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Ágrip 

Meginmarkmiðið með samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er að stuðla 

að því að fatlað fólk njóti mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra. Að komast 

ferða sinna er mikilvægt atriði í því sambandi. Verkefni þetta fjallar um akstursþjónustu 

fatlaðs fólks í Reykjavík og felur í sér tvennt; annars vegar greinargerð um akstursþjónustuna 

og þær breytingar sem gerðar voru nýverið á tilhögun hennar og hins vegar lítinn bækling 

sem unninn er með hliðsjón af niðurstöðum greinargerðarinnar. Markmið verkefnisins er að 

draga fram hverju þurfi helst að breyta til að koma betur til móts við þarfir notendur 

þjónustunnar og koma þeim upplýsingum í aðgengilegt form. Tekið var rýnihópsviðtal við 

notendur akstursþjónustunnar, til að fá fram þeirra sýn ásamt því að tekið var viðtal við 

framkvæmdastjóra Strætó bs. Niðurstöðurnar sýna að góð samskipti við bílstjóra 

aksturþjónustunnar eru efst í huga notendanna og að notendur vilja að bílstjórar bæti sig á 

því sviði.  

 

 

  



4 

 

Efnisyfirlit 

Ágrip ...................................................................................................................................... 3 

Formáli ................................................................................................................................... 5 

Inngangur ............................................................................................................................... 6 

1. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks ................................................................................................ 8 

1.1 Saga ferðaþjónustu fatlaðs fólks ....................................................................................8 

1.2 Notendur ferðaþjónustunnar ........................................................................................9 

1.3 Breytingar á ferðaþjónustu fatlaðs fólks ........................................................................9 

2. Skýrslur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks .......................................................................... 12 

2.1 Skýrsla sérstakrar stjórnar ferðaþjónustu fatlaðs fólks ................................................12 

2.2 Skýrsla framkvæmdaráðs ferðaþjónustu fatlaðs fólks til eigenda Strætó bs. ................13 

3. Alþjóðlegir samningar og lög ........................................................................................... 15 

3.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ...........................................15 

3.2 Lög um málefni fatlaðs fólks ........................................................................................16 

3.3. Lög um mannréttindasáttmála Evrópu .......................................................................17 

4. Viðtöl við notendur ferðaþjónustunnar og framkvæmdastjóra Strætó bs....................... 18 

4.1 Viðtal við notendur. ....................................................................................................18 

4.2 Viðtal við framkvæmdastjóra Strætó bs. .....................................................................20 

4.3 Niðurstöður rýnihópsviðtalsins ....................................................................................21 

5. Skilgreiningar á hugtökum ............................................................................................... 22 

5.1 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka ..................................................................................22 

5.2 Mannleg samskipti ......................................................................................................23 

6. Niðurstöður ...................................................................................................................... 26 

7. Lokaorð ............................................................................................................................ 28 

Heimildaskrá ........................................................................................................................ 29 

Fylgiskjal .............................................................................................................................. 31 

 



5 

 

Formáli 
Lokaverkefni þetta er 10 ECTS eininga áfangi til BA-prófs í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands og er unnið vorið 2016. Verkefnið er tvíþætt og samanstendur af greinargerð um 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks og hverju þurfi að breyta og litlum bæklingi sem unninn var með 

hliðsjón af niðurstöðum greinargerðarinnar. Bæklingurinn ber heitið Akstursþjónusta fatlaðs 

fólks: Mikilvægi samskipta. Vinnan við verkefnið var afar fræðandi og skemmtileg en að sama 

skapi mjög krefjandi. Við viljum þakka fjölskyldum okkar og þá sérstaklega foreldrum, þeim 

Ástríði, Vilhjálmi, Bjarnfríði og Erni, fyrir ómældan stuðning í gegnum námið, og þá 

sérstaklega varðandi þetta verkefni. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

 

 

Reykjavík, 10. maí 2016 
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Inngangur 

Verkefni þetta, eins og heiti þess gefur til kynna, fjallar um akstursþjónustu fatlaðs fólks á 

höfborgarsvæðinu, áður ferðaþjónusta fatlaðs fólks, og hverju þarf að breyta. Í verkefninu 

verður talað um ferðaþjónustu fatlaðs fólks, í stað akstursþjónustu fatlaðs fólks, þar sem að 

þjónustan er kölluð það í þeim gögnum sem notuð voru við vinnu verkefnins ásamt því að 

vera kölluð það í daglegu tali. 

Hugmyndin að þessu verkefni kom upp í kjölfar þeirrar umfjöllunar sem átti sér stað um 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks á síðasta ári. Sú umfjöllun hófst þegar að Strætó bs. tók yfir 

þjónustuna á öllu höfuðborgarsvæðinu (að Kópavogsbæ undanskildum) í byrjun árs 2015. 

Mikil óánægja varð í kjölfar þessara breytinga sem varð til þess að öllum bílstjórum 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks var sagt upp störfum og ráðnir voru nýir og óreyndir bílstjórar í 

þeirra stað ásamt því að nýtt tölvukerfi olli miklum usla varðandi innleiðingu, skipulag og 

stundvísi þjónustunnar. Var það þó sérstaklega eitt atvik sem snerti okkur hvað mest, en það 

var þegar að ung kona týndist í sjö klukkutíma. Hún átti að fara eftir hádegi frá 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla í Hitt Húsið með bíl Ferðaþjónustunnar en skilaði sér aldrei 

þangað. Hún fannst um sjöleytið fyrir utan heimili bílstjórans í ferðaþjónustubifreiðinni, sem 

hafði sótt hana í skólann fyrr um daginn. Í framhaldi af því gerði framkvæmdaráð 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks skýrslu sem var send til eigenda Strætó bs. Í skýrslunni komu fram 

tillögur um breytingar sem þyrfti að gera til að bæta ferðaþjónustuna. Þar var nefnt að það 

þyrfti að þjálfa og mennta bílstjóra á sviði mannlegra samskipta, auka þekkingu þeirra á 

fötluðu fólki og mismunandi þörfum notenda. Einnig var fjallað um það að eldri bílstjórar 

myndu fræða þá nýju með námskeiði á grunni jafningjafræðslu og þeir nýju myndu einnig fá 

viðeigandi fræðslu frá þeim sérfræðingum sem tengdust bæði starfi þeirra og fötluðu fólki 

(Framkvæmdaráð ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). Kom það nokkuð á óvart að aldrei var 

minnst á það af hálfu Strætó bs. að afla þyrfti upplýsinga frá notendum ferðaþjónustu fatlaðs 

fólks til að fá betri sýn á þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað til að bæta þjónustuna. 

Markmið verkefnisins er að draga saman það helsta sem fram kemur í skýrslu 

Framkvæmdaráðs ferðaþjónustu fatlaðs fólks, gera betur grein fyrir þeim breytingum sem 

þurfa að eiga sér stað og koma þeim í aðgengilegt form. Við tókum rýnihópsviðtal við sex 

notendur ferðaþjónustu fatlaðs fólks, til að fá skýrari sýn á þær þarfir sem þau hafa, ásamt 

því að taka viðtal við framkvæmdastjóra Strætó bs. Verkefni þetta er tvíþætt, annars vegar er 

um að ræða greinargerð þar sem fram koma þau helstu atriði sem þarf að bæta er varða 
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ferðaþjónustu fatlaðs fólks og hins vegar bækling fyrir bílstjóra Strætó bs., sem annast 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks. 

Eftir að hafa lesið skýrslurnar ákváðum við að koma nokkrum tillögum betur á framfæri, 

þar sem að brýn þörf er á að upplýsa starfsmenn ferðaþjónustunnar hvað þeir geti gert til að 

bæta samskipti sín við farþegana. Í ljósi niðurstaðnanna álitum við að besta leiðin til að koma 

tillögunum á framfæri væri að draga þær saman og setja í bækling. Bæklingnum er ætlað að 

nýtast Strætó bs. og bílstjórum þeirra, sem annast akstur hjá ferðaþjónustu fatlaðs fólks. 

Greinargerðin skiptist í fimm meginkafla. Í fyrsta kaflanum er farið í bakgrunn 

verkefnisins, fjallað um ferðaþjónustu hér og nú og hverjir nota þjónustuna og farið yfir lög 

og reglugerðir sem varða ferðaþjónustuna. Í öðrum kafla er fjallað um skýrslur sem gerðar 

hafa verið um ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland hefur undirritað, lögum um málefni 

fatlaðs fólks ásamt lögum um mannréttindasáttmála Evrópu. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir 

þeirri vinnu sem við lögðum fram við gerð verkefnisins og þeim undirbúningi sem fólst í gerð 

þess og einnig er greint frá þeim viðtölum sem tekin voru. Í fimmta kafla eru helstu hugtök 

sem tengjast verkefninu skilgreind, en um er að ræða hugtök sem komu fram í viðtölunum 

og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Loks eru niðurstöðurnar kynntar 

ásamt lokaorðum. 
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1. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks 

Við gerð þessarar greinargerðar töldum við mikilvægt að byrja á að skoða bakgrunn 

ferðaþjónstu fatlaðs fólks. Í því augnamiði skoðuðum við sögu hennar í Reykjavík ásamt þeim 

lögum og reglum sem í gildi eru um þjónustuna. Einnig var athugað hverjir ættu rétt á 

ferðaþjónustunni og af hverju þjónustunni var breytt, en þann 1. janúar 2015 hófst akstur 

ferðaþjónustunnar á höfuðborgarsvæðinu undir merkjum Strætó bs (Innri endurskoðun 

Reykjavíkurborgar, 2015). 

1.1 Saga ferðaþjónustu fatlaðs fólks 

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg hófst árið 1979 þegar borgin hóf samstarf við 

Sjálfsbjörgu landssamband fatlaðra um rekstur á „Kiwanisbílnum“ en einnig voru lagðir til 

tveir nýir bílar (Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2015). „Kiwanisbíllinn“ er bíll sem 

keyptur var af Kiwanisklúbbnum Kötlu ásamt fleirum vegna flutninga á fötluðu fólki á milli 

staða innan höfuðborgarsvæðisins (Eyjólfur Sigurðsson, 2013). Ferðir Kiwanisbílsins á vegum 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks voru 3,000 fyrsta starfsárið en eftir því sem á leið jókst þörfin og 

bílum og ferðum fjölgaði. Ekki var þó ljóst hver ætti að hafa umsýslu með þjónustunni en 

þótti þjónustan þó hallast mest til reksturs Strætisvagna Reykjavíkur (SVR). Vélamiðstöðin 

hafði þó umsýslu með ferðaþjónustu fatlaðs fólks um tíma en hún færðist svo yfir til 

borgarlögmanns. Það var ekki fyrr en árið 1992 sem ferðaþjónusta fatlaðs fólks var bundin í 

lög og sveitarfélögunum gert skylt að sinna þjónustunni. Reykjavíkurborg kom 

ferðaþjónustunni yfir á Strætisvagna Reykjavíkur árið 1994 en ábyrgðin á þjónustunni var þó 

enn hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkur. Borgarlæknir sá upphaflega um að taka við 

umsóknum og innskráningu en ferðaþjónusta SVR sá um aksturinn og rekstur bílanna, 

umsóknarferlið færðist svo seinna yfir til Félagsmálastofnunar Reykjavíkur. Árið 2001 tók 

Strætó bs. til starfa og tók við verkefnum Strætisvagna Reykjavíkur bs. og Almenningsvagna 

bs, fyrirtæki sem sér um almenningssamgöngur innan sveitarfélaganna Mosfellsbæjar, 

Kópavogs, Kjalarneshrepps, Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Bessastaðahrepps. Í 

stofnsamningnum var tekið fram að Strætó bs. ætti að hafa yfirumsjón með ferðaþjónustu 

fatlaðs fólks en það var ekki fyrr en 2015 sem akstur ferðaþjónustunnar hófst undir 

sameiginlegu merki sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu (Innri endurskoðun 

Reykjavíkurborgar, 2015; Almenningsvagnar bs. taka til starfa: Samstarf í fólksflutningum á 

öllu, 1992). 
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Eins og áður segir var ferðaþjónusta fatlaðs fólks bundin í lög árið 1992. Var það gert 

með lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992. Í 35. grein í 14. kafla þeirra laga er tekið 

fram að markmið ferðaþjónustu fatlaðs fólks sé að gera þeim, sem ekki geta notast við 

almenningssamgöngur sökum fötlunar sinnar, kleift að stunda tómstundir, nám, vinnu eða 

annað. 

1.2 Notendur ferðaþjónustunnar 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1992) eru skilyrðin fyrir veitingu á 

ferðaþjónustu þau að viðkomandi sé með líkamlega eða andlega fötlun og þarfnist sérstaks 

stuðnings og þjónustu vegna fötlunar sinnar. Þegar talað er um fötlun í lögunum er átt við 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu, þroskahömlun, fötlun vegna 

langvarandi veikinda eða slysa eins og fram kemur í lögunum (lög um málefni fatlaðs fólks, 

nr. 59/1992). 

Til þess að gerast notandi ferðaþjónustu fatlaðs fólks þarf að sækja um þjónustuna hjá 

þjónustumiðstöð eða félagsþjónustu þess sveitarfélags þar sem viðkomandi býr (Strætó bs., 

e.d.). En til þess að hafa rétt á ferðaþjónustunni þurfa umsækjendur hennar að uppfylla eitt 

(eða fleiri) af eftirfarandi skilyrðum: a) að vera hreyfihamlaður og háður notkun hjólastóls, en 

þá er miðað við varanlega hreyfihömlun eða hreyfihömlun sem hefur varað lengur en í þrjá 

mánuði, b) að vera með langvarandi fötlun sem veldur því að einstaklingurinn getur ekki 

notast við almenningssamgöngur, eða c) að vera blindur (Reykjavíkurborg, 2014). Sérstakt er 

að ekki sé tekið mið af lögum um málefni fatlaðs fólks í skilyrðum þessum þar sem þau 

minnast ekki á fólk með þroskahömlun né fólk með geðfötlun. 

Umsækjendur eiga ekki rétt á ferðaþjónustu fatlaðra hafi þeir rétt á akstri samkvæmt 

öðrum reglugerðum, reglum eða lögum eða eiga rétt á niðurgreiddri akstursþjónustu frá 

öðrum aðilum. Sama á við um þá umsækjendur sem hafa fengið styrk frá Tryggingastofnun 

ríkisins til bifreiðakaupa og fá bensínstyrk. Leyfilegt er þó að veita undanþágur í sérstökum 

tilfellum sem gætu flokkast undir tímanbundin veikindi, bifreið einstaklings bilar eða vegna 

slæmrar færðar (Reykjavíkurborg, 2014). 

1.3 Breytingar á ferðaþjónustu fatlaðs fólks 

Í maí árið 2015 gerði Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar (2015) skýrslu um niðurstöður 

úttektar á aðdraganda, innleiðingu og framkvæmd breytinga á ferðaþjónustu fatlaðs fólks á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar kemur fram að aðdragandi breytinga á þessari þjónustu hafi verið 

þegar Velferðarráð Reykjavíkurborgar ásamt hagsmunasamtökum fatlaðs fólks stofnuðu 

starfshóp sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (hér eftir kallað SSH). Árið 2006 hafði 

Sjálfsbjörg komið fram með framtíðarsýn sem þótti skýr, raunsæ og réttmæt en hún lagði til 
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að sameina ferðaþjónustu fatlaðs fólks á höfuborgarsvæðinu. Þeir starfsmenn sem valdir 

voru í framkvæmdahóp SSH annars vegar og í undirbúningshóp hins vegar höfðu mikla 

þekkingu á málaflokknum og voru lykilstarfsmenn í hópunum en þau markmið sem hóparnir 

settu voru skýr (Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2015). Samkvæmt því sem fram 

kemur í skýrslu innri endurskoðunar voru markmið framkvæmdahóps SSH, en þau voru: 

Að heildarkostnaður við þjónustuna og meðalverð pr. ferð verði sem lægst.  
Þjónustustigið verði ekki lakari en það er í dag.  
Ásættanlegt er að þjónustuna þurfi að panta með dags fyrirvara.  
Æskilegt að hægt væri að bjóða mismunandi þjónustustig á mismunandi 
verði og auka þannig sveigjanleika í þjónustuveitingunni.  
Hægt verði að ná pólitískri sátt um lausnina.  
Fulltrúar hagsmunaaðila verði ekki ósáttir við lausnina. 
Lausnin verði markaðslausn og samkeppni tryggð. 
Tryggt verði að samstarf ríki milli þjónustuaðila þegar fólk úr mismunandi 
sveitarfélögum er að ferðast saman milli staða.  
Fyllstu umhverfissjónarmiða verði gætt við framkvæmd þjónustunnar (Innri 
endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2015). 

Athygli vekur að ekki hafi verið þörf af hálfu framkvæmdahóps SSH að betrumbæta 

þjónustuna heldur eingöngu að sjá til þess að hún yrði ekki lakari en hún hefði verið. Sérstakt 

þykir einnig að það þyki ásættanlegt að þjónustuna þurfi að panta með dags fyrirvara, dagur í 

lífi ófatlaðs fólks væri ósköp skrautlegur ef sú væri líka raunin fyrir það. Minnst er á að 

fulltrúar hagsmunaaðila eigi ekki að verða ósáttir við þá lausn sem framkvæmdahópurinn 

kemur með en ekki er minnst á að gæta þess að notendurnir sjálfir verði ekki ósáttir. 

Markmið undirbúningshóps SSH, eins og þau birtast í skýrslu Innri endurskoðunar 

Reykjavíkurborgar (2015), voru: „a) Að sveitarfélögin sjö samræmi þjónustu sína og 

endurskoði reglur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks fyrir 1. febrúar 2012. [innsk. á líklega að 

vera 2013], b) Ferðir fyrir ferðaþjónustu fatlaðs fólks verði boðnar út í svæðisbundnum 

útboðum., c) Eitt þjónustuver þjóni sveitarfélögunum sjö.“ 

Sveitarfélögin og hagsmunasamtökin bentu á leiðir til að bæta þjónustuna með því að 

byrja að bjóða upp á að notendur gætu pantað ferð samdægurs auk þess sem þau töldu að 

auka þyrfti öryggi notenda þegar þeir ferðast með ferðaþjónustunni. SSH hafði stofnað til 

framtíðarhóps og dró hugmyndasmiðja þeirra fram mikla þörf fyrir breytingu, ásamt því að 

sýna fram á hve mikið rekstrarkostnaður ferðaþjónustunnar hefði hækkað á undanförnum 

árum (Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2015). 

Strax og undibúningurinn að innleiðingu breytinganna hófst tók starfsfólk 

sveitarfélaganna virkan þátt í honum og leitað var til hagsmunasamtaka fatlaðs fólks til að 

taka þátt í vinnuhópum sem áttu að starfa á fyrstu stigum breytinganna. Mótuð var stefna 

um ferðaþjónustuna af sveitarstjórnunum og kjörnum fulltrúum í velferðarráðum 

sveitarfélaganna (Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2015). 
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Samkomulag náðist loks á milli Strætó bs. og sveitarfélaganna vorið 2014, en unnið hafði 

verið að sameiginlegri ferðaþjónustu fatlaðs fólks af hálfu sveitarfélaganna síðan 2006, og 

var þjónustulýsing samþykkt í kjölfarið af samkomulaginu. Virðist sem bréfið frá Sjálfsbjörgu 

frá 2006 hafi gleymst því ekkert upplýsingaflæði var til hagsmunaaðila fatlaðs fólks.. Einhver 

misskilningur virðist hafa átt sér stað í kjölfar þjónustulýsingarinnar, en samráðshópur 

félagsmálastjóra á höfuðborgarsvæðinu hélt að stjórnun breytinganna væri nú komin í 

hendur Strætó bs. En í samkomulagi og þjónustulýsingu Strætó bs. er ekkert minnst á ábyrgð 

Strætó bs. varðandi ferðaþjónustu fatlaðs fólks (Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2015). 
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2. Skýrslur um ferðaþjónustu fatlaðs fólks 

Eins og segir í inngangi þessarar greinargerðar var kveikjan að þessu verkefni þegar ung kona 

týndist í bíl ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Í framhaldinu var sett á fót sérstök neyðarstjórn yfir 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks þann 5. febrúar 2015, en hún gerði skýrslu um ferðaþjónustuna. Í 

því framhaldi var gefin út skýrsla þann 5. mars 2015 þar sem tekin voru fram þau atriði sem 

þurfa að breytast varðandi starfsemi ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Einnig kom út skýrsla  

13. desember 2015 en hún var gerð af framkvæmdaráðs ferðaþjónustu fatlaðs fólks og var til 

eigenda Strætó bs. 

2.1 Skýrsla sérstakrar stjórnar ferðaþjónustu fatlaðs fólks 

Skýrslan kom út 5. mars 2015 og þeir sem unnu að þessari skýrslu voru tilnefndir af 

hagsmunasamtökum og sveitarfélögum og eru fulltrúar þeirra. Fulltrúarnir koma frá 

Garðabæ, Hafnarfjarðabæ, Landssamtökunum Þroskahjáp, Mosfellsbæ, Reykjavíkurborg, 

Seltjarnarnesbæ, Sjálfsbjörgu landssambandi fatlaðra, Öryrkjabandalagi Íslands og var 

starfsmaður stjórnarinnar framkvæmdastjóri Strætó bs. (Sérstök stjórn ferðaþjónustu fatlaðs 

fólks, 2015). 

Í skýrslunni er yfirlit yfir hvað stjórnin gerði, hennar helstu verkefni og aðgerðir. Meðal 

verkefna stjórnarinnar var að tryggja að þjónustan væri eðlileg og örugg og að gerðar væru 

tillögur að breytingum á skipulagi, fyrirkomulagi og framkvæmd þjónustunnar. Þær tillögur 

sem tengdust framkvæmd þjónustunnar eru að ferðir skulu vera skipulagðari og með fastari 

hætti svo þær yrðu svæðisbundnari en þær voru áður. Einnig kom fram hugmynd að auknum 

sveigjanleika svo að hægt yrði að koma til móts við þær sérstöku þarfir sem notendur hafa. 

Stjórnin lagði það einnig til að þjálfun bílstjóra yrði aukin og að um tíma yrði sérstök stjórn 

yfir ferðaþjónustunni sem væri starfræk. Síðan yrði ráðinn sérstakur stjórnandi og yrði hann 

ábyrgur á þeirri innleiðingu og breytingum sem settar væru fram í samstarfi við þá sem 

stjórna Strætó bs. Auk ofantalins þyrfti að auka til muna menntun og þjálfun bílstjóranna 

ásamt þekkingu þeirra á mismunandi þörfum einstaklinga og mismunandi fötlunum og 

mikilvægt væri að efla þá í mannlegum samskiptum. Lagt var til að reynslumiklir bílstjórar 

myndu leiðbeina og kenna nýjum bílstjórum en einnig að fengnir yrðu sérfræðingar til að 

kynna önnur málefni (Sérstök stjórn ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Í skýrslunni kemur fram að hluti notenda ferðaþjónustunnar sé verulega næmur fyrir 

örum breytingum. Vegna þessa er nauðsynlegra fyrir þá en aðra að hafa fast skipulag. Öryggi 
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er nauðsynlegt fyrir notendur og mikilvægt að bílstjórar þekki aðstæður þeirra farþega sem 

þeir þjónusta (Sérstök stjórn ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Einnig er að finna í skýrslunni greiningar á hinum ýmsu kvörtunum og ábendingum sem 

höfðu borist stjórninni vegna skipulags og framkvæmdar ferðaþjónustunnar. Má þar nefna 

kvartanir yfir því að bílar komu ekki eða komu of seint og einnig að það kæmu tveir bílar til 

að keyra tvo einstaklinga sem voru að fara á sama stað (Sérstök stjórn ferðaþjónustu fatlaðs 

fólks, 2015). 

Í lok skýrslunnar var gerð úttekt á atvikinu þegar unga konan týndist þar sem tekið var 

fram hvað hefði farið úrskeiðis í máli hennar auk þess að málið hefði leitt til úrbóta hjá 

Strætó bs. og fleiri aðilum. Einnig var lagt til að neyðarstjórnin myndi halda áfram að vinna 

tímabundið saman (Sérstök stjórn ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

2.2 Skýrsla framkvæmdaráðs ferðaþjónustu fatlaðs fólks til eigenda Strætó bs. 

Í framhaldi af skýrslunni, sem gefin var út 5. mars 2015, var send skýrsla til eigenda Strætó 

bs., en hún var dagsett 13. desember 2015. Þann 6. mars sama ár var sett á laggirnar 

framkvæmdaráð yfir ferðaþjónustuna og í því framhaldi tók framkvæmdaráðið saman skýrslu 

Þar er að finna samantekt á því sem framkvæmdaráðið gerði, hugmyndir um áframhaldandi 

rekstur ferðaþjónustu fatlaðs fólks og greiningu á verkefninu (Framkvæmdaráð 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Í framkvæmdaráðinu voru; fulltrúi SSH, tveir fulltrúar hagsmunasamtaka, tveir fulltrúar 

sveitarfélaganna (einn frá Reykjavíkurborg og einn frá Hafnarfjarðarbæ) ásamt 

framkvæmdastjóra sem var starfsmaður ráðsins. Stuttu eftir að ráðið hóf störf réð Stætó bs. 

stjórnanda yfir ferðaþjónustu fatlaðs fólks og tók hann virkan þátt í starfi ráðsins eftir að 

hann hóf störf (Framkvæmdaráð ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Framkvæmdaráðið hafði það hlutverk að hafa stjórn á innleiðingu breytinganna sem 

voru lagðar til af sérstöku stjórninni í skýrslunni sem hún gaf út, en ásamt því var það 

hlutverk ráðsins að bera ábyrgð, fjárhagslega og faglega, á rekstri verkefnisins sem tilheyrir 

Strætó bs. (Framkvæmdaráð ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Einnig hafði framkvæmdaráðið það hlutverk að stjórna þeim breytingum sem voru 

innleiddar og eru lagðar til í skýrslu sérstöku stjórnarinnar. Tók framkvæmdaráð við því 

hlutverki sem sérstaka stjórnin hafði haft, en hún hafði unnið saman í um mánaðarbil frá  

5. febrúar 2015. Þær uppástungur sem sérstaka stjórnin hafði voru umfangsmiklar en þeim 

var ætlað að ganga úr skugga um að þjónustan væri eðlileg, örugg og að framkvæmd 

ferðaþjónustunnar yrði gerð eins fljótt og hægt væri. Hafði framkvæmdaráðið heimild til að 
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koma í framkvæmd þeim lagfæringum sem voru taldar mikilvægar til að lagfæra framkvæmd 

og þjónustu ferðaþjónustu fatlaðs fólks (Framkvæmdaráð ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Það var ekki talið tilefni til af hálfu framkvæmdaráðsins að framkvæma lagfæringar á 

þjónustunni á meðan hún starfaði. Innleiddar voru nokkrar tillögur stjórnarinnar ásamt því 

að fylgst var með framkvæmdinni. Á vettvangi SSH og í samráði við stjórn Strætó bs. og 

framkvæmdaráðið var einnig unnið að mati á stjórnsýslulegu fyrirkomulagi 

ferðaþjónustunnar til framtíðar (Framkvæmdaráð ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Í lok skýrslunnar eru dæmi um niðurstöður og helstu aðgerðir sem þurfa að komast til 

framkvæmda undir þeim stjórnendum og stjórn sem munu vinna áfram að þessu þarfa 

verkefni. Nefnd eru dæmi um að það þurfi að vera ítarlegri upplýsingar um notendur 

ferðaþjónustunnar og myndir af þeim þurfi að vera í tölvukerfinu með netföngum þeirra og 

símanúmerum. Einnig þurfa þeir notendur ferðaþjónustunnar sem eru í hjólastól að vera 

sérstaklega skilgreindir inni í kerfinu og þær sérþarfir sem eiga við svo að hægt sé að koma til 

móts við þær (Framkvæmdaráð ferðaþjónustu fatlaðs fólks, 2015). 

Í skýrslunni kemur einnig fram að það helsta sem hafi farið úrskeiðis við breytingu 

þjónustunnar var að ekki hafi verið horft til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks né hafi þarfir fatlaðs fólks verið metnar (Framkvæmdaráð ferðaþjónustu fatlaðs 

fólks, 2015). 
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3. Alþjóðlegir samningar og lög 

Í greinargerð þessari er horft til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem 

Ísland hefur samþykkt, laga um málefni fatlaðs fólks og laga um mannréttindasáttmála 

Evrópu. Samningurinn og lögin skipta sköpum fyrir líf fatlaðs fólks og til að þau fái 

mannréttindum sínum framfylgt. Mikilvægt er því að alltaf sé horft til þeirra þegar 

mannréttindi fatlaðs fólks eru annars vegar. 

3.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem undirritaður var fyrir Íslands 

hönd árið 2007, kemur fram að aðildarríkin eigi að sjá til þess að fatlað fólk geti tekið fullan 

þátt í samfélaginu og er þar meðal annars um að ræða aðgengi fatlaðs fólks að samgöngum 

og að það geti lifað sjálfstæðu lífi. Felst þetta í því að hindranir og tálma þarf að fjarlægja 

sem á einhvern hátt koma í veg fyrir aðgengi fatlaðs fólks til dæmis að samgöngum, 

byggingum og vegum (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og 

grundvallarmannfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra, jafnframt því að efla og vinna að 

virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisn þess. Í samningnum kemur fram að aðildarríkin eigi 

að sjá til þess að fatlað fólk geti tekið fullan þátt í samfélaginu og geti lifað sjálfstæðu lífi. 

Markmið samningsins eru einnig að sjá til þess að fatlað fólki fái notið fulls mannfrelsis og 

mannréttinda til jafns við aðra (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

2007). 

Megininntak samningsins er eftirfarandi: a) virðing fyrir eðlislægri mannlegri reisn, 

sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin ákvarðanir, og sjálfstæði 

einstaklinga, b) bann við mismunun, c) full og virk þátttaka í samfélaginu án aðgreiningar, d) 

virðing fyrir fjölbreytileika og viðurkenning á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum 

margbreytileika og mannkyni, e) jöfn tækifæri, f) aðgengi, g) jafnrétti á milli karla og kvenna, 

h) virðing fyrir getu fatlaðra barna sem þróast og breytist og virðing fyrir rétti þeirra til að 

varðveita sjálfsmynd sína (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Í samningnum kemur einnig fram að aðildarríkin skuli ábyrgjast það að fatlað fólk geti 

notað réttar síns til frelsis ásamt því að ábyrgjast að fatlað fólk verði ekki svipt frelsi sínu með 

nokkrum hætti og að fötlun þeirra skuli ekki afsaka það að þau verði svipt frelsinu. Ef fatlað 

fólk er svipt frelsi sínu þurfa aðildarríkin að taka á sig þá ábyrgð að viðkomandi fái uppfyllt 
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þau mannréttindi sem þau hafa, jafnt og aðrir, samkvæmt alþjóðlegum mannréttindalögum 

ásamt því að fá meðhöndlun samkvæmt samningnum (samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Þau ríki sem eiga aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna þurfa að samþykkja fullan rétt 

fatlaðs fólks til þess að lifa í tilteknu samfélaginu á sama hátt og aðrir þjóðfélagsþegnar. 

Fatlað fólk þarf að hafa val til að geta staðið jafnfætis öðrum og notað þann rétt til fulls og 

verið virkir meðlimir samfélaga. Það þarf að gera skilvirkar ráðstafanir svo að fatlað fólk geti 

notið réttinda sinna og að stuðlað sé að því að þau njóti fullrar þátttöku í samfélaginu, án 

aðgreiningar (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Það þarf að tryggja að aðildarríkin geri skilvirkar ráðstafanir svo að mögulegt sé fyrir 

einstaklinga að komast allra sinna ferða og að fatlað fólk njóti sjálfstæðis í þeim efnum. Það 

er gert með þeim hætti að greiða fyrir margs konar þjónustu við fatlað fólk svo það geti 

komist leiðar sinnar þegar því hentar og þá gegn lágu gjaldi og með þeim ferðamáta sem 

þeim hentar. Einnig skal vera í boði þjálfun og fræðsla, fyrir sérhæft starfsfólk og fatlað fólk, í 

hreyfifærni (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

3.2 Lög um málefni fatlaðs fólks 

Markmið laga um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1992) er að tyggja fötluðu fólki góð lífskjör til 

jafns við aðra ásamt jafnrétti og því að geta lifað eðlilegu lífi. Lögin segja einnig að taka skuli 

mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks við framkvæmd þeirra. 

Allt fatlað fólk á rétt á allri þeirri almennu þjónustu sem sveitarfélögin og ríkið veita. 

Ásamt því að eiga rétt á þeirri þjónustu sem það þarf til að geta starfað og lifað eðlilegu lífi í 

samfélaginu til jafns við aðra. Alltaf ber að veita fólki þá þjónustu sem það hefur rétt á 

samkvæmt almennum lögum. Sé einstaklingur með meiri þjónustuþörf en hægt er að 

fullnægja með almennu lögunum skal þjónustan veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðs 

fólks (nr. 59/1992). 

Ábyrgð á framkvæmd, skipulagi og gæðum þjónustu sem er veitt fötluðu fólki, er 

samkvæmt lögunum, í höndum sveitarfélaganna, sem einnig bera kostnað vegna hennar 

(nema annað sé tekið fram). Innra eftirlit með framkvæmd þjónustunnar er einnig í höndum 

sveitarfélaganna ásamt ákvörðunum um þá þjónustu sem veitt er fötluðu fólki (er þá miðað 

við það sveitarfélag þar sem fatlaði einstaklingurinn á lögheimili). 

Eins og kom fram fyrr í greinargerð þessari er markmið ferðaþjónustu fatlaðs fólks að 

gera þeim, sem ekki geta notast við almenningssamgöngur sökum fötlunar sinnar, kleift að 

stunda tómstundir, nám, vinnu eða annað. Sveitarfélögin eiga að sjá til þess að fatlað fólk 

eigi kost á ferðaþjónustu til að gera þetta kleift (lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 
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3.3. Lög um mannréttindasáttmála Evrópu 

Lög um mannréttindasáttmála Evrópu (nr. 62/1994) eru byggð á mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna sem var samþykkt af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þann 10. 

desember 1948. Mannréttindayfirlýsing Evrópu öðlaðist lagalegt gildi á Íslandi árið 1994. 

Lögunum ber að vernda mannfrelsi og mannréttindi fólks og tryggja fólki helstu borgaralegu 

og stjórnmálalegu réttindi sem aðrir meðlimir íslenska ríkisins hafa. Auk þess er markmið 

laganna að tryggja raunhæfa og almenna vernd og viðurkenningu réttindanna sem þar er 

lýst. Samkvæmt mannréttindayfirlýsingunni er mannfrelsi undirstaða réttlætis og friðar í 

heiminum (lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Lögin eiga að tryggja að mannréttindi séu virt, rétturinn til lífs, að pyntingar séu 

bannaðar, bann við nauðungarvinnu og þrældómi, réttur til mannhelgis og frelsi, réttur til 

réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi, engin refsing án laga, réttur til friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu, réttur til hugsana-, samvisku- og trúfrelsi, réttur til tjáningarfrelsi, réttur til funda- 

og félagafrelsi, réttur til að stofna til hjúskapar, réttur til raunhæfs úrræðis til að leita réttar 

síns, bann við mismunun, skerðing réttinda á hættutímum, skorður við stjórnmálaumsvifum 

útlendinga, bann við misnotkun réttinda, takmörkun á skerðingu réttinda (lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Það hafa verið gerðir fáeinir viðaukar við mannréttindasáttmálann en í þeim er kveðið á 

um friðhelgi eignarréttar, rétt til menntunar, rétt til frjálsra kosninga, bann við 

skuldafangelsi, ferðafrelsi, bann við brottvísun eigin borgara, bann við hópbrottvísun 

útlendinga, réttarfarsreglur um brottvísun útlendinga, rétt til áfrýjunar sakamáls, bætur fyrir 

ranga sakfellingu, rétt til að vera ekki saksóttur eða refsað tvívegis, jafnrétti hjóna og afnám 

dauðarefsingar (lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Ferðafrelsi er fólki mikilvægt til að komast ferða sinna, hvort sem um ræðir ferðir utan 

eða innan lands. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks spilar stórt hlutverk þegar kemur að ferðafrelsi 

fatlaðs fólks innan höfuðborgarsvæðisins. Án ferðaþjónstunnar myndu þessir einstaklingar 

ekki komast ferða sinna og væri ferðafrelsi þeirra því heft. 
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4. Viðtöl við notendur ferðaþjónustunnar og 

framkvæmdastjóra Strætó bs. 

Eftir að hafa kynnt okkur ofangreint efni ákváðum við að taka rýnihópsviðtal við sex 

notendur ferðaþjónustu fatlaðs fólks til að kanna hver reynsla þeirra af þjónustunni væri fyrir 

og eftir breytinguna sem átti sér stað 1. janúar 2015 ásamt því að taka viðtal við 

framkvæmdarstjóra Strætó bs. Rýnihópsviðtalið við notendur ferðaþjónustunnar var til þess 

að varpa skýrara ljósi á efni greinargerðarinnar þar sem mikilvægt er að rödd notenda 

heyrist. 

4.1 Viðtal við notendur. 

Þegar kom að því að skipuleggja viðtal við notendur ferðaþjónustu fatlaðs fólks var ákveðið 

að notast við svokallaða rýnihópsaðferð. Það er eigindleg rannsóknaraðferð sem felur í sér 

umræðu á milli sex til átta einstaklinga saman í hópi um eitthvert ákveðið málefni. Með 

þessum hætti er hægt að fá góðar og miklar upplýsingar á stuttum tíma ásamt mismunandi 

sýn og reynslu fólks af málefninu (Félagsvísindastofnun, 2014). Haft var samband við Ástu 

Sóleyju Haraldsdóttur, starfsmann Hins Hússins, og hún spurð að því hvort einhver möguleiki 

væri á því að taka slíkt viðtal við einhverja þeirra sem sækja Hitt Húsið. Í Hinu Húsinu fer fram 

frístundastarf fyrir nemendur sem eru á starfsbrautum framhaldsskóla höfuðborgarsvæðisins 

og fer starfið fram eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur hjá þeim (Hitt Húsið, e.d.).  

Greint var frá hugmyndinni í póstinum til Ástu Sóleyjar og hún spurð að því hvort hún 

gæti verið okkur innan handar um að finna viðmælendur. Ásta Sóley tók vel í hugmyndina og 

stakk upp á því að við myndum mæta á opið hús Hins Hússins þann 28. janúar. Þegar við 

mættum þangað tók Ásta Sóley á móti okkur og sagðist vera búin að tala við sex einstaklinga 

og sagði okkur að þeir væru að bíða eftir okkur á 3. hæðinni. Við byrjuðum á því að kynna 

okkur fyrir viðmælendum okkar og segja þeim aðeins frá verkefninu, en Ásta Sóley hafði sagt 

þeim aðeins frá því áður en við mættum, ásamt því að fá leyfi þeirra til að taka viðtölin upp 

til úrvinnslu. Þeir sem við ræddum við var ungt fólk á framhaldsskólaaldri sem var ýmist með 

þroskahömlun og/eða hreyfihömlun. Við útbjuggum spurningaramma fyrir okkur til að hafa 

til hliðsjónar þegar við tókum rýnihópsviðtalið (sjá fylgiskjal). 

Sumir viðmælenda okkar sögðust í fyrstu ekki hafa mikið út á ferðaþjónustuna að setja. 

Svörin þeirra bentu þó til annars þegar þau voru spurð nánar. Þeim fannst hið nýja skipulag 

þjónustunnar mun verra en gamla skipulagið, og þeim fannst viðmót og þjónustulund 
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bílstjóranna verra en það var fyrir breytingar á þjónustunni. Þeir sögðust jafnframt ekki 

þekkja nýju bílstjórana eins vel og þá sem áður störfuðu fyrir ferðaþjónustuna og að nýju 

bílstjórnarnir þekktu þau ekki eins vel og þeir gömlu gerðu. Fannst þeim það miður. 

Viðmælendurnir sögðust allir vera til í að fá gömlu bílstjórana aftur þar sem þeir hefðu þekkt 

þau betur og væru skemmtilegir. Þeir minntust á að þurfa stundum að bíða lengi eftir 

bílunum og að hafa jafnvel misst af bílum sem þeir höfðu pantað þar sem bílstjórarnir, að 

sögn viðmælenda okkar, bíða einungis í fimm mínútur en koma ekki alltaf á þeim tíma sem 

búist er við. 

Þeir viðmælendur okkar sem voru með hreyfihömlun höfðu mikið út á ferðaþjónustunna 

að setja. Þeir sögðu til að mynda að þeim fyndist sumir bílstjórar dónalegir, þeim liði illa í 

bílunum og sumir nefndu einnig að bílstjórar keyrðu óþarflega hratt. Einn þeirra sagði okkur 

frá atviki þar sem að hann festist í snjó og þurfti að biðja vin sinn um aðstoð þar sem að 

bílstjórinn sat inni í bíl og neitaði að ýta honum í snjónum. Annar notandi þessarar 

ferðaþjónustu hafði misst af bíl því að hann tók ekki eftir því að bíllinn væri kominn vegna 

þess að hann var í heimsókn hjá fjölskyldumeðlim. Bílstjórinn lét ekki vita að hann væri 

kominn með því að banka eða gera vart við sig á annan hátt. Þá sagði einn viðmælenda okkar 

vera að íhuga að hætta að nota ferðaþjónustuna út af atvikum sem hann hefði lent í og var 

hann mjög óánægður með þessa þjónustu. En hann sagðist vera að fara að fjárfesta í sínum 

eigin bíl. Viðmælendurnir sögðu að þjónustan væri alls ekki góð og að hana þyrfti að bæta, 

hún hefði verið mun betri fyrir breytingarnar. Hugsanlega er það vegna þess að hreyfihamlað 

fólk þarf mun meiri þjónustu og aðstoð frá bílstjórunum og er því háð góðri þjónustulund 

þeirra. Þeir sögðu að þeim þætti lélegt að sumir bílstjórar kæmu ekki inn og sæktu þá eins og 

gert var fyrir breytingarnar, en sökum hreyfihömlunar getur verið erfitt fyrir þá einstaklinga 

að komast sjálfir út og að bílunum. Þetta gæti verið merki um vankunnáttu nýju bílstjóranna 

en hana þyrfti þá að bæta til muna svo sem með fræðslu og námskeiðum. 

Viðmælendur okkar vildu að bílstjórar ferðaþjónustunnar væru þægilegir og notalegir í 

samskiptum við þá og vildu þeim vel. Þeir nefndu að þeir vildu hafa myndavélar í bílunum og 

að það væri mynd af þeim ásamt helstu upplýsingum um þá í spjaldtölvum sem bílstjórarnir 

væru með í bifreiðunum. Þeim fannst að bílstjórar þyrftu að afla sér góðrar þekkingar og 

læra samskipti og sálfræði. 

Allir viðmælendur okkar voru sammála því að þeim fyndist skrítið þegar margir bílar 

kæmu að sækja nokkra einstaklinga sem væru að fara á sama staðinn. Fyrir breytinguna var 

það þannig að raðað var í bíla eftir því hvert fólk var að fara. Ekki er vitað eftir hverju nýja 

tölvukerfið fer þegar það raðar ferðum niður og ákveður hverjir eru sóttir í sama bíl.  

Í öðrum viðtölum sem tekin hafa verið við notendur ferðaþjónustu fatlaðs fólks hefur 

komið fram að fatlað fólk hafi misst af tómstundum vegna þess að ferðaþjónustan skilaði sér 
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ekki á réttum tíma: „Hún hringdi þá á bíl til að koma að heimili sínu því hún átti að mæta í 

sund. Bíllinn hins vegar kom ekki á tilsettum tíma, heldur klukkutíma of seint og missti Edda 

því af sundinu sem er henni svo mikilvægt“ (Benedikt Bóas, 2015). 

Björgvin Björgvinsson er einn margra notenda ferðaþjónustu fatlaðs fólks sem hefur oft 

þurft að bíða lengi eftir bíl frá ferðaþjónustunni og hafði hann þetta að segja: „Núna síðast í 

vikunni þurfti ég að bíða í klukkutíma uppi í Kringlu og í tvö skipti fékk ég þau svör að bíllinn 

væri bara á leiðinni, hann væri uppi í Grafarvogi. Það var eina svarið sem ég fékk.“ Einnig 

sagðist hann stundum hafa lent í því að vera lengur í bílnum en hann þyrfti áður en hann 

kæmist á áfangastað og var hann mjög ósáttur við það. „Mér finnst það ekki gott, mér finnst 

það bara mjög slæmt“ sagði Björgvin í lokin (Ferðakostnaðurinn þrefaldast, 2015). 

Í samantekt rannsóknar sem Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir (2014) gerðu 

kemur fram að fatlað fólk sem nýtir ferðaþjónustu fatlaðs fólks finnst það vera útilokað frá 

ýmsum atburðum vegna skipulags á ferðaþjónustunni. Taka þær fram að fatlað fólk verði 

félagslega heft því að mjög tímafrekt sé að ferðast með ferðaþjónustunni, oft þurfi að panta 

ferðir með löngum fyrirvara, ferðaþjónustan hætti akstri snemma og fólk fái fáar ferðir í 

hverjum mánuði. Auk þessa kemur fram í samantekt þeirra að fyrirkomulag ferðaþjónustu 

fatlaðs fólks ýti undir aðgreiningu þess og staðalmyndir, þar sem að það þurfi að aka um í 

sérmerktum bílum. Einkabílar gætu aukið til muna möguleika fatlaðs fólks til að ferðast og 

taka þátt í samfélaginu og auka til muna sjálfstæði þeirra (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). 

4.2 Viðtal við framkvæmdastjóra Strætó bs. 

Þann 11. desember 2015 hittum við Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóra Strætó 

bs. og tilgangurinn var að heyra skoðun hans á því hvað mætti gera til að bæta ferðaþjónustu 

fatlaðs fólks. Í viðtalinu kom fram að eftir breytingarnar árið 2015 hafi tapast mikilvæg 

þekking þegar þáverandi bílstjórum ferðaþjónustu fatlaðs fólks var sagt upp störfum og nýir 

reynslulitlir og jafnvel óreyndir bílstjórar voru ráðnir í þeirra stað. 

Jóhannes tók fram að engin fræðsla væri til staðar fyrir nýja bílstjóra um fatlanir né 

samskipti. Þó sagði hann að nýir bílstjórar færu þó á námskeið og fengju fræðslu í formi 

fyrirlestra þegar þeir hæfu störf eins og til dæmis fyrirlestur frá LAUF - Félagi flogaveikra og 

fyrirlestur frá Einhverfusamtökunum. 

Hugmyndin að verkefni þessu var borin undir Jóhannes eins og áður sagði þ.e. hugmynd 

okkar um að gera bækling um það sem betur mætti fara hjá ferðaþjónustu fatlaðs fólks, með 

áherslu á mannleg samskipti. Hann tók vel í hugmyndina og sagði að það vantaði bækling 

fyrir nýja bílstjóra ferðaþjónustunnar sem hægt væri að hafa tiltæka í bifreiðum þeirra.  
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4.3 Niðurstöður rýnihópsviðtalsins 

Hér verður gerð grein fyrir meginniðurstöðum úr rýnihópsviðtalinu. Niðurstöðurnar eru ekki 

flokkaðar eftir fötlun einstaklinganna heldur er hér um að ræða helstu niðurstöður viðtalsins. 

Svör notenda ferðaþjónustu fatlaðs fólks endurspegla eingöngu reynslu þeirra einstaklinga 

sem við töluðum við.  

 Viðmælendum okkar fannst nýja skipulagið verra en það gamla og fannst viðmót og 

þjónustulund einnig vera verri en áður. Samkvæmt þeim vilja þeir að bílstjórar þekki 

sig betur, eins og þeir gömlu gerðu.  

 Notendur ferðaþjónustunnar sem eru hreyfihamlaðir þurfa meiri þjónustu og 

stuðning frá bílstjórum en þeir sem ekki eru hreyfihamlaðir. Leiðir það til þess að þeir 

einstaklingar. Þurfa meiri aðstoð til dæmis við að komast inn og út úr bílnum. 

 Viðmælendur okkar voru allir sammála því að þurfa stundum að bíða lengi eftir 

bílunum og hafa jafnvel misst af ferð sem þeir höfðu pantað sem varð til þess að þeir 

misstu af einhverjum viðburði sem þeir voru að fara á. 

 Einnig kom fram að framkoma bílstjóra hefði verið slæm í sumum tilfellum og að 

sumir þeirra keyrðu ekki vel og of hratt miðað við það að þeir væru með fatlaðan 

einstakling í bílnum sem væri í hjólastól.  

 Það kom fram að viðmælendur vildu að þeir bílstjórar sem keyrðu þá væru góðir í 

mannlegum samskiptum og að þeir ættu fá fræðslu um hvernig góð samskipti væru.  

 Þeir tóku einnig fram að þeir myndu vilja hafa upplýsingar um sig í spjaldtölvum sem 

bílstjórar hafa til umráða og þar gætu þeir lesið sér til um viðkomandi. Auk þess 

nefndu viðmælendur að þeir myndu vilja hafa mynd af sér í spjaldtölvunum.  

 Viðmælendur okkar voru allir á einu máli um það hversu skrítið það væri þegar að 

margir bílar kæmu að sækja einstaklinga sem allir væru að fara á sama staðinn. 
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5. Skilgreiningar á hugtökum 

Í þessum kafla eru gerð skil á þeim hugtökum sem koma fram í þessari greinargerð. Um er að 

ræða hugtök sem eiga það sameiginlegt að tengjast fötluðu fólki, daglegu lífi þeirra og 

réttindum þess. Hugtökin voru nefnd af viðmælendum okkar og þau koma fram í skýrslunum 

um ferðaþjónustu fatlaðs fólks og í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Hugtökin sem eru skilgreind í þessum kafla eru um hvað sé eðlilegt líf, samfélagsþátttaka og 

mannleg samskipti. 

5.1 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka 

Fatlað fólk á rétt á því að lifa eðlilegu lífi og að taka þátt í samfélaginu eins og hver annar. 

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks á því þátt í að fatlað fólk geti lifað eðlilegu lífi með því að koma 

þeim á milli staða sem þau af einhverjum sökum geta ekki gert sjálf eða eru ekki fær um að 

nota almenna ferðaþjónustu. 

Hugmynd sænska félagsfræðingsins Bengt Nirje um eðlilegt líf, sem hann setti fram í lok 

sjötta áratugsins, felst í því að fötluðu fólki sé sköpuð forsenda fyrir því að líf þess verði 

svipað og líf annarra sem búa í sama samfélagi, að sjálfsákvörðunarréttur viðkomandi sé 

nýttur og að virðing sé borin fyrir þeim. Nirje lagði áherslu á nokkur atriði í skilgreiningu 

sinni, meðal annars að merking eðlilegs lífs sé ekki með það markmið að fötluðu fólki verði 

breytt í „venjulegt fólk” úr því sem það er. Heldur er áherslan á að lífsskilyrði þeirra og 

umhverfi séu eins lík því og tíðkast í hverju samfélagi fyrir sig, sama hvort um fatlaða eða 

ófatlaða er að ræða. Þarfir fatlaðs fólks þarf að aðlaga umhverfinu svo líf þeirra, þrátt fyrir 

fötlun, geti verið sem eðlilegast. Allir eiga rétt á því að lifa eðlilegu lífi, óháð aldri eða fötlun. 

Til eðlilegs lífs telst að geta stundað tómstundir, skóla og vinnu og að eiga gott heimili. Í 

gegnum tíðina hefur það tíðkast að fatlað fólk búi og vinni á sama staðnum og má þar nefna 

Skálatún, sem er heimili fyrir fólk með þroskahömlun auk þess sem að á staðnum er rekin 

dagþjónusta. Mikilvægt er að fatlað fólk fái að upplifa venjulegann dag, m.a. taka þátt í 

daglegu starfi, fara á fætur og klæða sig (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Skálatúnsheimilið, 

e.d.). 

Félagsfræðingur að nafni Wolf Wolfensberger lagði áherslu á að fatlað fólk ætti að fá að 

njóta fullrar þátttöku í samfélaginu og að vera staðsett á góðum stöðum, en ekki á 

stofnunum og jafnframt ætti það að taka fullan þátt í samfélaginu. Hann lagði áherslu á að 

þegar verið væri að skipuleggja þjónustu, að þá yrði litið til einstaklinganna sjálfra en ekki 
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sjónarhorns hópsins þ.e. þjónustan ætti að vera einstaklingsmiðuð. Hann benti einnig á leiðir 

til að koma í veg fyrir að þeir hópar sem væru vanmetnir myndu ekki verða fyrir misrétti og 

óréttlæti. Kenningar hans um samfélagsþátttöku og eðlilegt líf fjalla um leiðir og aðferðir sem 

á að nota svo hægt sé að meta viðkomandi menningu en með því getur fólk fengið góð 

hlutverk í samfélaginu (Wolfensberger, 1980). 

5.2 Mannleg samskipti 

Mannleg samskipti eru öllum mikilvæg og eins og viðmælendur okkar komu skýrt inn á þá 

finnst þeim bílstjórar ferðaþjónustu fatlaðs fólks þurfa að bæta sig í þessum þætti með 

tilheyrandi fræðslu. Það er mikilvægt að bílstjórar ferðaþjónustunnar kunni að lesa í hegðun 

skjólstæðinga sinna og beri virðingu fyrir þeim. Þegar að notendur ferðaþjónustunnar eru 

ekki með fasta bílstjóra er möguleiki á að ekki myndist nógu góð tengsl á milli þeirra og að 

árekstrar verði í samskiptum þeirra, en persónuleg tengsl eru mikilvæg til að öðlast traust. Til 

að koma í veg fyrir vantraust notenda ferðaþjónustu fatlaðs fólks á bílstjórunum væri mjög 

gagnlegt að notendur hennar væru með fasta bílstjóra sem myndu kynnast þeim vel og 

mynda góð tengsl við þá. Viðmælendur okkar tóku fram að þeim fannst mikið betra þegar að 

gömlu bílstjórarnir voru hjá ferðaþjónustu fatlaðs fólks vegna þess að þeir þekktu þá betur.  

Þegar fólk á í samskiptum við annað fólk er um mannleg samskipti að ræða, hvort sem 

það er að deila hugsunum eða tala saman. Miklu máli skiptir hvernig fólk kemur fram við 

hvert annað. Flestir hafa daglega mannleg samskipti, sama hvar þeir eru. Einstaklingar eru þó 

jafn góðir í mannlegum samskiptum og þeir eru margir og stundum er talað um að þar sé um 

meðfædda hæfni að ræða. Fólk dafnar og nýtur sín misvel í lífinu eftir því hvar það er á vegi 

statt, jafnt í mannlegum samskiptum sem og öðru. Góða eða slæm hæfni í samskiptum getur 

haft áhrif á sjálfsmynd og sjálfstraust hvers eintaklings (Elsa Pálsdóttir, 2005; Benedikt 

Sigurðsson, 2012). 

Gæði samskipta fara eftir því hversu vel einstaklingarnir fylgja reglunum. Að eiga í 

samskiptum við fólk reynir til að mynda mikið á traust og gagnkvæma virðingu, að geta sett 

sig í spor annarra og hafa til að bera umhyggju og ábyrgðarkennd (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Mikilvægt er að einstaklingar velti því fyrir sér hvernig samskipti þeir eiga og hvaða áhrif 

þau hafa á þá einstaklinga sem eru í kringum þá. Skiptir það sköpum þegar horft er á gæði 

samskiptanna. Einkenni uppbyggjandi og góðra samskipta eru að vera góður hlustandi og 

hafa góða samkennd. Einstaklingur sem sýnir mikla samkennd í samskiptum sínum við annað 

fólk sýnir umhyggju fyrir öðrum einstaklingum. Slíkur einstaklingur hefur vilja og getu til að 

setja sig í spor annarra einstaklinga og sýna að honum er ekki sama um tilfinningar þeirra né 
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það hvað öðrum finnst og hann hlustar á mismunandi sjónarmið (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann 

I. Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Til að ná góðum tengslum við aðra manneskju er mikilvægt að sýna henni virðingu. Þegar 

fólk er spurt hvaða hugtök og orð einkenni þægileg og góð samskipti koma oftast sjö orð fyrir 

sem eru; „virðing, traust, skilningur, jákvæðni, sveigjanleiki, einlægni og þolinmæði.“ (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Hér á eftir eru gerð nánari skil á þessum sjö orðum sem eru mikilvæg í öllum 

samskiptum: 

 Virðing: Fólki er sýnd virðing á ýmsa vegu, en því má ekki gleyma að með virðingu er 

okkar innra sjálf endurspeglað með hugsunum og tilfinningum.  

 Traust: Með góðum samskiptum er hægt að byggja upp gagnkvæmt traust en þá þarf 

að vera sannur í samskiptum við aðra.  

 Skilningur: Hlustun er ótrúlega mikilvæg. Til að skilja aðra er gott að ákveða að hlusta 

í stað þess að tala og getur það skilað sér vel þegar að maður á í samskiptum. 

 Jákvæðni: Hugtökin jákvæðni og neikvæðni eru þau hugtök sem flestir þekkja og hafa 

einhverja þekkingu á. Það er mikilvægt að það sé horft á jákvæðni með jákvæðu 

hugarfari því það er bráðsmitandi og getur haft áhrif á það sem er í kringum mann. 

Hins vegar segjast þeir einstaklingar sem eru mjög neikvæðir oft vera virkilega 

raunsæir. 

 Sveigjanleiki: „Sjaldan veldur einn þá tveir deila“ það geta mjög líklega margir tekið 

undir. Nema þegar að við sjálf lendum í ágreiningnum. Í þeirri stöðu finnst manni 

hinn aðilinn bera ábyrgðina. Uppruni árekstra er í hagsmunum af einhverju tagi og 

það getur myndast ágreiningur þegar tekist er á um einhver gæði. Það er 

nauðsynlegt að vera sveigjanlegur til að geta leyst deilur.  

 Einlægni: Þegar að maður er einlægur getur hreinskilnin endurspeglast. Einlægni 

felur í sér ákveðið hugarfar en það endurspeglast í því hvernig fólk ber sig að, 

augnaráði þess, raddblæ og líkamstjáningu. Fólk opnar sig og talar frá hjartanu um öll 

þau mál er snerta það, það gætir þess einnig að vera ávallt trútt sjálfu sér. 

 Þolinmæði: Samskipti geta verið miserfið og varað í mislangan tíma. Það borgar sig 

að sýna þolinmæði þegar kemur að erfiðum og tímafrekum samskiptum. Í upphafi 

slíkra samskipta er gott að reyna að mynda tengsl við viðkomandi og hafa samskiptin 

á góðum nótum en þá þarf líka að sýna viðkomandi skilning og hlusta vel og þannig 

aukast líkurnar á því að báðir aðilar finni til öryggis í samskiptunum. 
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Auk áðurgreindra atriða er mikilvægt að horfa til siðferðis, það segir til um hvort hegðun 

einstaklings er góð eða slæm, rétt eða röng. Gott dæmi um það er fyrrnefnt atvik sem einn 

viðmælenda okkar lenti í þegar hann festist í snjó og bílstjórinn sat inni í bílnum allan tímann 

og vinur viðmælandans þurfti að aðstoða hann úr snjónum. Það reynir á siðferði í 

langflestum mannlegum samskiptum fólks og án þess er varla hægt að bera virðingu né 

umhyggju fyrir einstaklingi sem maður á í samskiptum við (Geir Þ. Þórarinsson, 2005; Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Virk hlustun er eitt mikilvægasta atriðið í öllum samskiptum og felur í sér að virðing sé 

borin fyrir þeim einstaklingi sem hlustað er á. Í lýsingu á góðum samskiptum þá er virðing 

lykilorðið. Einfaldast er að fylgja þeim sjónarmiðum sem fela í sér virðingu þegar maður vill 

ná góðu sambandi við annan einstakling. Virðing er jákvæð tilfinning og leiðir hún af sér 

jákvæða framkomu og viðhorf í garð þess sem virðingin er sýnd (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann 

Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 
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6. Niðurstöður 

Niðurstöður þessarar greinargerðar benda til þess að enn sé margt sem hægt sé að laga hjá 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks. Eins og fram kom í skýrslunum, bæði í skýrslu sérstakrar stjórnar 

og í skýrslu framkvæmdaráðs, er margt sem betur hefði mátt fara við þær breytingar sem 

áttu sér stað í byrjun árs 2015. Greinilegt er að hvorki var tekið tillit til þeirra 

mannréttindaákvæða sem birtast í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

né heldur til þeirrar þekkingar sem var til staðar hjá ferðaþjónustunni fyrir breytinguna. 

Það kom greinilega fram í rýnihópsviðtali okkar að notendur þjónustunnar eru ekki alls 

kostar ánægðir með nýja fyrirkomulagið. Má þar helst nefna að mikilvægt er að fá fyrrum 

bílstjóra aftur til starfa og byggja þannig aftur upp persónuleg tengsl milli notenda og 

bílstjóranna en það myndi áreiðanlega stuðla að aukinni virðingu og trausti. Önnur atriði sem 

viðmælendur bentu á eru að ferðir eru ekki alltaf skipulagðar með tilliti til farþeganna. Oft 

koma margir bílar til að keyra einstaklinga á sömu staðina og eins tekur fólk oft auka rúnt til 

að sækja annað fólk og keyra það eitthvert áður en það kemst á sinn eigin áfangastað. En 

samkvæmt þeim markmiðum sem framkvæmdaráðið hafði var þetta ekki eitt af markmiðum 

þess en sparnaður fer fyrir lítið ef skipulagning tekst illa. 

Fatlað fólk þarf stuðning og aðstoð eins og annað fólk sem mætir þörfum þeirra. 

Sérstakar þarfir fatlaðs fólks koma til vegna mismunandi fatlana þess og ýmissa annarra 

ástæðna og þær eru því bæði einstaklingsbundnar og ólíkar. Algengt er að fólk með 

hreyfihömlun þurfi aðstoð við að komast frá útidyrum að bílnum og einnig er algengt að 

notendur ferðaþjónustunnar séu viðkvæmir fyrir miklum og hröðum breytingum, óvissu eða 

langri bið og þurfi því að hafa gott og fast skipulag. Öryggi er nauðsynlegt fyrir alla notendur 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks og mikilvægt er að bílstjórar fái fræðslu í þeim efnum. Margt 

hefur verið bætt varðandi öryggi ferðaþjónustunnar og má þar meðal annars nefna að teknar 

hafa verið í gagnið nýjar bifreiðar sem þykja um margt öruggari en þær gömlu. Nýju 

bílstjórarnir fengu ekki fullnægjandi upplýsingar um ferðavenjur, fatlanir og þarfir 

farþeganna þegar þeir hófu störf. Samkvæmt skýrslu sérstakrar stjórnar og Jóhannesi, 

framkvæmdastjóra Strætó bs., þarf að betrumbæta það. 

Gamla kerfið var þannig að bílstjórar sinntu ákveðnum farþegum sem notuðu 

þjónustuna reglulega og því varð þekking þeirra á þörfum farþeganna meiri, sem leiddi til 

þess að þjónustan var persónulegri en nú er. Varðandi undirbúning bílstjóra sem eru að að 

hefja störf er nauðsynlegt að þjálfun fyrir nýliða verði skilgreind og sú þekking sem er til 
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staðar skili sér til bílstjóranna og því væri hægt að fá reynslumeiri bílstjóra til að aðlaga þá 

nýju. Með reglulegum námskeiðum fyrir bílstjóra er hægt að tryggja gæðaeftirlit. Mikilvægt 

er að allir starfsmenn viðhaldi hæfni sinni og þekkingu með reglubundinni þjálfun og 

endurmenntun. Einnig þarf að endurskoða lýsingu á þjónustu, samninga og sameiginlegar 

reglur í tengslum við ferðaþjónustu fatlaðs fólks. 

Aðrar breytingar sem orðið hafa á ferðaþjónustu fatlaðs fólks eru meðal annars að 

einhver lagfæring hefur orðið í samskiptum við notendur en að sjálfsögðu má alltaf gera 

betur. Vonumst við til þess að bæklingurinn sem fylgir þessari greinargerð hjálpi til við að 

bæta samskiptaþátt ferðaþjónustu fatlaðs fólks enn betur og er þá aðallega um að ræða 

samskipti á milli bílstjóra ferðaþjónustunnar og notenda hennar. 

Eins og áður hefur komið fram í greinargerð þessari kom fram á fundi við 

framkvæmdastjóra Strætó bs. að nytsamlegt væri að nýir bílstjórar ferðaþjónustu fatlaðs 

fólks hefðu bækling í bifreiðum sínum sem þeir gætu leitað í eftir þörfum. Einnig sagði hann 

að mikilvægt væri að þeir myndu fá námskeið og fræðslu varðandi fatlanir notenda 

ferðaþjónstunnar. 

Þær breytingar sem nauðsynlegar eru varðandi ytri umgjörð ferðaþjónustu fatlaðs fólks 

fela í sér breytt skipulag varðandi ferðir og framkvæmd, þar sem tekið verði tillit til þess að 

færri bílar sæki fólk sem er á einum stað og er að fara á einn og sama staðinn, ásamt því að 

þjónustan þarf að vera betri, en hana er hægt að bæta til muna með bættum samskiptum og 

aukinni þekkingu starfsfólks á því hvernig góð samskipti eru. 

Gott væri einnig ef bílstjórar væru alltaf með sömu farþega en þannig myndi byggjast 

upp traust á milli bílstjóra og farþega og minni líkur væru því á árekstrum á milli þeirra og 

farþegarnir yrðu ánægðari með þjónustuna. 

Í skýrslu framkvæmdaráðs kemur fram að ítarlegri upplýsingar þurfi að vera um 

notendur ferðaþjónustunnar svo sem myndir af þeim í tölvukerfi þar sem komi fram 

símanúmer og netföng þeirra. Þeir notendur sem eru í hjólastól þurfa að vera sérstaklega 

skilgreindir ásamt sérþörfum þar sem þær eiga við svo að hægt sé að koma til móts við þá 

einstaklingslega. 
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7. Lokaorð 

Eins og sjá má á þessari greingargerð þá treysta margir notendur ferðaþjónustu fatlaðs fólks 

á þjónustu hennar til að komast ferða sinna.  

Umræður um ferðaþjónustu fatlaðs fólks voru áberandi á síðasta ári og varð mikil 

vitundarvakning í samfélaginu í kjölfar þeirra umræðna. Eins og kemur fram í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þá hefur það fullan rétt til þess að taka þátt í 

samfélaginu en það er ekki mögulegt nema þau hafi aðgang að góðri ferðaþjónustu. 

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks hefur verið bætt að einhverju leyti og má tengja þær bætur við 

vitundarvakninguna sem varð í kjölfar mikillar umræðu um alvarleg atviku sem upp komu. 

Alltaf er þó hægt að gera betur og greinilegt er að enn þarf að bæta ferðaþjónustu fatlaðs 

fólks til að hún verði til fyrirmyndar og höfði betur til þarfa notendanna. 

Við komumst að því að mannleg samskipti á milli bílstjóra ferðaþjónustu fatlaðs fólks og 

notenda ferðaþjónustunnar eru virkilega mikilvæg og að notendur vilja að bílstjórar bæti sig 

á því sviði. Einnig er mikilvægt að bílstjórar hafi góða þjónustulund og slíkt þyrfti að taka fram 

í atvinnuauglýsingum að umsækjendur þyrftu að búa yfir þeim eiginleikum og taka tillit til 

þess við ráðningar bílstjóra. 

Það þarf að aðlaga bílstjórar ferðaþjónustunnar þurfa að aðlaga sig hverjum og einum 

notanda og því er gott að hver og einn sé ávallt með sömu farþega. Það að sami bílstjóri keyri 

alltaf sömu einstaklingana getur aukið öryggistilfinningu þeirra/viðkomandi??? til muna en 

mikilvægt er að þeim finnist þeir vera öruggir þegar þeir ferðast með ferðaþjónustunni. 

Þannig skapast traust milli aðila sem er jákvætt fyrir bílstjórana, en þeir gætu þó átt erfitt 

með að þekkja og mynda persónuleg tengsl við alla hina fjölmörgu notendur 

ferðaþjónustunnar.  

Heildarsýn í þessum málum þyrfti að vera mun betri og að tillit væri tekið til álits 

notenda á þessari ferðaþjónustu. Það væri hægt að gera með einhvers konar rannsókn og ná 

þannig fram reynslu þeirra sem nota ferðaþjónustuna. Þeir verða að láta í ljós skoðun sína á 

viðkomandi þjónustu, öðru vísi verður hún ekki bætt. 

Bæklingurinn gæti verið fyrsta skrefið og mun vonandi nýtast vel fyrir bílstjóra í 

ferðaþjónustu fatlaðs fólks til að átta sig betur á því hvaða atriði það eru sem þeir þurfa að 

hafa í huga þegar mannleg samskipti eru annars vegar. Til stendur að kynna verkefnið fyrir 

Strætó bs og hafa bæklinginn aðgengilegan í öllum bifreiðum ferðaþjónustunnar svo auðvelt 

sé fyrir bílstjórana að glöggva sig á honum.  
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Fylgiskjal 

Spurningar notendur ferðaþjónustu fatlaðs fólks í Hinu Húsinu 

Hver hefur reynslan þín af ferðaþjónustu fatlaðra verið? Jákvæð eða neikvæð 

Finnst þér eins og það sé komið fram við þig af virðingu? 

Finnst þér bílstjórarnir vera að gefa frá hlýju? 

Hvernig finnst þér fyrir og eftir að rauðu og gulu bílarnir komi? 

Finnst þér að bílstjórinn viti allt um þig sem hann þarf að vita? 

Hvað er það lengst sem þú hefur verið í bílnum? 

Hvernig líður þér í bílnum? 

Hefur þú oft þurft að bíða eftir bílnum, og þá hvað lengi? 

Hefur ferðaþjónustan komið of seint að sækja þig og þú misst af bókuðum tíma?  

Dæmi tími hjá lækni, sjúkraþjálfun. 

Hversu oft heldur þú að þú hafir þurft að bíða lengir eftir bílnum? Og hugsanlega mætt og 

seint/misst af? 

Hvað er það sem ykkur finnst gott við ferðaþjónustuna - eða er gott hjá ferðaþjónustunni? 

Hvað mætti breytast og vera betur gert? 

Hvað gerir bílstjórinn þegar að hann sækir þig? 

Fylgir hann þér inn og úr bílnum? Færð þú þá aðstoð sem þú þarft? 

Hvernig finnst þér bílstjórarnir koma fram við þig? 

Hvaða aðstoð færð þú í bílnum? 


