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Ágrip 

Í flugstöð Leifs Eiríkssonar vinna tólf fatlaðir starfsmenn við kerruþjónustu og fá til þess 

aðstoð frá Atvinnu með stuðningi.  

Markmið ritgerðarinnar er að kanna starfssemi kerrudeildar í flugstöðinni, hvaða ferli 

starfsmenn fara í gegnum þegar þeir leita að vinnu og með hvaða hætti Atvinna með 

stuðningi styður við þá. Tekin voru viðtöl við stafsmann Vinnumálastofnunar og yfirmann 

kerruþjónstudeildar. Auk þess voru tekin stutt viðtöl við tvo starfsmenn deildarinnar. Þá 

var fræðilegra heimilda aflað um þann bakgrunn sem Atvinna með stuðningi byggir á, 

mannréttindi, rétt til atvinnu og íslenskar rannsóknir sem tengjast atvinnuþátttöku fatlaðs 

fólks. 

Helstu niðurstöður eru að mikil ánægja er með störf kerruþjónustudeildarinnar meðal 

annara deilda innan flugvallarins, einnig ríkir mikil ánægja hjá starfsfólki deildarinnar með 

atvinnu sína. Af gögnunum má greina að vel hefur verið staðið að stuðningi við fólkið og 

sést það meðal annars í viðtölum við starfsmenn deildarinnar. Þeir fá stuðning frá 

yfirmanni kerruþjónustudeildarinnar, starfsmanni Vinnumálastonfunnar, yfirmönnum 

fríhafnar ásamt því að styðja hvort annað.  

Draga má þann lærdóm af kerruþjónustudeildinni að starfsánægja og gott viðhorf 

gagnvart deildum eins og henni er mjög mikilvægt þegar kemur að Atvinnu með stuðningi. 

Einnig er mikilvægt að stuðningur sé á þeim tíma sem fatlað starfsfólk er í vinnu.  

Nauðsynlegt er að kynna atvinnu með stuðningi til þess að auka störf fyrir fatlað fólk á 

almennum vinnumarkaði. Viðmælendur þessa verkefnis voru sammála um að fyrirtæki 

þyrftu að vera opnari fyrir því að fá fatlað fólk til vinnu og finna leiðir til þess að geta 

fengið þau í vinnu. Einnig kom fram að fyrirtæki þyrftu að vera „opnari fyrir öðruvísi fólki“ 

og að þörf væri á hugarfarsbreytingu hjá stjórnendum fyrirtækja. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A. prófs í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands og var 

unnin á vormisseri 2017. Hugmyndin að verkefninu vaknaði þegar höfundur starfaði sem 

stuðningsfulltrúi og studdi einstakling í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og kynntist starfseminni 

þar.  

Ég vil færa leiðbeinanda mínum, Guðrúnu V. Stefánsdóttur bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn og stuðning. Sömuleiðis vil ég þakka fjölskyldunni minni fyrir mikla þolinmæði og 

stuðning sem ég fékk frá þeim á meðan náminu stóð og fyrir yfirlestur á verkefnum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Inngangur  

Mikilvægi atvinnu er ekki minni fyrir fatlað fólk heldur en ófatlað og er helsta markmið hjá 

mörgum fötluðum einstaklingum, sem og ófötluðum að fá vinnu á almennum 

vinnumarkaði. Eitt af fyrstu umræðuefnum sem í gang fer þegar fólk hittist er um starf 

þess og er atvinna hluti af sjálfsmynd og stöðu fólks í samfélaginu. Atvinna þjónar oft 

félagslegum tilgangi og skapar þannig tækifæri til að mynda vináttusambönd (Margrét 

Magnúsdóttir, 2010). Fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu og þurfa aðstoð við 

atvinnuleit, þjálfun og stuðning er hægt að sækja um atvinnu með stuðningi. Þeir sem 

þurfa stuðning í starfi er boðið að sækja um vinnusamning öryrkja (Vinnumálastofnun, 

e.d.a).  

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er sér kafli um atvinnu sem 

heitir „vinna og starf“. Í honum kemur fram að aðildarríki samningsins viðurkenni rétt 

fatlaðs fólks til atvinnu og að fólk eigi rétt á því að stunda vinnu að eigin vali og þiggja eða 

hafna þeirri vinnu sem býðst. Í sömu grein er tekið fram að tryggja eigi rétt fatlaðs fólks til 

hagkvæmra vinnuskilyrða. Einnig að mögulegt sé fyrir fatlað fólk að nýta atvinnuréttindi 

sín og þau réttindi sem fylgja því að vera meðlimur stéttarfélags til jafns við aðra. 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 27. grein/2007). Markmið 

ritgerðarinnar er að kanna starfssemi kerruþjónustdeildar í flugstöðinni, hvaða ferli 

starfsmenn fara í gegnum þegar þeir leita að vinnu og með hvaða hætti atvinna með 

stuðningi styður við þá. 

 Auk þess er fjallað um það ferli sem starfsmenn þurfa að fara í gegnum til þess að fá 

starf og atvinnu með stuðningi. Tekin voru viðtöl við tvo starfsmenn 

kerruþjónustudeildarinnar, yfirmann þeirra og starfsmann Vinnumálastofnunnar. Í fyrsta 

kafla er fjallað um fötlunarfræði, læknisfræðilegan- og félagslegan skilning á fötlun. Í 

kaflanum verður sjónum beint að þeirri þróun sem hefur verið frá því að stofnanavæðing 

var ríkjandi, til dagsins í dag. Einnig verður umfjöllun um sjálfsákvörðunarréttinn og 

mikilvægi þess að fólk ráði hvaða vinnu það þiggur. Því næst verður fjallað um Atvinnu 

með stuðningi, hvað það er, hvaðan það kom ásamt fleiru. Þá verður fjallað um rétt, bæði 

ófatlaðs og fatlaðs fólks til atvinnu. Þar verður farið yfir lög, reglugerðir og 

mannréttindasamninga sem tengjast atvinnuþátttöku. Annar kafli fjallar um þá rannsókn 

sem gerð var og helstu niðurstöður hennar. Þá verður sjónum beint að vinnusamningi 

öryrkja, þróun flugstöðvarinnar og kerruþjónustudeildina. Í lokin er efnið dregið saman og 

niðurstöður túlkaðar. 
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1 Fræðilegur Bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Í honum verður fjallað 

um fötlunarfræði, félagslegan- og læknisfræðilegan skilning á fötlun, 

sjálfsákvörðunarréttinn, atvinnuþátttöku og hugmyndafræðina um Atvinnu með 

stuðningi. Auk þess verða kynntar niðurstöður íslenskra rannsókna um atvinnuþátttöku 

fatlaðs fólks.  

1.1 Fötlunarfræði og ólíkur skilningur á fötlun 

Fötlunarfræði er fræðigrein sem leggur áherslu á félagslegan skilning á fötlun og hefur 

greinin þróast í takt við önnur fræði um minnihlutahópa, s.s. kynjafræði, hinsegin fræði, 

þjóðernisminnihlutahópa og fleiri hópa sem rannsaka mismunun og baráttu við ójöfnuð 

og jaðarsetningu. Fötlunarfræði er yngst þessara greina og eru einkenni hennar meðal 

annars samstarf við baráttuhreyfingar fatlaðs fólks, stuðla að jákvæðum breytingum á 

vettvangi fatlaðs fólks og afhjúpa fötlunarmisrétti. Auk þess hefur eitt af megineinkennum 

fræðigreinarinnar falist í andófi og gagnrýni á hið hefðbundna læknisfræðilega sjónarhorn 

á fötlun. Í mótsögn við læknisfræðilegan skilning á fötlun hafa félagsleg sjónarhorn á 

fötlun þróast. Í stað þess að líta á fötlun sem inngróinn galla í manneskjunni sjálfri er litið 

svo á að samfélagið skapi fötlun einstaklingsins, t.d.vegna umhverfishindrana og viðhorfa í 

garð fatlaðs fólks (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 

2013).  

Fræðigreinin hefur bæði fræðilegar og pólitískar rætur. Fræðilegu rætur greinarinnar 

liggja meðal annars í hvassri gagnrýni fræðimanna á skaðlegt áhrif stofnana á líf fólks á 

sjöunda áratug 20. aldar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björnsdóttir, 2013). Á þessum tíma kom fram hugmyndafræðin um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku. Þessar kenningar komu til Íslands á sjöunda áratug síðustu aldar og 

birtast í fyrsta sinn opinberlega hér á landi í lögum um aðstoð við þroskahefta, (nr. 

47/1979). Í lögunum var í fyrsta sinn gert ráð fyrir að fólk með þroskahömlun ætti rétt á 

þjónustu utan stofnana og höfðu sömu réttindi og annað fólk. Grundvallaratriði 

hugmyndafræðinnar um eðlilegt líf snúast um að borgaraleg réttindi og félagslegur 

jöfnuður eigi að gilda jafnt yfir alla og eru minnihlutahópar eins og t.d. fatlað fólk engin 

undantekning. Hugmyndafræðin hefur haft áhrif á íslenska löggjöf og átt stóran þátt í að 

breyta hugmyndum um þjónustu við fatlað fólk. Þetta hefur til dæmis haft þau áhrif að 

félagsleg þjónusta hefur smám saman verið að þróast úr sérúrræðum og aðgreiningu í 

almenna stoðþjónustu. Sólarhringsstofnanir hafa markvisst verið lagðar niður og með 
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tímanum færðist athygli frá einstaklingnum yfir á umhverfið (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013).  

Þegar pólitískar rætur fötlunarfræðinnar eru skoðaðar kemur fram að þær liggja í 

þeirri baráttu fatlaðs fólks sem hefur meðal annars beinst gegn mismunun og valdleysi. 

Baráttan sem um ræðir snýst meðal annars um jafnréttismál, réttindi og viðnámi gegn 

einangrun. Áhersla var lögð á samfélagið og hvað má betrumbæta þar en ekki á 

einstaklinginn og skerðingu hans (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og 

Kristín Björnsdóttir, 2013).  

1.2 Læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

Eins og fram kom hér að framan er eitt megineinkenni fötlunarfræða andóf gegn 

læknisfræðilegum skilningi á fötlun en hann hefur lengi verið ríkjandi í þjónustu við fatlað 

fólk. Í þessu sjónarhorni er tekið lítið tillit til aðstæðna eða áhrifs umhverfis heldur er litið 

á skerðinguna sem orsök örðugleika einstaklingsins. Enn fremur er litið á fötlunina sem 

harmleik einstaklingsins og fjölskyldu hans í þörf fyrir umönnun, lækningu og meðferð. 

Einnig að hann sé fórnarlamb fötlunar sinnar. Mikil áhersla er lögð á að lækna 

einstaklinginn, aðallega er horft til skerðinga fatlaðs fólks og einblínt á vangetu þess í stað 

styrkleika (Rannveig Traustadóttir, 2006). Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun varð til 

að aðgreina fatlað fólk frá samfélagsþátttöku. Þá hefur læknisfræðilega sjónarhornið verið 

gagnrýnt fyrir að taka ekki tillit til ólíkra menningarlegra þátta sem hafa áhrif á 

einstaklinginn (Rannveig Traustadóttir, 2006: Shakespeare, 2006). Einnig hefur 

sjónarhornið fengið mikla gagnrýni vegna siðferðislegra þátta. Til dæmis þegar 

rannsakendur sem aðhyllast læknisfræðilega sjónarhorninu framkvæma rannsóknir er litið 

á fatlað fólk sem viðföng í stað þess að gera rannsóknir í samvinnu við fólkið. Þá er það 

yfirleitt ófatlað fólk sem framkvæmir rannsóknirnar (Shakespeare, 2006). Að sögn 

Shakespeare (2004) hefur læknisfræðilega sjónarhornið orðið til að ráðskast er með fatlað 

fólk og það hlutgert. Megináhersla hefur verið á að greina skerðingu fólks og út frá því 

ákvarða hvers konar þjónustu það fær. Sjónarhornið hefur verið ríkjandi í lagasetningum, 

reglugerðum og opinberum gögnum um þjónustu við fatlað fólk (Shakespeare, 2004). Það 

hefur einnig átt við á Íslandi en alveg fram til að lög um aðstoð við þroskahefta (nr. 

47/1979) voru samþykkt á Alþingi árið 1979 var læknisfræðilegt sjónarhorn ríkjandi. 

Rannveig Traustadóttir (2006) bendir á að í núgildandi lögum og opinberum gögnum sé 

læknisfræðilega sjónarhornið enn ríkjandi þó að einnig sé litið til félagslegra þátta. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun gaf út skilgreiningu á fötlun árið 1980 og var hún í 

anda læknisfræðilega sjónarhornsins. Í henni kom fram að helsta ástæða fötlunar væri 

skerðing einstaklingsins og lítið var fjallað um umhverfisþætti eða hindranir í umhverfinu 



9 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Skilgreiningin vakti mikla reiði fatlaðs fólks sem varð til 

þess að farið var að þróa félagslegan skilning um fötlun en um það verður fjallað hér á 

eftir.  

1.3 Félagslegur skilningur á fötlun 

Á áttunda áratug síðustu aldar og í kjölfar skilgreiningar Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunnar komu fram hávær mótmæli frá fötluðu fólki í Bretlandi gegn 

niðurlægingu, fátækt, stofnanavistun, kúgun og útskúfun. Baráttan snérist um lokun 

sólahringsstofnana og kröfu um sama rétt og aðrir þjóðfélagsþegnar á öllum sviðum 

samfélagsins, þar með talið atvinnu og menntun. Í Bretlandi eru samtök sem kallast Union 

of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS). Það eru samtök fyrir hreyfihamlað 

fólk þar í landi og gáfu þau út endurskilgreiningu á fötlun. Hún snérist um að skýr 

greinarmunur væri gerður á skerðungu (líffræðilegri) og fötlun (umhverfinu) (Sigrún Þ. 

Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Áherslan færðist þá frá einstaklingnum yfir á samfélagið og með hvaða hætti mætti 

bæta það. Skilningurinn er því sá, að það er samfélagið sem fatlar fólk en ekki skerðingin 

ein og sér (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Krisín Björnsdóttir, 2013). 

Þær umhverfishindranir sem eiga stóran þátt í fötlun einstaklingsins eru til dæmis aðgengi 

á öllum sviðum samfélagsins og ekki síður viðhorf ófatlaðs fólks. Félagslega líkanið snýst 

um að fólk með skerðingar geti lifað sjálfstæðu lífi og tekið fullan þátt í samfélaginu 

(Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Gagnrýni sem beint hefur verið að líkaninu hefur verið fyrir það að ekki sé tekið mið af 

ólíkum skerðingum, fyrir mikla áherslu á félagslegar hindranir og að skilja skerðingu eftir í 

höndum læknisfræðilega líkansins. Sumir fræðimenn telja líkanið hafa of marga veikleika 

og vilja þróa nýtt og betra sjónarhorn. Þó að margir hafi sett út á líkanið er það enn í gildi 

og vilja margir halda áfram að bæta og þróa það. Stærsti ávinningur þess hefur falist í að 

fatlað fólk telur það frelsandi. Í stað þess að beina athyglinni að skerðingu einstaklingsins 

er skortur á aðgengi að samfélagslegum þáttum í aðalhlutverki (Rannveig Traustadóttir, 

2003; Shakespeare, 2004). 

Umræða um breska félagslega líkanið á fötlun varð til þess að farið var að ræða hvort 

til væri sameiginlegur skilningur á fötlun á Norðurlöndum. Rannveig Traustadóttir (2006) 

nefnir dæmi á Norðurlöndum um svokallaðan norræna tengslaskilning á fötlun allt frá því 

á sjöunda áratug síðustu aldar. Þá má rekja til norræna velferðakerfisins og pólitískrar 

hugmyndafræði varðandi þjónustu við fatlað fólk. Þessar hugmyndir eru kennar við tengsl 

umhverfis og einstaklings og þess vegna talað um norræna tengslasjónarhornið eða 

skilninginn. Litið er svo á að fötlun eigi sér stað í flóknu samspili einstaklings og umhverfis 
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þegar ósamræmi verður á milli þeirra krafna sem samfélagið gerir til fólks og getu þess. Þá 

er litið svo á að fötlun sé afstæð og menningarbundin sem endurpeglast meðal annars í 

því að það er breytilegt frá einum tíma til annars hvað menn telja fötlun (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013).  

1.4 Rétturinn til atvinnu 

Þann 10. Desember, árið 1948 var mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt 

til að tryggja frelsi mannsins, réttlæti í heiminum og friðsama framtíð. Í yfirlýsingunni 

kemur fram að allir eigi rétt á að stunda hvers konar vinnu sem það kýs eða þiggur viljugt í 

sanngjörnum og hagstæðum vinnuskilyrðum, allir eigi rétt á sömu launum án mismununar 

og sanngjörnum launum sem þeir vinna til að tryggja sér og fjölskyldu sinni mannsæmandi 

lífskjör (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

Í inngangsorðum yfirlýsingarinnar kemur fram að aðildarríkin hafa bundist 

samtökunum um að efla gæslu og virðingu fyrir mannréttindum í samráði við Sameinuðu 

þjóðirnar. Sameinuðu þjóðirnar hafa tjáð trú sína á grundavallarmannréttindum og gildum 

mannsins. Þá er fjallað um að ekki eigi að gera greinarmun vegna kynþáttar, uppruna, 

fötlunar eða annarra aðstæðna. Í 23. grein, þar sem fjallað er um atvinnu og kemur fram 

að allir eigi rétt á atvinnu að eigin vali. Allir eigi rétt á að vinnuskilyrði séu réttlát og góð 

ásamt viðeigandi vernd gegn því að verða atvinnulaus. Einnig kemur fram að greiða eigi 

sömu laun fyrir sömu vinnu, án mismununar. Allir þeir sem stunda vinnu eiga að fá réttlát 

og hagstæð laun sem getur framfleytt þeim og fjölskyldum þeirra. Þá er það réttur hvers 

og eins að hvílast, stunda tómstundir og fá reglubundið orlof að óskertum launum 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 23. grein/1948).  

Það skiptir máli fyrir alla að fjölbreytt störf séu í boði, ekki einungis ófatlaða. Fatlaðir 

einstaklingar eiga rétt á ýmis konar þjónustu þurfi þeir þess. Þau úrræði sem í boði eru 

eru liðveisla, vernduð vinna og verndaður vinnustaður (Landsamtökin Þroskahjálp, e.d.).  

Þann 30. mars, árið 2007 undirritaði Ísland samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og átti hann að tryggja vernd á réttindum þeirra,og stuðla að því að réttur 

fatlaðs fólks og ófatlaðs fólks sé sá sami. Samningur Sameinuðu þjóðanna á að „efla, verja 

og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við 

aðra“ (innanríkisráðuneytið, e.d.).  

Samningurinn segir að aðildarríkin skuli gera viðeigandi ráðstafanir svo að fatlað fólk 

geti öðlast meira sjálfstæði og viðurkenni rétt þeirra til jafns við aðra. Þar með talið 

atvinnu, um er að ræða rétt til að fá vinnu að eigin vali eða ráði hvaða vinnu þau þiggja á 

vinnumarkaðinum „á þeim vettvangi sem fötluðu fólki stendur opið“. Í samningnum 
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kemur einnig fram að aðildarríkin skuli stuðla að því að allir geti stundað vinnu og að sá 

réttur verði að veruleika. Aðildarríkin skulu banna mismunun vegna fötlunar, stuðla að 

virkri þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar og vernda rétt fatlaðs fólks til jafns við aðra. 

Um er að ræða vinnuskilyrði, að allir fái sömu atvinnutækifæri og að launajafnrétti ríki. Þá 

eiga þau einnig að stuðla að öryggi og hollustu á vinnustað sem snýr meðal annars að 

vernd fyrir áreiti. Samningurinn fjallar einnig um að aðildarríkin eigi að gera fötluðu fólki 

kleift að nýta atvinnuréttindi sín, réttindi sem fullgildir meðlimir stéttarfélaga og tryggja 

að þeir hafi aðgang að sömu starfs- og tækniráðgjöf og annað fólk (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 27. gr/2007).  

Aðildarríki samningsins skulu tryggja að fatlað fólk fái sömu atvinnutækifæri og 

ófatlað fólk og stuðla að starfsframa þess á vinnumarkaði. Þau skulu aðstoða fólk við 

atvinnuleit, að halda starfi og að komast aftur út á vinnumarkaðinn ef þess er þörf. Þau 

skulu meðal annars stuðla að tækifærum til að vinna sjálfstæða vinnu og að stofna 

fyrirtæki. Þau eiga að tryggja að fatlað fólk fái góða aðlögun og að þau fái reynslu á 

almenna vinnumarkaðnum. Aðildarríkin eiga að ráða fatlað fólk hjá hinu opinbera og 

reyna að fá störf fyrir þau í einkageiranum með því að gera viðeigandi ráðstafanir og 

marka stefnu við hæfi. Það gæti verið gert meðal annars með áætlanagerð um sértækar 

aðgerðir, hvatningu eða öðrum úrræðum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, 27. gr/2007). Í lokin í 27. greinar samningsins stendur að aðildarríkin skuli 

tryggja að ekki sé um þrældóm né ánauð að ræða þegar fólk er í vinnu, því á að vera veitt 

sérstök vernd gegn nauðungar- og þvingunarvinnu til jafns við annað fólk.  

Í Félagssáttmála Evrópu er einnig fjallað um rétt fólks til atvinnu. Þar kemur fram að 

allir eigi rétt á starfi sem þeir velja sér sjálfir og að þeir eigi að fá að vinna undir 

sanngjörnum, öruggum vinnuskilyrðum og sanngjörnu kaupi. Þá er skýrt tekið fram að allir 

eigi rétt á starfsþjálfun og fræðslu. Vinnuskilyrði eru mikilvæg og stendur í sáttmálanum 

að tryggja eigi að vinnutími fólks sé hæfilegur og að almennir frídagar séu virtir ásamt því 

tryggja vikulegan hvíldartíma. Þar kemur fram að allir eigi rétt á að lágmarki tveggja vikna 

launuðu fríi á hverju ári. Öryggi er annað sem er mjög mikilvægt að hafa í starfi. Í 

sáttmálunum kemur fram að samningsaðilar skuldbinda sig til að sjá um framkvæmd og 

eftirlit með heilbrigðis- og öryggisreglugerðum. Samningsaðilar eiga að tryggja að 

starfsfólk hafi laun til að tryggja góð lífskjör og hærri laun fyrir yfirvinnu. Þá er fjallað um 

að samningsaðilar eigi að tryggja að sama kaup eigi að vera fyrir bæði kyn fyrir sömu 

vinnu. Fram kemur að samningsaðilarnir samþykkja rétt atvinnurekanda og atvinnuþega 

til að semja sín á milli og að þau eigi að stuðla að sameiginlegum viðræðum milli þeirra. 

Einnig að stuðla að sameiginlegum aðgerðum þegar um hagsmunaárekstra er að ræða. 
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Mikilvægt er að starfsfólk fái starfsþjálfun og samþykkja samningsaðilar að sjá um 

starfsþjálfun og fræðslu fyrir starfsfólk. Þá samþykkja samningsaðilar að að hafa 

aðgengilega þjálfunaraðstöðu og aðstöðu til endurmenntunnar. Útrýma á einnig öllum 

mögulegum orsökum heilsubrests (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

1.4.1 Lög um málefni fatlaðs fólks 

Lög um málefni fatlaðs fólks sem komu út á árinu 1992 áttu að tryggja jafnrétti fatlaðs 

fólks. Þar kemur fram að fatlað fólk eigi rétt því að standa jafnt öðrum í samfélaginu, 

þ.m.t. atvinnu. Í lögunum kemur fram að finna þurfi atvinnu fyrir fatlað fólk í takt við 

starfsgetu þeirra (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992).  

Í 29. Grein um atvinnumál í lögum um málefni fatlaðs fólks kemur eftirfarandi fram: 

„Veita skal aðstoð til að sinna störfum á almennum vinnumarkaði þegar þess 

gerist þörf. Skal það gert með sérstakri liðveislu á vinnustað, svo og fræðslu og 

leiðbeiningum til annars starsfólks. Veita skal [fötluðu fólki] starfsþjálfun í 

almennum fyrirtækjum eða stofnunum þar sem því verður við komið. Í þeim 

tilvikum skal gera sérstakan samning þar sem m.a. er kveðið á um 

þjálfunartímabil og greiðslu kostnaðar. [Kostnaður vegna sérstakrar liðveislu á 

vinnustað greiðist úr ríkissjóði.]“ (Lög um málefni fatlaðs fólks, 2011). 

Af þessu má sjá að réttur fólks til atvinnuþátttöku án aðgreingar er skýr í 

mannréttindasáttmálum og íslenskum lögum. 

1.5 Sjálfsákvörðunarréttur og atvinnuþátttaka  

Sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins hefur verið mikilvægt hugtak í baráttu fatlaðs fólks 

fyrir aukinni samfélagsþátttöku á öllum sviðum. Þetta nær einnig til atvinnuþátttöku og 

fram kemur í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að fatlað fólk eigi 

rétt á því að stunda vinnu að eigin vali (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, 27 grein/ 2007). Hugmyndin um sjálfsákvörðunarréttinn varð til á áttunda 

áratug 20. aldar en löngu fyrir það hafði fólk með þroskahömlun mótælt aðstæðum sínum 

og barist fyrir réttindum sínum, án þess að hafa komið opinberlega fram með skoðanir 

sínar (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Frá upphafi hefur sjálfsákvörðunarréttur (e self-advocacy) verið skilgreindur á 

mismunandi hátt og hefur hugtakið þróast með tímanum. Einföld skilgreining á hugtakinu 

felst í því að fá að taka ákvörðun um eigið líf, tala fyrir sjálfan sig og fái að meta hvað þeim 

sé fyrir bestu. Fatlað fólk hefur oft ekki fengið að nýta þann rétt. Mikilvægt er að efla 

sjálfsákvörðunarréttinn en hefur fatlað fólk oft lent í hindrunum þegar þau reyna nýta 
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hann. Einnig gæti það þýtt sð aðstoða einstaklinginn að finna leið svo hann geti 

framkvæmt það sem hann hefur ákveðið (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Sjálfsákvörðunarhópar eru hópar sem barist hafa fyrir réttindum sínum og hafa í 

gegnum tíðina þjónað mismunandi hlutverki. Til eru heimildir fyrir því að fyrstu 

sjálfsákvörðunarhóparnir hafi komið fram í Svíþjóð árið 1967. Þá hittist hópur af fólki til 

þess að mótmæla aðstæðum sínum inni á stofnunum. Bent Nirje var einn af þeim sem 

höfðu mikil áhrif á sjálfsákvörðunarhópa. Hann setti á fót 24 hópa í Svíþjóð á árunum 

1967-1970. Í þeim hópum voru ungt fólk, bæði ófatlað og fatlað. Tilgangurinn með 

hópnum var að fatlað fólk fengi tækifæri til að efla félagsleg samskipti við jafnaldra sína, 

að fatlað fólk upplifi svipaða hluti og ófatlað og tæki svipaða áhætturi og ófatlaðir 

jafnaldrar. 

Tvær alþjóðlegar ráðstefnur voru haldnar í Svíþjóð á árunum 1968 og 1970. Þær hétu 

National Conference of Retarded Adults. Á fyrri ráðstefnuna mættu tólf einstaklingar með 

þroskahömlun en á seinni mættu 50 einstaklingar með þroskahömlun. Viðfangsefni þeirra 

var stofnanaþjónusta og þjónusta í samfélaginu. Í Bandaríkjunum voru haldar tvær 

ráðstefnur á svipuðum tíma. Þær voru kallaðar Outlook for the Adult Retarded og Third 

National Youth Conference on Mental Retardation. Árið 1972 var haldin ráðstefna í 

Bretlandi, hún var kölluð Our Life.  

Sjálfsákvörðunarhópar spruttu upp úr þessum ráðstefnum, til að mynda voru fyrstu 

fundir People first í Bandaríkjunum árið 1974. Samtökin voru eitt af þeim samtökum sem 

voru fyrir fólk með þroskahömlun á þeim tíma. Ráðstefna var haldin af samtökunum árið 

1984 og vegna þessa voru stofnuð önnur baráttusamtök í Englandi og Ástralíu. Gary 

Bourlet var forseti samtakanna People first í Englandi. Hann skilgreindi hugtakið svona: 

„Sjálfsákvörðunarréttur gerir okkur kleift að velja og taka okkar eigin ákvarðanir og 

stjórna því hvernig líf okkar þróast“ (Walmsley og Downer, 1997). Á árunum 1960-1970 

voru virkir hópar sem voru með það markmið að tryggja að réttindi fatlaðs fólks væru virt, 

þau vildu fá að bera ábyrgð á sér sjálf og stjórna hvenær þau fengu aðstoð. Árið 1968 varð 

svo fyrsta ráðstefnan í þessum efnum og fór boðskapurinn að breiðast út (Williams og 

Shoults, 1984).  

Á Íslandi er félag sem heitir Átak, félag fólks með þroskahömlun og var það stofnað 

20. september árið 1993 (Átak, e.d.a.). Hlutverk félagsins er meðal annar að tryggja 

réttindi, minnka fordóma og að gæta hagsmuna félagsmanna sinna (Átak, e.d.b.). Félagið 

berst fyrir bættum kjörum fólks með þroskahömlun (Átak, e.d.c). Á heimasíðu Átaks má 

finna auðlesið efni um réttindi fatlaðs fólks ásamt mörgu fleiru sem getur nýst þeim í sinni 

réttindabaráttu.  
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1.6 Atvinna með stuðningi  

Réttindabarátta fatlaðs fólks steig stórt skref fram á við með því að stíga út af vernduðum 

vinnustöðunum og inn á almenna vinnumarkaðinn, vera fullgildir meðlimir í samfélaginu 

og fá laun í stað þess að fá bætur (Hernes, 1996). 

Atvinna með stuðningi er úrræði sem aðstoðar fatlað fólk að fá atvinnu á almennum 

vinnumarkaði. Fólk með þroskahömlun er stærsti hópurinn sem nýtir sér úrræðið 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Vinnumálastofnun heldur utan um 

það en þangað getur fólk með skerta starfsgetu leitað eftir aðstoð við atvinnuleit og 

stuðning til að halda vinnunni. Í skýrslu Velferðarráðuneytisins kemur fram að í nóvember 

2015 voru 700 manns í vinnu í atvinnu með stuðningi og 300 manns biðlista eftir slíku 

úrræði (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Atvinna með stuðningi (e. Supported Employment) á rætur sínar að rekja til 

Bandaríkjanna. Frumkvöðull þess var fræðimaðurinn Marc Gold en hann lést árið 1982, 

samstarfsmenn hans þróuðu aðferðafræðina enn meira eftir að hann lést. Sú þróun 

snérist að því að auka þátttöku fatlaðs fólks á vinnumarkaðnum með því að styðja þau á 

einstaklingsbundinn hátt (Ingibjörg M. Ísaksdóttir og Ævar H Kolbeinsson, 2001). 

Markmið hugmyndafræðinnar er að fólk finni vinnu sem hentar hverjum og einum og að 

auka sjálfstæði og frelsi á almennum vinnumarkaði. Einnig að virkja fatlað fólk í vinnu og 

veita þeim atvinnu á þeirra forsendum. Mikilvægt er að byggja starfið á því að hver og 

einn geti fengið vinnu við sitt hæfi og haldið vinnu, þá er reynt að auka styrk og sjálfstæði í 

starfi (Hernes, 1996).  

Ísland fékk hugmyndina frá norðmönnum (Kristján Valdimarsson, 2003). Þróun 

norðmanna í atvinnumálum gekk vel á árunum 1970-1995 en þá fór tala fatlaðs fólks með 

atvinnu úr 5.000 yfir í 54.000 manns (Hernes, 1996). Árið 1992 var einnig sett af stað 

tilraunaverkefni sem kallað var atvinna með aðstoð og var það byggt á hugmyndafræði 

Atvinnu með stuðningi. Verkefnið snérist fyrst og fremst um að búa til fleiri tækifæri fyrir 

fatlað fólk svo það gæti starfað á hinum almenna vinnumarkaði það einnig var hannað svo 

að fatlað fólk myndi frekar sækjast eftir launum heldur en bótum. Þá vildu frumkvöðlar 

þessa verkefnis að fatlað fólk tæki störf á almenna vinnumarkaðnum fram yfir verndaða 

vinnustaði. Mikið var lagt upp úr því að fólk sem væri með atvinnu með stuðningi fengu 

full laun frá vinnuveitanda og að atvinnuveitendurnir þyrftu ekki að safna sérstaklega fyrir 

því að greiða laun fyrir fólkið. Einnig var mikið lagt upp úr því að hver og einn fengi 

stuðning við hæfi (Kristján Valdimarsson, 2003). 
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Atvinna með stuðningi reynist vel fyrir fólk sem þarf aðstoð við að fá starf á 

almennum vinnumarkaði. Það snýst um að veita fólki með skerta starfsgetu aðstoð við að 

finna starf við hæfi og veita víðtækan stuðning (Vinnumálastofnun, e.d.a.).  

 

1.6.1 Íslenskar rannsóknir um atvinnuþátttöku 

Hér á eftir verður fjallað um íslenskar rannsóknir sem fjalla um atvinnuþátttöku fatlaðs 

fólks og Atvinnu með stuðningi. Það skiptir alla máli að hafa atvinnu, það er partur af 

sjálfsmynd og hlutverkum einstaklingsins í lífinu. Einungis eru um 1/3 af fötluðum 

einstaklingum virkir á vinnumarkaðnum svo erfitt virðist vera að fá vinnu fyrir fatlaðan 

einstakling á hinum almenna vinnumarkaði (Landsamtökin Þroskahjálp, e.d), það er í 

samræmi við niðurstöður skýrslu frá Velferðarráðuneytinu sem kom út árið 2011. Þar kom 

fram að 23% fatlaðra einstaklinga voru í dagþjónustu, 17% stunduðu atvinnu á almennum 

vinnumarkaði og 8% í Atvinnu með stuðningi (Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, 2011). 

Í rannsóknum Rannveigar Traustadóttur (1993 og 1996) og Önnu Einarsdóttur (2000) 

sem skoðuðu meðal annars hvernig fötluðu fólki vegnaði á vinnumarkaði, kom fram að 

almenn ánægja var með störf fólks með þroskahömlun á almennum vinnumarkaði. 

Samstarfsmenn fólksins sagði það vera duglegt, stundvíst og metnaðarfullt. Einnig kom 

fram að þau voru mjög ánægð í starfi. Margrét Magnúsdóttir (2010) rannsakaði einnig 

upplifun fatlaðs fólks í starfi og ríma niðurstöður rannsóknar hennar við áðurnefndar 

rannsóknir. Þar kom t.d. í ljós að þau voru almennt ánægð í starfi og stolt af starfsreynslu 

sinni. Þá kom í ljós að flestum leið vel á vinnustöðum sínum. 

Í rannsóknum Rannveigar Traustadóttur (1993; 1996), Önnu Einarsdóttur (2000) og 

Margréti Magnúsdóttur (2010) kom í ljós að félagsleg samskipti eru mikilvæg á 

vinnustaðnum og voru þeir sem voru félagslega sterkir líklegri til að halda vinnunni heldur 

en þeir sem höfðu lítil félagsleg tengsl. Undirbúningur starfsmanna og stuðningur 

samstarfsfólks sé mikilvægur. Guðrún V. Stefánsdóttir (2013) fékk sömu niðurstöðu í 

rannsókn sinni þar sem hún rannsakaði atvinnuþátttöku ungs fólks með þroskahömlun 

sem stundaði diplómunám við Háskóla Íslands. Þar kom í ljós að jákvæður stuðningur 

samstarfsfólks hafði mikil áhrif á gengi þeirra á vinnustað. Í rannsókninni kemur enn 

fremur fram að um 70% þeirra sem hafa útskrifast úr starfstengdu diplómunámi starfa á 

almennum vinnumarkaði og 20% á vernduðum vinnustöðum. Guðrún komst einnig að því 

að stuðningur við fatlað fólk á vinnumarkaðnum sé oft óreglulegur, tilviljanakenndur og 

að fatlað fólk hafi lítil áhrif á þann stuðning sem þau fá í starfi. 
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 Í rannsókn sem María Guðsteinsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2009) 

framkvæmdu kom í ljós að milvægt er að fatlað fólk fái góða aðlögun og stuðning í starfi, 

sérstaklega í byrjun. Þær fengu einnig sömu niðurstöður og Rannveig, Anna og Margrét en 

það er að góð félagsleg tengsl við vinnufélaga sé mikilvægt. Í rannsókninni kom einnig 

fram að best gekk fyrir fatlaða fólkið að fá vinnu ef þau fengu einhversskonar aðstoð, þ.e. 

í gegnum Vinnumálastofnun, foreldra eða annars konar kunningjaskap (Soffía Unnur 

Björnsdóttir, 2008). 

Árið 2014 fór Vinnumálastofnun af stað með þrjú verkefni sem höfðu það markmið að 

auka atvinnutækifæri fyrir fatlað fólk. Fyrsta verkefnið var kallað Virkjum hæfileikana – 

alla hæfileikana og var um að ræða samstarfsverkefni milli Landsamtakanna 

þroskahjálpar, Vinnumálastofnunar og Öryrkjabandalag Íslands. Markmið verkefnisins var 

að hvetja fyrirtæki og stofnanir til að skapa störf fyrir fólk með skerta starfsgetu. 

Verkefnið gengur vel og skapaði fjölda starfa fyrir fólk með skerta starfsgetu. Að mati 

Vinnumálastofnunar er „mikilvægt að opinberir aðilar séu í fararbroddi í ráðningum á 

atvinnuleitendum með fötlun /skerta starfsgetu“ (Velferðarráðuneytið, 2016).  

Annað verkefnið kallast Fyrirmyndardagurinn og er það upprunalega af írskri 

fyrirmynd. Á fyrirmyndardeginum hefur fólk með skerta starfsgetu fengið tækifæri til að 

kynnast fjölbreyttum starfsvettvangi sem og forsvarsmenn fyrirtækja fengið tækifæri til að 

kynnast styrkleikum fólks með skerta starfsgetu. Fyrirmyndardagurinn er árlegur 

viðburður á vegum Vinnumálastofnunar og fengu um 100 atvinnuleitendur með fötlun 

tækifæri til þess að vera gestastarfsmenn í 74 fyrirtækjum árið 2016 (Velferðarráðuneytið, 

2016).  

Þriðja verkefnið var sex mánaða tilraunarverkefni þar sem starfsmaður var ráðinn í 

vaktavinnu með það verkefni að finna störf fyrir fólk með skerta starfsgetu. Mat 

Vinnumálastofnunnar á því verkefni var á þá leið að ekki þótti sú aðferð skila nægum 

árangri þar sem mikil þekking þarf að vera til staðar til að finna störf við hæfi 

(Velferðarráðuneytið, 2016).  
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2 Kerruþjónustudeild í flugstöð Leifs Eiríkssonar 

Í þessum kafla er fjallað um Kerruþjónustudeild í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Kaflinn er 

byggður á viðtölum við Kristján Karlsson, yfirmann kerruþjónustudeildarinnar og Sigrúnu 

Valdimarsdóttur, starfsmann Vinnumálastofnunar. Auk þess voru tekin tvö viðtöl við 

fatlaða starfsmenn kerrudeildarinnar, höfundur þekkti einn einstakling sem starfaði í 

kerruþjónustudeildinni sem benti svo á annan viðmælanda. Viðtölin voru hljóðrituð og 

afrituð. Viðtölin við yfirmann kerruþjónustudeildarinnar og starfsmann 

Vinnumálastofnunar tóku um 45-60 mínútur. Viðtölin við kerrustarfsmennina tóku 15-30 

mínútur hvert og leitast var eftir að fá svar við ákveðnum spurningum sem beindust að 

atvinnuþátttöku þeirra.  

Til þess að varpa ljósi á starfsemi kerruþjónustudeildarinnar og það ferli sem fatlaðir 

starfsmenn þurfa að fara í gegnum áður en þeir hefja störf verður byrjað á að fjalla um 

vinnusamning öryrkja. Síðan er sjónum beint að kerruþjónustudeildinni og umhverfi 

hennar í flugstöðinni. Að lokum er fjallað um störf fötluðu starfsmannanna tveggja.  

2.1.1 Vinnusamningur öryrkja 

Hér á eftir verður fjallað um það ferli sem fatlað fólk þarf að fara í gegnum áður en það 

fær atvinnu með stuðningi en í byrjun ferlisins er gerður vinnusamningur. Þessi hluti er 

byggður á viðtali við Sigrúnu Valdimarsdóttur. Sigrún starfar sem atvinnuráðgjafi hjá 

Vinnumálastofnun á Suðurnesjum og sér hún um að aðstoða þá sem eiga rétt á 

vinnusamningi öryrkja að finna vinnu. Hún sér einnig um að fylgja þeim sem þurfa eftir í 

starfinu. Sigrún er með yfir 100 skjólstæðinga, um það bil 50 sem eru með starf og 60 sem 

eru að leita sér af starfi. Af þeim tólf sem starfa í kerruþjónustudeildinni í Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar eru átta með vinnusamning. 

Til að einstaklingur eigi rétt á vinnusamningnum þarf hann að hafa fengið starf á 

almennum vinnumarkaði, hafa gilt örorkumat, endurhæfingalífeyri eða örorkustyrk undir 

50% og fá greiðslur frá Vinnumálastofnun (Vinnumálastofnun, e.d.b).  

Þegar fólk sækir um atvinnu með stuðningi byrjar ferlið á heimasíðu 

Vinnumálastofnunar. Þar fyllir fólk út umsókn sem heitir „umsókn um aðstoð við 

atvinnuleit fyrir fólk með skerta starfsgetu“. Umsóknir eru flokkaðar eftir póstnúmeri og 

fara umsóknir á Suðurnesjum til Sigrúnar Valdimarsdóttur atvinnuráðgjafa á Suðurnesjum. 

Þegar Sigrún fær umsóknina til sín kallar hún fólk í viðtal og er þá farið yfir staðlað 

viðtalsform þar sem spurt er út í vinnusögu, starfsreynslu, skólagöngu, hvernig starf fólk 

sér fyrir sér að það sé að fara í, hvort það sé eitthvað sérstakt sem taka þarf tillit til og 

þess háttar. Eftir viðtalið er misjafnt hversu langt ferli tekur við. Það gæti farið eftir því 
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hvort fólk sé að leita sér að einhverju föstu, hvort það sé mjög opið fyrir starfi eða þess 

háttar. Dæmi eru um að fólk sé búið að leita að starfi í mörg ár en ekkert finnst sem 

hentar. Þegar búið er að finna starf er gerður almennur ráðningarsamningur milli 

einstaklingsins og atvinnurekandans. Eftir það er vinnusamningur dreginn upp og er hann 

milli einstaklingsins, atvinnurekanda og Vinnumálastofnunar. 

Þegar fatlaður starfsmaður fær starf í gegn um Vinnumálastofnun er gerður 

Vinnusamningur Öryrkja til að auka tækifæri fyrir fólk með skerta starfsgetu á hinum 

almenna vinnumarkaði, þar með hvetur samningurinn fyrirtæki til að ráða til sín fólk með 

fötlun. Tryggingstofnun bar ábyrgð á vinnusamningunum til 1. janúar 2016 en eftir það 

fluttist ábyrgðin yfir á Vinnumálastofnun (Vinnumálastofnun, e.d.b). 

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum í því starfi sem fólkið er. Laun geta verið 

mismunandi, sumir eru í vaktavinnu og fá þar af leiðandi greitt vaktaálag og eru þá á hærri 

launum. Algengara er að láglauna störf séu í boði frekar en störf með háum launum. 

Einstaklingar fá borgað frá atvinnurekanda sínum full laun og Vinnumálastofnun borgar 

svo til baka 75% af launum og launatengdum gjöldum. Með tímanum lækkar 

endurgreiðslan en hún er 75% í tvö ár og svo lækkar það um 10% á ári þangað til það er 

komið niður í 25% en endurgreiðslan verður aldrei lægri en það. Með vinnusamningnum 

fylgir einnig eftirfylgni frá Vinnumálastofnun en þá getur bæði starfsmaðurinn og 

atvinnurekandinn haft samband við atvinnuráðgjafa ef eitthvað kemur upp á, reynt er þá 

að leysa það í sameiningu. 

Eftirfylgnin er einstaklingsbundin og er það mismunandi eftir einstaklingum hvort það 

sé einhver eftirfylgni og hversu mikil. Getur það verið frá því að Sigrún hitti skjólstæðinga 

sína einu sinni í viku upp í það að heyrast í síma einu sinni á ári. Þó er algengt að hún fari í 

heimsókn einu sinni í mánuði og sjái hvernig gengur.  

Í flugstöðinni eru átta einstaklingar sem eru með vinnusamning öryrkja. Þau vinna um 

alla flugstöðina (Kristján Karlsson, munnleg heimild, 21. mars 2017) og verður því í næsta 

kafla varpað ljósi á umhverfið sem kerruþjónustudeildin starfar í og verður því Flugstöð 

Leifs Eiríkssonar kynnt.  

2.1.2 Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

Í Flugstöð Leifs Eiríkssonar starfa margar deildir, til dæmis; vopnaleitin, innritun, 

þjónustudeild og kerruþjónustudeild. Í þessum kafla verður fjallað um það hvernig 

flugstöð Leifs Eiríksonar varð til.  

Áður en Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun var Keflavíkurflugvöllur opnaður 

af Bandaríkjaher árið 1943, þremur árum seinna eða árið 1946 komst flugvöllurinn þó í 
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eigu íslendinga. Á þessum árum var flugvöllurinn afar mikilvægur vegna þess að flugvélar 

gátu stoppað þar á leið sinni yfir Norður-Atlantshaf í seinni heimsstyrjöldinni. Á þessum 

tíma voru flugvélar ekki eins vel búnar og náðu þær ekki að fljúga einu flugi milli 

áfangastaða. Þegar styrjöldinni lauk fékk flugvöllurinn annað hlutverk og var það að 

byggja upp almannaflug milli Evrópu og Ameríku, mikilvægi flugvallarins minnkaði þó með 

betrumbættum flugvélum. Árið 1951 gerðu Ísland og Bandaríkin samning sín á milli um 

vernd Íslands. Varnarlið Bandaríkjanna höfðu bækistöð á Keflavíkurflugvelli til ársins 2006 

og sáu um kostnað flugvallarins en Flugmálastjórn Keflavíkurflugstjórnar sá um stjórn 

flugstarfseminnar í samvinnu við Alþjóðaflugmálastjórnarinnar. Seinna komu fram 

hugmyndir um að aðskilja borgaralegt flug og hernaðarumsvif og kom upp sú hugmynd að 

byggja nýja flugstöð, ekkert varð úr því fyrr en um árið 1990 en Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

var tekin í notkun árið 1987 (Keflavíkurflugvöllur, e.d.). Það var gert til að aðskilja 

almannaflug og starfsemi varnarliðsins. Stjórn Bandaríkjanna greiddi um 2/3 af 

heildarkostnaði þess en Íslendingar greiddu 1/3. Flugmálastjórar Keflavíkurflugvallar sáu 

um rekstur flugstöðvarinnar til ársins 1998 en þá var ríkisstofnunin Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar stofnuð til að sjá um rekstur flugvallarins. Árið 2000 var búið að sameina 

fríhöfnina og flugstöð Leifs Eiríkssonar og varð til félag sem fékk nafnið Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar hf. Félagið tók við öllum rekstri flugstöðvarinnar 1. október sama ár 

(Keflavíkurflugvöllur, e.d.).  

Árið 2016 fóru um sex milljón farþega um flugstöðina og talið er að um 8 milljón 

farþega muni fari um hana á árinu 2017 með um 27 flugfélögum sem fljúga til og frá 

Íslandi (Kristján Karlsson, munnleg heimild, 21. mars 2017). 

2.1.3 Kerruþjónustudeildin 

Kerruþjónustudeildin er deild sem er tileinkuð Atvinnu með stuðningi og í þessum kafla 

verður farið yfir starfsemi deildarinnar. Kaflinn byggir á viðtali við Kristján Karlsson, 

yfirmann kerruþjónustudeildarinnar. Kristján er þjónustufulltrúi og sér hann um alla þætti 

innritunarmála og annast innkaup á ýmsum vörum ásamt því að sjá um 

kerruþjónustudeildina. Í deildinni starfa tólf manns í mismunandi starfshlutfalli. 

Kerruþjónustudeildin var stofnuð árið 2007 og voru þá fjórir einstaklingar sem 

störfuðu á tveimur vöktum í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Með árunum fjölgaði 

starfsmönnum og nú árið 2017 eru tólf starfsmenn sem starfa hjá deildinni. Þessir fjórir 

einstaklingar sem byrjuðu að vinna þegar deildin var stofnuð eru orðin of launaháir til að 

vera með vinnusamning öryrkja og nefnir Kristján að fleiri starfsmenn innan deildarinnar 

stefni að því sama. Vinnutíminn er eins og hjá öðrum deildum en það er 2-2-3 vaktakerfi 

og unnið er á tólf tíma vöktum, þó eru nokkrir í lægra starfshlutfalli. Kristján segir að 
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starfsmaður Vinnumálastofnunnar sé í beinum samskiptum við starfsmenn 

kerruþjónustudeildarinnar ásamt því að það séu góð samskipti milli þeirra, 

Vinnumálastofnunar og Kristjáns. 

Helsta hlutverk deildarinnar er að annast farangurskerrunar innandyra í flugstöðinni 

og þar sem deildin er samstarfsverkefni flugstöðvarinnar og fríhafnarinnar, sinna þau 

einnig ýmsum störfum fyrir fríhöfnina; til dæmis að sjá um tóbakslagerinn, aðstoða við að 

losa fríhöfnina við pappakassa í pressun og förgun á rusli. 

Að sögn Kristjáns fer allt sem starfsmenn kerruþjónustudeildarinnar gera í gegnum 

hann með einum eða öðrum hætti en vaktstjórar hjá fríhöfninni hafa daglega umsjón með 

þeim. Í því felst að útdeila verkefnum og vera þeim innan handar. Viðhorf annara 

starfsmanna eru jákvæð og segir Kristján vel að almenn ánægja er með störf deildarinnar 

og að það væri „tær snilld“ að svo stórt fyrirtæki gæti haldið úti störfum fyrir fatlað fólk. 

Þrátt fyrir að búist sé við farþegafjölgun á næstunni er ekki gert ráð fyrir að 

kerruþjónustudeildin stækki á þessu ári. Kristján nefndi að hann ætti von á því að 

flugstöðin komi til með að fylgja ákveðinni þróun og tók fram að hún stækkaði verulega á 

síðasta ári. Hins vegar væri ekki gert ráð fyrir að deildin stækki í ár en til lengri tíma litið 

ætti hún eftir að gera það. 

Helstu kostina telur Kristján vera aðallega að veita þessum aðilum tækifæri til að vera 

á vinnumarkaðnum á eigin forsendum og að geta veitt þessum örfáu einstaklingum meiri 

lífsfyllingu. Hann bætir við að starfsfólk deildarinnar standi fyllilega undir væntingum. 

Helstu ókostina telur hann vera að þau geta fengið hluta af leiðindum sem farþegar geta 

sýnt almennum starfsmönnum og þeir verða stundum varir við það. „Þau svara kannski 

ekki eins og aðrir starfsmenn og þá er verið að hníta svolítið í þau, hefur komið fyrir. Það 

er svona bara þeirra vegna, en það eru engir ókostir við að hafa þau í starfi“. 

Kristján bætir við að þau séu með eitt sérverkefni. Í kerruþjónustudeildinni sé ein 

stúlka sem væri alltaf með fylgdarmann með sér en bætir við að þau gætu ekki tekið mörg 

svoleiðis verkefni að sér. 

2.1.4 Starfsmenn kerruþjónustudeildarinnar 

Þessi kafli byggir á viðtölum sem tekin voru við tvo starfsmenn kerruþjónustudeildarinnar, 

Kristján Valdimarsson og Sigrúnu Valdimarsdóttur. 

Í viðtölunum kom í ljós að samskipti séu góð milli yfirmanna og undirmanna í 

kerruþjónustudeildinni og að viðhorf annars starfsfólks (þ.e. vopnaleitar, fríhafnar og fleiri 

deilda) gagnvart deildinni sé mjög gott, allir eru kurteisir og sýna virðingu. Lykillinn að 

góðu gengi segir Kristján vera það að vel var tekið á móti þeim einstaklingum sem byrjuðu 
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að vinna árið 2007 og að þau hafi staðið sig „alveg einstaklega vel“. Það hafi skapað 

ánægju starfsfólks í öðrum deildum með starfið sam hafa stutt deildina frá því hún var 

stofnuð. Undir þetta tóku starfsmenn kerruþjónustudeildarinnar en þau eru afar ánægð í 

starfi í deildinni, ánægðari heldur en þau hafa verið á öðrum vinnustöðum, þar sagði einn 

„það er ekki litið niður á mann hér eins og í annari vinnu sem ég var í“. Að mati Kristjáns er 

það ánægja starfsfólksins sem skiptir hvað mestu máli þegar kemur að því að reka deild 

eins og kerruþjónustudeildina. 

Starfsmennirnir í kerruþjónustudeildinni fá stuðning frá Vinnumálastofnun en 

starfsmaður frá þeim kemur reglulega upp í flugstöð og athugar með starfsfólk 

deildarinnar. Einnig segir Kristján að alltaf sé hægt að hringja í hann hvenær sem er en 

hann er aðeins á staðnum á milli klukkan átta og fjögur. Þá er vaktstjóri fríhafnar þeim 

innan handar ásamt því að starfsmenn kerruþjónustudeildarinnar styðji hvert annað. 

Starfsmenn deildarinnar upplifa sig vera að vinna mikilvægt starf. Einn sagði frá því þegar 

þjónustuliði (starfsmaður sem starfar við upplýsingaborð) hafi þurft að sinna þeirra starfi 

eitt kvöldið og hafi honum þótt það mjög erfitt.  

Allir viðmælendurir fengu spurningu um hvað þau myndu vilja sjá gerast í 

atvinnumálum fatlaðs fólks. Í ljós kom að flestir voru sammála um að fyrirtæki þyrftu að 

leita leiða til þess að geta haft fatlað fólk í vinnu. Hugarfars breyting væri nauðsynleg og 

að gera fyrirtækjum grein fyrir því að margt er hægt að gera til þess að nýta hæfni 

einstaklinga sem þurfa stuðning í starfi. Gera þarf þeim grein fyrir því að þeir fái fullgildan 

starfsmann til vinnu og að fyrirtæki þyrftu að skoða hvort hægt sé að létta undir öðru 

starfsfólki með því að ráða inn einstakling sem sinnir bara ákveðnum verkefnum.  

Einn ummælandinn sagði:  

„Það má náttúrulega vera mun meira um þetta þannig fólk getur unnið við 

það sem það getur gert, það er bara mjög gott“. Aðspurður að því hvað 

fyrirtæki gætu gert til þess að auka atvinnu fyrir fatlað fólk segir hann „bara 

vera opnari fyrir öðruvísi fólki. Til dæmis ef einhver með downs heilkenni 

gæti verið að hella upp á kaffi... Endilega. Við erum mannfólk eins og... þótt 

að við séum eftir á.“ 

Viðmælendurnir voru sammála um að þörf væri á hugarfarsbreytingu og að gera yrði 

fyrirtækjum grein fyrir því að margt sé hægt að gera til þess að fyrirtæki geti nýtt sér færni 

fólks með fötlun. Þá nefndi einn að fyrirtæki þyrftu að vera „opnari fyrir öðruvísi fólki“ og 

að þau þyrftu að skoða hvaða störfum þau sinna og skoða hvort hægt sé að fá manneskju 

inn með stuðning í starfi til þess að vinna ákveðin störf.  
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Í megindráttum kom fam að helsta að helsta hlutverk kerruþjónustudeildarinnar er að 

annast farangurskerrurnar innandyra í flugstöðinni og þar sem deildin er 

samstarfsverkefni flugstöðvarinnar og fríhafnarinnar, sinna þau einnig ýmsum störfum 

fyrir fríhöfnina; Til dæmis að sjá um tóbakslagerinn, aðstoða við að losa fríhöfnina við 

pappakassa í pressun og förgun á rusli. Stuðningurinn sem starfsfólk deildarinnar fær er 

frá starfsmanni Vinnumálastofnunar, yfirmanni kerruþjónustudeildarinnar, yfirmanni 

fríhafnar ásamt því að þau styðja hvert annað.  

Helstu kostina telur Kristján Karlsson vera að fötluðu fólki séu gefin tækifæri til að 

vera á vinnumarkaðnum á eigin forsendum og að geta veitt þessum örfáu einstaklingum 

meiri lífsfyllingu. Helstu ókostina telur hann vera að þau geta fengið hluta af leiðindum 

sem farþegar geta sýnt. „Þau svara kannski ekki eins og aðrir starfsmenn og þá er verið að 

hníta svolítið í þau, hefur komið fyrir. Það er svona bara þeirra vegna, en það eru engir 

ókostir við að hafa þau í starfi“. Samskipti eru góð í kerruþjónustudeildinni og finnur 

starfsfólk deildarinnar vel að stuðningur annarra deilda er góður. Viðhorfið er gott og 

telur Kristján að vel gangi vegna þess að vel var tekið á móti deildinni og starfsmönnum 

hennar þegar hún var stofnuð. Ánægja er mikilvæg hjá starfsmönnum 

kerruþjónustudeildarinnar og telur Kristján það vera einn af mikilvægustu þáttunum 

þegar deild eins og þessi er rekin. Starfsfólk deildarinnar telur sig vera vinna mikilvægt 

starf. 

Flestir voru sammála um að þörf væri á hugarfarsbreytingu og að fyrirtæki þyrftu að 

leita leiða til að geta haft fatlað fólk í vinnu. Einn viðmælandinn sagði að fyrirtæki „þyrftu 

að vera opnari fyrir öðruvísi fólki“. 
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3 Samantekt  

Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvernig starfsmenn kerruþjónustudeildarinnar í 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar upplifa atvinnuþátttöku sína og með hvaða hætti Atvinna með 

stuðningi styður við þá. Auk þess var fjallað um það ferli sem starfsmenn þurfa að fara í 

gegnum til þess að fá starf og Atvinnu með stuðningi. Auk þess var aflað fræðilegra 

heimilda sem bakgrunnur Atvinnu með stuðningi byggir á, rétt til atvinnu og íslenskar 

rannsóknir sem tengjast atvinnuþátttöku fatlaðs fólks.  

Í núgildandi lögum og mannréttindasáttmálum (Lög um málefni fatlaðs fólks, nr. 

59/1992; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 27. Grein/2007) 

kemur skýrt fram að fatlað fólk á rétt til atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði á 

borð við aðra þjóðfélagsþegna. Eins og fram kemur í þeim niðurstöðum sem hér komu 

fram er kerruþjónustudeildin að vinna eftir þessum ákvæðum. Starfsmenn segja að þeir 

njóti virðingar og komið sé fram við þá eins og annað starfsfólk í flugstöðinni. 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að efla sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks og hefur það 

oft lent í hindrunum hvað það varðar(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Sjálfsákvörðunarrétturinn nær einnig til atvinnuþátttöku og fram kemur í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að fatlað fólk eigi rétt á því að stunda vinnu 

að eigin vali (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 27. grein/ 2007). 

Samkvæmt viðtölunum sem tekin voru, skipti það einstaklingana miklu máli að fá að 

stjórna sjálf hvaða vinnu þau þiggja og að þau ráði sinni vinnu sjálf. Þau lýstu einnig 

mikilvægi þess að fá að vinna við sitt áhugasvið og fannst þeim báðum þeir vera komnir á 

stað sem þeir ættu heima. Það skipti þá miklu máli að hafa val um starf enda er það 

mikilvægt að þeirra mati að hafa gaman í vinnunni. Þetta rímar við íslenskar rannsóknir en 

Margrét Magnússdóttir (2010) rannsakaði starfsánægju fatlaðs fólks og er það í samræmi 

við niðurstöður þessarar könnunar, starfsfólkið í kerruþjónustudeildinni líður vel í starfi 

sínu. 

Starfsfólki kerruþjónustudeildarinnar lýsti því að mikilvægt væri að hafa stuðning frá 

samstarfsfólki en þau hafa aðgang að yfirmanni kerruþjónustudeildarinnar sem þau geta 

leitað til á milli átta og fjögur á virkum dögum. Að öðru leyti geta þau leitað til vaktstjóra 

fríhafnarinnar eins og annað starfsfólk fríhafnarinnar. Þau eru því í þeirri stöðu að litið er á 

þau sem aðra starfsmenn fríhafnarinnar og þau fá stuðning samstarfsfólks þegar á þarf að 

halda. Samkvæmt heimildum um Atvinnu með stuðningi snýst hugmyndafræðin um að 

fatlað starfsfólk fái stuðning frá samstarfsfólki sínu (Hernes, 1996). Í flugstöðinni fá þau 

eins og áður segir stuðning frá yfirmanni kerruþjónustudeildarinnar, ásamt því að 

starfsmenn deildarinnar styðji hvert annað. Þau eru sjálfstæð í starfi og þurfa minni 
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stuðning en áður og er það í samræmi við hugmyndafræði Atvinnu með stuðningi. 

Markmið hugmyndafræðinnar er að fólk finni vinnu við sitt hæfi og að auka sjálfstæði, 

frelsi og styrk í starfi (Hernes, 1996). 

Yfirmaður kerruþjónustudeildarinnar og starfsmenn hennar lýstu því að mikil ánægja 

sé með störf fólksins sem vinnur í kerruþjónustudeildinni. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við það sem Rannveig Traustadóttir (1993 og 1996) og Anna Einarssdóttir (2000) 

komust að með sínum rannsóknum sem beindust að því að athuga hvernig fötluðu fólki 

vegnaði á almennum vinnumarkaði. Þar kom í ljós að almenn ánægja var með störf fatlaðs 

fólks, þau væru dugleg, stundvíst og metnaðarfullt. 

Ljóst er að Atvinna með stuðningi gengur afar vel í flugstöðinni. Kristján Karlsson 

yfirmaður kerruþjónustudeildar segir það vera vegna þess að vel sé tekið á móti þeim 

einstaklingum sem byrjuðu að vinna í deildinni árið 2007 og að þau hafi staðið sig „alveg 

einstaklega vel“. Starfsfólk í öðrum deildum flugstöðvarinnar lýsa ánægju með starfið og 

hafa stutt deildina frá því hún var stofnuð. Undir þetta tóku starfsmenn 

kerruþjónustudeildarinnar en þau eru afar ánægð í starfi sínu. Að mati Kristjáns er það 

ánægja starfsfólksins sem skiptir hvað mestu máli þegar kemur að því að reka deild eins 

og kerruþjónustudeildina. Þessi frásögn styður fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

starfsánægju fólks. 

Helsti lærdómur sem draga má af kerruþjónustudeildinni er hversu mikilvæg 

starfsánægja og gott viðhorf er gagnvart deildum eins og henni. Einnig er mikilvægt að 

stuðningur sé á þeim tíma sem fatlað starfsfólk er í vinnu, þ.e. eftir 2-2-3 vaktakerfinu (á 

báðum vöktum) en ekki einungis á virkum dögum frá átta til fjögur. 
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