hornafjörður og Austurland hafa einn 

réttindagæslumann í hálfu stöðugildi og Vestmannaeyjar og Suðurland hafa einn 

réttindagæslumann í hálfu stöðugildi. Hlutverki réttindagæslumanna er lýst í reglugerð um 

réttindagæslumenn fatlaðs fólks nr. 973/2012. Samkvæmt henni er hlutverk 

réttindagæslumanna að vera fötluðum einstaklingum innan handar sem ekki geta eða eiga 

erfitt með að gæta réttinda sinna og veita þeim ráðgjöf og aðstoð telji hinn fatlaði eða 

aðstandandi hans að réttindi hans séu ekki virt. Sérfræðingur ráðuneytisins (IB) sagði 

hlutverk réttindagæslumanns vera að 

[...] standa við hlið einstaklingsins, koma sjónarmiðum hans ævinlega á framfæri 
og aðstoða hann við að gæta réttar síns. 

Réttindagæslumenn hafa ekki vald en þeir eiga að leiða hin fatlaða í gegnum kerfið og standa 

við hlið hans. Réttindagæslumaður á einnig að fylgjast með að ekki sé brotið á fötluðum 

einstaklingum og grípa inn í sé þess þörf. Hún sagði jafnframt: 

[...] þá eiga þeir að grípa inn í með því að draga þá sem valdið hafa til að leiðrétta 
og taka á málinu, það getur endað fyrir úrskurðanefnd félagsþjónustu ... 

Réttindagæslumenn geta hjálpað hinum fatlaða að undirbúa mál og verið í samstarfi við aðra 

aðila fyrir úrskurðanefndina en meira getur réttindagæslumaður ekki gert. En hann getur þó 
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ráðlagt hinum fatlaða að fara með málið fyrir dómstóla eða umboðsmanns Alþingis sé 

úrskurður ekki í hans þágu. 

Sérfræðingur ráðuneytisins (IB) sagði hinn fatlaða oft og af ýmsum ástæðum eiga í 

erfiðleikum með að tilkynna að brotið sé á rétti hans. En nú sé það lögbundið, að öllum væri 

skylt að tilkynna til réttindagæslumanna ef þeir teldu að brotið væri á réttindum fatlaðs 

fólks. Ef upp kæmi sú staða að hinn fatlaði væri ósáttur við störf réttindagæslumanns væri 

bein leið til þeirra í réttindavaktinni eða til ráðherra ef því væri að skipta. 

Fatlað fólk á rétt á persónulegum talsmanni og eru margir komnir með slíkan talsmann. 

Í mörgum tilfellum eru það ættingjar hins fatlaða enda er starfið ólaunað. 

Réttindagæslumenn hafa umsjón með persónulegum talsmönnum og sjá um að gera 

samning milli hins fatlaða og talsmanns. Réttindavaktin hefur haldið opin auglýst námskeið 

fyrir þá sem vilja verða persónulegir talsmenn og hefur aðsókn verið nokkuð góð. 

Nauðsynlegt er fyrir réttindagæslumenn að fara í hálfgert leitarstarf, það er að fá 

persónulega talsmenn, fyrir þá sem ekkert bakland hafa. Sérfræðingur ráðuneytisins sagði: 

... enga biðlista vera hjá réttindagæslumönnum, þeir ráða við það sem þeir eru 
að gera, en ef þeir vilja taka málin upp af eigin frumkvæði er lítið svigrúm til að 
bæta við sig. Þeir sinna leitarstarfi með þeim hætti að kynna sig meðal annars á 
starfsstöðvum fatlaðs fólks og í íbúðakjörnum þeirra. 

4.1.2.2 Fræðsla 

Hér verður fjallað um fræðslu bæði fyrir réttindagæslumenn, sem og fræðslu sem 

réttindagæslumenn færa öðrum. Spurningalisti 2 – ytra eftirlit (sjá Fylgiskjal 3) var lagður 

fyrir Ingibjörgu Broddadóttur.  

Réttindavaktin styður við bakið á réttindagæslumönnum, til að mynda með 

starfsdögum. Sérfræðingur ráðuneytisins (IB) sagði réttindavaktina hafa haldið fleiri 

starfsdaga en reglugerð legði upp með. Starfsdagarnir skiptist í utanaðkomandi fræðslu 

annars vegar og hins vegar samráðsfundi þar sem réttindagæslumenn fengju tækifæri til 

þess að ræða saman um þau verkefni sem þeir væru að takast á við. Hún sagði að haft væri 

samráð við réttindagæslumennina um hvaða málefni þeir þyrftu að skerpa á og að fræðslan 

væri skipulögð að hluta til út frá því. Réttindagæslumenn hefðu fengið ýmis konar fræðslu, 

svo sem um stjórnsýslulög, málsmeðferð, barnavernd og hlutverk Tryggingastofnunar 

ríkisins. Utanaðkomandi aðilar, svo sem umboðsmaður Reykjavíkurborgar, umboðsmaður 

sjúklinga og forstjóri Geðsviðs Landspítalans hefðu komið og haldið erindi. 
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Réttindagæslumenn hafa fengið kynningu á SIS mati (e. Support Intensity Scale) og að næst 

kæmi lögreglan og kynnti málsmeðferð þeirra í kynferðisbrotum gagnvart fötluðum svo 

eitthvað væri nefnt.  

Ingibjörg sagði réttindagæslumenn hafa boðið öllum sveitarfélögum upp á fræðslu um 

sín störf og réttindi fatlaðs fólks og að mörg sveitarfélög hefðu þegið það.  

... Þetta stendur svo lítið upp á sveitarfélögin að kalla þau til og bjóða þeim að 
koma því að réttindagæslumaðurinn stýrir því ekki, það eru yfirmennirnir sem 
stýra því hverjir koma og hverjir fái leyfi til þess að koma á kynningu hjá 
réttindagæslumanni .... 

Sérfræðingur ráðuneytisins (IB) sagði að rætt hefði verið um að ábótavant væri að fólkið sem 

væri að vinna í návígi við hinn fatlaða fengi þessa fræðslu og sagði hún að því þyrfti að 

breyta. Hún sagði jafnframt ábyrgðina liggja hjá sveitarfélögunum og að það stæði ekki á 

réttindagæslumönnunum því þeir vildu ná til sem flestra.  

Réttindavaktin hefur séð um ýmsa fræðslu bæði fyrir starfsstöðvar málafloksins hjá  

sveitarfélögunum sem og fyrir fatlað fólk. Til að mynda hefur hún gefið út auðlesanlegan 

bækling um réttindagæslu og eins haldið góðum tengslum við Sendiherra verkefnið sem 

styrkt er af velferðarráðuneytinu (Þingsskjal 1496, 2011 – 2012). Sendiherra verkefnið er á 

vegum Landssamtakanna Þroskahjálpar og gengur út á að kynna samningi Sameinuðu 

þjóðanna en sjö einstaklingar með þroskahömlun taka þátt í verkefninu (Landssamtökin 

Þroskahjálp, 2013). 

4.1.2.3 Nauðung 

Í þessum hluta verður fjallað um ákvæði er varða nauðung og þvingun í lögum um 

réttindagæslu fatlaðs fólks. Spurningar voru lagðar fyrir Ingibjörgu Broddadóttur. 

Réttindavaktin hefur sent út upplýsingar til allra sveitarfélaga um ákvæði laganna um 

ráðstafanir til að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk ásamt upplýsingum um hlutverk 

sérfræði- og undanþágunefndar. Sérfræðingur ráðuneytisins (IB) sagði öll mál fara fyrst til 

sérfræðiteymis sem kveðið sé á um í lögunum en þar væri leitað leiða sem komið gætu í veg 

fyrir beitingu nauðungar.  

... Áherslan er ekki á að fá leyfi til þess að beita nauðung, áherslan er á ráðgjöf til 
þess að komast hjá nauðung, nauðung er bönnuð, það er bara bannað .... 



 56 

Samkvæmt sérfræðingi ráðuneytisins (IB) hafa mörg erindi borist til sérfræðiteymisins og 

virtust allir vera meðvitaðir um nauðsyn þessara laga. Hún taldi jafnframt að það væri 

nauðsynlegt að leggja meiri vinnu og fjármagn í þetta en nú þegar væri gert:  

Það eru bara ekki svo margir sérfræðingar flinkir í að veita ráðgjöf um hvernig þú 
átt að komast hjá því að læsa ísskápnum, að læsa ísskáp er nauðung, það að 
bursta tennur gegn vilja er nauðung, ... allt upp í að leggja hendur á fólk ... 

Ef nauðung er beitt skal ætíð tilkynna það til sérfræðiteymisins, hvort sem búið er að senda 

sérfræðiteyminu beiðni um sérfræðiráðgjöf eða fá undanþágu. Á þennan hátt er hægt halda 

yfirlit og sjá hversu oft er verið að beita nauðung og af hvaða tilefni.  

Lögum samkvæmt hefur réttindavaktin hvorki tengsl við sérfræðiteymið né 

undanþágunefndina en hvort um sig starfar á vegum velferðarráðuneytisins, önnur er 

sjálfstæð stjórnsýslunefnd á meðan hin hefur ráðgefandi hlutverk svo komast megi hjá 

nauðung og þvingun við fatlað fólk. 

4.2 Innra eftirlit – Sveitarfélög 

Niðurstöður rannsóknarinnar á innra eftirliti byggja á viðtölum við Aðalbjörgu Traustadóttur, 

framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis í Reykjavík, Grétu Sjöfn 

Guðmundsdóttur, verkefnastjóra Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, Guðlaugu Jónu 

Hilmarsdóttur, félagsmálastjóra sveitarfélagsins Árborg sem svaraði fyrir þjónustusvæði 

málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi, Sigríði Daníelsdóttur, forstöðumanns ráðgjafadeildar 

Reykjanesbæjar og loks Unni Ingólfsdóttur, félagsmálastjóra Mosfellsbæjar.  

Þessi hluti mun byggja á svörum viðmælenda höfundar hér að ofan og var notast við 

spurningalista 3 – vegna innra eftirlits (Sjá fylgiskjal 4). Spurningalisti 3 fjallaði um spurningar 

sem viðkoma innra eftirliti með þjónustu við fatlað fólk.  

4.2.1 Stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks 

Hér er fjallað um stefnumótun sveitarfélaga í málefnum fatlaðs fólks.  

Stefnumótun þjónustusvæðis málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi er í höndum fagteymis og er 

vinnan við hana í gangi. Búið er, samkvæmt upplýsingum fulltrúa þeirra (GH), að vinna 

stefnumótun í búsetumálum sem gildir til ársins 2024. Búsetuáætlunin hefur verið samþykkt 

af þjónusturáði en bíður samþykktar stjórnar þjónustusvæðisins. Fulltrúi þeirra (GH) sagði,  

[...] Við erum með starfandi notendaráð og er það að vinna úr niðurstöðum 
stefnumótunarþings sem við héldum. Þar voru skipaðir fjórir hópar sem fóru yfir 
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atvinnumál, búsetumál, félagsþjónustu og þjónustu við fjölskyldu og úr því verður 
síðan mótuð stefnumótun í öllum þessum flokkum. 

Í Mosfellsbæ hafði ekki verið unnin sérstök stefna í málefnum fatlaðs fólks. Samkvæmt 

fulltrúa var undirbúningur fyrir þá vinnu hafinn en áætlað var að hún færi í gang í byrjun 

ársins 2014. Þegar Mosfellsbær tók við málafloknum var það meðvituð ákvörðun að byrja á 

því að kynnast málaflokknum áður en mörkuð væri stefna til frambúðar. Fulltrúi þeirra (UI) 

sagði þetta um undirbúninginn: 

[...] kallað verður til notendaráðshóp og það er einnig á döfinni að vera með 
íbúafund og vinna þannig upp stefnumótun.  

Í Reykjanesbæ var stefnan í málefnum fatlaðs fólks hluti af stefnumótun og fjölskyldustefnu 

bæjarins. Þegar Reykjanesbær tók við þjónustu við fatlað fólk var samkvæmt fulltrúa þeirra 

(SD) tekin ákvörðun um að láta þjónustu við fatlað fólk renna eins og hægt væri inn í 

almennu þjónustuna. 

[...] Hér var tekin ákvörðun um að vera ekki með sér deild fyrir þjónustu við fatlað 
fólk heldur færi það inn í bara það samhengi sem var fyrir. Vissulega erum við 
með alla þjónustuþætti inni og allt slíkt en höfum ekki sérmerkt málefni fatlaðs 
fólks sem afmarkaðan hluta félagsþjónustunnar. 

Stefna Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra birtist í þjónustusamningi sveitarfélaga 

um málefni fatlaðra og stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks frá 2008 – 2012. 

Stefnumótun Reykjavíkurborgar er á ábyrgð miðlægrar skrifstofu velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar en þjónustumiðstöðvarnar sjá svo um að framkvæma 

þjónustuna/stefnuna. Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagðist styðjast við bæði lögin og 

reglugerðir við útfærslu á þjónustunni. Hún sagði jafnframt: 

Reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu er grundvallar reglugerð fyrir 
okkar starfsmenn að hafa. 

4.2.2 Eftirlit 

Hér verður fjallað um uppbyggingu eftirlits sveitarfélaganna. Viðmælendur höfundar voru 

allir sammála um að formlegt eftirlit þyrfti að vera til staðar en það hefði ekki verið að fullu 

skilgreint á þeirra svæðum nema hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Þar hefur 

eftirlitið verið skilgreint en árangursmat hefði ekki farið fram. 
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[...] Eftirlit og mat á árangri byggist á þjónustusamningi sveitarfélaga um málefni 
fatlaðs fólks og skal árangur þjónustunnar metin reglulega og skal matið meðal 
annars byggja á viðhorfum notenda og aðstandenda þeirra. 

Mosfellsbær er í samstarfi við sveitarfélög á Kraganum, það er að segja við Hafnarfjörð, 

Kópavog, Seltjarnarnes, Garðabæ og Kjós um innra eftirlit hjá þessum sveitarfélögum. 

Fulltrúi þeirra (UI) hafði þetta að segja:  

[...]Það er verið að vinna í að ráða starfsmann á höfuðborgarsvæðinu sem mun fá 
þetta verkefni að framkvæma eftirlitið ... 

Fulltrúi Reykjanesbæjar (SD) sagði mikilvægt að koma þessu eftirliti skipulega á svo það væri 

alveg skýrt hvernig og hvaða hlutir það væru sem verið væri að skoða og hversu ört það ætti 

að vera en eftirlitið frá yfirfærslunni hefði verið meira í formi óformlegs eftirlits. 

Hjá Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis er formlegt eftirlit í höndum miðlægrar 

skrifstofu Reykjavíkurborgar en fulltrúa Laugardals og Háaleitis (AT) var ekki kunnugt um að 

það hefði verið skilgreint sérstaklega en hann sagði unnið að skilgreiningum.  

Þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi var ekki með neina ákveðna 

samninga um innra eftirlit, en eftirlit með sjálfstæðum þjónustuaðilum væri í formi 

skýrslugerðar sem skilað væri inn fyrir hvert almanaksár til Þjónusturáðs málefna fatlaðra á 

Suðurlandi. Í samningum við sjálfstæða þjónustuaðila var kveðið skýrt á um gagnkvæmar 

skuldbindingar er varðaalla þjónustu við íbúa. 

Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi var unnið að gæðamati fyrir alla 

fatlaða á Suðurlandi hvort heldur sem þeir byggju í búsetu á vegum sveitarfélaganna eða hjá 

sjálfstæðum þjónustuaðilum. Að sögn fulltrúa þeirra (GJH) á  velferðarráðuneytið að vinna að 

gæðamati en það hefði ekki enn litið dagsins ljós og hefði því fagteymið á Suðurlandi unnið 

að slíku mati og það væri á lokastigi. 

4.2.3 Starfsmannahald  

Hér verður fjallað um starfmannahald og verkferla við ráðningu forstöðumanna og 

starfsfólks. 

Hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra annast hvert sveitarfélag ráðningar 

starfsmanna á sínu svæði. Starfsfólk er ráðið af félagsmálastjóra eða forstöðumanni 

viðkomandi starfsstöðvar. Fulltrúi þeirra (GSG) sagði einnig að 
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[...] áður en forstöðumenn eða ráðgjafar eru ráðnir til starfa er alltaf leitað 
umsagnar hjá þjónustuhóp samtakanna. 

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafði þá stefnu að þeir sem ráðnir væru til starfa í 

málefnum fatlaðs fólks ættu að jafnaði að hafa menntun sem nýttist í starfi, svo sem 

þroskaþjálfi, iðjuþjálfi eða félagsliði. 

Fulltrúi Reykjanesbæjar (SD) sagði ráðningu starfsfólks og forstöðumanna vera með 

sama hætti og aðrar starfsmannaráðningar hjá Reykjanesbæ. Starfsmannaráðningar væru á 

ábyrgð starfsmannastjóra og fylgdi verklagi bæjarins þar að lútandi. 

Hjá þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi var að sögn alltaf auglýst eftir 

fólki með háskólamenntun þegar auglýst væri eftir forstöðumanni en ekki væri gerð krafa um 

ákveðna háskólamenntun. Fulltrúi þeirra (GJH) sagði einnig að: 

... fyrsti kostur er vissulega þroskaþjálfi en svo höfum við það bara opið við erum 
náttúrulega úti á landi og það eru kannski færri með þá háskólamenntun sem við 
erum að óska eftir .... 

Félagsmálastjóri ásamt forstöðumanni eða sérfræðingi innan málaflokks fatlaðra tækju síðan 

viðtöl við umsækjendur og saman tækju þeir ákvörðun um ráðningu.  

 Á svæði Laugardals og Háaleitis sér framkvæmdastjóri um ráðningar forstöðumanna 

en Reykjarvíkurborg hefur gefið út handbók varðandi ráðningar. Vissum gátlistum væri fylgt í 

ráðningarferlinu og eins alltaf kallað eftir sakavottorði frá öllum starfsmönnum. 

Menntunarkröfur forstöðumanna væru háskólamenntun á sviði málefna fatlaðra, svo sem 

þroskaþjálfa eða framhaldspróf í fötlunarfræðum. En þegar um væri að ræða almenna 

starfsmenn væri gerð krafa um starfsreynslu og þekkingu: 

... Menntun er oft bara bónus vegna þess að það er kannski ekki gerð skýr krafa 
um fagmenntun á háskólastigi þegar um er að ræða stuðningsfulltrúa. 

Öll sveitarfélögin kröfðust sakavottorðs af starfsmönnum við ráðningu.  

Við aðlögun forstöðumanna og annarra starfsmanna í starf notuðu þrjú sveitarfélög/ 

þjónustusvæði gátlista sem fengnir voru hjá fyrrum svæðisskrifstofum málefna fatlaðs fólks á 

þeirra svæði. Aðrir höfðu gert sína eigin gátlista.  

Reykjanesbær notaði gátlista frá svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi en 

jafnframt sagði fulltrúi þeirra að þar hefði enginn forstöðumaður verið ráðinn fyrir utan einn 

sem var ráðinn í janúar 2011. 
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Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi voru notaðir gátlistar frá 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi við aðlögun nýrra forstöðumanna og 

starfsmanna. Fulltrúi þeirra (GJH) sagði að með gátlistanum væri auðveldara að halda utan 

um hvort starfsmaður hefði fengið fræðslu um helstu réttindi og skyldur sem fælust í 

starfinu.  

 Reykjavíkurborg notaði skýra gátlista við aðlögun forstöðumanna að sögn fulltrúa 

þeirra. Hann sagði einnig:  

[...] Það er farið í gegnum allan mannauðspakka Reykjavíkur með nýjum 
forstöðumönnum, einnig er farið yfir siðareglur starfsmanna, mannauðsstefnuna, 
hugmyndafræðina og samhengið .... 

4.2.4 Stuðningur við forstöðumenn og starfsfólk 

Samkvæmt fulltrúa Laugardals og Háaleitis (AT) fengju forstöðumenn mjög mikinn stuðning í 

starfi og væri stuðningurinn veittur með ýmsu móti. Til að mynda með gátlista um hvernig 

taka ætti á móti nýjum starfsmanni og eins væri farið eftir honum við innleiðingu nýrra 

forstöðumanna:  

[...] Forstöðumaður þarf að læra á mörg gríðarlega flókin tæki, við erum með 
vinnustund og vinnuumsóknakerfi, allskonar handbækur, mannauðs- og 
siðareglur .... 

Haldnir voru að sögn fulltrúa (AT) mánaðarlegir samráðsfundi en þar sæti fulltrúinn sjálfur 

sem framkvæmdastjóri ásamt forstöðumönnum, fjármálastjóra, rekstrarstjóra, 

verkefnastjóra og deildarstjóra stuðningsþjónustunnar.  

[...] Forstöðumenn eiga að hafa faglegt bakland í mér, faglegt bakland í 
ráðgjöfunum hérna og faglegt bakland í samráðshópnum. Við göngum pínulítið 
út frá því að enginn er sterkari en baklandið sem maður hefur til þess að styðjast 
við .... 

Hjá Reykjarvíkurborg var lögð áhersla á að reyndari forstöðumenn skyldu miðla reynslu sinni 

til nýrri forstöðumanna. 

Hjá Reykjanesbæ var að mati fulltrúa þeirra (SD) vel haldið utan um forstöðumenn 

sem sagði að reglulega væru haldnir samráðsfundir þar sem forstöðumenn hittust og ræddu 

ýmis málefni sem upp hefðu komið. Forstöðumenn hefðu einnig aðgang að yfirmanni sínum 

og gætu alltaf borið mál undir hann. 
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Hjá Mosfellsbæ var um sömu sögu að segja. Samkvæmt fulltrúa þeirra (UI) væru 

reglulegir samráðsfundir forstöðumanna þar sem þeir funduðu með sínum yfirmanni. 

Forstöðumenn hefðu reglulegt samband við verkefnastjóra málaflokksins sem og 

verkefnastjóra gæða- og þróunarmála. 

[...] Verkefnastjóri gæða- og þróunarmála er sálfræðimenntaður og er fyrrum 
starfsmaður svæðisskrifstofunnar þannig að ef það eru einhver sérstök, flókin 
mál sem koma upp sem þarf að rýna í eða taka á með einhverjum hætti þá kemur 
hann að þeim málum .... 

Stuðningur var við forstöðumenn hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra en 

hann færi eftir stjórnsýslu á hverju svæði fyrir sig. Þar væru haldnir reglulegir teymisfundir og 

þjónustufundir fagfólks á svæðinu. Einnig gætu forstöðumenn leitað til viðeigandi sviða eftir 

aðstoð. Boðið væri upp á handleiðslu fyrir forstöðumenn og einnig tækju þeir þátt í 

sameiginlegum fræðslu og starfsmannafundum.  

Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi var félagsmálastjóri næsti 

yfirmaður forstöðumanna. Forstöðumenn hefðu beinan aðgang að yfirmanni sínum og færi 

stuðningur við forstöðumenn fram með þeim hætti í stað fastsettra samráðsfunda væri 

fundað eftir þörfum. 

Það er bara ofsalega misjafnt, sumir forstöðumenn eru búnir að vera lengi í starfi 
og þurfa minni handleiðslu. 

Í stað fastsettra funda var boðið upp á handleiðslu fyrir forstöðumenn þegar á þyrfti að 

halda, það er ef sérstaklega erfið mál kæmu upp. Forstöðumenn hefðu einnig greiðan 

aðgang að sérfræðingi í málefnum fatlaðra ef á þyrfti að halda. Einnig hefðu þeir greiðan 

aðgang að bókhalds og rekstrarskrifstofu á þeirra svæði sem gætu verið þeim innan handar í 

launa- og bókhaldsmálum.  

4.2.5 Eftirlit með störfum forstöðumanna 

Hérverður farið yfir hvernig eftirliti með störfum forstöðumanna og annarra starfsmanna er 

háttað.  

Eftirlit með störfum forstöðumanna og almenns starfsfólks fór ekki fram með beinum 

hætti heldur óbeinum, svo sem með starfsmannasamtölum sem tekin væru árlega við 

forstöðumenn og almennt starfsfólk. Í þessum samtölum væri farið yfir stöðu starfsmanna 
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og árangur yfirfarin. Eftirlit væri haft með gerð þjónustuáætlana og einstaklingsáætlana, 

launavinnslu, heimilisbókhaldi og bókhaldi íbúa.  

 

Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði: 

Eitt af því sem við fylgjumst með er bókhald íbúa og forstöðumaður á að ganga 
frá því og það fer ákveðnar leiðir í kerfinu og er það yfirfarið og ef eitthvað 
signalerar þar þá er tekið á því.  

Fulltrúi þjónustusvæðis málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi (GJH) hafði svipaða sögu að segja: 

... Við erum með mánaðarleg skil bæði á launamálum og rekstrarmálum og þá fer 
ég vel yfir það og ef það er eitthvað sem ég rek augun í þá ræði ég það við 
viðkomandi forstöðumann. 

Fulltrúi Reykjanesbæjar (SD) sagði jafnframt: 

... það eru mikil tengsl og mikil samskipti þannig að eftirlit og stuðningur eru mikil 
og aðgengi að okkur hér er líka mjög opið. 

Fulltrúi Mosfellsbæjar (UI) sagði eftirlitið fyrst og fremst með góðu samstarfi við 

forstöðumenn sem og með einstaklingsmiðuðum áætlunum sem unnar væru fyrir alla íbúa:  

[...] eftirlitið verður síðan með þessari innri endurskoðun sem ég geri ráð fyrir að 
við hrindum í framkvæmd í byrjun ársins ekki seinna. 

Þrátt fyrir að formlegt eftirlit með þjónustu við fatlað fólk færi ekki fram vildu 

viðmælendur allir meina að eftirlit ætti sér stað á þeirra svæði. Í öllum sveitarfélögunum 

höfðu notendur þjónustunnar skriflega þjónustuáætlun þar sem fjallað væri um alla þjónustu 

sem þörf væri á. Einnig væru gerðar einstaklingsáætlanir, þar sem allar persónulegar þarfir 

einstaklingsins væru skráðar niður. Skrifstofan hefði eftirlit með því að forstöðumaður ynni 

þessar áætlanir en forstöðumaður bæri síðan ábyrgð á að þeim væri framfylgt.  

Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði að unnið væri eftir reglugerð um þjónustu við 

fatlað fólk á heimili sínu nr. 1054/2010. Hann sagði eftirlitið felast í því að ráðgjafar þeirra 

færu inn á heimili fólks, hvort sem það byggi í sértækum búsetuúrræðum eða 

búsetukjörnum og ætti þá að sjá hvort eitthvað væri í ólagi.  

[...] Hvað varðar eftirlitið með þeim fjölda sem eru að fá frekari liðveislu frá okkur 
þá er í raun og veru eftirlitið með okkar þjónustu inn á þessum heimilum í formi 
ráðgjafana sem í raun og veru halda utan um og eru nokkurs konar málstjórar og 
samræma þjónustu við einstaklinga .... 
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Eftirlitið í Reykjanesbæ var með með óformlegum hætti:  

[...]Við erum í miklum tengslum við forstöðumenn og erum vakandi yfir því sem 
er í gangi. Einnig óskum við eftir ákveðnum gögnum og viljum hafa ákveðið 
verklag en erum að vinna í að koma þessu niður á skipulagt plan.  

4.2.5.1 Eftirlit með störfum almenns starfsfólks  

Forstöðumaður ásamt yfirmanni sínum tekur ráðningarviðtöl við almennt starfsfólk en 

forstöðumaðurinn ber ábyrgð á ráðningunni. Forstöðumenn bera almennt ábyrgð á 

stafsmannahaldi á sínum vinnustað og einnig bera þeir ábyrgð á aðlögun starfsfólks í starfið 

sem og að sjá þeim fyrir viðeigandi fræðslu. Dæmi um það mátti sjá í frásögn fulltrúa (SD) 

Reykjanesbæjar: 

 ... við erum ekki með beina aðkomu að starfsmönnum nema í gegnum þá 
forstöðumann, það er alveg skýrt að þeir bera ábyrgð á sínu starfsmannahaldi. 

Annað dæmi mátti sjá í frásögn fulltrúa þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á 
Suðurlandi: 

Forstöðumaður heldur utan um sitt fólk, í einstaka tilfellum hefur náttúrulega 
starfsmaður komið til mín ef hann er ósáttur við eitthvað sem viðkemur 
forstöðumanni og þá tökum við á því. 

Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði íbúana sjálfa, þá sem hafi til þess burði, sinna 

ákveðnu eftirliti, þeir leiti til réttindagæslumanna eða hennar fyndist þeim á sér brotið:  

Oftar en ekki eru íbúarnir eða aðstandendur mjög fínt eftirlitskerfi hjá okkur og 
svo auðvitað ráðgjafarnir sem koma inn á heimilin. 

Hún sagði einnig að lögð hefði verið áhersla á að kynna starf Sendiherranna og 

réttindagæslumanna fyrir fólki og á þann hátt tryggja að fólk hefði skýrar leiðir ef það hefði 

athugasemdir.  

4.2.6 Þjónusta  

Hérverður farið yfir hvernig eftirliti með þjónustu við fatlað fólk er háttað. Þjónustunni er 

skipt niður í kafla og eru spurningar birtar við hvern kafla.  

4.2.6.1 Eftirlit með félagslegum þáttum  

Hér verður fjallað um með hvaða hætti eftirlit með félagslegum þáttum þjónustuþega fer 

fram. 
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Fulltrúi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (GSG) sagði erfitt að halda utan um 

þennan þátt. Hann sagði að reynt væri að tryggja að honum væri sinnt, til að mynda með því 

að gera starfsmenn í sólarhringsþjónustu að tenglum íbúa. 

[...] tenglar íbúa eru þátttakendur í að fylgjast með líðan, væntingum og 
félagslegum þáttum íbúa ... 

Fulltrúi þjónustusvæðis málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi (GJH) sagði haldið utan um 

þennan þátt þjónustunnar með því að fara yfir stöðu einstakra íbúa. Einnig væri fylgst með 

hvað væri fengist við í tómstundaúrræði sem staðsett væri í Árborg og væri fyrir sextán ára 

og eldri. Boðið væri upp á félagslega liðveislu fyrir íbúa og samkvæmt fulltrúa 

þjónustusvæðisins væru forstöðumenn duglegir að aðstoða íbúa við að sækja um hana. 

Einnig væri félagslegum þáttum fylgt eftir í starfsmannasamtölum forstöðumanna: 

[...] forstöðumenn eru í mjög góðum tengslum við starfsfólk og 
starfsmannafundir eru haldnir mánaðarlega ... 

Fulltrúi Reykjanesbæjar (SD) sagði lagt mjög að forstöðumönnum að gæta vel að 

þessum þáttum og að forstöðumenn væru hvattir til þess að sinna félagslegum þörfum íbúa. 

[...] þetta er líka auðvitað mjög breytilegt, hvernig aðstæður einstaklingana eru 
hvernig þeirra félagslegi bakgrunnur er. Er til dæmis fjölskyldan til staðar? Það er 
mjög einstaklingsbundið hvernig aðstæður eru hjá hverjum og einum og þess 
vegna þurfa forstöðumenn að vera mjög vakandi fyrir því að þessum félagslegu 
þáttum sé sinnt í samræmi við þarfir og aðstæður hvers og eins .... 

Fulltrúi Mosfellsbæjar (UI) sagði eftirlitið felast í einstaklingsbundinni áætlun. Sú 

áætlun væri lýsandi fyrir það hvað væri í boði og hver sæi um framkvæmdina. Hún sagði 

einnig að notast væri við gæðakerfi sem fengið væri frá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á 

Reykjanesi.  

[...] Hver og einn á sína einstaklingshandbók þar sem nákvæmlega er útlistað um 
hans þarfir og áhugamál ... 

Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði að gerð væri einstaklingsáætlun og 

þjónustuáætlun fyrir alla einstaklinga sem nytu þjónustu á grundvelli búsetureglugerðarinnar 

um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu og að þær ættu að halda utan um þarfir 

einstaklingsins.  



  

65 

[...] forstöðumenn skipuleggja dagsfyrirkomulagið og dagsskipunina inni á sínum 
stað og á auðvitað að tryggja að farið sé eftir því sem lagt er upp með fyrir hvern 
íbúa .... 

4.2.6.2  Eftirlit með heilsufarsmálum íbúa 

Hér verður fjallað um með hvaða hætti haft er eftirlit með heilsufarsmálum íbúa.  

Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði að það væri alfarið á ábyrgð forstöðumanna 

að tryggja að fylgst væri með heilsufarsmálum íbúa. Haldið væri utan um þessi atriði í 

einstaklings- og þjónustuáætlun:  

... einstaklingurinn er einhvern veginn settur hérna og svo er skilgreint hvaða 
þjónustu einstaklingurinn á að fá og hverjir eiga að bera ábyrgð á ákveðnum 
þáttum hennar .... 

Fulltrúi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (GSG) sagði forstöðumann í hverri 

búsetueiningu bera ábyrgð á að halda utan um heilsufar og líðan ásamt hinum fatlaða 

sjálfum:  

... forstöðumaður sér um samskipti, svo sem við lækna, heilsugæslu, tannlækna 
og sérfræðinga svo eitthvað sé nefnt. 

Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi (GJH) bar forstöðumaður ábyrgð á 

heilsufari íbúa ásamt íbúunum sjálfum. Hver íbúi hefði einnig tengil sem væri þá starfsmaður 

í búsetunni sem bæri ábyrgð á heilsufarsmálum ásamt forstöðumanni:  

... forstöðumaður fylgist með og þá er það skráð í dagbækur þannig að það er 
fyrst og fremst forstöðumaður sem fylgir því eftir hvort heilsufarsmálum sé sinnt.  

Hjá Reykjanesbæ var notast við gátlista og ákveðið verklag frá svæðisskrifstofu 

málefna fatlaðra á Reykjanesi. Forstöðumenn væru að vinna verkáætlanir, starfsáætlanir og 

einstaklingsáætlanir, þar sem fram kæmi eftirlit með heilsufari. Það væri allt skráð, gögnum 

skilað á skrifstofuna og þar væri síðan farið yfir að áætlanir hefðu verið uppfærðar. 

Hjá Mosfellsbæ voru heilsufarsmál íbúa á ábyrgð forstöðumanns og fylgst með að allt 

væri skráð í einstaklingshandbók íbúa.  

... hinsvegar má deila á heilsugæsluna, við erum ekki alveg sátt við það hvernig 
hún tekur á móti okkar fötluðu íbúum en það er kannski annað mál .... 

4.2.6.3 Búseta 

Hér verður fjallað um þjónustu í búsetu og val á búsetuúrræðum. 
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Fulltrúi þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi (GJH) sagði val um búsetu 

helst liggja í því ef fólk veldi að fara í sjálfstæða búsetu og fengi íbúð annað hvort á vegum 

Brynjuhússjóðs eða ef það fengi hins vegar félagslega leiguíbúð. Hún sagði sagði ekki alla 

geta valið það og að því hefði fatlað fólk takmarkað val um búsetu á þjónustusvæði málefna 

fatlaðs fólks á Suðurlandi. Í Árborg væri boðið upp á sjálfstæða búsetu, tvö heimili með 

sólarhringsaðstoð og tvö raðhús þar sem tveir byggju saman.  

... Það má alveg setja spurningarmerki um það hversu mikið val það búsetuform 
er að búa með einhverjum ... 

Hún sagði einnig framboð á búsetu ekki vera mikið svo erfitt væri að tala um val. 

Þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi tók þátt í tilraunarverkefninu um 

notendastýrða persónulga aðstoð (NPA) fyrir sextán ára og eldri og gerðir voru tveir 

samningar. Aðspurð um framhald NPA sagði hún vissulega áhuga á því hjá þeim á  

þjónustusvæðinu og að jafnframt væri áhugi fyrir því að foreldrar gætu sótt um NPA fyrir 

börn sín.  

Fulltrúi Reykjanesbæjar (SD) sagði alltaf haft samráð við fólk þegar það væri að sækja 

um búsetu. Í Reykjanesbæ hefði úrval búsetukosta aukist en þar var nýlega opnað nýtt 

íbúðarsambýli. Þegar búsetuúrræði býðst væri tilboðið lagt fyrir fólk og sem tæki þá 

ákvörðun um hvort búsetuúrræðið hentaði.  

... Við getum kannski ekki alveg sagt við erum hér með þrjú tilboð, hvert þeirra 
má bjóða þér? En vissulega erum við með tilboð. 

Reykjanesbær hafði lagt niður eitt herbergjasambýli eftir yfirtökuna og flutti sú starfsemi í 

nýtt hús. Þar hefði hver einstaklingur sína íbúð og áfram væri veitt sólarhrings þjónusta. 

... Það hafa orðið alveg gríðarlegar breytingar á högum þeirra og við erum að sjá 
margt jákvætt sem hefur gerst í lífi þeirra eftir breytinguna .... 

Aðspurð um NPA tilraunarverkefnið sagði fulltrúi Reykjanesbæjar (SD) þau ekki hafa ekki 

tekið þátt í tilraunaverkefninu en það væri áhugi fyrir því í Reykjanesbæ. Reykjanesbær hefði 

jafnframt gert nokkra þjónustusamninga sem þau töldu sambærilega NPA. 

 Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði val um búsetu í Reykjavík gerast í 

umsóknarferlinu. Ráðgjafi hjá þjónustumiðstöð færi ítarlega yfir með fólki hvað væri í boði, 

hvað það væri sem umsækjandi væri að óska eftir og hvernig þjónustumiðstöðin gæti mætt 

þörfum hans. 
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... Við erum mjög upptekin af þessu vali og mjög upptekin af hugmyndafræðinni 
um sjálfstætt líf .... 

Að sögn var eftirspurn eftir þjónustu mun meiri en framboðið og Reykjavíkurborg ekki að 

mæta þeirri eftirspurn:  

... við yfirfærsluna þá voru væntingar til okkar mjög miklar og væntingarvísitalan 
var há og við höfum ekki getað staðið undir þeim væntingum sem gerðar voru til 
okkar. 

Í Laugardal og Háaleiti var búið að leggja niður tvö herbergjasambýli frá því að yfirfærslan átti 

sér stað. Íbúarnir þar fluttust í sjálfstæða búsetu og í einu tilviki óskaði íbúi eftir búsetu á 

öðru herbergjasambýli þar sem vinur viðkomandi bjó. Íbúar á herbergjasambýlinu voru 

spurðir hvort viss einstaklingur mætti flytja inn og fengu þeir allir að hafa skoðun á því:  

... Það er alveg klárt að þeir fá um það að segja .... 

Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði mjög ríka kröfu gerða um að boðið væri upp á NPA 

eða beingreiðslusamninga. Reykjavík tók þátt í tilraunaverkefninu, fjörutíu og fimm 

einstaklingar sóttu um en fjórtán fengu samning.  

 Fulltrúi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (GSG) sagði búsetuþjónustu 

skipulagða og veitta af einstaklingsbundnum forsendum. Þjónustan væri frá allt því að vera 

aðstoð við þrif einu sinni í viku upp í að vera sólarhringsþjónusta. Einstaklingarnir kæmu 

sínum sjónarmiðum á framfæri þegar sótt væri um búsetu ásamt því að fagfólk væri alltaf að 

meta heildstætt þjónustuþörf viðkomandi og leitaði þannig leiða til þess að koma til móts við 

óskir hans og þarfir:  

.... Við leggjum áherslu á að þjónustan sé dreifð og veitt í heimabyggð, veitt er 
sólarhringsþjónusta í búsetu á Hvammstanga, Blönduósi, Sauðárkróki og Siglufirði 
.... 

Í Mosfellsbæ var enginn á biðlista eftir búsetu en þar voru enn til staðar búsetuform 

þar sem fólk deildi saman íbúð. Fulltrúi þeirra (UI) sagði mikinn metnað í sveitarfélaginu og 

hafði hún trú á að þegar mörkuð yrði stefna í búsetumálum yrði fundin lausn á þessu. Hún 

sagði NPA gott dæmi um metnað sveitarfélagsins en í Mosfellsbæ voru gerðir tíu NPA 

samningar um þjónustu.  
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4.2.6.4 Verndaðir vinnustaðir og hæfingarstöðvar 

Hér verður fjallað um hvernig eftirlit með vernduðum vinnustöðum og hæfingarstöðvum fer 

fram. 

Fulltrúi samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (GSG) sagði ekki beint eftirlit haft 

með starfi á vernduðum vinnustöðum eða hæfingarstöðvum. Reglulega væru haldnir 

teymisfundir og starfsmannafundir og þar væri farið yfir stöðuna. Fylgst væri með líðan 

notenda og árlega væru haldin starfsmannasamtöl þar sem farið væri yfir stöðuna. 

Í Mosfellsbæ var enginn hæfingarstöð en þar voru handverkstæðið Ásgarður ásamt 

Skálatúnsheimilinu. Ekkert formlegt eftirlit hafði verið haft með þessum stöðum fyrir utan 

samning sem gerður var við þá. Gert var ráð fyrir að eftirlit með þessum stöðum yrði í 

eftirlitinu á vegum Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

Á svæði Laugardals og Háaleitis var enginn verndaður vinnustaður né hæfingarstöð. 

Ábyrgð á vernduðum vinnustöðum og hæfingarstöðum í Reykjavík lægi á miðlægri skrifstofu 

Reykjavíkurborgar. Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) gerði ráð fyrir að eftirlit væri til staðar 

en einnig sagði hún sig og aðra forstöðumenn fylgjast með sínu fólki á þessum stöðum:  

[...] til að mynda hefur einn forstöðumaðurinn minn verið að velta fyrir sér með 
réttindagæslulögin það er að segja nauðung og þvingun, hvernig það er tæklað 
inni á þessum vinnustöðum .... 

Hjá Reykjanesbæ var eingöngu hæfingarstöð. Þar væri ekkert sérstakt eftirlit  haft með 

starfseminni fyrir utan það sem almennt gerðist í gegnum fundi og með góðu sambandi við 

forstöðumann hæfingarstöðvarinnar. 

Fulltrúi Þjónustusvæðis málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi sagði að verndaður 

vinnustaður og hæfingarstöð væru í sama húsinu í Árborg einnig væri útibú í Þorlákshöfn og 

að yfir þessum stöðum væri einn forstöðumaður. Forstöðumaðurinn héldi einnig utan um 

atvinnu með stuðning. Eftirlitið með starfsfólki væri með sama hætti og hjá öðrum 

forstöðumönnum. Fulltrúi þjónustusvæðisins (GJH) sagði að þriggja manna teymi héldi utan 

um umsóknir um atvinnu og hæfingu. Teymið héldi fundargerð og kæmi hún inn á borð 

fagteymis og færi þaðan til þjónusturáðs og væri eftirlitið með þeim hætti. 

4.2.6.5 Akstursþjónusta 

Reykjanesbær var með samning við einkaaðila um akstursþjónustu. Forsvarsmaður 

akstursþjónustunnar var að sögn þroskaþjálfi og taldi fulltrúi Reykjanesbæjar (SD) það þeim 
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til hagsbóta. Þessi aðili væri með öll tilskilin leyfi og með góðan aðbúnað í bílunum með alla 

þá öryggishætti sem til þarf:  

... ég held að við séum bara í mjög góðum málum hvað það varðar og eftirlit og 
öryggi og slíkt. 

Fulltrúi Þjónustusvæðis málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi (GJH) sagði 

akstursþjónustuna mjög mismunandi innan þjónustusvæðisins. Sveitarfélagið Árborg var 

með samning við Guðmund Tyrfingsson sem er sjálfstæður aðili. Eftir því sem hún best vissi 

væri krafist sakavottorðs af bílstjórum í akstursþjónustu við fatlað fólk. Í Hveragerði var 

ráðinn bílstjóri í ferðaþjónustuna og þar var að sögn fulltrúans krafist sakavottorðs: 

 [...] Við eigum í mjög góðu samstarfi við Guðmund Tyrfings, einstaklega 
sveigjanlegt og bara mjög gott samstarf, þannig að það hafa verið fá vandamál 
innan ferðaþjónustunnar sem auðvelt hefur verið að leysa. 

Fulltrúi Reykjavíkurborgar (AT) sagði akstursþjónustuna vera á vegum miðlægrar skrifstofu 

Reykjavíkurborgar og að hún hafi lítið með hana að gera:  

[...] Ef ég fæ kvörtun vegna akstursþjónustu þá auðvitað fer ég með það lengra og 
það hefur svo sem komið upp. 

Fulltrúi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (GSG) sagði ekki beint eftirlit haft 

með akstursþjónustu. Hún sagði eftirlitið fyrst og fremst felast í daglegum störfum. Sömu 

bílstjórarnir sæju um daglegan akstur og að sá aðili væri í góðum tengslum við notendur og 

starfsmenn þjónustunnar.  

Fulltrúi Mosfellsbæjar (UI) sagði eftirlit með ferðaþjónustunni felast í því að endurnýja 

umsóknir að minnsta kosti árlega og einnig sagði hún að tekið væri viðtal við notenda eða 

forstöðumenn og metið hvort þjónustan hefði mætt væntingum þeirra sem hana notuðu. 

Fulltrúinn sagði jafnframt:  

Einnig skráum við kvartanir og bregðumst strax við þeim með því að ræða við 
ferðaþjónustuaðilann. 

4.2.7 Fræðsla 

Hér verður fjallað um verkferla er varða fræðslu starfsfólks um málefni fatlaðs fólks.  

Í Reykjanesbæ var engin fastmótuð fræðsla, en þar vildu þau hafa nýliðafræðslu reglulega og 

upprifjun af þeirri hugmyndafræði sem Reykjanesbær vildi að unnið væri eftir í þjónustu við 

fatlað fólk. Fulltrúi þeirra (SD) sagði mikilvægt að halda hugmyndafræðinni á lofti, 
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starfsmannavelta væri mikil og menntunarstigið ekki hátt þar sem fátt fagfólk starfaði í 

búsetunni  

... við erum ekki með mikið af fagfólki inni í búsetunni til dæmis, svo það skiptir 
mjög miklu máli ... að veita almennum starfsmönnum upplýsingar. 

Í Mosfellsbæ var sett upp fræðsluáætlun fyrir starfsfólk búsetukjarna á hverri önn:  

... síðan er sameiginleg fræðsla fyrir þennan hóp á svæði höfuðborgarsvæðisins, 
það er Kragans, þessi hópur hefur staðið að því að starfsfólk úr öðrum 
sveitarfélögum geti nýtt sér fræðsluna sem fram fer.  

Þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi hafði dregið saman í fræðslu en alltaf 

boðið upp á skyndihjálp á tveggja ára fresti og námskeið varðandi varnarviðbrögð sem allar 

starfsstöðvar hefðu nýlega farið á. Forstöðumönnum hefði verið gefið tækifæri á að koma á 

framfæri óskum um fræðslu og væri nú verið að skipuleggja fræðslu varðandi málefni 

geðfatlaðra og væri það þá hugsað fyrir allt þjónustusvæðið.  

Hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra var fræðsla ekki í fastmótuðu ferli, 

frekar væri boðið til hennar eftir þörfum.  

Reykjavíkurborg var bæði með fastmótaða fræðslu í sínu starfi og að sögn væri svo sett 

inn fræðsla þegar á þyrfti að halda, til dæmis ef talin væri þörf á fræðslu varðandi einhverfu 

væri hún skipulögð. Á samráðsfundum með forstöðumönnum var farið ítrekað yfir 

hugmyndafræðina og hvert væri verið að stefna. Þar væru einnig ræddar breytingar sem 

viðkoma málaflokknum í heild sinni:  

... svo er það hugsað þannig að þessir hlutir eiga að hríslast frá mér sem 
framkvæmdastjóra niður í forstöðumannahópinn og frá þeim niður í 
starfsmannahópinn. 

4.2.8 Réttindagæsla  

Hér verður fjallað um með hvaða hætti starfsfólk hefur fengið fræðslu um réttindagæslu 

fatlaðs fólks og fræðslu um nýja viðbót í lögum um réttindagæslu fatlaðs fólks um nauðung.  

Réttindagæslumaður hefur komið á fund forstöðumanna Mosfellsbæjar og einnig hafa 

þeir farið inn á heimili í einhverjum tilfellum. Starfsfólk hefur fengið fræðslu um nauðung, 

bæði af sameiginlegum vettvangi Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem og á 

námskeiði sem haldið var af starfsmönnum fjölskyldusviðs fyrir starfsmenn 
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Skálatúnsheimilisins. Verkefnastjóri málefna fatlaðs fólks í Mosfellsbæ heldur utan um 

fræðsluna og hefur sett sig vel í málefnið að mati fulltrúa Mosfellsbæjar (UI) 

Fulltrúi Laugardals og Háaleitis (AT) sagði að að í Þjónustumiðstöðinni í Laugardal og 

Háaleiti hefði verið lögð mikil áhersla á að kynna réttindagæslu sem og lögin um nauðung. 

Hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar hefði verið boðið upp á tvo miðlæga fræðslufundi fyrir 

allar þjónustumiðstöðvar sem og heimilin og enn fremur voru haldnir tveir fræðslufundir í 

húsnæði Laugardals og Háaleitis fyrir alla forstöðumenn á því svæði. Nýlega hefði verið boðið 

upp á fræðslu fyrir forstöðumenn búsetuúrræða fyrir fólk með geðfötlun og þroskahömlun 

og skyldar raskanir þar sem fengin hafði verið kynning frá sérfræðiteyminu. Fulltrúi þeirra 

sagði að lögð væri áhersla á að forstöðumenn kynntu lög um réttindagæslu fatlaðs fólks inni 

á sínum vinnustöðum: 

[...] við höfum búið til teymi fólks, sem hefur undirbúið kynningu, sem fer út á öll 
heimilin með kynningu um réttindagæslulögin, farið er inn á starfsdaga og þá 
getur starfsfólkið fengið að máta hvernig þetta virkar á þeirra starfsstað .... 

Fulltrúi Reykjavíkurborgar (AT) hafði einnig lagt á það áherslu að sótt væri um ráðgjöf frá 

sérfræðiteyminu, ef verið væri að beita nauðung eða þvingun á þeirra starfsstað:  

Svo höfum við náttúrulega verið að tryggja það að fólk sæki um undanþágu ef 
það er að beita nauðung og þvingun, að fólk sækist eftir aðkomu 
sérfræðiteymisins ef að það er eitthvað sem orkar tvímælis .... 

Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra héldu fræðslufund fyrir sitt starfsfólk þar 

sem réttindagæslumaður kom og kynnti lögin um réttindagæsluna. Samkvæmt fulltrúa þeirra 

höfðu nokkrir forstöðumenn, ráðgjafar og starfsmenn sótt námskeið um nauðung.  

Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi höfðu tveir réttindagæslumenn 

starfað frá yfirfærslunni og báðir verið mjög duglegir að koma og kynna sig og réttindagæslu. 

Réttindagæslumaður hefði farið inn á starfsmannafundi með kynningar:  

... Báðir hafa verið mjög duglegir að koma inn á bæði starfsmannafundi í öllum 
einingum hvort sem það er verndaður vinnustaður, skammtímavistun eða 
búsetueiningar þannig að viðkomandi er búin að kynna sig mjög vel... hann hefur 
einnig komið inn til þjónusturáðs og fagteymis .... 

Á þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi var verið að leggja lokahönd á 

verklagsreglur sem hafa það hlutverk að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk:  
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Þessa dagana er akkúrat verið að fara inn á einingarnar og kynna þessar 
verklagsreglur... þetta er heilmikil réttindabót og við erum á lokasprettinum að 
klára reglugerðir og fræðslu. 

Í Reykjanesbæ hafði að sögn ekki verið formleg fræðsla um réttindagæslu en áformað 

var að hafa hana innan tíðar. Samkvæmt fulltrúa þeirra (SD) hefðu forstöðumenn þó unnið 

með þetta hver á sínum stað og þá út frá einstaklingum og forstöðumenn hefðu kynnt 

réttindagæslulögin á starfsmannafundum. Hún sagði einnig fræðslu um nauðung vera á 

dagskrá en að sumir forstöðumenn væru meira meðvitaðir en aðrir vegna aðstæðna í þeirra 

búsetueiningu. Á hinum stöðunum hefði fræðslan ekki verið eins aðkallandi. 

... það er mjög mikilvægt að fólk sé meðvitað um þetta og aðstæður eru með 
þeim hætti að fólk verður og hefur orðið að vita hvernig það á að bera sig að.
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvernig lögbundnu eftirliti með þjónustu við 

fatlað fólk er sinnt og hagað. Hér á eftir verða helstu niðurstöður reifaðar. 

 Eftirlit með þjónustu við fatlað fólk er mikilvægur þáttur í að bæta og styrkja 

framkvæmd þjónustunnar sem nú er í höndum sveitarfélaganna. Bæði þarf að hafa eftirlit 

með þeirri þjónustu sem fötluðu fólki er veitt sem og að hafa eftirlit með að þjónustan sé í 

samræmi við þarfir hins fatlaða. Að mati höfundar þarf einnig að hafa eftirlit með starfsfólki í 

þjónustu við fatlað fólk og að það vinni við að bæta lífskjör hins fatlaða með 

einstaklingsmiðaða nálgun að leiðarljósi eins og lög og reglugerðir gera ráð fyrir.  

Frá því að lög um málefni fatlaðra voru samþykkt á Alþingi árið 1983 hefur verið kveðið 

á um eftirlit af einhverju tagi. Í lögunum frá 1983 var kveðið á um eftirlit með stofnunum 

fyrir fatlað fólk. Árið 1992 voru sett svæðisráð og höfðu þau eftirlit með þjónustunni ásamt 

því að stuðla að samræmingu þjónustu á sínu svæði og annast réttindagæslu fatlaðs fólks. 

Við lagabreytingarnar árið 2011 var eftirlitið endurskilgreint og er nú tvíþætt, annars vegar 

ytra eftirlit ríkisins og hins vegar innra eftirlit sveitarfélaga.  

Spurt var eftirfarandi rannsóknarspurninga: Hvernig sinna ríki og sveitarfélög eftirliti 

með því sem þeim er falið í lögum? Hefur eftirlitið verið elft frá því að málaflokkurinn var 

fluttur til sveitarfélaganna?  

5.1 Ytra eftirlit 

Ytra eftirlitið er í höndum velferðarráðuneytisins. Hlutverk þess er að hafa eftirlit með 

framkvæmd laganna og að fylgjast með hvort þjónusta og rekstur 

sveitarfélaganna/þjónustusvæðanna sé í samræmi við lög og reglugerðir. Einnig ber ríkið 

ábyrgð á að safna og miðla upplýsingum með því markmiði að veita fötluðu fólki 

sambærilega þjónustu í ljósi ólíkra þarfa.  

Velferðarráðuneytið vinnur að skilgreiningu eftirlitsins um þessar mundir í samræmi 

við lög, reglugerðir og framkvæmdaráætlun. Verið er að vinna að verklagi eftirlitsins og 

gæðaviðmiða þess í samvinnu við Samband Íslenskra sveitarfélaga. Velferðarráðuneytið 

hefur í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga skilgreint hvaða gögnum á að kalla eftir 

frá sveitarfélögunum.  

Velferðarráðuneytið hefur tvívegis frá árinu 2011 kallað eftir gögnum frá 

sveitarfélögum. Gagnasöfnun fyrir árið 2011 er lokið og var skýrsla með niðurstöðum birt á 
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vef velferðarráðuneytisins nú í lok nóvember og ber hún heitið Þjónusta sveitarfélaga við 

fatlað fólk, tölulegar upplýsingar vegna ársins 2011 (Velferðarráðuneytið, 2013). 

Gagnasöfnun fyrir árið 2012 er enn í vinnslu og er áætlað að skýrslan komi út snemma á 

árinu 2014. Gagnrýna má hversu sein úrvinnslan er og eftirlitið stutt á veg komið tveimur 

árum eftir að yfirfærslan átti sér stað. Deila má um hvort eðlilegt sé að haft sé eftirlit með 

þjónustu sem veitt var fyrir tveimur árum síðan og hvort ekki sé fullseint að draga af því 

lærdóm. En gagnasöfnunin er nýtilkomin og því má fagna og tekur tíma að læra 

vinnubrögðin. Þegar skýrslan fyrir árið 2011 er skoðuð er ýmislegt sem bendir til þess að 

upplýsingar séu ekki tæmandi og jafn vel ekki réttar. Höfundur telur mikilvægt að ráðuneytið 

krefjist þess að vandað sé til verks og að réttar upplýsingar berist til þeirra.  

Velferðarráðuneytið hefur enn sem komið er ekki haft eftirlit með því hvort 

þjónustan sem sveitarfélögin veita sé samræmd yfir landið. Til þess að af því geti orðið þarf 

að byggja upp gagnagrunn með vel skilgreindum upplýsingum svo allir skilji eins hvaða 

upplýsingum er verið að kalla eftir. Þegar kallað var eftir gögnum frá sveitarfélögunum 2011 

voru búsetuúrræðin ekki skilgreind nægilega vel sem varð til þess að ekki var hægt að skoða 

úrræðin sundurliðuð. En á þessu var fundin lausn og ættu gögnin fyrir árið 2012 að skila betri 

árangri. Strax þegar gagnaöflun fyrir árið 2012 verður lokið ætti að vera hægt að skoða þróun 

í þjónustu og bera saman milli sveitarfélaga. Eftirlitið verður þá með þeim hætti að þróun á 

þjónustu verður skoðuð út frá fjölda þeirra sem þiggur þjónustuna, fjölda fólks á biðlista eftir 

búsetu, hvaða búseta er í boði fyrir fólk og fjölda fólks í virkniúrræðum svo eitthvað sé nefnt. 

Áhugavert verður að fylgjast með þróun á þjónustu í málefnum fatlaðs fólks. Með 

gagnagrunninum sem verið að byggja ætti að vera auðvelt að fylgjast með þróun 

málaflokksins á landsvísu sem og á einstökum svæðum. Gagnagrunnurinn er mikilvægt 

verkfæri til þess að hægt sé að fylgjast með og koma með athugasemdir þegar við á.  

Ekki hefur náðst sátt milli ríkis og sveitarfélaga um atvinnu- og virkniúrræði fatlaðs 

fólks. Tvö stór sveitarfélög telja atvinnumálin vera hjá Vinnumálastofnun eins og gert er ráð 

fyrir í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum og í þingsályktun 

um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Önnur sveitarfélög telja 

atvinnumálin enn vera hjá sér. Af þessum sökum hafa ekki fengist fullnægjandi upplýsingar 

um atvinnu og virknimál frá öllum sveitarfélögum en velferðarráðuneytið vinnur í að leysa úr 

þessu áður en úrvinnsla gagnaöflunar 2012 fer fram.  
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Mikilvægt er að sveitarfélögin vinni með ríkinu í gagnaöflun þess og að þau skili 

greinagóðum upplýsingum út frá skilgreiningum ríkisins því aðeins með þeim hætti er hægt 

að bera þjónustuna saman á milli staða.  

5.1.1 Réttindavakt og réttindagæsla 

Í nýlegum lögum um réttindagæslu fatlaðs fólks nr. 88/2011 var velferðarráðherra falið að 

setja á stofn réttindavakt fyrir fatlað fólk. Réttindavaktin hefur margvísleg hlutverk sem með 

einum eða öðrum hætti efla og styrkja stöðu fatlaðs fólks. Eitt af verkefnum 

réttindavaktarinnar er að vera réttindagæslumönnum fatlaðs fólks innan handar með 

fræðslu ásamt því að hafa eftirlit með störfum réttindagæslumanna. Réttindagæslumenn 

hafa heimild til þess að hafa eftirlit með stöðu og líðan fatlaðs fólks, telji þeir ástæðu til en 

vegna anna við dagleg störf virðast réttindagæslumenn ekki hafa farið í það verkefni. 

Réttindagæslumenn vinna á átta svæðum víðsvegar um landið og sinna sumir þeirra 

réttindagæslu á stóru landssvæði svo erfitt getur verið að hafa yfirsýn yfir stöðuna. 

Réttindagæslumenn hafa kynnt starf sitt fyrir þeim sveitarfélögum sem hafa kallað eftir 

þeim. Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá mun á tengslum við réttindagæslumann á milli 

svæða og hefur verið meiri fræðsla á sumum svæðum um réttindagæslu fatlaðs fólki en 

öðrum.   Starfsmenn sveitarfélaganna hafa því mismikla þekkingu á störfum þeirra og leiðum 

fyrir fatlað fólk til þess að sækja rétt sinn.  

Tilkoma réttindavaktar og réttindagæslumanna er mikil réttindabót fyrir fatlað fólk ef 

vel er að vinnunni staðið. Réttindavaktin hefur gefið út auðlesanlegan bækling fyrir fatlað 

fólk um starf réttindagæslumanna og hafa þeir farið með kynningar á nær öll starfssvæði sín 

og kynnt starf sitt og veitt fræðslu um réttindi fatlaðs fólks. Með því að kynna starfssemi sína 

bæði fyrir starfsfólki þjónustunnar sem og hinum fötluðu einstaklingum eykst meðvitund 

fólks á réttindum fatlaðs fólks og veitir þeim leið til þess að leita aðstoðar ef talin er ástæða 

til. Í lögum um réttindagæslu fatlaðs fólks er nýtt ákvæði um tilkynningarskyldu og er öllum 

þeim sem telja brotið á réttindum fatlaðs einstaklings skylt að tilkynna það til 

réttindagæslumanns. Í því ætti að felast öryggi fyrir fatlað fólk sé það kynnt vel fyrir 

starfsfólki, aðstandendum og fötluðum einstaklingum. 

 Í lögunum um réttindagæslu fatlaðs fólks má einnig finna ákvæði um persónulega 

talsmenn fyrir fatlað fólk. Margir eru nú þegar komnir með persónulegan talsmann en þörf 

er á sameiginlegu átaki frá réttindagæslumönnum og sveitarfélögum til þess að finna þá sem 
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mest þurfa á persónulegum talsmönnum að halda eins og fatlað fólk sem á erfitt með 

tjáskipti og hafa lítið sem ekkert bakland í ættingjum. Réttindagæslumenn þyrftu að fara í 

leitarstarf og finna þessa einstaklinga. Það að hafa bakland í einhverjum sem ber hag fólks 

fyrir brjósti getur verið mikil réttindabót.  

5.1.2 Nauðung  

Nýtt ákvæði um nauðung í réttindagæslulögunum voru samþykt  á Alþingi árið 2012 og hefur 

sérfræðiteymi hafið störf. Skylt er að óska eftir sérfræðiráðgjöf ef einstaklingur er beittur 

nauðung að einhverju leiti. Með þessum lögum skapast visst eftirlit með nauðung gagnvart 

fötluðu fólki. Tilkynningar um beitingu nauðungar berast einnig tilsérfræðiteymis sem nú 

heldur utan um slíkar tilkynningar. Sérfræðiteymið hlýtur að bregðast við ef ítrekað berast 

tilkynningar um sama aðila eða frá sama starfsmanni. Ef sérfræðiteymið getur ekki gefið 

ráðleggingar þess efnis að hægt sé að láta af nauðung þarf að óska eftir undanþágu til 

utanþágunefndar. Með þeim hætti er hægt að fylgjast með hvar er verið að beita nauðung 

og af hvaða tilefni. Undanþága er einungis veitt til skamms tíma en endurnýja þarf beiðnina á 

um það bil ársfresti. Engin reynsla er komin á störf undanþágunefndarinnar þar sem 

fyrirkomulagið er nýtt. 

5.2 Innra eftirlit  

Innra eftirlitið er í höndum sveitarfélaga. Hlutverk þeirra er að hafa eftirlit með framkvæmd 

þjónustunnar sem og gera samninga við rekstrar- og þjónustuaðila um framkvæmd þjónustu 

við fatlaða.  

Yfirfærsla málaflokksins átti sér stað um áramótin 2010-2011 og hafa sveitarfélögin 

tekið sér tíma til þess að kynnast málaflokknum áður en farið verður í að móta stefnu 

sveitarfélagsins í málaflokknum. Almennt hafa sveitarfélögin því ekki mótað sér stefnu í 

málefnum fatlaðs fólks en víða er vinna við stefnumótun komin í gang og á öðrum stöðum 

byrjað að undirbúa hana. Enginn viðmælenda fjallaði um að stefnan ætti að koma frá ríkinu 

þrátt fyrir að kveðið sé á um það í lögum um málefni fatlaðs fólks. Allir viðmælendur voru 

sammála um að eftirlit með þjónustunni væri nauðsynlegt. Sveitarfélögin sem eru í 

Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra voru að eigin sögn búin að skilgreina eftirlitið 

en það hafði ekki farið fram. Samstarf sveitarfélaga á Kraganum, öll sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu að Reykjavíkurborg undanskilinni, höfðu unnið að skilgreiningu 

eftirlitsins og ætla að ráða til sín starfsmann eftir áramót til þess að sjá um eftirlitið.  
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Þrátt fyrir að formlegt eftirlit færi ekki fram hjá sveitarfélögum viðmælenda voru þeir 

allir sammála um að eftirlit með starfseminni færi fram á þeirra svæði. Eftirlit 

sveitarfélaganna fer því mest fram í því sem höfundur myndi kalla í formi óformlegs eftirlits.  

Á öllum svæðum viðmælenda er ráðning forstöðumanna í höndum félagsmálastjóra 

eða í höndum yfirmanns forstöðumanna. Þegar ráðinn er forstöðumaður eru gerðar kröfur 

um háskólamenntun og starfsreynslu en misjafnt var hvort krafist væri ákveðinnar 

háskólamenntunar, en fyrsti kostur er í flestum tilfellum þroskaþjálfi.  

Forstöðumenn bera að mörgu leyti mikla ábyrgð á lífi notenda þjónustunnar. Þeir bera 

ábyrgð á einkafjármálum þeirra sem og fjármálum heimilisins í heild. Forstöðumenn bera 

einning ábyrgð á starfsmannahaldi sinnar einingar ásamt launaúrvinnslu. Það er því ljóst að 

forstöðumenn bera mikla ábyrgð inni á sínum vinnustað, ábyrgð á lífi fólks. En þrátt fyrir 

þessa miklu ábyrgð er eftirlitið með starfssemi þeirra að mati höfundar af skornum skammti. 

Eftirlitið felst í því að fylgjast með launabókhaldi sem og bókhaldi íbúa og heimilis og er það 

notað sem viðmið um hvort forstöðumaður sinni því sem þarf. Forstöðumenn þurfa einnig 

árlega að vinna þjónustu- og einstaklingsáætlun fyrir notendur og fylgja sveitarfélögin þeirri 

vinnu eftir. Auk þessa fjárhagslega eftirlits er haldið vel utan um forstöðumenn. Yfirmenn 

þeirra eru í góðum samskiptum við forstöðumennina og eru þeir ásamt stoðdeildum til 

staðar þegar á þarf að halda. Allir, nema Þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á Suðurlandi, 

halda reglulega samráðsfundi á fjögurra til sex vikna fresti en þar er fundað eftir þörfum.  

Eins og fram hefur komið ber forstöðumaður á öllum svæðum alfarið ábyrgð á  

starfsmannahaldi almennra starfsmanna. Forstöðumaður ber ábyrgð á aðlögun starfsmanns í  

starfi og því að starfsmaður fá þær upplýsingar sem hann þarf til þess að geta sinnt starfi 

sínu. Lítið eftirlit er haft með almennum starfsmönnum fyrir utan það eftirlit sem 

forstöðumenn hafa.  

5.2.1 Eftirlit með þjónustu  

 Forstöðumaður er ábyrgur fyrir þjónustueiningu sinni, hann er ábyrgur gagnvart íbúum sem 

og starfsfólki. Þegar þjónusta við fatlað fólk er skipulögð er að áliti höfundar mikilvægt að 

hafa heildarsýn að leiðarljósi. Til þess að þjónusta geti verið einstaklingsmiðuð þarf að mæta 

einstaklingnum þar sem hann er staddur og kortleggja þjónustuna út frá hans þörfum. Þekkja 

þarf styrkleika og veikleika hins fatlaða, vonir hans og væntingar ásamt áhugamálum. 
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Mikilvægt er að kortleggja einnig bakland hans og koma með stuðning þar sem á þarf að 

halda.   

Forstöðumaður ber ábyrgð á að félagslegum þáttum íbúa sé sinnt nægilega. 

Viðmælendur höfundar voru sammála um að erfitt væri að halda utan um þennan þátt. Gerð 

er einstaklingsáætlun fyrir hvern íbúa og eru starfsmenn gerðir að tengiliðum þeirra. 

Starfsmenn ásamt forstöðumanni sjá um að fylgja einstaklingsáætlun og sinna félagslegum 

þörfum íbúa ásamt íbúunum sjálfum. Einungis þjónustusvæði málefna fatlaðs fólks á 

Suðurlandi býður upp liðveislu fyrir íbúa sem þá taka þátt í að aðstoða hinn fatlaða í að sinna 

félagslegum þörfum sínum. Erfitt er að halda utan um félagslegar þarfir íbúa þar sem þeir eru 

ólíkir eins og þeir eru margir og félagslegar þarfir þeirra jafn ólíkar. Í skýrslu 

velferðarráðuneytisins (2011) má sjá að 23% þjónustunotenda að meðaltali telja sig ekki geta 

sinnt félagslegum þörfum sínum nægilega vel og nokkrir viðmælendur rannsóknarinnar segja 

félagslega aðstoð felast í vilja og þörfum starfsmanna og er starfsemin gagnrýnd fyrir það að 

starfsfólk geti einfaldlega neitað notanda um að sinna áhugamálum sínum.  

Forstöðumaður ber almennt ábyrgð á heilsufari íbúa ásamt íbúunum sjálfum. 

Forstöðumaður sér um öll samskipti við lækna og aðra sem viðkoma heilsufarsmálum íbúa. 

Gert er ráð fyrir að upplýsingar um heilsufarsmál séu skráðar í einstaklingsbækur og 

dagbækur íbúa og auðveldar það forstöðumanni að halda utan um heilsufar þeirra en lítið 

eftirlit er haft með því hvort þessu séu sinnt.  

Vald yfir eigin lífi og valdefling er veigamikill þáttur í mannréttindum fatlaðs fólks. 

Mikilvægt er að gefa fötluðu fólki tækifæri á að taka ákvarðanir um líf sitt. Einn þáttur þess er 

að hafa val á búsetu. Mikilvægt að kynna alla möguleika fyrir einstaklingunum og útskýra vel 

kosti þeirra og galla. Viðmælendur höfundar sögðu val búsetuforms felast í umsóknarferlinu. 

Þá væri farið yfir vilja einstaklingsins sem og þarfir hans og væri það gert í samvinnu við hinn 

fatlaða. Það er ljóst að allt of lítið framboð er af húsnæði og þó að framboð valmöguleika hafi 

aukist eru enn langir biðlistar eftir búsetu og því erfitt í því samhengi að ræða um val. Valið 

felst þá í að þiggja búsetuna eða hafna henni og þurfa kannski að bíða í lengri tíma eftir öðru 

tilboði sem hentar einstaklingnum betur. Það má því spyrja sig í hverju valið liggur. Mest val 

er fyrir þá sem kjósa og geta kosið að búa í sjálfstæðri búsetu eða með NPA en það val er enn 

sem komið er ekki fyrir alla. Allir viðmælendur höfundar voru jákvæðir í garð NPA 

tilraunaverkefnisins og sögðu áhuga fyrir því að bjóða áfram upp á það á sínu svæði.  
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Eftirlit með vernduðum vinnustöðum og hæfingarstöðvum er með sama hætti og haft 

er með heimilum fatlaðs fólks. Eftirlitið fer fram með virkum samskiptum við forstöðumenn, 

samráðsfundum og árlegum starfsmannasamtölum. Einn viðmælendi hafði orð á áhyggjum 

forstöðumanns á sínu svæði varðandi nauðung og velti vöngum yfir því hvernig því væri 

háttað á vinnustað viðkomandi.  

5.2.2 Fræðsla 

Fræðsla er mikilvægur þáttur í þjónustu við fatlað fólk. Eins og kom fram í rannsókninni er 

ekki krafist menntunnar af almennu starfsfólki. Fræðsla er því mikilvæg í því skyni að upplýsa 

starfsfólk um hugmyndafræði, lög og reglugerðir sem unnið er útfrá. Dregið hefur verið 

saman í fræðslu og eru mörg sveitarfélaganna ekki með fastmóta fræðslu fyrir sitt starfsfólk. 

Stærri sveitarfélögin bjóða upp á meiri og skipulagðari fræðslu en þau minni.  

Allir viðmælendur þekktu vel til starfa réttindagæslumanna fatlaðs fólks og höfðu 

flest sveitarfélögin verið með kynningu á starfi þeirra fyrir forstöðumenn á sínu svæði. 

Kynning á lögum um að draga úr nauðung í þjónustu við fatlað fólk hafði einnig verið kynnt 

fyrir forstöðumönnum og voru þrjú af fimm sveitarfélögum búin að undirbúa verklagsreglur 

er varða nauðung og voru að fara af stað með kynningu á því hvernig draga megi úr 

nauðung.  

Fræðsla til almenns starfsfólks er einnig á ábyrgð forstöðumanna. Forstöðumenn fá 

fræðsluna og bera svo ábyrgð á að fræða almennt starfsfólk en lítið eftirlit er haft með því 

hvort það eigi sér stað.   

5.2.3 Eftirlitið til utan að komandi aðila 

Þegar lagaleg þróun í málefnum fatlaðs fólks er skoðuð má sjá að ítrekað hefur verið reynt að 

koma á eftirliti með stofnunum og þjónustu við fatlað fólk. Hingað til hefur ekki gengið sem 

skyldi þar sem í hverri endurnýjun laga er þetta ákvæði rætt og gerð tilraun til þess að bæta 

eftirlitið en svo virðist sem það hafi mislukkast í hvert sinn.  

Þegar þjónusta við fatlað fólk var flutt frá ríki til sveitarfélaga var skýrt kveðið á um að 

eftirlit yrði að efla og kom sú krafa frá Ríkisendurskoðun (2010) þar sem hún benti á mikla 

vankanta á eftirlitinu. Við breytingarnar á lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 voru 

gerðar breytingar í því skyni að efla eftirlitsþáttinn. Ríkið hefur þá eftirlit með því að 

þjónustan sé unnin út frá lögum og reglugerðum og hvort þjónustan sé sambærileg yfir 
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landið. Sveitarfélögin hafa eftirlit með skipulagi og framkvæmd þjónustunnar sem þeir 

framkvæma sjálfir.  

Í samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um að eðlilegt sé að 

eftirlit sé framkvæmt af óháðum aðilum (Velferðarráðuneytið, 2009) og tekur sérfræðingur 

ráðuneytisins Sigríður Jónsdóttir undir það að eftirlitið eigi ef til vill heldur að vera hjá 

óháðum aðila eða stofnun.   

Í Bretlandi er eftirlitið framkvæmt af utanaðkomandi eftirlitsstofnun og virðist það hafa 

gefið góða raun. Gefin hafa verið út þjónustuviðmið sem gerðar eru kröfur um að unnið sé 

eftir. Eftirlitsstofnunin hefur svo bæði eftirlit með því að þjónustan sé í samræmi við lög og 

reglugerðir, að hún sé samræmd yfir landið ásamt því að hafa eftirlit með líðan og afdrifum 

fatlaðra einstaklinga. Eftirlitið fer jafnvel fram með því að koma í óboðað eftirlit þar sem 

aðstæður eru skoðaðar og rætt við íbúa, starfsfólk og aðstandendur. Þess ber þó að geta að í 

Bretlandi býr fólk oft á tíðum í stærri einingum en hér á landi og þarf að útfæra slíkt eftirlit 

hér á landi gaumgæfulega þar sem ekki telst eðlilegt að utanaðkomandi aðili geti birst á 

heimilum fólks og gert úttekt.  

Stofnun slíkrar eftirlitsstofnunar er eitthvað sem þyrfti að skoða hér á landi, bæði í því 

skyni að færast nær því að staðfesta samning Sameinuðu þjóðanna og einnig í því skyni að 

ekki teljist eðlilegt að sveitarfélögin hafi eftirlit með sjálfum sér. Nokkur sveitarfélög hafa 

tekið sig saman og skilgreint eftirlit ásamt því að ráða utanaðkomandi aðila til þess að sinna 

eftirlitinu sem er af hinu góða. En hver gerir þá kröfur um að það sem má betur fara sé 

lagað? Þrátt fyrir að ríkið hafi eftirlit með framkvæmd lagana hér á landi sem og safni 

upplýsingum um stöðu þjónustu er ekkert eftirlit haft með aðbúnði og líðan einstaklingana 

sem nota þjónustuna. Í Bretlandi birtist úttekt eftirlitsins á heimasíðu eftirlitsstofnunarinnar 

þar sem kveðið er á um hvað þarf að laga og hvað sé í lagi. Þar með er komin krafa frá 

utanaðkomandi aðila um hverju þarf að breyta og laga (Care Quality Commission, 2012; 

2013). 

 

 

5.3 Lokaorð 

Hér verður stutt samantekt niðurstaðna og styrkleikar rannsóknarinnar settir fram sem og 

tillaga um frekari rannsóknir.  
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 Rannsóknarspurningarnar voru tvær og voru þær tvískiptar; annars vegar varðandi 

ríki og hinsvegar varðandi sveitarfélög. Fyrri rannsóknarspurningin til var: Með hvaða hætti 

sinnir ríkið eftirlitshlutverki sínu?  

Ríkið er ekki með beinum hætti farið að sinna því eftirliti sem því er falið í lögum. Unnið 

er við skilgreiningar á eftirliti. Gagnasöfnun ríkisins hefur farið fram í tvígang og úrvinnslu 

lokið úr gagnasöfnun fyrir árið 2011. Unnið er að uppbyggingu gagnagrunns sem notaður 

verður til þess að skoða þróun í þjónustu við fatlað fólk í þeim tilgangi að bera saman 

þjónustu á milli sveitarfélaga.  

Seinni rannsóknarspurning var: Hefur eftirlitið verið eflt frá því að málaflokkurinn flutti 

til sveitarfélaganna? Fyrir flutning málaflokksins var eftirlitið ekki skilgreint með beinum 

hætti í lögum. Það sem er verið að gera núna er nýtt. Gagnasöfnun hefur ekki áður farið fram 

svo ekki liggja fyrir gögn til samanburðar.  

Fyrri rannsóknarspurningin var: með hvaða hætti sinnir sveitarfélagið eftirlitshlutverki 

sínu? Sveitarfélögin sinna eftirliti sínu að mestu leyti með eftirliti á fjárhagsmálum og 

bókhaldi. Sveitarfélögin veita forstöðumönnum stuðning í starfi og eru þeim innan handar.  

Nokkur sveitarfélaganna hafa unnið að gæðaviðmiðum og önnur eru að vinna við þau en 

formlegt eftirlit hefur enn ekki átt sér stað.  

Seinni rannsóknarspurningin var: Hefur eftirlitið verið eflt frá því að málaflokkurinn 

flutti til sveitarfélaganna? Málaflokkurinn er nýr hjá sveitarfélögunum og því enginn 

samanburður á hvernig eftirlitinu var háttað áður. Sveitarfélögin vinna flestöll að 

gæðaviðmiðum í því skyni að geta haft eftirlit með gæðum þjónustunnar en það er nýtt. Að 

mati höfundar hefur eftirlitið ekki aukist við yfirfærsluna en miðað við svör viðmælandamá 

gera væntingar til þess að svo verði í nánustu framtíð.  

Nú verður litið til veikleika og styrkleika rannsóknarinnar. Til veikleika mætti telja að 

aðeins var talað við forsvarsmenn fimm svæða af fimmtán með tilliti til innra eftirlits. 

Spurningalisti var sendur fyrirfram á viðmælendur í þeim tilgangi að þeir gætu undirbúið sig 

fyrir viðtalið og jafnvel ráðfært sig við aðra aðila sem að málinu komu. Þegar viðtalið fór fram 

voru viðmælendur misundirbúnir og því gáfu sumir ítarlegri svör en aðrir. Tveir 

félagsmálastjóranna báðu höfund um að ræða við sérfræðing þeirra í málefnum fatlaðs fólks 

á sínu svæði og einn félagsmálastjóri hefði heldur kosið að láta sérfræðing sinn ræða við 

höfund. Varðandi viðmælendur í Velferðarráðuneyti komu aðeins tveir viðmælendur til 
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greina og rætt var við þá. Sitthvor spurningalistinn var lagður fyrir þá svo ekki er um 

samanburð á svörum að ræða.  

Til styrkleika rannsóknarinnar má telja að rannsókn á þessu málefni hefur ekki verið 

gerð áður hér á landi og veitir hún því sýn á stöðu eftirlits eins og það er í dag. Öll 

sveitarfélögin sem höfundur lagði upp með að ræða við veittu viðtal og fékkst góð yfirsýn yfir 

eftirlitið.  

Tillögur að framtíðarrannsóknum gætu verið sem dæmi endurtaka þessa rannsókn eftir 

tvö til þrjú ár og athuga hver staðan er á eftirliti með þjónustu við fatlað fólk ásamt því að 

rannsaka hver upplifun forstöðumanna og almennra starfsmanna er af eftirlitinu og ræða við 

fatlað fólk um upplifun þeirra á þjónustunni.  
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Fylgiskjal 1: Kynningarbréf 

Vegna rannsóknarinnar: Eftirlit með þjónustu við fatlað fólk. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Lára Björnsdóttir, félagsráðgjafi MA 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni: Eftirlit með þjónustu við 

fatlað fólk. Rannsóknin er liður í lokaverkefni mínu, Sigríðar Elfu Þorgilsdóttur, nema í 

meistaranámi í félagsráðgjöf til starfsréttinda í Háskóla Íslands. Ábyrgðarmaður rannsóknar 

er Lára Björnsdóttir, félagsráðgjafi MA. 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um hvernig reglulegu eftirliti með 

þjónustu við fatlað fólk er framfylgt samanber 3. gr. laga um málefni fatlaðs fólks 59/1992 

með síðari breytingum. Við endurskoðun ofangreindra laga kom fram gagnrýni á að eftirlit 

væri ekki nægjanlegt. Ýmsar lagabreytingar voru gerðar meðal annars til þess að efla eftirlitið 

í þeim tilgangi að standa betur vörð um réttindi fatlaðs fólks .  

Í rannsókninni á að kanna hvort þessar lagabreytingar hafi orðið til þess að eftirlit og 

þjónusta hafi verið bætt.   

Upplýsingunum verður aflað með viðtölum. Ekki stendur til að afla á nokkurn hátt 

persónulegra upplýsinga um einstaklinga. 

Af því tilefni er leitað til þín um þátttöku og ósk um viðtal. Áætlað er að viðtalið taki 

um eina klukkustund. Viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað til frekari greiningar. 

Þátttaka þín í rannsókninni er framlag til þróunar þekkingar og getur nýst við skipulag 

og framkvæmd eftirlits með þjónustu við fatlað fólk. 

Rannsóknargögn verða í vörslu rannsakanda og ábyrgðarmanns og varðveitt á öruggan 

hátt á meðan á rannsókn stendur. Hljóðskrám verður eytt þegar niðurstaða liggur fyrir.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar við meistaravörn rannsakanda við Háskóla 

Íslands í desember 2013 og í framhaldinu verður hægt að nálgast verkefnið á bókasafni 

skólans.  

Með bestu kveðju og þakklæti,  

 

________________________________________________________ 

Sigríður Elfa Þorgilsdóttir 

Sth155@hi.is, s: 8638585 
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Fylgiskjal 2: Spurningalisti 1 ytra eftirlit 

Forsendur og spurningar sem stuðst verður við í rannsókn á eftirliti með þjónustu við 

fatlað fólk 

Inngangur 

Þegar endurskoðun laga um málefni fatlaðs fólks nr59/1992 með síðari breytingum fór 

fram í desember 2010 lagði Ríkisendurskoðun og velferðarnefnd Alþingis ríka áherslu á að 

eftirlit með þjónustu við fatlað fólk yrði eflt.  

Samkvæmt 3. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum er 

ytra eftirlit með málefnum fatlaðs fólks á ábyrgð ráðherra. Til ytra eftirlits telst samkvæmt 

lögum þessum að hafa eftirlit með framkvæmd laganna, sem og að þjónusta, starfssemi og 

rekstur sveitarfélaga og annarra aðila sé í samræmi við markmið gildandi laga og reglugerða 

og að réttindi fatlaðs fólks séu virt. 

Jafnframt sinnir ráðherra því hlutverki að safna upplýsingum og miðla þeim í því skyni 

að tryggja sambærilega þjónustu við fatlaða einstaklinga í ljósi ólíkra þarfa þeirra. Ef ráðherra 

telur að vankantar séu á þjónustu sveitarfélaga skal hann gera tillögur að úrbótum og stuðla 

að samræmingu hennar. Enn fremur fer ráðherra með umsjón í samvinnu við Samband 

íslenskra sveitarfélaga og að höfðu samráði við heildarsamtök fatlaðs fólks með gerð gæða- 

og þjónustu viðmiða  

Lagaumhverfi:  

1. Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum 

- Markmið þessara laga að er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg 

lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu 

lífi.  

- Við framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu 

skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þá skulu stjórnvöld tryggja 

heildarsamtökum fatlaðs fólks og aðildarfélögum þeirra áhrif á stefnumörkun 

og ákvarðanir er varða málefni fatlaðs fólks.  

2. Reglugerð nr. 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili þess 

- Markmið með reglugerð þessari er að fatlað fólk fái félagslega þjónustu og 

sérstakan stuðning til þess að geta búið þannig að sem best henti hverjum og 

einum. Skal tekið mið af óskum, aðstæðum og þörf fyrir þjónustu. Fylgt skal 

þeirri meginreglu að fólk eigi val um hvernig það býr, enda sé það í samræmi 

við það sem almennt tíðkast.  
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- Þjónustan skal vera einstaklingsbundin, heildstæð og sveigjanleg. Skal hún 

veitt með það að markmiði að efla vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi, 

styrkja sjálfsmynd þess, sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfsvirðingu og 

lífsgæði. 

 

3. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

- Markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 

mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda 

og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi 

þess.  

- Til fatlaðs fólks teljast þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega 

skertir eða sem hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, þegar víxlverkun 

verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og 

virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 

 

4. Styðst ráðuneytið við önnur lög, manréttindasáttmála eða reglugerðir? 

 

Viðmiðunarspurningar 

 

1. Með hvaða hætti sinnir ráðherra eftirlitshlutverki sínu með þjónustu við fatlað 

fólk? 

2. Með hvaða hætti hafa orðið breytingar á eftirliti ráðuneytisins með þjónustu 

við fatlað fólk eftir lagabreytingar 2010?  

3. Hvernig endurspeglast ákvæðið um jafnrétti og sambærileg lífskjör í ytra 

eftirliti ráðuneytisins? 

4. Hversu oft hefur ráðherra kallað eftir upplýsingum frá sveitarfélögunum frá 

því að yfirfærslan átti sér stað?  

5. Hvaða þættir þjónustunnar hafa verið skoðaðar? 

i. Búsetumál –  

1. Hvernig er eftirlit með vali notenda á búsetuformi og vali á 

sambýlisfólki háttað?  

2. Hvernig fer eftirlit með biðlistum fatlaðs fólks eftir búsetu 

fram? 

ii. Atvinna – hæfing- endurhæfing 

1. Hafa atvinnumál fatlaðs fólks flust yfir til Vinnumálastofnunar 

eins og gert var ráð fyrir? 
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2. Hvernig er fylgst með að stuðningur við þátttöku í atvinnulífinu 

sé til staðar?  

3. Með hvaða hætti er haft eftirlit með að sveitarfélög/ 

þjónustuaðilar bjóði upp á atvinnu, hæfingu og endurhæfingu 

eins og hentar hverjum og einum? 

iii. Tómstundir 

1. Með hvaða hætti fer eftirlit með tómstundarstarfi fyrir fatlað 

fólk fram? 

iv. Annað - ? 

6. Með hvaða hætti hefur ráðherra eftirlit með að þjónusta sem sveitarfélögin 

veita séu samræmd yfir landið? 

7. Hefur ráðherra sett reglugerð um innra eftirlit sveitarfélaganna eða annarra 

þjónustuaðila? 

i. Ef ekki, er stefnt að því að svo verði? 

ii.  Hefur ráðherra haft eftirlit með því að sveitarfélög hafi sinnt sínu 

innra eftirliti? 

8. Er fullgilding Íslands að fullgildingu á samningi Sameinuðu þjóðanna á áætlun? 

Hvaða áætlun?  

i. Hvenær er áætlað að hann verði fullgildur ? 

9. Hver er menntun þín?  

10. Hve lengi hefur þú unnið hjá ráðuneytinu? 

11. Hvert er sérsvið þitt? 

12.  Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við?  
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Fylgiskjal 3: Spurningalisti 2, ytra eftirlit 

Forsendur og spurningar sem stuðst verður við í rannsókn á eftirliti með þjónustu við 

fatlað fólk.  

Inngangur 

Þegar endurskoðun laga um málefni fatlaðs fólks nr59/1992 með síðari breytingum fór fram í 

desember 2010 lagði Ríkisendurskoðun og velferðarnefnd Alþingis ríka áherslu á að eftirlit 

með þjónustu við fatlað fólk yrði eflt.  

Samkvæmt 3. g. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum er 

ytra eftirlit með málefnum fatlaðs fólks á ábyrgð ráðherra. Til ytra eftirlits telst samkvæmt 

lögum þessum að hafa eftirlit með framkvæmd laganna, sem og að þjónusta, starfssemi og 

rekstur sveitarfélaga og annarra aðila sé í samræmi við markmið gildandi laga og reglugerða 

og að réttindi fatlaðs fólks séu virt. 

Jafnframt sinnir ráðherra því hlutverki að safna upplýsingum og miðla þeim í því skyni 

að tryggja sambærilega þjónustu við fatlaða einstaklinga í ljósi ólíkra þarfa þeirra. Ef ráðherra 

telur að vankantar séu á þjónustu sveitarfélaga skal hann gera tillögur að úrbótum og stuðla 

að samræmingu hennar. Enn fremur fer ráðherra með umsjón í samvinnu við Samband 

Íslenskra sveitarfélaga og að höfðu samráði við heildarsamtök fatlaðs fólks með gerð gæða- 

og þjónustu viðmiða  

 

Lagarammi: 

1. Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum 

- Markmið þessara laga að er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg 

lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu 

lífi.  

- Við framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu 

skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þá skulu stjórnvöld tryggja 

heildarsamtökum fatlaðs fólks og aðildarfélögum þeirra áhrif á stefnumörkun 

og ákvarðanir er varða málefni fatlaðs fólks.  

2. Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 með síðari breytingum. 

- Markmið laga þessara er að tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu 

réttinda sinna og tryggja að sjálfsákvörðunarréttur fatlaðs fólks sé virtur og fyllsta 

réttaröryggis gætt þegar brýna nauðsyn ber til að grípa inn í líf þess. 

- Við framkvæmd laga þessara skal taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna.  
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- Réttindavakt ráðuneytisins  

- Hlutverk réttindavaktarinnar er að: a. Fylgjast með störfum réttindagæslumanna 

fatlaðs fólks og veita þeim ráðgjöf og leiðbeiningar eftir þörfum. b. Safna 

upplýsingum um réttindamál fatlaðs fólks og þróun í hugmyndafræði og þjónustu 

við fatlað fólk og koma á framfæri ábendingum um það sem betur má fara. c.Bera 

ábyrgð á fræðslu og upplýsingastarfi í samvinnu og samráði við hagsmunasamtök 

fatlaðra, varðandi réttindi fatlaðs fólks, svo sem fyrir hina fötluðu einstaklinga, 

réttindagæslumenn fatlaðs fólks, talsmenn þeirra, aðstandendur, starfsfólk og 

þjónustuaðila. d. Fylgjast með nýjungum á sviði hugmyndafræði og þjónustu við 

fatlað fólk sem kunna að leiða til betri þjónustu og aukinna lífsgæða fyrir fatlað 

fólk. e. Annast útgáfu á auðlesnu efni og bæklingum um réttindagæslu fatlaðs 

fólks. f. Bera ábyrgð á fræðslu og upplýsingastarfi í samvinnu og samráði við 

hagsmunasamtök fatlaðra til að upplýsa almenning um réttindi fatlaðs fólks, vinna 

gegn staðalímyndum og fordómum og auka vitund um getu og framlag fatlaðs 

fólks.  

- Réttindagæslumenn 

- Hlutverk réttindagæslumanna er að fylgjast með högum fatlaðs fólks á sínu svæði 

og vera því innan handar við réttindagæslu hvers konar, hvort sem það er vegna 

meðferðar einkafjármuna þess, þjónustu sem það á rétt á eða varðandi önnur 

persónuleg réttindi eða einkamál þess. 

- Persónulegir talsmenn 

3. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

- Markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 

mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda 

og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi 

þess.  

- Til fatlaðs fólks teljast þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega 

skertir eða sem hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, þegar víxlverkun 

verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og 

virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 

4. Styðst ráðuneytið við önnur lög, mannréttindasáttmála eða reglugerðir? 
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Viðmiðunarspurningar 

1. Getur þú sagt mér frá helstu verkefnum réttindavaktarinnar? 

2. Með hvaða hætti hefur réttindavaktin séð um fræðslu fyrir réttindagæslumenn og 

persónulega talsmenn 

a. Hefur starfsfólk sem vinnur í þjónustu við fatlað fólk fengið fræðslu um starf 

réttindagæslumanna 

i. Hefur það fengið fræðslu um nauðung og undanþágubeiðni?  

ii. Hefur það fengið fræðslu um tilkynningarskildu? 

b. Hvaða efni um réttindagæslu hefur verið gefið út?  

3. Hver sér um ráðningar réttindagæslumanna?  

a. Hvaða menntunnar og reynslu er krafist? 

4. Með hvaða hætti fer reglulegt eftirlit með starfi réttindagæslumanna fram? 

a. Hvenær fór slíkt eftirlit síðast fram? 

5.  Hvernig fer ráðning /val á persónulegum talsmönnum fram? 

6. Með hvaða hætti fer eftirlit með störfum persónulegs talsmanns fram? 

a. Hvernig gengur að manna stöður persónulegs talsmanns? 

7. Hversu umfangsmikið er starf réttindagæslumanns? 

a. Eru mörg mál á sem bíða úrvinnslu? 

8. Samkvæmt lögum er ekki heimilt að beita fólk með fötlun nauðung nema að 

undanfenginni undanþágu. 

a. Hefur sérfræðinefnd og undanþágunefnd tekið til starfa eins og kveðið er á 

um í lögum? 

b. Hversu margir hafa sótt um slíka undanþágu?  

c. Hvernig gengur nefndinni að anna eftirspurninni? 

9. Hver er menntun þín?  

10. Hve lengi hefur þú unnið hjá ráðuneytinu?  

11. Hvert er sérsvið þitt innan ráðuneytisins? 

12. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við?
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Fylgiskjal 4: Spurningalisti 3. Sveitarfélög innra eftirlit  

Forsendur og spurningar sem stuðst verður við í rannsókn á eftirliti með þjónustu við 

fatlað fólk 

Inngangur 

Þegar endurskoðun laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum fór fram 

í desember 2010 lagði Ríkisendurskoðun og velferðarnefnd Alþingis ríka áherslu á að eftirlit 

með þjónustu við fatlað fólk yrði eflt.  

 

Í 4. gr. laga málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum kemur fram að 

sveitarfélög beri ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk, þar með talið 

gæðum þjónustunnar, sem og kostnaði vegna hennar samkvæmt lögum þessum nema annað 

sé tekið fram eða leiði af öðrum lögum. Enn fremur skulu sveitarfélögin hafa innra eftirlit 

með framkvæmd þjónustunnar, þar á meðal með framkvæmd samninga sem sveitarfélögin 

gera við rekstrar- eða þjónustuaðila um framkvæmd þjónustunnar. 

  

Lagarammi: 

5. Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 með síðari breytingum 

- Markmið þessara laga að er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg 

lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu 

lífi.  

- Við framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu 

skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þá skulu stjórnvöld tryggja 

heildarsamtökum fatlaðs fólks og aðildarfélögum þeirra áhrif á stefnumörkun 

og ákvarðanir er varða málefni fatlaðs fólks.  

6. Reglugerð nr. 1054/2010 um þjónustu við fatlað fólk á heimili þess.  

- Markmið með reglugerð þessari er að fatlað fólk fái félagslega þjónustu og 

sérstakan stuðning til þess að geta búið þannig að sem best henti hverjum og 

einum. Skal tekið mið af óskum, aðstæðum og þörf fyrir þjónustu. Fylgt skal 

þeirri meginreglu að fólk eigi val um hvernig það býr, enda sé það í samræmi 

við það sem almennt tíðkast.  

- Þjónustan skal vera einstaklingsbundin, heildstæð og sveigjanleg. Skal hún 

veitt með það að markmiði að efla vald fólks yfir aðstæðum sínum og lífi, 

styrkja sjálfsmynd þess, sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfsvirðingu og 

lífsgæði. 
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7. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

- Markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 

mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda 

og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi 

þess.  

- Til fatlaðs fólks teljast þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega 

skertir eða sem hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, þegar víxlverkun 

verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og 

virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 

8. Lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 með síðari breytingum 

- Markmið laga þessara er að tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu 

réttinda sinna og tryggja að sjálfsákvörðunarréttur fatlaðs fólks sé virtur og fyllsta 

réttaröryggis gætt þegar brýna nauðsyn ber til að grípa inn í líf þess. 

- Við framkvæmd laga þessara skal taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna.  

 

Viðmiðunarspurningar 

1. Á hverju byggir innra eftirlit sveitarfélaga / þjónustusvæðanna s.s. í formi reglugerðar 

eins og heimilt er í lögum? 

2. Með hvaða hætti hefur sveitarfélagið sett sér stefnu í málefnum fatlaðs fólks? 

3. Þegar eftirlit með þjónustu við fatlað fólk fer fram, hvaða þættir eru það sem eru 

skoðaðir? 

a. Starfsmannamál 

a. Hverjir eru verkferlar við ráðningu starfsfólks og forstöðumanna? 

b. Hvers er krafist af starfsfólki? 

1. Menntun, reynsla, sakavottorð? 

b. Starfið  

a. Hverjar eru verklagsreglur þegar tekið er á móti nýjum 

forstöðumanni/yfirmanni? 

b. Hverjar eru verklagsreglur þegar tekið er á móti nýju starfsfólki? 

c. Hverjar eru verklagsreglur varðandi fræðslu varðandi stefnumótun 

sveitarfélagsins, lög, reglugerðir og hugmyndafræði sem höfð er að 

leiðarljósi í starfi með fötluðu fólki? 

c. Eftirlit með stöfum starfsmanna 
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a. Með hvaða hætti er stutt við starfsfólk í starfi?  

b. Með hvaða hætti er fylgst með störfum þeirra?  

c. Hvernig eru forstöðumenn studdir í starfi?  

d. Með hvaða hætti er fylgst með starfi þeirra? 

d. Þjónustuþættir 

a. Með hvaða hætti er fylgst með að starfsmenn sinni félagslegum 

þáttum íbúa nægilega?  

b. Með hvaða hætti fylgst með hvort heilsufarsmálum íbúa sé nægilega 

sinnt (svo sem læknisheimsóknir, tannlækningar og fleira)? 

c. Hver er stefna sveitarfélagsins í búsetuúrræðum?  

d. Með hvaða hætti fer eftirlit með búsetu fram? 

e. Hvernig er fylgst með því að fatlað fólk fái að velja búsetuform sem því 

hentar? 

f. Hvernig er eftirlit með störfum á vernduðum vinnustöðum eða 

hæfingarstöðvun á þjónustusvæðinu? 

g. Hvernig er eftirlit með þeim sem sjá um akstur fyrir fatlað fólk? 

h. Réttindagæsla 

i. Með hvaða hætti hefur starfsfólk fengið fræðslu um réttindagæslu 

fatlaðs fólks? 

j. Með hvaða hætti hefur starfsfólk fengið fræðslu um nauðung? 

k. Hefur sveitarfélagið sett sér reglur um hvernig bregðast eigi við broti í 

starfi? 


