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Útdráttur 
Þessi ritgerð byggir á fyrirliggjandi heimildum og greiningu þeirra. Meginmarkmið 

þessarar ritgerðar er að svara spurningunni: Hvernig er laga- og reglugerðarumhverfi 

varðandi þjónustu við börn með fötlun og fjölskyldur þeirra á Íslandi? Hver er reynsla 

foreldra þeirra af framkvæmd þjónustunnar? 

  Til þess að svara þeirri spurningu er almennt fjallað um kenningar um fjölskylduna 

í tengslum við vistfræðikenningu Bronfenbrenners og styrkleikanálgun félagsráðgjafa. 

Íslenskt laga- og reglugerðarumhverfi er skoðað auk tveggja alþjóðasáttmála sem Ísland 

er aðili að: Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks. Í lokin verða skoðaðar reynslusögur nokkurra foreldra af þeirri 

þjónustu sem þeir og börn þeirra hafa fengið og þær skoðaðar í samræmi við kenningar 

um vinnu félagsráðgjafa, lög, reglugerðir og alþjóðasáttmála.  

Niðurstöður benda þess að foreldrar hafa góða reynslu af þjónustu fyrir börn sín 

en öðru máli gegnir um þjónustu við foreldrana sjálfa. Þeir fá oft takmarkaðar upplýsingar 

um réttindi sín á vinnumarkaði og hjá almannatryggingum. Með íslensk lög í huga og 

alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að er þjónusta við börnin í samræmi við lög og reglur 

en bæta þyrfti þjónustu við foreldra þegar kemur af því að veita þeim upplýsingar um 

réttindi sín gagnvart vinnumarkaði og almannatryggingum. Þar gæti vinna félagsráðgjafa 

reynst vel, einkum við að finna styrkleika foreldranna og nærumhverfis þeirra. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er 12 ECTS lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf á félagsvísindasviði í 

Háskóla Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Þór G. Þórarinssyni fyrir mikla hjálp, 

gagnlegar ráðleggingar og stuðning, aðstoðarfólkinu mínu fyrir mikinn stuðning, aðstoð, 

hvatningu og félagsskap við skrif þessarar ritgerðar, Sigríði Egilsdóttur og starfsfólki 

Ritvers Hugvísindasviðs fyrir yfirlestur og aðstoð við uppsetningu. Þá vil ég einnig þakka 

bróður mínum, Jóni Þorsteini Sigurðssyni, foreldrum mínum Kristínu Þorsteinsdóttur og 

Jens Andréssyni sem og samnemendum mínum í Félagsráðgjafardeildinni fyrir hvatningu 

og stuðning í gegnum námið. 
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Inngangur 

Hlutverk fjölskyldu í samfélaginu eru margþætt og fjölbreytileg. Eitt þeirra sem er hvað 

mikilvægast er umönnunarhlutverk fjölskyldna gagnvart börnum og þeim sem að 

einhverju leyti þurfa aðstoð, til dæmis vegna fötlunar eða sjúkdóms. Þegar í ljós í kemur 

að barn býr við fötlun eða sjúkdóm geta viðbrögð og aðstæður foreldra verið misjafnar. 

Fleiri gætu þurft að koma að umönnun barnsins og aðstoða foreldra við að takast á við 

breytt hlutverk sitt vegna ólíkra stuðningsþarfa sinna og barns síns. Því er mikilvægt að 

vel takist til við að veita þessum fjölskyldum aðstoð og ráðleggingar um réttindi sín til að 

skapa jákvætt umhverfi fyrir fjölskylduna.  

 Á undanförnum árum hafa miklar breytingar átt sér stað í lagaumhverfi málefna 

fólks með fötlun hér á landi. Árið 1989 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e. United 

Nations Convention on the rights of the child) samþykktur hér á landi og lögfestur árið 

2013. Með lögfestingu hans voru börnum tryggð ákveðin mannréttindi með lögum. Árið 

2007 var Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (e. United Nation's 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities) samþykktur hér á landi og svo 

lögfestur árið 2016. Hann felur meðal annars í sér að aðildarríki hans skuldbinda sig til að 

lögfesta ákveðin mannréttindi fyrir fólk með fötlun. Ýmsir þættir á borð við menningu og 

viðhorf til einstaklinga með fötlun geta einnig haft áhrif á hvernig hann er framkvæmdur 

í þeim ríkjum þar sem hann hefur verið lögfestur. Í kjölfar þessara tveggja alþjóðasáttmála 

sem íslensk stjórnvöld hafa lögfest hafa lög um málefni fatlaðs fólks verið tekin til 

endurskoðunar og ný frumvörp verið lögð fram. Til dæmis hefur verið lagt fram frumvarp 

til laga um þjónustu fyrir fólk með miklar stuðningsþarfir sem miðar meðal annars að því 

að framfylgja alþjóðasamningum sem hér hafa verið nefndir með tilliti til valdeflingar fólks 

með fötlun.  

Þarfir barna með fötlun eru jafn misjafnar og þær eru margar. Hlutverk 

félagsráðgjafa er mikilvægt þegar kemur að því að greina þarfir fjölskyldunnar og veita 

þeim upplýsingar um rétt sinn til þjónustu frá hinu opinbera. Rannsóknarspurning 

þessarar ritgerðar er: Hvernig er laga- og reglugerðarumhverfi varðandi þjónustu við börn 

með fötlun og fjölskyldur þeirra á Íslandi? Hver er reynsla foreldra þeirra af framkvæmd 

þjónustunnar? Í upphafi verður hugtakið fjölskylda (e. family) sem skiptir máli í tengslum 

við þessa rannsóknarspurningu skilgreint sem og verkefni félagsráðgjafa. Félagsráðgjafar 
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geta beitt misjöfnum aðferðum við vinnu sína með þessum fjölskyldum en í þessari ritgerð 

verða skoðaðar tvær nálganir: vistfræðikenning Bronfenbrenners (e. Bronfenbrenner‘s 

Ecological Systems Theory) og styrkleikanálgun félagsráðgjafa (e. strengths-based 

approach). Þar á eftir verður fjallað um hvað felst í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (e. United Nation's Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities) og nokkur líkön sem hafa verið skoðuð til að sjá hvernig menningartengdir 

þættir geta haft áhrif á framkvæmd hans á milli landa. Viðhorf til fólks með fötlun geta 

verið misjöfn á milli landa sem kann að hafa áhrif á hvernig þjónustu fólk með fötlun fær 

frá hinu opinbera. Íslenskt laga- og reglugerðarumhverfi verður svo í kjölfarið skoðað og 

að lokum verða skoðaðar þær fáu heimildir sem til eru um upplifun fjölskyldna barna með 

fötlun á þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Þær verða skoðaðar með íslenskt lagaumhverfi og 

alþjóðasáttmála í huga. Hugtakið fjölskylda er víðfeðmt og spannar mismunandi hópa 

sem félagsráðgjafi verður að taka tillit til. Í fyrsta kafla verður hlutverk fjölskyldunnar 

skoðað og hvernig félagsráðgjafi getur litið til fjögurra kerfa í kringum fjölskylduna 

samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners og styrkleikanálgun félagsráðgjafa.  
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1 Fræðilegar kenningar um fjölskylduna og félagsráðgjöf  

 

Mynd 1: Á þessari mynd má sjá hvernig kenning Bronfenbrenners setur upp fjögur kerfi í kringum fjölskyldur 

í vinnu félagsráðgjafa.  

1.1 Hugtakið fjölskylda og vistfræðikenning Bronfenbrenners um fjölskylduna og 

kenning styrkleikanálgunar um félagsráðgjöf 

Þegar í ljós kemur að barn býr við fötlun verður fjölskyldan með mikilvægustu 

umönnunaraðilum og aðstoðarfólk í lífi þess. Samkvæmt grein Oswalds (2003, bls. 310) 

hefur hugtakið fjölskylda (e. family) verið skilgreint á marga vegu. Áður fyrr var fjölskylda 

skilgreind sem maður og kona sem bjuggu saman ásamt börnum sínum, borðuðu saman, 

borguðu af skuldum sínum. Á undanförnum áratugum hefur uppbygging fjölskyldunnar 

breyst mikið, ekki síst á Vesturlöndum þar sem meðal annars tveir einstaklingar af sama 

kyni sem búa saman, borða saman, borga af skuldum sínum og eiga jafnvel börn telst nú 

sem fjölskylda (Oswald, 2003, bls. 310). Þau hlutverk geta á hinn bóginn breyst þegar í ljós 

kemur að barn býr við fötlun og þar getur félagsráðgjafi orðið mikilvægur tengiliður 

fjölskyldunnar við þær stofnanir hins opinbera sem aðstoðar barnið hverju sinni. 

Utanaðkomandi aðstoð sem fjölskyldan getur fengið er ef til vill hægt að finna í 

nærumhverfi fjölskyldunnar. Vistfræðikenning Bronfenbrenners (e. Bronfenbrenner‘s 

Ecological Systems Theory) og styrkleikanálgun félagsráðgjafa (e. strengths-based 

approach) eru meðal kenninga sem nýst geta félagsráðgjöfum í vinnu sinni með þessum 

Nærkerfi: Fjölskylda barnsins

Millikerfi: Nánustu vinir og 
fjölskylda

Stofnkerfi: Næstir hinu 
opinbera,  vinnufélagar eða 
skólafélagar

Lýðkerfi: Hið opinbera, 
félagsþjónusta sveitarfélaga og 
ríkið. Hér er félagsráðgjafi 
oftast málastjóri
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fjölskyldum. Vistfræðikenning Bronfenbrenners lýsir því að einstaklingur getur þroskast 

og vaxið eftir því hvernig umhverfið í kringum hann virkar á hann og vinnur saman. 

Samkvæmt kenningu Bronfenbrenners skiptist samfélagið í fernt eins og sést á mynd 1: 

nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og 

lýðkerfi (e. macrosystem). Nærkerfið vísar til fjölskyldu og nánasta tengslanets 

einstaklingsins. Millikerfið á við um þá sem standa þeim næst eins og til dæmis 

fjölskylduvini. Í stofnkerfi eru svo komin þau kerfi sem eru næst nánustu vinum eins og til 

dæmis vinnufélagar. Lýðkerfið vísar svo til hins opinbera eða þeirra kerfa sem eru fjærst 

einstaklingnum (Tissington, 2008, bls. 108). Þessi fjögur kerfi geta skipt sköpum þegar 

börn með fötlun og fjölskyldur þeirra eru annars vegar, til dæmis með því að veita þeim 

leiðbeiningar um þjónustu og réttindi sín. Þessi kenning hefur þó verið gagnrýnd fyrir að 

lítið sem ekkert sé hugsað út í menningartengda þætti og breytingar í samfélaginu sem 

geta haft áhrif á þessi kerfi. Ýmislegt hefur breyst í nútímasamfélagi á undanförnum árum. 

Til dæmis eru konur nú í auknum mæli á vinnumarkaðnum og stórfjölskyldan er ekki 

jafnmikilvæg og áður þar sem fleiri hópar hafa nú aðgang að vinnumarkaðnum og þar 

með hefur hlutverk hins opinbera breyst. Opinberir aðilar taka aukinn þátt í aðstoð við 

umönnun einstaklinga með fötlun á þeirra eigin heimilum og á það einnig við um börn 

með fötlun (Oswald, 2003, bls. 312). Styrkleikanálgun félagsráðgjafa (e. strengths-based 

approach) felur í sér að félagsráðgjafi horfir á fjölskylduna og nærkerfið samkvæmt 

kenningu Bronfenbrenners sem heild og finnur styrkleika hennar til að takast á við nýtt 

verkefni. Fjölskyldur eru jafn misjafnar og þær eru margar og því er nauðsynlegt fyrir 

félagsráðgjafa að horfa á öll kerfin sem heild og styrkleika hvers kerfis fyrir sig í kenningu 

Bronfenbrenners. Í grein Squires og Kramaric‐Trojaks (2003, bls. 295) er fjallað um hvaða 

þættir hafa áhrif á getu fjölskyldunnar til að sinna þessu hlutverki, eins og til dæmis 

félagsleg staða fjölskyldunnar og persónuleiki foreldra. Hér á landi koma margir aðilar að 

aðstoð og umönnun við sömu fjölskylduna og því ljóst að félagsráðgjafi þarf að vanda til 

verka frá upphafi samstarfs við fjölskylduna.  

 

1.2 Hvert er hlutverk félagsráðgjafans? 

Félagsráðgjafinn er oftast í hlutverki verkstjóra sem kortleggur óskir og þarfir 

fjölskyldunnar um þjónustu við fjölskyldur barna með fötlun í samráði við annað fagfólk 
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sem kemur að málefnum fjölskyldunnar. Er þá oftast um að ræða tengingu við hið 

opinbera sem veitir aðstoð eftir greiningu félagsráðgjafa á stöðu og þörfum fjölskyldunnar 

með þverfaglegri teymisvinnu. Í þeim breytingum sem orðið hafa á lagaumhverfinu á 

undanförnum árum er meðal annars reynt að virkja nærumhverfi þeirra eins og hægt er. 

Í grein Stevens (2007, bls. 276) fjallar höfundur um mikilvægi þess að nýta styrkleika 

fjölskyldunnar og einstaklingsins til að byggja upp sjálfstraust og jákvætt umhverfi. Þá þarf 

ekki að byrja á byrjunarreit, heldur væri hægt að skoða það sem einstaklingurinn hefur, 

til dæmis með því að líta til nærkerfisins í kenningu Bronfenbrenners. Með því að finna 

styrkleika fjölskyldunnar er búið að vinna mikla forvinnu sem fleiri kerfi í kringum 

fjölskylduna gætu tekið þátt í, til dæmis vinnuveitendur foreldra með því bjóða þeim upp 

á sveigjanleika í starfi. Mynd 2 sýnir það ferli sem fer í gang í flestum tilfellum þegar fötlun 

barnsins kemur í ljós. Margir aðilar koma því að þjónustu við barnið og fjölskyldu þess en 

verkaskipting er oft óljós sem veldur því að foreldrar fá oft ekki réttar upplýsingar. Í 

kjölfarið getur það einnig gerst að foreldrar fara að einhverju leyti á mis við þau réttindi 

sem þeir kunna að eiga gagnvart almannatryggingum og á vinnumarkaði til að geta sinnt 

umönnunarhlutverki sínu gagnvart barni með fötlun.  

  Þjónusta við þessar fjölskyldur er af ýmsum toga og veitt af mörgum stofnunum 

og stöðum sem nauðsynlegt er að vinni saman. Í rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson og Söru 

Stefánsdóttur (2010, bls. 255) á upplifun foreldra af þjónustu sérfræðinga við börn sín 

kemur fram að tegund fötlunar og aldur barns hefur áhrif á hvernig leiðbeiningar og 

ráðgjöf þeir fá frá sérfræðingum. Foreldrar barna með hreyfihömlun upplifðu það til 

dæmis að fá betri ráðgjöf heldur en foreldrar barna með flóknari eða fjölþættari fatlanir. 

Það bendir til þess að fjölskyldur barna með viðameiri og flóknari fatlanir og þurfa meiri 

þjónustu sem veitt er af fleiri aðilum og stofnunum séu erfiðari fyrir félagsráðgjafa. 

Heildarsýn félagsráðgjafa með þarfir allrar fjölskyldunnar í huga verður því erfiðari fyrir 

þá sem eiga að veita leiðbeiningar um þá þjónustu sem þau eiga rétt á eftir aðstæðum. 

En til að hægt sé að finna styrkleikana er einnig mikilvægt að félagsráðgjafi hafi þekkingu 

á þeim lögum og reglum sem gilda fyrir þessar fjölskyldur til að minnka líkurnar á því að 

þeir fari á mis við réttindi sín hjá hinu opinbera.  
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1.2.1 Ferlið í íslenska kerfinu fyrir barn með fötlun og fjölskyldu þess – frá fæðingu til 
fullorðinsára 

 

Mynd 2: Ferlið í íslenska kerfinu fyrir börn með fötlun og fjölskyldu þess. Myndin sýnir annars 

vegar ferlið fyrir barnið hjá hinu opinbera og hins vegar ferlið fyrir foreldranna. Ferli foreldranna 

er mun styttra en ferlið sem fer í gang fyrir barnið.  

1.2.1.1 Réttindi foreldra til þjónustu og leiðbeininga á vinnumarkaði, frá hinu opinbera 
og hjá almannatryggingum. 

Leiðbeiningar og ráðgjöf til foreldra barna með fötlun getur verið í boði á mismunandi 

stöðum eftir því hvort fötlunin kemur í ljós strax við fæðingu eða síðar. Það er vegna þess 

að réttindi foreldra barna með fötlun eru mismunandi eftir aldri barnsins. Komi fötlun 

barnsins í ljós við fæðingu gætu foreldrar í fyrstu átt rétt á lengra fæðingarorlofi um allt 

að þrjá mánuði samkvæmt 17. grein laga um foreldra- og fæðingarorlof nr. 95/2000. 

Samkvæmt mynd 2 má ætla að eitt af hlutverkum heilbrigðiskerfisins sé að láta foreldra 

vita af möguleikanum á lengdu fæðingarorlofi (lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 

95/2000). Eftir það taka við greiðslur úr stéttarfélögum og frá vinnuveitendum en það 

ætti að vera á hendi vinnuveitanda að upplýsa um slíkt. Einnig er hægt að fá aðstoð 

félagsráðgjafa á heilbrigðisstofnunum við að hafa samband við vinnuveitendur foreldra 

til að fá upplýsingar um réttindi þeirra og aðstoð við að útvega þær (SFR – stéttarfélag í 
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almannaþjónustu, e.d.). Þegar foreldrar hafa klárað þau réttindi taka við réttindi hjá 

almannatryggingum. Það geta til dæmis annað hvort verið greiðslur til foreldra langveikra 

og mikið fatlaðra barna samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra langveikra og mikið 

fatlaðra barna nr. 22/2006 eða umönnunarbætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð 

nr. 99/2007. Þessi ákvæði hafa það sameiginlega markmið að veita foreldrum langveikra 

eða fatlaðra barna fjárhagsaðstoð vegna langtíma fjarveru þeirra frá vinnu vegna veikinda 

barna sinna. Þarf þá að liggja fyrir vottorð frá lækni barnsins eða greiningaraðila sem og 

vinnuveitanda eða skóla foreldris, hafi foreldri verið námsmaður fyrir fæðingu barnsins 

(lög um greiðslur til foreldra langveikra og mikið fatlaðra barna nr. 22/2006; lög um 

félagslega aðstoð nr. 99/2007).  

 Ef grunur um fötlun hjá barni kemur í ljós seinna gætu réttindin á hinn bóginn 

orðið önnur og þar með leiðbeiningarnar. Ef barn er komið á leikskóla- eða 

grunnskólaaldur eiga foreldrar einnig minni réttindi á vinnumarkaði sem og hjá 

almannatryggingum. Oft eiga foreldrar rétt á veikindadögum vegna barna og ættu 

vinnuveitendur og félagsráðgjafi fjölskyldunnar að upplýsa þá um þann rétt (SFR – 

stéttarfélag í almannaþjónustu, e.d.). Þar fyrir utan eru réttindin takmörkuð, önnur en 

umönnunarbætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 eða greiðslur til 

foreldra langveikra og mikið fatlaðra barna samkvæmt lögum um greiðslur til foreldra 

langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006. Þær upplýsingar ættu 

greiningaraðilar og félagsþjónusta sveitarfélaga að geta leiðbeint foreldrum um og 

aðstoðað við að útvega þær. Mjög áþekkt ferli ætti að fara í gang fyrir barnið (lög um 

greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006; lög um 

félagslega aðstoð nr. 99/2007).  

1.2.1.2 Réttindi barna til leiðbeininga og þjónustu hjá heilbrigðis- og velferðarkerfinu 

Þegar kemur að þjónustu við barnið sjálft á einnig ákveðið ferli að fara í gang sem sjá má 

á mynd 2. Sé fötlun barnsins komin í ljós fyrir fæðingu eiga stofnanir innan 

heilbrigðiskerfisins á borð við heilsugæslu, Barnaspítala Hringsins eða ungbarnavernd að 

geta vísað börnum áfram til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins og veitt foreldrum 

leiðbeiningar um hvernig á að bera sig að við að fá þá þjónustu fyrir barn sitt. Sú stofnun 

starfar samkvæmt lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003. Hlutverk 

hennar er að börn með fötlun fái greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem miða að því að 
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draga úr afleiðingum fötlunarinnar, enn fremur að tryggja öflun, viðhald og miðlun 

upplýsinga og þekkingar til þeirra sem tengjast barninu (lög um Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). Þegar að tilvísun kemur hefur frumgreining, sem er 

fyrsta athugun sem gerð er þegar grunur er um fötlun, oftast farið fram á vettvangi 

sveitarfélaga eða heilbrigðis- og velferðarkerfisins. Komi upp grunur um fötlun barnsins 

þegar það er komið á forskólaaldur getur leikskóli barnsins haft milligöngu um að 

leiðbeina foreldrum með að gerð sé frumathugun hjá sérfræðiþjónustu sveitarfélaga og 

vísað þaðan á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins samkvæmt 22. grein laga um leikskóla 

nr. 90/2008. Þá ber leikskóla einnig skylda til að veita foreldrum ráðgjöf um úrræði og 

aðstoð sem hentar barni þeirra til að tryggja því þroskavænlegt umhverfi og stuðning til 

að lágmarka áhrif fötlunarinnar. Í 16. grein þeirra laga er einnig talað um skil á milli 

skólastiga. Samkvæmt þeirri grein eiga öll gögn um persónulegar upplýsingar verðandi 

nemenda að fylgja þeim á milli skólastiga sem gerir yfirfærslu og samvinnu auðveldari 

fyrir barnið og fjölskyldu þess (lög um leikskóla nr. 90/2008). Í lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 kemur hins vegar einungis fram að gera eigi ráð fyrir rými til afnota innan skólans 

fyrir nemendur með sérþarfir, samstarfi við foreldra og skólaskyldu í tíu ár. Þar er hins 

vegar ekki farið dýpra í réttindi nemenda og þar með hvar eða hvernig grunnskólinn veitir 

ráðgjöf til barna með fötlun og foreldra þeirra (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 17. grein 

laga um framhaldsskóla nr. (92/2008) er einnig fjallað um að veita skuli nemendum með 

sérþarfir stuðning við nám með því að starfrækja sérstakar námsbrautir fyrir þá nemendur 

og vera í samstarfi við foreldra barna undir átján ára aldri. Af þessu má dæma að 

ábyrgðinni á að leita leiðbeininga fyrir grunn- og framhaldsskólann er að hluta til varpað 

yfir á foreldrana. Ýmsir þættir, svo sem viðhorf til einstaklinga með fötlun og 

menningartengdir þættir geta haft áhrif á hvernig þjónusta og alþjóðasamningar eru 

misjafnlega framkvæmdir eftir löndum, meðal annars með tilliti til barna með fötlun og 

fjölskyldna þeirra. Í næsta kafla verður fjallað um alþjóðasamninga sem tengjast 

málefnum barna með fötlun og fjölskyldum þeirra sem Ísland hefur lögfest.  
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2 Alþjóðasamningar um réttindi barna og fatlaðs fólks miðað við  

 núverandi löggjöf 

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Convention on the rights 

of the child). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Convention on the rights of the 

child) á sér langan aðdraganda og er jafnframt eini mannréttindasáttmálinn sem hefur 

verið festur í lög hér á landi. Árið 1989 var Ísland á meðal þeirra landa sem samþykktu 

sáttmálann fljótlega eftir að hann var lögfestur af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og 

var svo lögfestur hér á landi árið 2013. Þá voru komin inn ákvæði sem kváðu á um að öll 

börn skyldu eiga kost á menntun og læknisþjónustu til að geta lifað góðu lífi óháð stöðu, 

kyni, stétt eða fötlun (Fass, 2011 bls. 22; Alþingi, e.d.). 

 Á þeim tíma sem Barnasáttmálinn var í hvað mestri þróun og fyrstu reglurnar voru 

settar fram var hvergi að finna sérákvæði um börn með fötlun. Engu að síður var fjallað 

um að veita skyldi barni eins þroskavænlegt umhverfi og umönnun hjá fjölskyldu sinni og 

hægt væri og ekki skyldi vista barn utan heimilis nema brýna nauðsyn bæri til. Þannig hafa 

stjórnvöld hér á landi orðið að aðlaga lög og réttindi fólks með fötlun að sáttmálanum, til 

dæmis með lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 

22/2006 og bæta inn ákvæðum sem tengjast börnum í önnur lög. Með þessu móti hafa 

réttindi foreldra barna með fötlun orðið skýrari á mörgum sviðum. Barnasáttmálinn er því 

nokkurs konar þak yfir lög um málaflokk barna sem aðildarríki hans þurfa að framfylgja 

(lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006; Fass, 

2011 bls. 22).  

Í fræðilegu samhengi er bæði fjölskylduhugtakinu og vistfræðikenningu 

Bomfenbremers gert hátt undir höfði þar sem gert er ráð fyrir að félagsráðgjafar og annað 

fagfólk vinni með fjölskyldu barnsins sem heild og leitist við að virkja nærumhverfi þeirra 

eins og hægt er til að aðstoða þau. Félagsráðgjafi getur þá notast við styrkleikanálgun í 

vinnu sinni með fjölskyldunum eftir því sem við á. En börn vaxa og þroskast og því er ljóst 

að þarfir fjölskyldnanna breytast eftir því sem börnin eldast og fylgja þá fleiri 

alþjóðasamningar Barnasáttmálanum eftir (Oswald, 2003, bls. 314). Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (e. United Nation's Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities) er dæmi um samning sem fylgir í kjölfar 
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Barnasáttmálans og tryggir börnum með fötlun og fjölskyldum þeirra enn betur réttindi 

til að geta lifað góðu lífi.  

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (e. United Nation's 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (e. United Nation's Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities) kom til sögunnar skömmu eftir að 

Barnasáttmálinn hafði verið lögfestur hjá Sameinuðu þjóðunum. Árið 1993 undirrituðu 

Sameinuðu þjóðirnar Reglur um jafnrétti fatlaðs fólks (e. Standard Rules on the 

Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities). Þessar reglur sem voru 22 

talsins voru ekki löglega bindandi en hagsmunasamtök voru hvött til þess að fá stjórnvöld 

til aðgerða í jafnréttismálum fólks með fötlun. Ekki var minnst sérstaklega á ákveðna 

þjóðfélagshópa eins og til dæmis börn með fötlun (Bickenbach, 2011, bls. S8). 

Aðildarríkjum þessara reglna var því í sjálfsvald sett hvort eða hvernig þau færu eftir þeim 

en þessar reglur urðu svo undanfari þess að sérstakur samningur um málefni fatlaðs fólks 

varð til. Í mars 2007 var Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (e. 

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) lögfestur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Flest aðildarríki staðfestu hann þegar í 

stað og skuldbundu sig þá til að samræma lög sín um málaflokk fatlaðs fólks við ákvæði 

hans og átti það einnig við um málefni barna með fötlun og fjölskyldur þeirra (Bickenbach, 

2011, bls. S8).  

Eftir að sáttmálinn var lögfestur bar sveitarfélögum til dæmis skylda að skrá niður 

upplýsingar um þá sem leita sér aðstoðar og hjálpa þeim við að fá upplýsingar um rétt 

sinn. Þá ber stjórnvöldum einnig að innleiða það í lög að fólk með fötlun skuli eiga jöfn 

tækifæri á menntun og atvinnuþátttöku eftir því sem geta þeirra og aðstæður leyfa. 

Mörgum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna hefur þó gengið erfiðlega að halda utan um 

töluleg gögn eða fjölda þeirra sem nýta sér réttindi fatlaðs fólks. Rannsókn Klochkos 

(2016, bls. 98) sem gerð var í Rússlandi sýnir að á sumum stöðum er erfitt að lögfesta 

samninginn þar sem enn er litið á fatlaða sem falinn þjóðfélagshóp sem erfitt er að ná til. 

Þar í landi fær fólk með fötlun til dæmis sjaldan tækifæri til menntunar og atvinnu til jafns 

við ófatlaða. Það gerir þeim erfiðara fyrir að komast út á vinnumarkaðinn eða lifa 

sjálfstæðu lífi og verða þar með virkir þátttakendur samfélagsins á eigin forsendum eins 
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og samningurinn gerir ráð fyrir. Þó að niðurstöður þessarar rannsóknar nái einungis til 

rússneskra aðstæðna gefur hún engu að síður góða mynd af því hversu misjafnlega 

aðildarríki samningsins ná að framfylgja honum. 

Með tilkomu Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur því 

verið minnt á mikilvægi mannréttinda fólks með fötlun. Þar með hefur réttur til 

upplýsinga orðið skýrari í lögum og aðildarríki skuldbinda sig gagnvart öllum 

þjóðfélagshópum. Börn með fötlun og fjölskyldur þeirra eru einnig þeirra á meðal. Þeim 

skal því veita sem jöfnust tækifæri til menntunar og þátttöku í samfélaginu á við ófatlaða 

jafnaldra á sínum forsendum, óháð fötlun og staðsetningu (þingskjal 157/2014–2015. 

Frumvarp til laga). 

Aðildarríki þessa samnings eru mörg og mismunandi er eftir menningu hvers lands 

hver viðhorf þeirra eru til fólks með fötlun. Því hefur hann orðið vinsælt umfjöllunarefni 

fræðimanna og hefur hann verið skoðaður út frá nokkrum líkönum. Fræðileg líkön geta 

gefið glögga mynd af því hvernig leiðbeiningum er háttað frá hinu opinbera og geta þau 

einnig útskýrt hvernig menningartengdir þættir hafa áhrif á viðhorf til fólks með fötlun og 

þjónustu við það. Helstu líkönin eru: Læknisfræðilega líkanið (e. medical model), 

mannréttindasjónarhornið (e. human rights perspective) og félagslega líkanið (e. social 

model) sem fjallað verður um í næstu köflum.  

2.2.1 Læknisfræðilega líkanið (e. medical model) – leitað læknis 

Eitt þeirra líkana sem Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur 

verið skoðaður út frá er læknisfræðilega líkanið (e. medical model). Í því felst að horft er 

á fötlun eingöngu út frá því sjónarhorni að fötlun sé læknisfræðilegt ástand sem er annað 

hvort hægt að laga eða ekki. Sé það ekki hægt er einstaklingur ekki jafnmikils virði í 

samfélaginu og hefur þar af leiðandi ekki sömu réttindi og aðrir. Þar er því minna horft til 

þess að einstaklingar geti með einum eða öðrum hætti verið virkir þjóðfélagsþegnar þrátt 

fyrir veikindi, sjúkdóm eða fötlun. Athuganir sem hafa verið gerðar út frá læknisfræðilega 

líkaninu hafa sýnt að mun erfiðara er að ná til fatlaðs fólks og kanna aðstæður þess 

þjóðfélagshóps vegna þess hve einangraður og ósýnilegur hann er á meðal almennings í 

samfélögum þar sem þetta viðhorf til fólks með fötlun er ríkjandi. Sveitarfélög og hið 

opinbera býður þá gjarnan upp á litla þjónustu eða úrræði önnur en þau sem miða að því 

að lækna viðkomandi einstakling þannig að hann teljist ekki lengur til einstaklinga sem 
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búa við fötlun eða veikindi, hvort sem um er að ræða barn eða fullorðinn. Þar sem 

einstaklingurinn á engin réttindi og er ekki talinn vera nýtur þjóðfélagsþegn er honum 

gjarnan gert að fara í ákveðnar læknisfræðilegar meðferðir í stað þess að benda á 

félagsleg úrræði til viðbótar við þau læknisfræðilegu. Í þeim löndum eru leiðbeiningar um 

þjónustu við einstaklinga með fötlun oftar í höndum lækna frekar en félags- og 

velferðarþjónustu (Heras, 2013, bls. 61). 

 Þessi nálgun á fötlun er því ekki í samræmi við alþjóðasamninga. Nærkerfið, sem 

er fjölskylda einstaklings er að mestu gerð ábyrgð fyrir daglegri umönnun og aðstoð við 

einstaklinginn án aðstoðar frá hinu opinbera. Það getur síðan haft þau áhrif að 

einstaklingurinn og fjölskylda hans eru að takmörkuðu eða engu leyti virkir þátttakendur 

í samfélaginu sem þau tilheyra (Tissington, 2008, bls. 110). Á hinn bóginn ýtir þetta 

sjónarhorn undir það að stjórnvöld taki upp nýjungar á sviði læknisfræði þannig að fleiri 

fatlaðir einstaklingar eigi möguleika á lækningu til að öðlast meiri réttindi. Vinnuaðferðir 

félagsráðgjafa takmarkast því oft við að vera í samvinnu við heilbrigðiskerfið um að finna 

læknismeðferðir fyrir einstaklinginn (United Nations, e.d; Steven, 2007, bls. 277). Í 

mörgum öðrum löndum er frekar leitast við að fólk með fötlun séu virkir þjóðfélagsþegnar 

og njóti sömu mannréttinda og aðrir samfélagsþegnar.  

2.2.2 Mannréttindasjónarhornið (e. human rights perspective) og félagslega líkanið 
(e. social model) 

Félagslega líkanið (e. social model) er dæmi um annað líkan sem Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur verið skoðaður út frá og gæti átt við hér á landi. 

Í því felst að fötlun stafar af trúarlegum, umhverfislegum eða félagslegum ástæðum. 

Einstaklingur með fötlun nær því að að vera þátttakandi í samfélaginu á sínum forsendum 

eða með aðstoð þegar þess þarf á og á sömu réttindi og flestir aðrir þjóðfélagsþegnar 

þrátt fyrir fötlun sína (Palacios, 2015, bls. 99). Mannréttindasjónarhornið (e. human rights 

perspective) er svo náskylt félagslega sjónarhorninu en það beinist meira að 

mannréttindum og því að einstaklingur með fötlun eigi sömu réttindi og ófatlaður þó 

hann geti ekki verið fullur þátttakandi í samfélaginu. Út frá þessu sjónarhorni er því minna 

horft á ástandið sem hamlar viðkomandi frá fullri þátttöku í samfélaginu. Þessi sjónarmið 

takmarka einstaklinga ekki eins mikið og læknisfræðilega líkanið gerir. Samkvæmt þessu 

líkani reyna stjórnvöld því oftast að leiðbeina einstaklingum þannig að þeir fái aðstoð eða 
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úrræði við hæfi til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu en setja ekki leiðbeiningar 

jafn mikið í hendur lækna, með áherslu á læknisfræðilegar meðferðir líkt og gert er í 

læknisfræðilega líkaninu (Palacios, 2015, bls. 101). 

 Barn með fötlun á því sama rétt og önnur börn samkvæmt Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og er leitast við að styðja það og foreldra þess með aðstoð frá 

sveitarfélagi eða ríki óháð því hvernig líkamlegt ástand þess er. Þessar nálganir falla því 

mögulega betur að Barnasáttmálanum þar sem tekið er tillit til réttinda barnsins og reynt 

eftir fremsta megni að finna góða aðstoð og úrræði í því umhverfi sem barninu líður best 

í. Ef litið er til Íslands með þessi sjónarmið í huga má sjá að þau eiga vel við. Hér á landi er 

leitast við að fólk með fötlun sé virkir þátttakendur í samfélaginu eins og hægt er með 

tilliti til getu þeirra og áhuga samkvæmt lögum um málefni fatlaðra og lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Í barnaverndarlögum er kveðið á um leiðbeiningarskyldu og 

að reyna eigi eftir fremsta megni að koma í veg fyrir aðskilnað barns og fjölskyldu nema 

að brýna nauðsyn beri til (barnaverndarlög nr. 80/2002). Þá eiga börn með fötlun rétt á 

menntun til jafns við ófatlaða jafnaldra sína sem og þátttöku í tómstundastarfi og 

áhugamálum sem þau kjósa hverju sinni. Foreldrar barna með fötlun eiga fullan rétt á að 

fá að taka þátt í umönnun barna sinna án mikillar skerðingar eða breytinga á eigin 

réttindum. Í því samhengi má benda á gott dæmi um foreldragreiðslurnar sem áður hefur 

verið fjallað um eða önnur réttindi sem foreldrar eiga hjá vinnuveitanda sínum þegar 

kemur að fötluðu barni þeirra (lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega 

fatlaðra barna nr. 22/2006; United Nations, e.d.). Hér er þó um að ræða 

mannréttindasamning sem skilgreinir börn með fötlun aðeins í einni grein en tekur að 

öðru leyti til alls fólks með fötlun, óháð kyni, aldri eða stétt.  

2.2.3 Greinar samningsins um börn með fötlun og fjölskyldur þeirra 

Ein grein samningsins fjallar sérstaklega um börn þó að allar greinarnar eigi við um þau 

með einhverjum hætti.  Í 7. grein samningsins segir að börn með fötlun skuli eiga rétt á 

fullri þátttöku í samfélaginu til jafns við jafnaldra sína hvað varðar nám og tómstundir. Þá 

skulu þau börn einnig njóta nauðsynlegrar umönnunar og aðstoðar til að stuðla að velferð 

þeirra og leitast skal við að veita þeim hana í heimabyggð eins og mögulegt er. Í 23. grein 

samningsins er svo fjallað um virðingu fyrir fjölskyldunni (United Nations, e.d.). Ætla 

mætti að það ákvæði sé náskylt samningum um réttindi barna og lögum um börn og 
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barnavernd í aðildarríkjum samningsins. Þar segir að reyna skuli að takmarka aðskilnað 

barna og foreldra vegna umönnunar þeirra eins og mögulegt er og að fjölskyldur skulu 

eiga rétt á ráðgjöf og þjónustu við hæfi á heimili sínu. Þá skal jafnframt stuðla að því að 

börn fái þjálfun og aðstoð sem hæfir aldri þeirra í nærumhverfi í samvinnu við fjölskyldur 

þeirra og foreldra (Fass, 2011, bls. 22). Þessi ákvæði eru því í samhljómi við 

barnaverndarlög nr. 80/2002 sem gilda hér á landi og voru samþykkt áður en 

samningurinn var lögfestur hér á landi (barnaverndarlög nr. 80/2002). Þar segir að leitast 

skuli við að halda fjölskyldunni saman og að styrkja foreldra í umönnunarhlutverki sínu 

gagnvart börnum með því að veita þeim þá þjónustu og úrræði sem þau þurfa á að halda 

til að geta lifað sem sjálfstæðustu lífi.  

Miðað við að fjallað er um leiðbeiningarskyldu í barnaverndarlögunum má ætla að 

barnaverndarnefndum beri að upplýsa foreldra um þennan mannréttindasamning og að 

þau geti kært niðurstöðu máls síns er varða þjónustu við börn til Mannréttindadómstóls 

Evrópu ef þau eru ósátt við ákvarðanir stjórnvalda í heimalandi sínu (United Nations, e.d.). 

Þó má benda á að þetta er ekki alltaf raunin og það byggist á því viðhorfi sem viðgengst 

gagnvart fólki með fötlun innan samfélagsins. Í rannsókn Sabatellos (2013, bls. 468) 

kemur fram að ekki þarf að fara lengra en til ársins 2004 til þess að rekast á mál þar sem 

þessar tvær greinar sem hér hafa verið sérstaklega til umfjöllunar voru brotnar. Í þessari 

rannsókn var um að ræða greiningu á fyrirliggjandi gögnum þar sem réttur barna með 

fötlun og fjölskyldna þeirra var brotinn. Þar er meðal annars fjallað um tilfelli þar sem 

foreldrar áttu von á barni sem reyndist vera með Down‘s heilkenni og nokkra aðra 

fæðingargalla fyrir fæðingu. Foreldrarnir tóku þá ákvörðun að eiga barnið en læknar 

neituðu að framkvæma þá meðferð sem þurfti til að móðirin gæti gengið áfram með 

barnið og fætt það. Töldu þeir að lífsgæði barnsins yrðu ekki góð. Annað tilfelli í þessari 

rannsókn er um unga stúlku með fötlun sem þurfti á stórri aðgerð að halda. Læknar á 

sjúkrahúsi í heimabæ hennar töldu sig ekki geta gert aðgerðina og ráðlögðu foreldrunum 

að senda stúlkuna frá sér til annars fólks sem bjó langt frá. Það hefði haft í för með sér 

aðskilnað stúlkunnar frá fjölskyldunni og breytingar á högum stúlkunnar. Þó að lögin hafi 

verið til þarf því ekki að leita langt til að finna mál þar sem þau eru brotin. Ef litið er til 

Samnings Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks má sjá að betra hefði verið fyrir 

lækna þessara fjölskyldna að fá félagsþjónustuna í lið með sér. Athuga hvort foreldrarnir 
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ættu rétt á lengra fæðingarorlofi eða foreldragreiðslum af einhverju tagi til að þeir gætu 

fylgt þeim í þær læknismeðferðir sem þurfti utan heimabæjarins eða þangað sem 

sérfræðiþekkingin var meiri. Þessi tvö dæmi sýna hvað viðhorf samfélagsins til barna með 

fötlun og hugmyndafræði sem unnið er með í kringum málaflokk þeirra hjá hinu opinbera 

getur skipt miklu máli þegar kemur að leiðbeiningum og réttindum barna og foreldra. Ætla 

má að stjórnsýslulög í heimalöndum fólksins hafi verið brotin þar sem þau hafa ef til vill 

ekki verið upplýst um kæruleiðir eða úrræði sem voru í boði til að foreldrarnir gætu staðið 

á sínu.  

 Eins og fram hefur komið eiga félagslega líkanið og mannréttindasjónarhornið við 

hér á landi. Margir lagabálkar og reglugerðir eiga við um börn með fötlun og fjölskyldur 

þeirra sem hægt er að setja í samhengi við þessa alþjóðasáttmála. Annars vegar er þá um 

að ræða lög um málsmeðferð, til dæmis lög um stjórnsýslu og upplýsingar veittar af hinu 

opinbera. Hins vegar ákveðin svið sem tengjast þessum hóp eins og til dæmis lög um 

barnavernd, félagsþjónustu, málefni fólks með fötlun og fjárhagsaðstoð til foreldra barna 

með fötlun.  
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3 Réttur fjölskyldna barna með fötlun í íslensku lagaumhverfi 

3.1 Stjórnsýslulög nr. 37/1993 – leiðbeiningarskylda 

Upplýsingar um þjónustu eru flestum foreldrum barna með fötlun mikilvægar. Lög um 

stjórnsýslu voru sett hér á landi árið 1993 og var ætlað að taka til þess hvernig ríki og 

sveitarfélög og stjórnsýslunefndir eiga að taka ákvarðanir um rétt eða skyldur manna. Það 

eru til dæmis ákvarðanir um þá aðstoð sem einstaklingur getur fengið hjá sveitarfélagi 

sínu (Páll Hreinsson, 1994). Í 7. grein stjórnsýslulaganna er fjallað um svokallaða 

leiðbeiningarskyldu. Hún kveður á um að upplýsa skuli einstakling um það hvaða rétt hann 

á samkvæmt lögum sem tengjast sveitarfélögum og leiðbeina einnig um hvaða gögnum 

þarf að skila og hvernig kæruleiðir eru fyrir einstaklinginn ef viðkomandi er ekki sáttur við 

niðurstöðu sveitarfélagsins (stjórnsýslulög nr. 37/1993). Þegar kemur að 

velferðarþjónustu ríkis og sveitarfélaga er oftast um að ræða Úrskurðarnefnd 

velferðarmála sem tekur mál til umfjöllunar ef aðilar máls eru ósáttir við niðurstöðu í máli 

sínu hjá sveitarfélögum. Þessi lög eiga við þegar ekki er kveðið á um leiðbeiningarskyldu í 

öðrum lögum sem geta átt við um aðila máls, til dæmis lögum um barnavernd nr. 

80/2002. Í 40. grein þeirra laga er fjallað um leiðbeiningarskyldu og þá eiga 

stjórnsýslulögin ekki við. Þessi lög eru því nokkurs konar trygging fyrir því að opinberar 

stofnanir sinni hlutverki sínu eins vel og kostur er og á sama tíma tryggja að borgarar, til 

dæmis foreldrar barna, geti leitað réttar síns telji þeir að brotið sé á þeim 

(barnaverndarlög nr. 80/2002).  

 Í nýrri stefnumótun um málaflokka sem tengjast börnum með fötlun er leitast við 

að veita þeim þjónustu með fjölskylduna þeirra sem heild að leiðarljósi. Það eru til dæmis 

lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 auk þess sem nú liggur fyrir Alþingi 

Íslands frumvarp til laga um þjónustu við fólk með miklar stuðningsþarfir. Þar er enn 

frekar kveðið á um að veita eigi fólki með miklar stuðningsþarfir aðstoð við að gæta 

réttinda sinna, meðal annars með aðstoð og leiðbeiningum frá réttindagæslumönnum 

sem starfa samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011 (lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk; þingskjal 571/2016-2017. Frumvarp til laga; þingskjal 

572/2016-2017: Frumvarp til laga). Einstaklingar ættu því að geta fengið upplýsingar og 

aðstoð við að gæta réttinda sinna óháð fötlun sinni eða stöðu gagnvart fötluðum 

einstaklingi. Umboðsmaður Alþingis hefur ekki látið reyna á leiðbeiningarskyldu 
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stjórnvalda gagnvart börnum með fötlun áður sem bendir til þess að lítil umræða hafi 

verið um stöðu þessara fjölskyldna fyrir tíma stjórnsýslulaganna. En þau eiga við þegar 

ekki er kveðið á um leiðbeiningarskyldu í sérlögum um þann hóp að öðru leyti en því að 

veita félagslega ráðgjöf (Umboðsmaður Alþingis, e.d.). Staða foreldra barna með fötlun 

hefur því batnað mikið með tilkomu breytinga í lagaumhverfinu hér á landi og 

stjórnsýslulaganna. Með tilkomu stjórnsýslulaganna hefur verið stigið eitt mikilvægt skref 

af mörgum í þá átt að styrkja stoðir félagslegrar ráðgjafar og leiðbeiningarskyldu 

(stjórnsýslulög nr. 37/1993; lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007). Fjölskylduhugtakið 

kemur ekki fyrir í eldri lögum sem getur gert félagsráðgjöfum erfitt fyrir að hugsa um 

fjölskylduna sem heild þegar verið er að veita þeim leiðbeiningar og finna styrkleika 

fjölskyldunnar sem heild. Því er nauðsynlegt fyrir félagsráðgjafa að fylgjast vel með 

breytingum á lagaumhverfinu þegar unnið er með málefni barna með fötlun og 

fjölskyldna þeirra. Þá þarf félagsráðgjafi einnig að vera meðvitaður um hvaða upplýsingar 

hann veitir foreldrum (Steven, 2007, bls. 276). 

3.2 Hvaða upplýsingar þarf að veita? - Upplýsingalög nr. 140/2012 

Upplýsingalög (nr. 140/2012) hafa það að markmiði að tryggja sem réttlátasta meðferð 

við meðferð opinberra gagna sem snúa að hagsmunum einstaklinga. Með þeim er 

tjáningarfrelsi einstaklinga og traust þeirra til stjórnsýslunnar tryggt að því leyti að málum 

er ekki dreift meira en þurfa þykir hverju sinni. Það getur til dæmis haft áhrif á starf 

félagsráðgjafa þegar þarf að gæta að málefnum barna með fötlun og fjölskyldna þeirra, 

til dæmis ef um er að ræða málefni tengd opinberum starfsmönnum. Þá er nauðsynlegt 

fyrir félagsráðgjafa að vera meðvitaður um stöðu þeirra skjólstæðinga, til dæmis þegar 

kemur að rannsóknarskyldu sem kveðið er á um í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 

(stjórnsýslulög nr. 37/1993).  

 Í upplýsingalögum (nr. 140/2012) er ekki getið um leiðbeiningarskyldu í sérákvæði 

en í lögunum eru nokkur ákvæði sem tengjast stjórnsýslulögum nr. 37/1993 á beinan eða 

óbeinan hátt. Í 5. grein upplýsingalaganna er getið um að veita skuli almenningi aðgang 

að öllum gögnum sem varða ákveðið mál sem gæti tengst þeim en í fimm greinum sem á 

eftir koma er kveðið á um á um gögn sem eru undanþegin þessu. Sé litið til starfa 

félagsráðgjafa sem vinnur með fjölskyldum barna með fötlun gætu þessi lög átt við 

leiðbeiningarskyldu eða ef nálgast þarf gögn sem eru opinber, til dæmis ef foreldrar eru 
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opinberir starfsmenn eða eiga hagsmuna að gæta hjá hinu opinbera. Það getur því verið 

vandasamt verk fyrir félagsráðgjafa að leiðbeina fjölskyldum barna með fötlun og því 

einnig nauðsynlegt fyrir félagsráðgjafa að vera meðvitaður um stöðu þeirra gagnvart 

öðrum lögum. Þau lög geta einnig haft mikla þýðingu, til dæmis ef foreldrar þurfa að 

leggja niður störf eða vera mikið frá vinnu vegna veikinda eða fötlunar barnsins síns 

(upplýsingalög nr. 140/2012; stjórnsýslulög nr. 37/1993). Þessi lög eru því nokkurs konar 

þak yfir önnur lög í ferlinu ef reynt hefur verið á flestar reglugerðir og úrræði til að veita 

börnum með fötlun og fjölskyldum þeirra þá aðstoð sem þau telja sig þurfa.  

3.3 Fleiri lög sem gætu átt við - málefni fólks með fötlun, félagsþjónusta og 

réttindagæsla  

Eins og fram hefur komið hefur orðið mikil þróun varðandi lög sem snúa að málaflokki 

fólks með fötlun á undanförnum árum sem felst í að gera það að virkari þjóðfélagsþegnum 

með sömu réttindi og ófatlaðir einstaklingar. Ætla má að þessar breytingar leiði til þess 

að nú sé meira litið til nærumhverfis barnsins og horft á styrkleika fjölskyldunnar í heild 

eða nærkerfis eins og það er skýrt í vistfræðikenningu Bronfenbrenners (Oswald, 2003, 

bls. 312). Fyrstu lögin um félagsþjónustu sveitarfélaga sem sett voru hér á landi árið 1991 

og voru þess eðlis að ná til allra þeirra sem þurftu á aðstoð lýðkerfisins að halda, án þess 

að tilgreina ákveðna hópa. Í gegnum árin hafa þessi lög þó tekið breytingum og hafa 

margir fleiri hópar sem þurfa á aðstoð lýðkerfisins að halda nú sína lagagrein í þessum 

lögum, til dæmis börn. Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er að stuðla að 

félagslegu og fjárhagslegu öryggi borgara sinna, og sjá um að veita þá þjónustu sem þeir 

þurfa á að halda (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Eftir að Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var lögfestur árið 2016 skuldbatt ríkið sig 

meðal annars til að veita ráðgjöf og leiðbeiningar til þeirra einstaklinga sem þess þurftu 

og þeirra sem tengjast þeim (þingskjal 572/2016–2017. Frumvarp til laga).  

Þegar þessi málaflokkur fluttist frá ríki til sveitarfélaganna árið 2011 tók 

félagsþjónustan við sértækri þjónustu við fólk með fötlun. Með lögum um réttindagæslu 

sem áður hefur verið fjallað um á að að tryggja fólki sem sem þess þarf stuðning við að 

gæta réttinda sinna þannig að stuðla megi að sjálfsákvörðunarrétti þeirra og gæta 

réttaröryggis. Þar skulu starfa svæðisbundnir réttindagæslumenn sem skulu aðstoða þá 

einstaklinga sem þess þurfa og aðstandendur þeirra við að gæta réttinda sinna. Í 
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frumvarpi til laga um þjónustu við fólk með miklar stuðningsþarfir (nr. 571/2016–2017) 

er einnig lagt til að breyta þjónustuforminu þannig að notandinn ráði meira sjálfur hvernig 

þjónustan er og að fjölskyldur einstaklinga með fötlun geti haft meiri stjórn á því hvernig 

þjónustan er framkvæmd að undangengnu mati sem kveðið er á um í 10. grein 

frumvarpsins. Síðan er lagt til að komið verði inn sérstöku ákvæði um frumkvæðisskyldu 

sem heimilar sveitarfélögum að veita einstaklingi þjónustu án þess að fyrir liggi greining á 

því hvort um fötlun af einhverju tagi er að ræða. Með því móti geta fjölskyldur sem hafa 

grun um að barn þeirra búi við fötlun af einhverju tagi leitað leiðbeininga og jafnvel fengið 

þjónustu án þess að fullvíst sé að barnið falli undir lögin um málefni fatlaðra. Þá á 

leiðbeiningarskylda við þó ekki liggi fyrir staðfesting á fötlun barnsins (þingskjal 571/2016-

2017. Frumvarp til laga). 

 Núgildandi lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 voru samþykkt um mitt ár 

1992. Markmið þeirra var að tryggja fötluðu fólki jöfn réttindi og sambærileg lífskjör á við 

aðra. Þar er til dæmis kveðið á um hvernig minni sveitarfélög geti staðið saman að rekstri 

félagsþjónustu á grundvelli laga um félagsþjónustu sem voru í gildi fyrir. Í lögunum er 

sérstaklega fjallað um málefni barna með fötlun og fjölskyldna þeirra í 9. kafla þar sem 

meðal annars er kveðið á um að mynda skuli þverfaglegt teymi til að aðstoða fjölskylduna 

og leiðbeina um réttindi og skyldur. Þessi lög tengjast því mörgum öðrum lögum sem eru 

mikilvæg í starfi félagsráðgjafa (lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). 

 Þar sem stjórnsýslulögin ganga ekki framar sérlögum eiga þau við ef kemur til þess 

að aðilar máls þurfa kæra niðurstöðu. Það er vegna þess að ekki er kveðið á um 

leiðbeiningarskyldu í þessum lögum. Það á við ef foreldrar telja til dæmis að barnið eigi 

rétt á meiri þjónustu eða annars konar þjónustu en það fær. Í takt við breytt lagaumhverfi 

á vettvangi félagsþjónustu sveitarfélaga á undanförnum árum hefur hugmyndafræðin um 

hvar þjónustan er veitt einnig breyst. Foreldrum er nú í auknum mæli gert kleift að fá 

fjárhagsaðstoð og aðstoð til að laga aðstæður sínar að fötluðum börnum sínum og 

fjölskyldu sinni og þjónustan því orðið fjölskyldumiðaðri. Leitast er við að þau geti verið 

sem mest með fjölskyldu sinni og fengið þjónustuna inn á eigið heimili, meðal annars með 

því að veita foreldrum ráðgjöf og þannig virkja það sem Bronfenbrenner kallar miðkerfi 

eða stofnkerfi eða þá sem standa fjölskyldunni næst, líkt og lög um barnavernd gera ráð 

fyrir (Steven, 2007, bls. 276; Oswald, 2003, bls. 312; Barnaverndarlög nr. 80/2002). Með 
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því að virkja tvö innstu kerfin í kenningu Bronfenbrenners er einnig verið að vernda rétt 

barnsins til að vera í því umhverfi sem því líður best í og framfylgja alþjóðasamningum.  

3.4 Réttur barnsins - Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarlög (nr. 80/2002) skilgreina barn sem einstakling undir átján ára aldri hafa 

það að markmiði að veita börnum sem búa við óviðunandi aðstæður sem stefna þroska 

þess og lífsgæðum í hættu viðeigandi aðstoð. Lögin eiga þau við um alla einstaklinga undir 

átján ára aldri sem dveljast hér á landi óháð þjóðerni og uppruna þeirra. Í 17. grein 

laganna er kveðið á um sérstaka tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum, 

hvort sem um er að ræða fötlun eða ekki. Þeim sem vinna með fötluðum börnum ber því 

skylda til að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þeir telja að hagir barnsins séu á einhvern 

hátt óviðunandi og fá leiðbeiningar um frekari úrræði í samstarfi við félagsþjónustu 

sveitarfélags sem viðkomandi barnaverndarnefnd vinnur með og starfar samkvæmt 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Þetta geta til dæmis verið úrræði eða 

leiðir sem stuðla að velferð og vellíðan barnsins (barnaverndarlög nr. 80/2002; lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Með vistfræðikenningu Bronfenbrenners, 

alþjóðasamninga og fjölskylduhugtakið í huga má ætla að tilgangurinn með þessum 

lögum sé einnig að reyna styrkja fjölskyldu og nærumhverfi barna með fötlun í hlutverki 

sínu með því að virkja fjölskylduna. Hið nýja lagaumhverfi sem tilheyrir réttindagæslunni 

og það frumvarp sem nú liggur fyrir á Alþingi Íslands um þjónustu fyrir fólk með miklar 

stuðningsþarfir styrkir þar með barnaverndarlögin. Í þeim lögum er að finna sérákvæði 

um leiðbeiningarskyldu við foreldra barna til að styrkja þau og veita þeim ráðgjöf. Þar gæti 

styrkleikanálgun félagsráðgjafa einnig reynst sterk til að aðstoða fjölskylduna við að finna 

út hverjir styrkleikar fjölskyldunnar eru og hvar hún þarf á aðstoð að halda (Oswald, 2003, 

bls. 312; þingskjal 571/2016-2017. Frumvarp til laga).  

 Ef litið er til leiðbeiningarskyldunnar má sjá að vísað er til hennar í sérstakri grein 

innan laga um barnavernd. Það getur verið mikilvægt að nýta það ákvæði þegar kemur að 

börnum með fötlun, þar sem þau eiga að stuðla að þroskavænlegu umhverfi sem 

barnavernd ber skylda til að grípa inn í og leiðbeina með ef foreldrar eiga í vandræðum. Í 

sumum tilfellum þykir ef til vill betra að foreldrar leggi alfarið niður störf og fái það sem 

kallað er foreldragreiðslur frá hinu opinbera. Það getur til dæmis átt við ef um viðamiklar 
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og flóknar fatlanir er að ræða. Önnur lög gilda um foreldra sem eru í þeirri stöðu 

(stjórnsýslulög nr. 37/1993; barnaverndarlög nr. 80/2002). 

3.5 Réttindi foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna sem þurfa að leggja 

niður störf 

Í þeim tilfellum þar sem veikindi barna teljast mjög alvarleg er umönnunarhlutverk 

foreldra ef til vill enn mikilvægara og krefst þess oft að þeir leggi niður störf. Getur það 

annað hvort verið alfarið eða tímabundið. Eins og fram hefur komið er það ítrekað mjög 

reglulega Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 að mikilvægt sé eftir fremsta megni að halda 

fjölskyldunni sem mest saman líkt og margar kenningar og alþjóðasáttmálar fjalla um. Hér 

á landi eru til lög um aðstoð við foreldra þessara barna (barnaverndarlög nr. 80/2002; lög 

um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006; lög um 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). 

 Markmið laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra (barna nr. 

22/2006) er að tryggja foreldrum barna með fötlun fjárhagsaðstoð ef þeir þurfa að leggja 

niður störf vegna alvarlegrar fötlunar eða veikinda barna sinna. Komi til þess að foreldrar 

þurfi að nýta sér þessi ákvæði þurfa foreldrar þó í fyrstu að klára öll réttindi sín hjá 

vinnuveitendum og stéttarfélögum áður en þessar greiðslur taka við (SFR – stéttarfélag í 

almannaþjónustu, e.d.). Fyrstu sex mánuðina þar á eftir eru þessar foreldragreiðslur 

oftast launatengdar og fá foreldrar þá um 80% af heildarlaunum sínum eða að hámarki 

kr. 518.600. Þessar greiðslur er einnig hægt að fá samhliða minnkuðu starfshlutfalli. Þurfi 

foreldrar enn að vera frá vinnu eða námi að sex mánuðum liðnum eiga foreldrar svo rétt 

á svokölluðum grunngreiðslum sem eru kr. 130.000 á mánuði. Ef barn andast á meðan 

foreldri nýtur þessara greiðslna getur foreldri áfram átt rétt á þeim í allt að einn mánuð 

frá andláti barns (lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 

22/2006). Foreldrar eiga ýmis réttindi samkvæmt lögum. Áhugavert getur því reynst að 

velta upp þeirri spurningu hvernig reynsla heimasveitarfélaga og foreldra barna með 

fötlun er í samhengi við alþjóðasáttmála og þau lög og reglugerðir sem gilda hér á landi.   



28 

 

4 Þjónusta við börn með fötlun á Íslandi 

4.1 Yfirfærsla á sértækri þjónustu ríkisins við fólk með fötlun frá ríki til sveitarfélaga 

Árið 2011 var ábyrgð á sértækri þjónustu við fólk með fötlun færð frá ríki til sveitarfélaga. 

Þetta reyndist stórt skref fyrir nokkur sveitafélög þar sem þau reyndust misvel í stakk búin 

til að takast á við þessi nýju verkefni.  

 Málefni fatlaðs fólks er málaflokkur sem oft er vandmeðfarinn og vanda verður til 

verka við breytingar líkt og þær sem áttu sér stað. Rannsókn Gylfa Jónssonar (2016, bls. 

450) sýnir meðal annars að mörgum þótti þessi flutningur eiga sér stað með of skömmum 

fyrirvara sem gaf mörgum sveitarfélögum lítinn tíma til undirbúnings. Við þennan flutning 

var þeim sveitarfélögum sem höfðu færri en 8000 íbúa gert skylt að gera samning við 

önnur sveitarfélög um þjónustu við fólk með fötlun. Mjög fá sveitarfélög voru talin vera 

nægilega stór til að geta sinnt þessum málaflokki ein. Reykjavíkurborg var þó eitt þeirra 

en að minnsta kosti eitt nágrannasveitarfélag þurfti að gera samning við Reykjavíkurborg. 

Í rannsókn Gylfa kemur einnig fram að leiðbeinandi reglur sem áttu að leiðbeina 

sveitarfélögum við þessi nýju verkefni hafi verið samdar eftir að flutningurinn átt sér stað. 

Það gerði mörgum sveitarfélögum erfitt fyrir að móta sér stefnu og framkvæmdaáætlanir 

í þessum málaflokki, auk þess sem ekki var talið að nægilegt fjármagn hefði fylgt 

málaflokknum við flutninginn. Það var því ýmsu sem var ábótavant þegar kom að þessum 

flutningi. Við þessar breytingar má ætla að leiðbeiningarskyldan sem sveitarfélögunum 

ber að sinna hafi orðið erfiðari, einkum vegna skorts á stefnumótun og fjármagni.  

 Það var þó ekki bara yfirstjórn sem breyttist heldur hefur lagaumhverfi 

málaflokksins verið í stöðugri þróun hér á landi á undanförnum árum sem felst í samráði 

við notendur þjónustu við fólk með fötlun og að litið sé á að þessi hópur geti verið virkur 

í samfélaginu með aðstoð, líkt og félagslega líkanið gengur út á. Í kjölfarið voru samþykkt 

lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk árið 2011 um leið og flutningurinn átti sér stað. Lögin 

eru þó enn í þróun og ekki hafa öll lagafrumvörp verið samþykkt. Þeirra á meðal er 

frumvarp til laga um þjónustu við fólk með miklar stuðningsþarfir sem felur meðal annars 

í sér að sett verði á fót notendaráð fyrir fólk með fötlun. Markmið með slíkum 

notendaráðum er að notendurnir sjálfir geti betur tekið þátt í mótun reglna um 

framkvæmd þeirrar þjónustu sem þeir fá hjá sveitarfélögum. Þá skal einnig gert 

einstaklingsmiðað mat fyrir hvern og einn einstakling þar sem þörf hans fyrir þjónustu er 
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metin og leyfa notandanum jafnframt að ráða hvernig og hvenær hann fær þjónustuna. 

Er það liður í valdeflingu til að gera fötluðu fólki kleift að ráða yfir eigin lífi (þingskjal 

571/2016-2017. Frumvarp til laga). 

 Með tilkomu laga nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk má ætla að 

leiðbeiningarskyldan hafi verið efld til muna með því að bjóða upp á þá aðstoð sem fólk 

með fötlun getur þurft á að halda við að fá upplýsingar um réttindi sín og nýta sér þau. Í 

frumvarpinu sem nú liggur fyrir Alþingi er einnig lagt til að tekin verði upp 

frumkvæðisskylda frá hendi sveitarfélaganna. Ef tekið er mið af barnaverndarlögum nr. 

80/2002 og lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 má telja líklegt að 

leiðbeiningarskyldan verði mun skýrari fyrir sveitarfélög og barnaverndarnefndir. Þá gæti 

félagsþjónustan til dæmis veitt foreldrum leiðbeiningar um aðstoð og þjónustu strax og 

minnkað þannig áhrif vandans áður en til greiningar kemur (barnaverndarlög nr. 80/2002; 

lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992; lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011). 

Réttindagæslunni er einnig ætlað að vera til stuðnings fyrir þá sem ekki geta leitað 

réttinda sinna sjálfir. Þá má einnig ætla að foreldrar barna með fötlun eigi sama rétt á 

upplýsingum um þau réttindi sem þau geta átt gagnvart vinnu eða eigin lífi hjá 

félagsþjónustunni. Réttindagæslan gæti einnig nýst vel í þeim efnum þó að ekki sé kveðið 

sérstaklega á um rétt foreldra barna með fötlun í lögum um réttindagæslu fyrir fólk með 

fötlun. Með þessi lög í huga er áhugavert að skoða hver reynsla foreldra barna með fötlun 

er af því að fá þjónustu miðað við þessi nýju lög sem hafa verið samþykkt á undanförnum 

árum (barnaverndarlög nr. 80/2002; þingskjal 571/2016-2017. Frumvarp til laga; lög um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011).  

4.2 Upplifun foreldra af þjónustu félagsþjónustu sveitafélaga  

Börn eru jafn misjöfn og þau eru mörg og því er ljóst að þjónustuþarfirnar eru misjafnar. 

Í bókinni Gleðigjafar (2012) er að finna frásagnir foreldra barna með fötlun af lífi sínu og 

hvernig það er að ala upp barn með fötlun. Sé litið til leiðbeiningarskyldunnar gagnvart 

börnum með fötlun og foreldrum þeirra má sjá að sú reynsla er mjög misjöfn. Flest börnin 

fá fyrstu greiningu í ungbarnavernd eða strax eftir fæðingu. Í einni frásögn segir móðir til 

dæmis frá því að lítill skilningur hafi verið hjá samstarfsmönnum hennar þegar hún hafði 

samband við þá skömmu eftir fæðingu barnsins síns sem grunur lék á að væri með fötlun. 

Um var að ræða móður sem hafði stofnað eigið fyrirtæki og var því í raun og veru eigin 
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yfirmaður. Hún hafði þó fengið greinargóðar upplýsingar um hvaða rétt barn hennar átti 

á þjónustu sérfræðinga og frá hendi sveitarfélagsins þegar kom að skólagöngu barnsins 

(Samantha Miles, 2012, bls. 238). 

 Flest barnanna sem fjallað var um í bókinni voru á forskólaaldri en hægt er að 

greina mikið óöryggi á meðal foreldra þeirra um framtíðina og hvers konar þjónustu þau 

komi til með að fá. Þá höfðu þau einnig áhyggjur af eigin högum og hlutverki sínu sem 

foreldrar barna sinna. Ljóst er þó að leikskólinn virðist í flestum tilfellunum tilbúinn til 

þess að taka á móti þessum börnum og veita þeim þroskavænlegt umhverfi og menntun 

við hæfi, þó að það fari eftir því hvar á landinu viðkomandi fjölskylda býr. Í einni 

frásögninni er því til dæmis lýst hvernig koma barns sem bjó á landsbyggðinni á leikskóla 

var undirbúin af sveitarfélaginu. Barnið gat átt það á hættu að fara í öndunarstopp og var 

undirbúningur fólginn í því að fá sérfræðinga frá Barnaspítala Hringsins sem höfðu annast 

barnið til að koma og vera með fræðslu fyrir allt starfsfólk leikskólans um rétt viðbrögð. 

Þá var slökkvilið staðarins einnig fengið í heimsókn með sjúkrabíl til að hægt væri að 

útskýra fyrir börnunum að þetta barn gæti farið í öndunarstopp (Steinunn Björg 

Gunnarsdóttir, 2012, bls. 79). Svipuð frásögn foreldris sem var búsett á 

höfuðborgarsvæðinu var að sama skapi jákvæð þegar kom að leikskólanum. Þó var ekki 

eins auðsótt að fá sérfræðinga til að vera með fræðslu af hálfu leikskólans þar sem það 

voru lengri boðleiðir þegar kom af því að leita upplýsinga um réttindi foreldris og barnsins 

í þeim efnum. Það foreldri kveið grunnskólagöngu barnsins meira þar sem ekki var vitað 

hvar barnið myndi standa og óvíst hvort grunnskólinn væri til í samstarf, meðal annars 

vegna óvissu um fjármagn til þess. Það foreldri minntist einnig á að erfiðara væri að leita 

upplýsinga þegar kæmi að menntun og foreldrar væru oft látnir bera ábyrgð á að leita 

upplýsinga fyrir skóla barna sinna, til dæmis þegar kemur að hjálpartækjum til að nota 

innan skólans. Önnur móðir tekur í sama streng í frásögn sinni og segist kvíða 

grunnskólagöngu barnsins síns þar sem inntökuskilyrði eina sérskólans á 

höfuðborgarsvæðinu útiloka stóran hóp barna. Þá er deilt um hvort nægilegt fjármagn 

fylgi fötluðum börnum inn í almenna skólann (Daníel Ómar Viggósson, 2012, bls. 159; 

Sesselja María Sveinsdóttir, 2012, bls. 38).  

  Viðtalsrannsóknir sem hafa verið gerðar á stöðu foreldra barna með fötlun í 

samfélögum víða í heiminum sýna fram á að margir þættir styðja við það sem þegar hefur 
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verið sagt. Þættir á borð við viðhorf foreldra, hjúskaparstöðu, fjárhag og félagslega stöðu 

foreldra fyrir fæðingu fatlaðs barns hafa mikið að segja um hvernig foreldri tekst á við nýtt 

hlutverk sitt. Ekki eru til margar viðtalsrannsóknir um stöðu foreldra barna með fötlun hér 

á landi en miðað við þessar dæmisögur samanborið við rannsóknir sem gerðar hafa verið 

í öðrum löndum má ætla að álag á foreldra þessara barna sé mikið og verði meira eftir því 

sem börnin verða eldri. Að þurfa hugsa um grunnskólagöngu barnsins fljótlega eftir 

fæðingu kann að þykja mjög skrýtið. Margar dæmisögur sem hafa verið ritaðar sýna að 

hér á landi er unnið eftir félagslega líkaninu þar sem foreldrar fá aðstoð við að finna 

þroskavænlegt umhverfi við hæfi fyrir börn sín og hafa af því góða reynslu, að minnsta 

kosti á fyrstu æviárum barnsins. Þá fá þeir upplýsingar um þjónustu fyrir barnið en minna 

virðist hugað að foreldrum, til dæmis varðandi réttindi á vinnumarkaði sem og eigin lífi 

þeirra og fjölskyldunnar (Akturk og Aylaz, 2017, bls. 346; Lawenius og Veisson, 1996, bls. 

199; Loft, 2011, bls. 38; Thelma Þorbergsdóttir, 2012).  

   Leiðbeiningarskyldu stjórnvalda er því misjafnlega vel sinnt þegar kemur að 

börnunum og virðist það oft fara eftir sveitarfélögum og viðhorfum sem þar ríkja í garð 

barna með fötlun. Sveitarfélögin eru misstór og því getur reynsla foreldra af því að flytja 

á milli sveitarfélaga gefið góðar upplýsingar um mismuninn sem er á milli sveitarfélaga 

varðandi þjónustu við börn með fötlun.  

4.3 Mismunandi þjónusta á milli sveitarfélaga 

Þjónustusvæði félagsþjónustu sveitarfélaga hér á landi eru misstór og og fjöldi íbúa þeirra 

mismargir. Foreldrar tala margir um að félagsþjónustur í sveitarfélögum þeirra eigi erfitt 

með að hafa yfirsýn yfir þarfir fjölskyldunnar þar sem kerfin tala ekki saman. Fjölskyldur 

barna með fötlun lenda því oft í því að þurfa leita sjálfar að upplýsingum um réttindi sín, 

bæði gagnvart sjálfum sér og barninu sínu en hér á landi getur það þó reynst misjafnt á 

milli sveitarfélaga (Thelma Þorbergsdóttir, 2012). Íslensk móðir drengs sem býr við væga 

hreyfihömlun og er hér getið undir dulnefni hafði þetta um málið að segja: 

 
Fyrstu átta ár Danna fengum við óskaplega lélega þjónustu út á landi og þar fengum við 
ekki félagslega ráðgjöf, við fengum ekki upplýsingar um þá þjónustu sem hann átti rétt á, 
hann fékk ekki þá þjónustu sem hann átti rétt á, við fengum ekki þá félagsþjónustu sem 
við áttum rétt á, það var aldrei starfandi félagsráðgjafi. 

 
Þegar við flytjum í þetta hverfi þá látum við vita af því, bara í gegnum skólann, að þarna 
sé nemandi með ákveðnar sérþarfir og í kjölfarið er okkur komið í samskipti, bara strax, 
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við Þjónustumiðstöðina okkar, og okkur er úthlutaður ráðgjafa, bara strax og hún sinnti 
þessari leiðbeiningarskyldu bara mjög vel (móðir fatlaðs drengs, munnleg heimild, 11. 
október 2017).  

 

Frásögnunum kemur því flestum saman um að leiðbeiningarskyldunni sé misjafnlega sinnt 

á milli sveitarfélaga. Sé litið til þeirra lagabreytinga sem nú eru að koma til framkvæmda 

hér á landi má ætla að jákvæðar breytingar séu í vændum, til dæmis með tilkomu 

réttindagæslu fyrir fólk með fötlun (Thelma Þorbergsdóttir, 2012). Það er góðs viti í ljósi 

þess að rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis á stöðu foreldra barna með fötlun 

benda til þess að þjónusta félagsráðgjafa skipti miklu máli fyrir þá. Þverfagleg vinna með 

þarfir allrar fjölskyldunnar í huga getur minnkað líkurnar á neikvæðri upplifun foreldra 

sem eignast barn með fötlun. Í rannsókn Squires og Kramaric‐Trojaks (2003, bls. 299) 

kemur fram að foreldrar telja þjónustu félagsráðgjafa með mikilvægustu þáttunum í 

þeirra lífi þegar kemur að því að fá þjónustu bæði fyrir sig og barnið sitt. Sú rannsókn tekur 

reyndar ekki til Íslands en sýnir engu að síður mikilvægi félagsráðgjafa sem eru þó ekki við 

störf í öllum sveitarfélögum sem hefur þar af leiðandi áhrif hvernig leiðbeiningarskyldunni 

er sinnt. Í einhverjum tilfellum fara því lög og reglur og þar með réttindi fram hjá 

foreldrum íslenskra barna sem búa við fötlun sem gerir það meðal annars að verkum að 

styrkleikar fjölskyldunnar uppgötvast ekki og erfitt er að horfa á fjölskylduna sem eina 

heild líkt og vistfræðikenning Bronfenbrenners og styrkleikanálgun félagsráðgjafa gera 

ráð fyrir (Steven, 2007, bls. 276; Oswald, 2003, bls. 312).  
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5  Umræður 

Reynsla foreldra barna með fötlun af þjónustu fyrir sig og börn sín virðist vera mjög 

misjöfn eftir sveitarfélögum. Með nýjum lögum um þjónustu við fólk með miklar 

stuðningsþarfir er þó litið til þess að fagfólk taki frumkvæði að því að veita börnum með 

fötlun og fjölskyldum þeirra ráðgjöf og leiðbeiningar. Þegar grunur vaknar um fötlun af 

einhverju tagi hjá barni ætti því að fara ákveðið ferli í gang, einnig hjá sveitarfélögum. Ekki 

þykir jafn sjálfsagt að foreldrar fái upplýsingar um réttindi sín hvorki gagnvart barni sínu 

né sjálfum sér. Réttindi foreldra á vinnumarkaði reynast oft lítil, nema ef fötlun barnsins 

kemur í ljós við fæðingu. Ef fötlun barns kemur í ljós seinna eru réttindi foreldranna önnur 

og minni sem gerir þeim ef til vill erfiðara fyrir að geta sinnt hlutverki sínu sem 

aðalumönnunaraðili barnsins. Eins og nefnt hefur verið var sjálfsagt að leita samstarfs við 

heilbrigðiskerfið fyrir barn sem var að byrja á leikskóla út á landi en það virtist ekki vera 

jafn sjálfsagt á höfuðborgarsvæðinu. Í sumum sveitarfélögum voru til dæmis ekki 

starfandi einstaklingar með menntun til að sinna leiðbeiningarskyldunni gagnvart börnum 

með fötlun og foreldrum þeirra og því skorti oft samræmi á milli aðila sem voru að vinna 

með barninu og fjölskyldu þess. 

Sú stefna að aðstoða foreldra við að vera helsti umönnunaraðili barns síns, er ef 

til vill ekki nógu skýrt í framkvæmd þegar kemur að stefnumótun í málefnum fólks með 

fötlun, miðað við hina nýju stefnumótun. Fjölskyldan stendur oft frammi fyrir því að þurfa 

að leita upplýsinganna sjálf sem getur tekið langan tíma og því getur verið erfitt fyrir 

félagsráðgjafa að horfa á fjölskylduna sem heild. Sé litið til eldri laga í tengslum við 

kenningar hafa íslensk lög breyst þannig að félagsráðgjafi getur meira unnið út frá 

styrkleikanálgun og nærkerfi samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners. Með 

lögfestingu Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun og breyttu 

lagaumhverfi í kjölfar þess hafa þessir einstaklingar orðið meiri þátttakendur í 

samfélaginu og hafa fengið ákveðin réttindi. Einnig er frumkvæðisskylda í einu af hinu 

nýja lagafrumvarpi sem nú liggur fyrir Alþingi. Markmið hennar er að hið opinbera geti 

hjálpað einstaklingum án þess að greining sérfræðinga liggi fyrir sem gæti gert foreldrum 

barna með fötlun lífið auðveldara og einnig fjölskyldum þeirra í heild.  

 Af þessu er ljóst að fleiri rannsóknir þyrfti að gera á stöðu foreldra barna með 

fötlun eftir sveitarfélögum. Með því móti væri ef til vill hægt að bæta 
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leiðbeiningarskylduna og stefnumótun í þessum málaflokki þar sem þess er þörf, til 

dæmis með því að ráða fleiri félagsráðgjafa til starfa í minni sveitarfélögum. Þegar ekki 

eru starfandi sérfræðingar á borð við félagsráðgjafa þá vinna kerfin ekki saman að högum 

barna með fötlun og fjölskyldna þeirra sem oft er á skjön við lög og reglur, til dæmis þegar 

kemur að því að horfa á fjölskylduna sem eina heild líkt og fræðin í dag leggja áherslu á. 

Lög og reglur eru mjög skýrt skrifuð hér á landi en misjafnt er hvernig framkvæmdin er 

þegar kemur að börnum með fötlun og fjölskyldum þeirra.  
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6  Lokaorð 

Ljóst er að víða er pottur brotinn hvað varðar framkvæmd þjónustu við fjölskyldur 

einstaklinga með fötlun. Foreldrar eru oftast ánægðir með þjónustuna sem börnin þeirra 

fá og framkvæmd þeirra gagnvart börnum sínum, þó gengur þeim misjafnlega að fá 

upplýsingar um hana. Þegar fötlun barnanna kemur í ljós, hvort sem það er í fæðingu eða 

á leikskólaaldri er mjög vel tekið á málum barnanna, hvort sem er frá hendi 

greiningaraðila eða leikskóla. Þegar barn hins vegar kemst á skólaaldur er eins og kerfið 

sleppi takinu og varpi enn frekari ábyrgð yfir á foreldrana. Þá verður starf félagsráðgjafa 

ef til vill enn mikilvægara og því mikilvægt er að þeir séu starfandi í sem flestum 

sveitarfélögum. 

Upphaflega var ætlunin að fjalla eingöngu um foreldra barna með hreyfihömlun en 

það reyndist mun erfiðara þar sem heimildirnar eru fáar og lagaumhverfið hefur verið að 

breytast mikið á undanförnum misserum er ljóst að mörgum spurningum er líklega enn 

ósvarað fyrir félagsráðgjafa varðandi þessar breytingar. Eflaust væri hægt að gera fleiri 

rannsóknir frá mörgum sjónarhornum til að finna út hvernig vinnuaðferðir henta best fyrir 

félagsráðgjafa með aukna valdeflingu í huga fyrir fólk með fötlun. Notendaráð og samráð 

við aðstandendur gætu reynst góður vettvangur fyrir félagsráðgjafa til að aðlaga aðferðir 

sínar af breyttu lagaumhverfi þegar fram í sækir og til að gera rannsóknir á stöðu einstakra 

hópa fólks með fötlun, eins og til dæmis barna og foreldra þeirra.  
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