
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvinnumál fólks með fötlun: 

Eru hæfingarstöðvar í takt við stefnur í 

nútímasamfélagi? 

 

 

Guðrún Skúladóttir  

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs   

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild  

 

 

 

 





 

Atvinnumál fólks með fötlun:                                                       

Eru hæfingarstöðvar í takt við stefnur í nútímasamfélagi? 

  

Guðrún Skúladóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræði 

Leiðbeinandi: Berglind Bergsveinsdóttir 

 

 

Þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Ágúst 2018 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvinnumál fólks með fötlun:                                                                                        

Eru hæfingarstöðvar í takt við stefnur í nútímasamfélagi? 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs  

í Þroskaþjálfafræði við íþrótta-, tómstunda og þroskaþjálfadeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Guðrún Skúladóttir 2018  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



3 

Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um atvinnumál fólks með fötlun en atvinnuþátttaka þess hefur að mestu 

verið í aðgreindum úrræðum í gegnum tíðina. Í ritgerðinni er skoðað hlutverk 

hæfingarstöðva í nútímasamfélagi. Stuðst verður við samning Sameinuðu þjóðanna, lög um 

málefni fatlaðra og reglugerð um atvinnumál fatlaðra. Atvinnutækifæri fatlaðs fólks verða 

skoðuð í sögulegu samhengi og staðan í dag er skoðuð í stærstu sveitarfélögum landsins. 

Verkefnið er fræðileg úttekt en vegna þess hversu lítið var til af gögnum, þá voru tekin viðtöl 

við fagfólk sem hefur reynslu í málaflokknum. Niðurstöður benda til þess að fólk ílengist inni 

á hæfingarstöðunum vegna þess hversu fá önnur úrræði eru í boði.   
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Formáli 

Þetta verkefni er lokaverkefni í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta efni var sú að ég hafði ekki mikla þekkingu á því og vildi 

vita meira, sérstaklega eftir að ég fór í heimsókn á hæfingarstöð í námi mínu í 

þroskaþjálfafræði. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Berglindar Bergsveinsdóttur og færi ég 

henni mínar bestu þakkir fyrir leiðsögnina. 

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 ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2018 

 

_________________________________  

Guðrún Skúladóttir 
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1 Inngangur 

Í fyrirspurnatíma á Alþingi árið 1994 spyr þingmaðurinn Svavar Gestsson félagsmálaráðherra 

um verndaða vinnustaði. Hann spyr m.a. um launakjör fólks sem starfar á slíkum stöðum og 

hvernig þau séu ákveðin, um lífeyrisréttindi og hver sé stefna stjórnvalda varðandi þessi mál 

(Þingskjal nr. 305/1994). Á þessum tíma hafði nefnd á vegum ráðuneytisins verið að störfum 

frá því í nóvember 1992 og hafði ekki enn lokið störfum þegar fyrirspurnin kom fram. 

Hlutverk nefndarinnar var að koma fram með ýmsar hugmyndir um aðgerðir í atvinnumálum 

fatlaðra sem ráðuneytið ætlaði að nota til að taka ákvörðum um framtíðaráform í 

atvinnumálum fólks með fötlun. Nefndin hafði sent frá sér tvær áfangaskýrslur á þessum 

tíma, þar sem ein af tillögunum var að skipa ætti samninganefnd sem ætti að sjá um að 

semja um laun, réttindi og skyldur fatlaðra starfsmanna í verndaðri vinnu (Þingskjal nr. 

881/1994–1995). 

Í svari ráðherra kemur fram að verndaðir vinnustaðir vinni samkvæmt lögum nr. 59/1992 

um málefni fatlaðra. Samkvæmt þeim sé það ekki lengur skylda hins opinbera að koma á fót 

vernduðum vinnustöðum og þess vegna hafi dregið úr vægi þeirra, enda sé nú lögð áhersla á 

möguleika fatlaðra til vinnu á almennum vinnumarkaði. Ráðherra talar svo um 30. grein 

laganna um hlutverk verndaðra vinnustaða en segir jafnframt: „[Á] mörgum vernduðum 

vinnustöðum eru mörkin óljós varðandi hæfingu og vinnu“ (Þingskjal nr. 881/1994–1995).  

Af svari ráðherra að dæma, þá virðast menn halda að fljótlega fari að draga úr starfsemi 

verndaðra vinnustaða og hæfingarstöðva með breyttum viðhorfum í samfélaginu og 

möguleikar fatlaðra til að stunda vinnu á almenna vinnumarkaðnum fari að aukast. En 

hvernig er þá staðan í dag? Það er áhugavert að skoða hvernig þessi mál hafa þróast 

undanfarin ár. 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem Ísland er aðili að, kemur 

fram að fatlað fólk skuli hafa jöfn grundvallarmannréttindi. Í 26. grein samningsins er fjallað 

um hæfingu og endurhæfingu. Markmiðið með hæfingunni er að fólk öðlist m.a. sem mesta 

starfsgetu og geti tekið þátt í lífinu á öllum sviðum án aðgreiningar. 27. grein samningsins 

fjallar um atvinnumálin. Þar kemur fram að réttur fólks með fötlun til vinnu skuli 

viðurkenndur til jafns við aðra og aðvinnuumhverfið skuli vera án aðgreiningar. Í lögum um 

málefni fatlaðra nr. 59/1992 kemur fram að það skuli veita fólki með fötlun þá þjónustu sem 

það þarf til að geta lifað og starfað í samfélagi við aðra. Stór hluti af fullorðnu fólki með 

fötlun hefur verið aðgreint frá öðrum í samfélaginu meirihlutann af sínu lífi. Það hefur verið 

sagt að fólk með fötlun sé sá hópur sem hefur verið mest „útskúfaður“ frá almennri þátttöku 

í samfélaginu (Walmsley, J. og Downer, J. 2002). 
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Fólk með fötlun óttast það að fá ekki starf á almennum vinnumarkaði. Af þeim ástæðum 

er það hrætt um að festast í úrræðum sem eru aðgreind og einhæf. Það hefur komið í ljós í 

rannsóknum að fatlað fólk vill vinna á almennum vinnumarkaði frekar en að vera í 

vernduðum úrræðum (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

Í þessu verkefni ætla ég að skoða hæfingarstaði sem eru sérstaklega ætlaðir fólki með 

fötlun, hlutverk þeirra og tengsl við atvinnulífið. Það er erfitt að ætla að fjalla um hæfingu án 

þess að tala um verndaða vinnustaði líka, til að geta skoðað hvaða munur er á stöðunum. 

Í þroskaþjálfanáminu fór ég í heimsókn á verndaðan vinnustað og hæfingarstöð. Fljótlega 

upp úr því vaknaði svo spurningin um það hver réttindi þessa starfsfólks væri og 

atvinnumöguleikar. Ástæðan fyrir því að áhugi minn kviknaði er að á þessum vinnustað voru 

nokkrir starfsmenn búnir að vinna þarna í mörg ár og sumir höfðu ekki unnið annars staðar 

en þarna. 

Ég ætla að skoða spurningu mína út frá samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólk, lögum um málefni fatlaðra og reglugerðinni um atvinnumál fatlaðra. Einnig ætla 

ég að fjalla um kenningar sem skoða mikilvægi þess að hafa atvinnu og áhrif þess á andlega 

heilsu okkur.  

Við vinnslu þessa verkefnis hitti ég þrjá einstaklinga sem eru að vinna innan 

málaflokksins til að fá upplýsingar um stöðuna í dag. Þeir voru: Verkefnisstjóri hjá 

Vinnumálastofnun, forstöðumaður vinnustofunnar Ás og formaður Hlutverks og sá þriðji 

kom frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Ég hafði skrifað þeim tölvupóst nokkru áður með 

upplýsingum um það efni sem ég var að vinna að og með ósk um að fá að hitta þá. Ég hitti 

viðmælendur mína á þeirra vinnustað. Ég spurði þá alla sömu spurninganna sem ég hafði 

samið fyrirfram. Ég fékk að taka upp samtölin og nota sem heimildir í verkefnið. Ég sendi 

tölvupóst til Velferðarráðuneytisins til að fá upplýsingar og einnig á átta vinnustaði sem eru 

sérstaklega ætlaðir fyrir fólk með fötlun. 

Verkefnið skiptist í sex kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um það hvað hæfing og iðja eru, hver 

markmið þeirra eru og mikilvægi fyrir fólk með fötlun. Í öðrum kafla er skoðað mikilvægi þess 

að hafa atvinnu og hversu mikilvægt það er einstaklingum að fá að taka ákvörðun sjálfir er 

varðar þeirra eigið líf. Þar næst eru skoðuð opinber viðmið og hvað þau segja um atvinnumál 

fatlaðra einstaklinga. Í kafla fimm verður fjallað um atvinnutækifæri fatlaðs fólks í gegnum 

tíðina og að lokum er skoðað hvernig staðan er í dag í stærstu sveitarfélögum landsins. Í 

umræðukaflanum, sem er lokakaflinn, er dregið saman það sem hefur verið fjallað um í 

verkefninu. 
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2 Atvinnutækifæri fatlaðs fólks í sögulegu ljósi   

Fyrr á öldum var talið að fólk sem var með fötlun, andlega vanheilt eða sjúkt væri haldið 

illum öndum og var það þess vegna útskúfað úr samfélaginu. Í byrjun 18. aldarinnar fara 

hjátrú, ótti, fordómar og hindurvitni að víkja vegna framfara í læknavísindum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Í þessum kafla verður fjallað um hvernig atvinnumálin voru hjá fólki 

með fötlun á tímum bændasamfélagsins. Einnig verður fjallað um læknisfræðilega 

sjónarhornið, breska félagslega líkanið um fötlun og norræna tengslasjónarhornið á fötlun. 

2.1 Á tímum bændasamfélagsins 

Í bændasamfélaginu íslenska hér áður fyrr, gat fólk með fötlun oft tekið meiri þátt í einfaldari 

störfum án þess að þurfa sérstaka þjálfun til þess. Því meira sem fólk lagði af mörkum, því 

betur aðlagaðist það samfélaginu og umburðarlyndið gagnvart því var meira (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Á þessum árum þurftu allir að leggja sitt af mörkum, bæði börn og 

fullorðnir, enda var lífsbaráttan hörð. Þeir sem ekki gátu tekið þátt í sveitarstörfunum, vegna 

fötlunar eða aldurs, voru upp á náð og miskunn ættingja sinna komnir til að komast af og ef 

þeir voru ekki aflögufærir þá var það hreppurinn sem átti að sjá um þá (Eiríkur Smith, 2013). 

Sá sem ekki gat séð fyrir sér var kallaður ómagi og voru ómagar flokkaðir í erfðaómaga og 

þjóðfélagsómaga. Erfðaómagi var sá sem ættingjar áttu að sjá um en þjóðfélagsómagi var á 

vegum hreppsins, það má ætla að stærsti hópurinn af þeim hafi verið fólk með fötlun 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

2.2 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar á síðari hluta 18. aldar og á 19. öld, fyrst á Englandi og síðar í 

Vestur-Evrópu, urðu miklar breytingar á lífsháttum fólks. Framleiðslan fór frá heimilunum yfir 

til risastórra verksmiðja. Fólk fór að flytja úr sveitunum í þéttbýlið og stóru borgirnar fóru að 

myndast. Störfin urðu flóknari en þau höfðu verið í sveitinni, tæknilegar nýjungar komu sem 

ollu því að fólk með fötlun átti ekki eins greiðan aðgang að vinnumarkaðinum eins og áður 

(Eiríkur Smith, 2013; Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Fljótlega á seinni hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldarinnar fóru að koma fram 

kenningar fræðimanna í erfðafræði, því var haldið fram að andlegur vanþroski gengi í erfðir. 

þessir einstaklingar voru taldir úrkynjaðir og gallaðir frá náttúrunnar hendi og af þessum 

ástæðum var talin þörf á því að vernda samfélagið fyrir þessu fólki og minnka hættuna á því 

að viðhalda lélegum kynstofni (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Upphafsmaður læknisfræðilega sjónarhornsins er félagsfræðingurinn Talcott Parson. 

Hann stillti upp fötlun sem andstæðu þess sem talið var heilbrigt og eðlilegt og hún væri 

eitthvað sem þyrfti að laga. Fötlunin var álitin vera mikill harmleikur í lífi einstaklingsins og 
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fjölskyldu hans og litið svo á að skerðingin væri ástæðan fyrir öllum hans vandamálum. Ekki 

var tekið tillit til ytri aðstæðna eða umhverfis hans og litið var á fólk sem fórnarlömb 

(Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Árið 1936 komu fyrstu lögin um þjónustu við fatlað fólk á Íslandi en það voru fávitalögin 

svokölluðu. Í 1. gr. laganna kemur fram að ríkið skuli reisa og starfrækja skólaheimili og 

hjúkrunarhæli fyrir fólk með fötlun sem var talið að gætu ekki unnið og fyrir þau börn sem 

gátu ekki lært sér til gagns. Þar er einnig tekið fram að ríkið skuli starfrækja vinnuhæli: 

„Vinnuhæli, eitt eða fleiri, fyrir fullorðna fávita, sem vinnufærir eru að einhverju leyti, en 

verða þó að teljast ófærir til að vinna alveg fyrir sér eða stunda vinnu á almennum heimilum“ 

(Lög um fávitahæli nr. 18/1936). 

Vegna peningaleysis ríkissjóðs var ekki byrjað á byggingu stofnananna fyrr en árið 1944 á 

Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði. Það fólk sem þar bjó var svo flutt á Kópavogshæli þegar það 

var stofnað árið 1952. Árið 1967 tóku svo gildi lög um fávitastofnanir. Samkvæmt þeim 

lögum átti ríkið að reka eitt aðalhæli eins og það var kallað þá og var það Kópavogshæli sem 

varð jafnframt stærsta stofnunin. Um atvinnumálin í lögunum var sagt: „Fávitahæli skulu sjá 

vistmönnum fyrir þurftum þeirra, þar með talinni læknishjálp, aðhjúkrun og gæzlu, svo og 

þeim, sem til þess eru hæfir, fyrir kennslu, vinnuþjálfun og vinnuaðstöðu, hverjum í samræmi 

við getu sína. Dagvistarheimili hafa sömu skyldur við vistmenn með þeim takmörkunum, sem 

af dagvist leiða“ (Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967). 

Á sólarhringsstofnunum var litla vinnu að hafa fyrir íbúana, þó að það kæmi skýrt fram í 

lögunum að stofnanirnar ættu að sjá íbúunum fyrir vinnu samkvæmt getu hvers og eins. Á 

Kópavogshæli voru t.d. ekki teknar í notkun vinnustofur fyrr en árið 1983 (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Unnin var skýrsla að tilskipan Alþingis en samkvæmt erindisbréfi dags. 

4. júlí 2012 var nefndinni falið að skoða vistun barna á Kópavogshæli. Í skýrslunni kemur 

fram að frá upphafi hafi þeir einstaklingar sem höfðu vægari þroskahömlun tekið þátt í 

störfunum inni á deildunum eins og annað starfsfólk. Í skýrslunni kemur fram að þau hafi 

fengið örlitla þóknun fyrir (Hrefna Friðriksdóttir o.fl. 2016). 

2.3 Breska félagslega líkanið um fötlun 

Rannsóknir Goffmans og fleiri fræðimanna á sjöunda áratug síðustu aldar um áhrif altækra 

stofnana (total institutions) á líf íbúanna og sú vitneskja að fólk bjó þar við óviðunandi 

aðbúnað og ómannúðlega meðferð, átti stóran þátt í því að umbótastarf fór að hefjast í 

málefnum fatlaðra og liður í því var að loka þessum stofnunum. Fræðimenn fóru í kjölfarið 

að rannsaka og skoða fötlun sem félagslega mótað fyrirbæri (Rannveig Traustadóttir 2006). 

Upp úr 1970 fór að berast hingað til lands hugmyndafræðin um „eðlilegt líf“ en með 

henni varð breyting á skipulagi og þjónustu við fatlað fólk og þá sérstaklega við fólk með 
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þroskahömlun. Aukin áhersla var lögð á rétt fólks til að lifa eins eðlilegu lífi og hægt var, fólk 

átti að búa og starfa við eðlilegar aðstæður og taka þátt í samfélaginu með þeirri aðstoð sem 

hver og einn þurfti (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Nirje, 1980). 

Þekktasta félagslega sjónarhornið á fötlun er breska félagslega líkanið. Þær hugmyndir 

sem liggja þar til grundvallar komu upphaflega frá samtökum fólks með fötlun í Bretlandi. 

Samtökin mótmæltu því að fatlaðir væru útilokaðir frá þátttöku í samfélaginu og kröfðust 

þess að fá aðgang að öllum þáttum samfélagsins eins og aðrir íbúar þess, t.d. hvað varðar 

menntun, atvinnu, fjölskyldulíf og búsetu. Í kjölfarið var gerður skýr greinarmunur á 

skerðingu vegna líkamlegra eða andlegra takmarkana og skertrar færni og fötlunar sem felst í 

félagslegum og menningarlegum hindrunum. Það er að segja að fólk sé gert fatlað af 

samfélaginu, það setji þessar félagslegu hindranir og útiloki með því hinn fatlaða frá almennri 

þátttöku í samfélaginu. Með þessu var læknisfræðilegum skilgreiningum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á fötlun hafnað (Rannveig Traustadóttir, 2006; Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). 

Gagnrýnendur á líkanið hafa talað um að það sniðgangi hagsmuni fólks með ákveðnar 

tegundir skerðingar. Ofuráhersla sé lögð á félagslegar hindranir og litið sé framhjá 

skerðingunni hjá einstaklingum og áhrifunum sem hún hefur á daglegt líf þeirra. Fötlun er 

talin vera samspil líffræðilegra, sálfræðilegra, menningarlegra, siðferðislegra og pólitískra 

þátta (Shakespeare, 2006). Fleiri telja þó að líkanið gegni mikilvægu hlutverki vegna þess að 

það líti svo á að hægt sé að ryðja í burtu manngerðum hindrunum og því sé það enn í fullu 

gildi, en nauðsynlegt sé að þróa það og endurskoða (Rannveig Traustadóttir 2006; Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir og.fl., 2013). 

Með lögunum um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 var hafin uppbygging á úrræðum 

fyrir fólk með þroskahömlun um allt land og voru lögin að margra mati talin eitt stærsta 

framfaraskref sem hefur verið stigið á landinu í þessum málaflokki. Þjónustunni var nú 

stjórnað í því umhverfi sem einstaklingurinn var í. Landinu var skipt upp í átta þjónustusvæði 

og komu heimamenn að stjórn og uppbygginu í gegnum svokallaðar svæðisstjórnir, en allt 

fjármagn kom úr ríkissjóði, sem síðar breyttist í svæðisráð og urðu áhrif heimamanna þá 

minni. Svæðisstjórnir fengu heimild til að ráð sér framkvæmdastjóra og með tímanum þá 

þróaðist þetta kerfi í það sem var þekkt sem svæðisskrifstofur málefna fatlaðra. Þær fóru 

með yfirstjórn málaflokksins á hverju þjónustusvæði, m.a. yfirumsjón með þeim 

vinnustöðum sem ætlaðar voru fólki með fötlun og reknir voru á vegum ríkisins (Friðrik 

Sigurðsson, 2012, Kristján Valdimarsson, 2003). 

Í lögunum um málefni fatlaðra nr. 41/1983 var markmiðið það sama og áður, þ.e. að 

tryggja að fólk með fötlun byggi við sömu lífskjör og aðrir íbúar þessa lands. Einnig kemur 

fram að atvinnu- og endurhæfingarmál skuli vera skipulögð á hverju svæði fyrir sig. Á þessum 
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tíma þótti líka mikilvægt að koma upp vernduðum vinnustöðum og hæfingarstöðvum á sem 

flestum svæðum til að sinna þeim hópi sem ekki gat vegna fötlunar sinnar unnið á hinum 

almenna vinnumarkaði (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

2.4 Norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

Hinn læknisfræðilegi skilningur á fötlun hefur frá því um 1970 verið gagnrýndur á 

Norðurlöndunum og talið að það ætti að líta til annarra þátta, einkum félagslegra. Jan 

Tøssebro, sem var norskur fræðimaður, taldi að hægt væri að greina sameiginlegar 

hugmyndir á öllum Norðurlöndunum og átti hann þá við áherslu á tengsl einstaklings með 

fötlun við umhverfi sitt (Tøssebro, 2004). Á þessum tíma var athyglin ekki einungis á að þjálfa 

einstaklinginn til að hann félli betur að umhverfinu, heldur var farið að skoða hvað væri hægt 

að gera í samfélaginu og umhverfinu til að aðlaga það fötluðum einstaklingum og veita þeim 

þjónustu og stuðning (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Í anda þeirrar stefnu sem ríkti á þessum tíma, þá þurfti að finna úrræði í atvinnumálum 

fyrir þá fötluðu einstaklinga sem ekki gátu unnið á almenna vinnumarkaðnum. Liður í því var 

að opna sértæk úrræði fyrir þann hóp. Árið 1971 opnaði Styrktarfélag vangefinna 

hæfingarstöð eða vinnuþjálfunarheimilið Bjarkarás eins og það var kallað. Bjarkarás var 

staður ætlaður fólki með þroskahömlun 17 ára og eldri og svo var það 10 árum síðar að 

hæfingarstöðin Lækjarás var opnuð en hún var ætluð fólki með miklar stuðningsþarfir (Ás 

styrktarfélag, e.d.). 

Tøssebro segir að það séu þrjú meginatriði í hinni norrænu tengslanálgun á fötlun. Í 

fyrsta lagi það misræmi sem sé á milli einstaklings og umhverfis. Umhverfið geri þá ekki ráð 

fyrir öllum þeim margbreytileika sem sé til staðar og veruleg hindrun eigi sér stað í daglegu 

lífi vegna veikinda eða skerðingar. Í öðru lagi að fötlun sé aðstæðubundin, hún sé tengd því 

umhverfi sem við erum í hér og við getum verið fötluð í einu umhverfi en í öðru ekki. Í þriðja 

lagi að fötlun sé afstæð, það sé samfélagið hverju sinni sem skilgreini það. Það geti verið 

breytilegt eftir bæði tíma og staðsetningu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Í fötlunarfræði nútímans er bent á að fötlun er ekki vandamál einstaklingsins. Það eru 

þær hindranir sem eru til staðar í umhverfi okkar sem takmarka möguleika fólks með fötlun 

til daglegra athafna (Rannveig Traustadóttir, 2006). Á vef Mannréttindaskrifstofu Íslands er 

talað um að hugtakið fötlun sé í stöðugri þróun og ólíklegt að það verði nokkurn tímann 

fundin endanleg skilgreining á hugtakinu. 

2.5 Samantekt 

Fjallað hefur verið um það hvernig skilningurinn á fötlun hefur breyst í gegnum árin samhliða 

breytingum í samfélaginu. Samfélagið á hverjum tíma reyndi að finna bestu lausnirnar m.t.t. 
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tíðarandans hverju sinni. Á seinni hluta 19. aldar og fyrri hluta 20. aldarinnar var sú stefna við 

lýði að fólk með fötlun var vistað á stofnunum úr alfaraleið og samneyti við fjölskyldur og vini 

var mjög takmarkað. Þetta fyrirkomulag hefur án efa verið mörgum erfitt, en fyrir þá sem 

sættu illri meðferð á þessum tíma hefur flutningur á stofnun haft mikil áhrif á lífsgæði þeirra. 

Með breyttum áherslum í samfélaginu og ekki síst baráttu fólks með fötlun fóru hlutirnir að 

breytast og réttur fólks til þátttöku á öllum sviðum án aðgreiningar var viðurkenndur.   
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3 Hæfing og iðja  

Í þessum kafla verður fjallað um hæfingu og iðju og skilgreiningar þeirra, læknisfræðilega 

skilgreiningu og hvernig þau eru útskýrð í orðabók. Það verður einnig skoðað hvernig 

reglugerðin um atvinnumál fatlaðra frá árinu 1996 aðgreinir iðju og hæfingu. Í seinni hluta 

þessa kafla verður farið yfir hver markmið hæfingarstöðva eru. 

3.1 Hvað er hæfing og iðja? 

Ófatlaðir unglingar byrja oft snemma að vinna í skólafríum á almennum vinnumarkaði og 

öðlast því starfsreynslu oft snemma á lífsleiðinni. Samfélagið okkar í dag er með þeim hætti 

að unglingar með fötlun sitja ekki við sama borð og jafnaldrar þeirra hvað þetta varðar. 

Samkvæmt rannsóknum hefur fólk með fötlun ekki eins greiðan aðgang að vinnumarkaðnum 

og þeir sem ekki eru með fötlun (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014).  

Í reglugerðinni um atvinnumál fatlaðra frá árinu 1996 er hæfing skilgreind í 8. gr.: „Í 

hæfingu felst kerfisbundin og alhliða starfs- og félagsleg þjálfun. Með hæfingunni skal 

stuðlað að því að einstaklingur verði hæfari til iðju eða atvinnuþátttöku. Stefnt skal að því að 

hæfingin sé tímabundin.“ Reglugerðin skilur á milli hæfingar og iðju og kemur þar fram að 

hæfingin eigi að leiða til þess að einstaklingurinn þroski þá hæfileika sem hann hefur með 

það að markmiði að hann verði hæfari til að stunda vinnu eða iðju. Tekið er fram að hæfing 

sé tímabundin en ekki eru sett fram viðmið hvað tímalengd varðar. Í reglugerðinni segir að 

iðja sé fólgin í félagsþjálfun og einföldum vinnuverkefnum og að það eigi að leggja rækt við 

að ná tengslum við almennan vinnumarkað. Í reglugerðinni koma ekki fram upplýsingar eða 

leiðbeiningar um það hvernig eigi að vinna að því að ná þessum tengslum við 

vinnumarkaðinn. Einnig eru skilin á milli hæfingar og iðju fremur óljós í reglugerðinni og erfitt 

að átta sig á því hver eða hvort það er munur á því fyrir einstaklinginn á hvorum staðnum 

hann er. 

3.2 Markmið hæfingarstöðva  

Í kafla nr. IV um hæfingu og iðju í reglugerð um atvinnumál fatlaðra frá árinu 1996, kemur 

fram að hlutverk hæfingar sé að gera einstaklinginn hæfari til iðju eða atvinnuþátttöku og að 

það skuli stefnt að því að hún sé tímabundin eins og fram hefur komið áður. Jafnframt er 

tekið fram að það sé ekki skylda að greiða laun fyrir. Iðja er m.a. þjálfun í vinnuverkefnum og 

skal stefnt að því að tengjast almenna vinnumarkaðnum. Það er jafnframt tekið fram að iðja 

geti orðið varanlegt ólaunað úrræði. Reglugerðin segir samkvæmt þessu að fólk sem er í iðju 

eigi að tengjast almenna vinnumarkaðnum en ekki fá borguð laun fyrir þá vinnu sem það 

innir af hendi. Síðasta þrepið er svo starfshæfing sem er tímabundið úrræði þar sem 

markmiðið er að taka þátt í almenna vinnumarkaðnum. Þegar starfsþjálfunartímabilinu er 
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lokið á að prófa og meta vinnuafköstin. Þegar því er lokið þá eru greidd laun í ákveðnu 

hlutfalli við laun á almennum vinnumarkaði en um það skal semja sérstaklega (Reglugerð um 

atvinnumál fatlaðra, 1996). Í reglugerðinni um atvinnumál fatlaðra segir að hæfingin skuli 

vera einstaklingsmiðuð og nokkrir staðnir nefndir þar sem hún geti átt sér stað á, það er á 

hæfingar- eða endurhæfingarstöðvum, dagvistarstofnunum fatlaðra, vernduðum 

vinnustöðum eða á almennum vinnumarkaði. Ef hæfingin fer fram á almenna 

vinnumarkaðnum, þá á að gera um það sérstakan tímabundinn samning samkvæmt 

reglugerðinni. 

Eins og kom fram hér að ofan, þá virðist oft vera erfitt að gera sér grein fyrir því hver 

munurinn er á milli verndaðra vinnustaða og hæfingar. Kristján Valdimarsson (2003) segir að 

til að aðgreina verndaðan vinnustað frá hæfingarstöðvum, þá þurfi viðkomandi vinnustaður 

að uppfylla í það minnsta tvö af þremur eftirfarandi skilyrðum. Fyrsta skilyrðið er að 

vinnustaðurinn selji vöru eða þjónustu á almennum markaði. Annað að greidd séu laun og 

það þriðja að vinnustaðurinn vinni að því að þjálfa starfsmenn sína til starfa á almennum 

vinnumarkaði (Kristján Valdimarsson, 2003). Ef við skoðum þessi skilyrði og mátum þau við 

þá starfsemi sem fer fram í hæfingarstöðvum, þá eru nokkrar hæfingarstöðvar að framleiða 

hluti sem þau svo selja á frjálsum markaði (Gylfaflöt, e.d.; Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg 

heimild, 6. mars 2018; Arne Friðrik Karlsson, munnleg heimild, 21. mars 2018). Þriðja 

skilyrðið er að verið sé að þjálfa starfsmenn til starfa á almennum vinnumarkaði. Í 

reglugerðinni um atvinnumál fatlaðra kemur fram í 8. gr. kaflans um hæfingu og iðju að 

starfshæfing á hæfingarstöðvum sé tímabundið úrræði með þátttöku á almennum 

vinnumarkaði að markmiði.   

3.3 Samantekt 

Hæfing er samkvæmt reglugerðinni um atvinnumál fatlaðra liður í því að gera einstaklinginn 

hæfari til iðju eða atvinnuþátttöku og hlutverk hæfingarstöðvar í þessu samhengi er að veita 

einstaklingi með fötlun sérstakan stuðning til að verða hæfari starfskraftur á 

vinnumarkaðnum. Munurinn á milli hæfingarstöðvar og verndaðra vinnustaða er mjög óljós 

og í fljótu bragði þá virðist helsti munurinn vera sá að það eru borguð laun á vernduðum 

vinnustöðum en ekki á hæfingarstöðvum.  
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4 Atvinna 

Í þessum kafla er fjallað um mikilvægi þess að hafa atvinnu. Fjallað verður um 

sálfræðikenningar Jahoda, Warrs og Fryers um mikilvægi atvinnu. Það verður farið yfir hvað 

það er sem skiptir máli þegar við erum að finna okkur starfsvettvang og hvað atvinna skiptir 

miklu máli í lífi okkar. Það verður einnig fjallað um lögræðisaldurinn, sjálfsákvörðunarréttinn 

og valdeflingu. 

4.1 Mikilvægi þess að hafa atvinnu 

Atvinna er mikilvægur þáttur í lífi flestra fullorðinna einstaklinga og er einn af 

grundvallarþáttum í sjálfsmynd fólks, ekki síst hér á landi þar sem við leggjum mikið upp úr 

vinnunni en vinnudagur Íslendinga er lengstur allra á Norðurlöndunum (Jón Trausti 

Reynisson, 2018). Oft er það fyrsta sem við gerum þegar við hittum fólk sem við þekkjum 

ekki að spyrja „við hvað starfar þú?“. Þá er átt við launavinnu fyrst og fremst. Fólk myndar 

sér svo oft ákveðnar skoðanir um einstaklinginn út frá svarinu. Vinnan er þess vegna ekki 

aðeins til að afla tekna, heldur sýnir hún ákveðna stöðu (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Það er 

einnig þjóðhagslega hagkvæmt að allir vinnufærir einstaklingar leggi sitt af mörkum til 

samfélagsins. Fyrir einstaklinginn sjálfan er mikilvægt að hann fái starf þar sem kraftar hans 

nýtast sem best og hann hefur áhuga á (Sölvína Konráðsdóttir, a, 1993).  

Fjölmargar sálfræðikenningar hafa verið settar fram um áhrif þess á fólk að vera án 

atvinnu. Þrjár kenningar eru þekktastar. Þær eru skortskenning Jahoda, vítamínkenning 

Warrs og kenning Fryers um eðli mannsins. Samkvæmt kenningu Jahoda þá hefur atvinna 

ekki aðeins fjárhagslegan tilgang, hún hefur líka fimm dulin atriði sem hafa áhrif á andlega 

heilsu. Í fyrsta lagi er það að tíminn sé skipulagður og eða dagurinn. Í öðru lagi eru það 

félagsleg tengsl. Í þriðja lagi er það staða eða metorð. Í fjórða lagi er mikilvægi þess að vera 

virkur. Í fimmta lagi mikilvægi þess að hafa sameiginlegan tilgang. Jahoda segir að þessi atriði 

séu hluti af grunnþörfum mannsins og ef þau séu ekki uppfyllt, þá hafi það áhrif á andlega 

heilsu fólks. Í nútímasamfélagi er vinnustaðurinn einn af lykilstöðunum til þess að uppfylla 

þessi mikilvægu duldu atriði. Það er þess vegna mikilvægt að hafa aðgang að þeim, þar sem 

það hefur bein áhrif á velferð fólks (Paul og Moser, 2006).  

Vítamínkenning Warrs og kenning Jahoda eiga það sameiginlegt að ákveðin atriði í 

umhverfi fólks eru talin hafa áhrif á andlega heilsu þess. Warr segir að þessi atriði hafi áhrif á 

andlega heilsu og líkir því við áhrif vítamíns á líkamlega heilsu. Þessi atriðið sem Warrs telur 

mikilvæg eru: Að fá tækifæri til að stjórna, tækifæri til að nota þá þekkingu og færni sem 

einstaklingur hefur, að hafa markmið sem koma frá umhverfinu, að hafa fjölbreytni, tækifæri 

til að afla tekna, gott skipulag á umhverfinu, líkamlegt öryggi, tækifæri til að eiga samskipti 

við annað fólk og hafa félagslega stöðu sem er metin. Warrs segir að þessi atriði hafi áhrif á 
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velferð fólks og aukning á þeim hafi góð áhrif á líðan fólks. Sum atriði megi þó ekki vera í of 

miklum mæli eins og t.d. fjölbreytni, því það geti haft neikvæð áhrif á líðan fólks. Fólk sem sé 

án atvinnu fái of lítið af þessum „vítamínum“ sem verði til þess að skerða velferð þess (Paul 

og Moser, 2006). 

Kenning Fryers um eðli mannsins er með fókusinn á fólk sem er atvinnulaust. Fryers lítur 

á fólk sem virka gerendur sem taki frumkvæði. Fólk leitist við að það sem það gerir og áhrifin 

af því skipti máli og tekst á við atburði út frá persónulegum gildum, markmiðum og 

væntingum til framtíðarinnar. Þegar fólk missi vinnuna þá noti fólk takmarkað þessa innri 

hvöt og verði þess vegna ósáttara, sérstaklega vegna minnkunar á efnislegum gæðum í lífinu. 

Einnig verði það óöruggt varðandi framtíðina, félagslegt vald minnkar og fólk finni fyrir 

fordómum. Atvinnuleysið hafi einnig áhrif á skipulag og virkni einstaklingsins. Fryer telur að 

þetta geti leitt til andlegrar vanlíðunar hjá þeim sem eru atvinnulausir (Paul og Moser, 2006). 

Ofangreind atriðið eru mikilvæg fyrir alla einstaklinga. Þeir staðir sem uppfylla þessi 

mikilvægu atriði fyrir fólk með fötlun eru oft staðir sem eru aðgreind úrræði eins og t.d. 

hæfingarstöðvar. Það má því velta því fyrir sér hvort þau atriði sem nefnd eru varðandi m.a. 

það að fá að stjórna eða taka ákvarðanir, hitta fjölbreyttan hóp af fólki, hafa fjölbreytt 

verkefni og þá félagslegu stöðu að vera metinn, séu uppfyllt á hæfingarstöðvunum.  

Það skiptir máli fyrir fólk að fá að velja sér sinn starfsvettvang sjálft, út frá sínu 

áhugasviði og hæfni. Það verður til þess að fólk verður ánægðara í starfi en ella. Það er 

mikilvægt að vanda vel til verka þegar starfsvettvangur er valinn því við dveljum að meðaltali 

helming vökutímans í vinnunni. Fólk eignast oft vini í gegnum vinnuna og fær tækifæri til að 

upplifa nýja reynslu og prófa mismunandi hugmyndir (Sölvína Konráðsdóttir, b, 1993).  

David Blustein (2008), prófessor í ráðgjafasálfræði, nefnir það m.a. að vinnan sé okkur 

mikilvæg vegna geðheilsu okkar. Kannski er augljós vísbending um það að einstaklingar sem 

missa störf sín eru oft að berjast við geðheilbrigðisvandamál, svo sem þunglyndi, kvíða og 

misnotkun á vímuefnum. Blustein nefnir líka að vinnan tengi oft fólk við fjölbreyttan hóp af 

fólki sem leiði til þess að fólk upplifi sig í meiri tengingu við samfélagið (Blustein, 2008).  

Samkvæmt því sem hefur komið fram hér að ofan, þá skiptir það máli fyrir andlega 

vellíðan að hafa daginn skipulagðan af verkefnum sem hafa tilgang, veita fólki möguleika á 

að nýta þá þekkingu og færni sem það hefur og einnig ákveðna fjölbreytni í starfi. Einnig 

kemur fram að mikilvægt er að eiga samskipti við fjölbreyttan hóp af fólki. Til þess að geta 

uppfyllt þessi mikilvægu atriði þá hefur það komið fram að vinnustaðurinn er einn af 

lykilstöðunum í nútímasamfélagi. Það má því velta fyrir sér hvernig hæfingarstöðvarnar nái 

að uppfylla þessi mikilvægu atriði fyrir það fólk með fötlun sem þar er. 
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4.2 Rétturinn til að taka sjálfstæða ákvörðun 

Allir verða lögráða við 18 ára aldur samkvæmt lögræðislögunum. Allir þeir sem eru lögráða 

eru sjálfráða og fjárráða (Lögræðislög nr. 71/1997). Í þessum réttindum felst að 

einstaklingurinn getur sjálfur tekið allar ákvarðanir varðandi sitt eigið líf. Í reynd er það þó oft 

svo að fatlað fólk tekur ekki sjálft ákvarðanir sem snúa að þeirra eigin lífi. Oft eru það 

aðstandendur og þá gjarnan foreldrar sem taka allar ákvarðanir fyrir viðkomandi einstakling 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004).   

Í lok árs 2010 ákvað Velferðarráðuneytið að láta gera úttekt á stöðu fólks með fötlun svo 

að hægt yrði að meta faglegan ávinning af flutningi málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga 

seinna meir. Í þessari úttekt kom fram að það voru einungis um 25% af þeim einstaklingum 

sem spurðir voru sem höfðu ráðið því í hvaða vinnu, dagþjónustu eða námi þeir voru. Í 

þessari sömu úttekt kemur fram að þeir einstaklingar sem voru með þroskahömlum, eða um 

56% svarenda, höfðu ekkert haft um það að segja hvaða úrræði þeir sóttu 

(Velferðarráðuneytið, 2011). 

Eins og áður hefur komið fram hafði fatlað fólk ekkert að segja um þær ákvarðanir sem 

teknar voru um það sjálft þegar það bjó inni á stofnunum. Á síðari árum hefur verið meiri 

umræða um sjálfsákvörðunarréttinn og sjálfsákvörðunarhópa og þýðingu þeirra fyrir fólk 

með þroskahömlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Hugtökin sjálfsákvörðunarréttur (self-advocasy) og valdefling (empowerment) eru 

nátengd og snúa bæði að rétti einstaklingsins til að lifa sjálfstæðu lífi. Valdefling er bundin 

aðstæðum og stöðugu ferli sem snýst um að bregðast við aðstæðum sem fela í sér ójöfnuð 

og ósanngirni.Það sem skiptir máli er að fólk fái meiri stjórn á eigin lífi. Það er talað um að 

það sem skerðir valdeflingu fatlaðs fólks sé stofnanamiðuð þjónusta, vantrú fagfólks á getu 

einstaklingsins og það viðhorf að orð fagfólks vegi þyngra en orð fatlaðs fólks og svo tengsl 

fagfólks sem getur haft áhrif á að þörfum þjónustuþegans er síður mætt (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; Guðrún V. Stefánsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Ástríður Stefánsdóttir, 

2014).  

Hugtakið valdefling felur í sér sjálfsákvörðunarrétt, það er að fólk fái að tala fyrir sig 

sjálft, taka eigin ákvarðanir er varða þeirra líf og með það í huga hvað það telur vera sér fyrir 

bestu. Fyrir einstaklinginn er þetta ákveðið ferli sem hjálpar honum að öðlast sjálfstraust og 

sjálfsvirðingu. Færni hans í að tjá tilfinningar sínar og óskir verður betri með aukinni þjálfun, 

sem verður til þess að hann á auðveldara með að velja og taka eigin ákvarðanir (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). 
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4.3 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið fjallað um það hversu mikilvægt það er fyrir okkur að hafa vinnu við 

hæfi, bæði sem við höfum valið okkur sjálf og ekki síst í einhverju sem við fáum að vaxa og 

dafna. Til þess að fólk með fötlun hafi möguleika á að velja sér starf sem hentar þeirra 

áhugasviði og getu, þá þurfa að vera úrræði til staðar í umhverfinu til að styðja það í þessari 

vegferð. Samkvæmt lögum verðum við lögráða 18 ára og þá öðlumst við þau réttindi að geta 

sjálf tekið ákvarðanir um allt það sem snýr að okkar eigin lífi. Fólk með fötlun hefur í gegnum 

árin ekki fengið tækifæri til þess að hafa áhrif á þær ákvarðanir sem teknar voru er vörðuðu 

þeirra eigið líf og á þetta sérstaklega við um það þegar stofnanirnar voru við lýði. Til þess að 

ryðja þessum hindrunum í burtu þarf fólk með fötlun að fá tækifæri til þess að tjá skoðanir 

sínar og að hlustað sé á þær. Þjálfun í því að taka ákvarðanir um allt það sem viðkemur þeirra 

lífi og sem viðkomandi telur sjálfum sér fyrir bestu, er einnig mikilvægur liður í því að efla 

einstaklinginn í því að lifa sem sjálfstæðustu lífi. 



20 

5 Rannsóknir og kannanir 

Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar rannsóknir og skýrslur, bæði innlendar og erlendar, 

sem fjalla um atvinnuþátttöku fólks með fötlun, skoðanir starfsfólks á vinnustöðum sem eru 

sérstaklega ætlaðir fólki með fötlun og hjá þeim er sækja þjónustuna. 

5.1 Erlendar rannsóknir 

Það að vera með atvinnu hefur jákvæð áhrif á sjálfstraust og lífsgæði fólks. Komið hefur í 

ljós í rannsóknum að fólki með þroskahömlun er oft haldið frá atvinnumarkaðnum. Þetta 

kom t.d. í ljós í niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á fólki sem tók þátt í Special Olympics. 

Í rannsókninni var spurt um atvinnuþátttöku þeirra. Það kom í ljós að aðeins 34% voru með 

vinnu í samanburði við 83% af þeim sem ekki voru með fötlun (Siperstein, Parker og 

Draschler, 2013). Það hefur einnig komið í ljós að laun fatlaðra á almennum vinnumarkaði 

eru mun lægri að meðaltali en hjá ófötluðum, ásamt því að fatlaðir eru þar oftast í 

hlutastörfum, eins og kemur fram í rannsókn Susanne Desmond (2017). Það er áhugavert að 

skoða rannsóknir þeirra Desmond og Cimera sem fjalla um það hvort það sé meiri ávinningur 

fyrir fólk með fötlun að vera í verndaðri vinnu en að vera í vinnu með stuðningi á almennum 

vinnumarkaði. 

Cimera (2011) skoðaði það í sinni rannsókn hvort það væru meiri líkur fyrir fólk með 

fötlun á því að fá vinnu á almennum vinnumarkað ef það var í verndaðir vinnu samanborið 

við þá sem voru í atvinnu með stuðningi. Hans niðurstöður voru þær að það væri enginn 

munur á því. Hann bendir þó á það að þeir sem höfðu verið í atvinnu með stuðningi höfðu 

hærri laun og unnu fleiri vinnustundir. 

Susanne Desmond (2017) skoðaði það í verkefni sínu hvort fólk með fötlun hefði 

launalegan ávinning af því að fara í starfsþjálfunarprógramm. Hún skoðaði þær rannsóknir 

sem höfðu verið gerðar í þessu efni. Það kom í ljós þeir einstaklingar sem voru í vinnu með 

stuðningi úti á almennum vinnumarkað fengu ekki aðeins hærri laun en samanburðarhópar, 

heldur voru einnig betur staddir félagslega. 

Hún talar einnig um það að atvinna með stuðningi leiði til betri aðlögunarhæfni 

einstaklinganna, ásamt því að vera ódýrara úrræði en vernduð vinna. Þar sem peningar skipti 

miklu máli í okkar samfélagi, sé betra að eyða þeim í atvinnu með stuðningi og útvega fólki 

vinnu við hæfi á almennum vinnumarkaði. Þær hindranir sem séu til staðar séu m.a. viðhorf 

fagfólks, ættingja og atvinnurekanda sem þurfi að vinna að því að breyta (Desmond, 2017). 

Eins og segir hér að ofan, þá hefur það komið í ljós að verndaðir vinnustaðir og 

hæfingarstöðvar auka ekki endilega möguleika fólks á að fá atvinnu á almennum 

vinnumarkaði. Það að vera aðskilinn frá samfélaginu í vernduðum vinnuúrræðum eykur 

frekar á fordóma og minnkar einnig væntingar fagfólks og ættingja til getu einstaklingsins. 
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Þetta verður svo til þess að það verður enn erfiðara að fá vinnu á almennum vinnumarkaði 

og fólk ílengist á stöðunum. Samkvæmt tölum frá Þýskalandi þá er minna en 1% sem fer úr 

verndaðri vinnu á almennan vinnumarkað (Simera, 2018). 

5.2 Íslenskar rannsóknir og skýrslur 

Í skýrslu sem var unnin um flutning málefna fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga (2014), 

kemur fram að eitt af hlutverkum sveitarfélaganna er að starfrækja hæfingarstöðvar og 

dagvistarstofnanir. Í skýrslunni kom fram að enda þótt hæfing sé lögbundinn þjónustuþáttur, 

hafi hún einungis verið í boði á hluta af tilteknum svæðum eða í fjórum tilvikum (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2014). Þeir sem sækja dagþjónustu eða athvarf eru langoftast hluta 

úr degi á stöðunum og í 87% tilfella eru þeir þar í færri en 26 klukkustundir á viku. Ef litið er 

til ánægju þeirra er sækja þjónustuna, þá kemur í ljós að innan við helmingur, eða 45%, 

reyndist vera mjög ánægður með þjónustuna. Þegar spurt var um hvað það væri sem fólk var 

ekki ánægt með, þá kom m.a. fram að þeim fannst sem þörfum þeirra væri ekki sinnt sem 

skyldi. Sumir sögðust vera orðnir of gamlir fyrir dagþjónustuna og vildu að það yrðu fundin 

önnur úrræði. Aðrir þættir voru einnig nefndir, eins og til að mynda samskiptaörðugleikar við 

starfsfólk (Velferðarráðuneytið, 2011). 

Mats- og inntökuteymi SSH (SSH er samráðshópur forstöðumanna félagsþjónustu 

sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu) var falið að kanna aðstæður á vinnustöðum fatlaðs 

fólks í Hafnarfirði, Kópavogi og Mosfellsbæ. Óskir og viðhorf starfsmanna með fötlun er 

varðar verkefni þeirra og aðstæður á vinnustað voru einnig skoðaðar í Hafnarfirði, Garðabæ, 

Kópavogi og Mosfellsbæ. Í skýrslunni er hugtakið vinnustaðir fatlaðs fólks notað fyrir 

hæfingarstöðvar og þá staði sem nefndir eru verndaðir vinnustaðir sem einnig hafa 

starfsþjálfun og starfsprófun að markmiði (Hrönn Hilmarsdóttir o.fl., 2017) .  

Í skýrslunni kemur fram að meirihlutinn vinni í fjórar klst. eða skemur eða um 62%. Þegar 

spurt var hversu margir vildu bæta við sig vinnu ef boðið yrði upp á það, svöruðu 40% 

játandi. Þær ástæður sem m.a. eru nefndar sem geta valdið því að fólk vinni ekki lengri 

vinnudag en raunin er, er heilsufarsvandi, hár aldur og fjárhagslegar ástæður. Í skýrslunni er 

tekið fram að ekki eru borguð laun á hæfingarstöðunum (Hrönn Hilmarsdóttir o.fl., 2017).  

Í skýrslunni er greint frá því að vinnustöðunum hafi ekki fjölgað síðustu árin í takt við 

þörfina eða þau verkefni á stöðunum sem boðið hefur verið upp á. Tekið er fram í lok 

skýrslunnar að sveitarfélögin þurfi að auka framboð á atvinnutækifærum fyrir fólk með 

fötlun og bjóða upp á fjölbreyttari vinnuúrræði (Hrönn Hilmarsdóttir o.fl., 2017). 

Í skýrslunni var fólk sem sækir þjónustuna spurt hvort það hefði áhuga á að skipta um 

starf. Niðurstöðurnar voru þær að 28% svöruðu játandi en 72% vildu ekki skipta um starf 

(Hrönn Hilmarsdóttir o.fl., 2017). 
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Í skýrslunni voru stjórnendur vinnustaðanna spurðir að því hvort þeir héldu að margir 

sem sóttu þjónustuna myndu óska efir því að komast að í atvinnu með stuðningi á almennum 

vinnumarkaði. Svar flestra stjórnendanna var að svo væri ekki (Hrönn Hilmarsdóttir o.fl., 

2017). Það er áhugavert að velta þessari niðurstöðu fyrir sér í ljósi þess sem kemur fram í 

reglugerðinni um atvinnumál fatlaðra frá árinu 1996. Þar kemur fram að úrræðum í 

reglugerðinni skuli beitt til að styðja einstaklinga til starfa á almennum vinnumarkaði framar 

öðrum kostum, en nánar verður fjallað um reglugerðina seinna í þessu verkefni. 

Kristján Valdimarsson (2003) skoðaði í MA verkefni sínu hvernig staðið er að 

atvinnumálum fólks með fötlun hér á landi, uppbyggingu, stjórnum málaflokksins og árangur. 

Kristján byggði rannsókn sína á viðtölum við valda sérfræðinga í málaflokknum, ásamt því að 

taka viðtöl við starfsmenn, notendur og talsmenn aðila sem tengjast starfsemi Atvinnu með 

stuðningi í Reykjavík. Meginniðurstaða hans er að það skorti mikið á að stjórnvöld fylgi eftir 

þeirri stefnu sem fram kemur í lögum og reglugerðum. Þau hafi ekki frumkvæði að því að 

skapa nýjungar og hrinda þeim í framkvæmd eða setja fram langtímastefnumótum í 

málaflokknum. Hann segir einnig að stjórnun í málaflokknum felist einkum í því að halda 

aftur af útgjöldum. Það sé skortur á því að stjórnvöld styðji við nýjar hugmyndir sem séu 

settar fram og byggist á nútíma hugmyndafræði um mannréttindi fólks með fötlun (Kristján 

Valdimarsson, 2003). 

Kristján setur m.a. fram tillögur að framtíðarskipulagi og kemur þar inn á það að atvinna 

á almennum vinnumarkaði sé ekki valkostur fyrir alla og það þurfi að skapa þeim hópi 

atvinnu á eigin forsendum. Af þessum sökum þurfi að viðhalda sértækum úrræðum í 

atvinnumálum fatlaðs fólks. Þau eigi samt sem áður að hafa það meginhlutverk, ásamt því að 

skapa atvinnu, að vinna að því að fólk komist á almennan vinnumarkað. Hann nefnir einnig 

að auka þurfi fjölbreytileikann í atvinnumálum fyrir fólk með fötlun (Kristján Valdimarsson, 

2003). 

5.3 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið fjallað um niðurstöður nokkurra rannsókna og skýrslna sem gerðar 

hafa verið um atvinnumál fólks með fötlun. Niðurstöðurnar sýna fram á að fólk með fötlun 

vinnur styttri vinnuviku, hvort sem fólk er á almennum vinumarkaði eða í sérúrræðum. Ég 

velti því fyrir mér hver ástæðan gæti verið vegna þess að 40% svarenda í skýrslu mats- og 

inntökuteymis SSH (2017) segjast vilja bæta við sig vinnu, sem bendir til þess að ástæðan sé 

ekki sú að fólk vilji ekki vinna meira. Gæti meginástæðan þá verið fjárhagsleg, eins og kemur 

fram í sömu skýrslu, eða þá að atvinnutilboðin séu ekki næg?  

Þegar fólk var spurt að því hvort það hefði áhuga á að skipta um vinnu svaraði 

meirihlutinn, eða 72%, því neitandi (Hrönn Hilmarsdóttir o.fl. 2017). Þessi niðurstaða er 
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óneitanlega mjög áhugaverð og ég velti því fyrir mér hvort þessi niðurstaða sé marktæk eða 

hvort að skýringin gæti legið í því að þarna sé starfandi hópur fólks sem er ekki vant því að fá 

að velja sjálft.  

Það vekur líka athygli mína að þegar stjórnendur vinnustaða voru spurðir að því hvort 

þeir héldu að margir sem sóttu þjónustuna hjá þeim myndu vilja komast að í atvinnu með 

stuðningi, þá var svar þeirra flestra að þeir teldu að fólk vildi ekki nýta sér það (Hrönn 

Hilmarsdóttir o.fl., 2017). Þetta er áhugavert í ljósi þess að Desmond (2017) talar um að ein 

af þeim hindrunum sem eru til staðar í atvinnuþátttöku fólks með fötlun séu viðhorf fagfólks. 

Talað hefur verið um að aðgreind úrræði geti einnig ýtt undir þá staðalímynd að fatlaðir 

geti ekki unnið á almennum vinnumarkaði, ásamt því að stuðla að fordómum og félagslegri 

útskúfun. Eins og bent hefur verið á í rannsóknum, þá gætu þeir einstaklingar sem njóta 

mikils stuðnings í aðgreindum úrræðum alveg eins tekið hann með sér og nýtt sér hann úti á 

almennum vinnumarkaði (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 
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6 Opinber viðmið  

Í þessum kafla verða skoðuð lög og reglugerðir um réttindi fatlaðs fólks með áherslu á 

atvinnumálin og þá sérstaklega á hæfingu. Fjallað verður um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks, lög um málefni fatlaðra og reglugerðina um atvinnumál fatlaðra. 

Farið verður yfir það hvað lögin segja um réttindi fatlaðs fólks til vinnu og framkvæmdina 

samkvæmt lögunum. 

6.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks   

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

fólks. Ísland fullgilti svo samninginn 23. september 2016 og skuldbatt sig þar með til að 

framfylgja ákvæðum hans. Markmið samningsins er að efla, verja og tryggja full og jöfn 

grundvallarmannréttindi og frelsi fyrir allt fólk með fötlun til jafns við aðra, en hluti af því að 

verða fullorðinn er m.a. að stunda reglubundna atvinnu og verða fjárhagslega sjálfstæður. 

Í 26. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er fjallað um hæfingu 

og endurhæfingu. Þar segir m.a. að aðildarríkin skuli stuðla að því að fatlað fólk öðlist sem 

mest sjálfstæði á öllum sviðum ásamt starfsgetu og auka möguleika þess á að taka þátt í 

lífinu á öllum sviðum án aðgreiningar. Svo að það geti orðið skuli aðildarríkin bjóða upp á 

þjónustu og áætlanagerð á sviði alhliða hæfingar og endurhæfingar. Í greininni stendur 

einnig að þjónustan skuli hefjast eins snemma og hægt er og skuli vera sem næst íbúunum. 

Það er einnig talað um að viðeigandi hjálpartæki og/eða gögn sem þörf er á skuli vera til 

staðar ásamt þekkingu á þeim. 

Í 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna er fjallað um vinnu. Þar kemur fram að réttur 

fólks með fötlun til vinnu til jafns á við ófatlað fólk skuli viðurkenndur, bæði hvað varðar val á 

vinnu og í umhverfi sem er án aðgreiningar. Greinin fjallar einnig um að það megi ekki 

mismuna fólki á nokkurn hátt í málum sem tengjast störfum á almennum vinnumarkaði, 

ásamt því að fatlað fólk eigi rétt á að vera í stéttarfélagi eins og aðrir. Það þurfi að skapa 

atvinnutækifæri fyrir fatlað fólk til að stuðla að starfsframa þess og auka aðstoð við það til að 

finna starf og halda því. Í greininni kemur einnig fram að aðildarríkin þurfi að stuðla að því að 

skapa tækifæri til að fólk fái að starfa sjálfstætt og stofna eigin fyrirtæki. Það þurfi að gera 

ráð fyrir og stuðla að því að fatlað fólk starfi innan opinbera geirans. Það á að gera með því 

að marka stefnu við hæfi og með viðeigandi ráðstöfunum (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

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

Árið 2015 var skipuð nefnd á vegum Velferðaráðuneytisins til að móta 

vinnumarkaðsstefnu og vinna að skipulagi vinnumarkaðsmála stjórnvalda fyrir tímabilið 

2015–2020, með endurskoðun og uppfærslu í lok árs 2018. Markmiðið með þessari vinnu var 

m.a. að tryggja atvinnuþátttöku sem flestra (Velferðarráðuneytið, 2015-a). 
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Helstu tillögur og áhersluþættir nefndarinnar voru m.a. að gera eigi vinnumarkaðinn 

tilbúinn til að gefa fólki með skerta starfgetu tækifæri á að fá atvinnu. Nefndin leggur einnig 

til að einstaklingsmiðuð og fagleg þjónusta verði í boði fyrir atvinnuleitendur, svo að þeir geti 

orðið virkir þátttakendur á vinnumarkaði. Það kemur líka fram að ekki eigi að mismuna 

þátttakendum á vinnumarkaði á grundvelli m.a. fötlunar eða skertrar starfsgetu 

(Velferðarráðuneytið, 2015-b). 

Í niðurstöðum nefndarinnar er sérstakur kafli sem fjallar um atvinnuþátttöku fólks með 

skerta starfsgetu. Í kaflanum er vísað í 27. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og að aðildarríkin skuli vinna að því að rétturinn til vinnu verði að veruleika. 

Nefndin tekur fram að mikilvægt sé að vinnumarkaðurinn sé tilbúinn til að veita fólki með 

skerta starfsgetu tækifæri til atvinnuþátttöku. Til þess að svo megi verða þurfi 

vinnumarkaðurinn að hafa ákveðinn sveigjanleika og vilja ásamt því að tekið sé tillit til 

starfmanna eftir aðstæðum hverju sinni. Mikilvægt sé að greina þær hindranir sem standa í 

veginum. Upplýsa þurfi og fræða bæði ófatlað starfsfólk og atvinnurekendur til að fyrirbyggja 

viðhorf sem eru byggð á vanþekkingu á aðstæðum þeirra sem hafa skerta starfsgetu. Einnig 

segir nefndin að það þurfi að vera skýr stefna í starfsmannamálum hvað varðar mismunandi 

aðstæður og þarfir einstakra starfsmanna (Velferðarráðuneytið, 2015-b). 

Nefndin leggur það til að gerð verði rannsókn á því hvernig stofnanir og fyrirtæki mæti 

ólíkum þörfum fólks og að þær hindranir verði greindar sem standa í veginum fyrir því að fólk 

með skerta starfsgetu verði þátttakendur á vinnumarkaði. Þessari rannsókn skuli vera lokið 

fyrir árslok 2018. Jafnfram er lagt til að auka ráðgjöf og fræðslu til að efla atvinnuþátttöku 

einstaklinga með skerta starfgetu. Þetta verkefni skuli vera viðvarandi en tekið skuli 

stöðumat á tveggja ára fresti (Velferðarráðuneytið, 2015-b). 

skriflegra verkefna, og koma á samræmdu útliti á bakkalárritgerðir frá Menntavísindasviði. 

6.2 Lög um málefni fatlaðra 

Í lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 og í breytingum á þeim lögum nr. 152/2010 er 

farið að nota hugtakið „fatlað fólk“ og lögin ítreka enn frekar réttindi þess til sambærilegs lífs 

við líf ófatlaðs fólks. Í 4. grein þessara laga kemur fram að það sé á ábyrgð sveitarfélaganna 

að skipuleggja og koma þjónustunni við fatlað fólk í framkvæmd. Það sé einnig á þeirra 

ábyrgð að fylgjast með gæðum þjónustunnar.  

Í IV. kafla um stoðþjónustu kemur fram í 8. grein að það skuli veita fötluðu fólki þá 

þjónustu sem það þarf til að geta lifað og starfað í samfélaginu. Þar er nefnt sérstaklega: 

„Þarfir til hæfingar, endurhæfingar og atvinnu sem m.a. felast í því að það geti séð sér 

farborða og tekið virkan þátt í samfélaginu.“ Í V. kafla um þjónustustofnarnir er tekið fram í 

9. grein að það skuli vera til stofnanir í sveitarfélaginu sem koma til móts við sérsniðnar þarfir 
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fatlaðs fólks, svo að það geti lifað sem sjálfstæðustu lífi. Þær stofnanir sem m.a. eru taldar 

upp eru hæfingar- og endurhæfingarstöð, dagvistarstofnanir fyrir fatlað fólk og verndaðir 

vinnustaðir. XII. kafli fjallar um atvinnumál. Þar er fjallað um að fatlað fólk eigi rétt á aðstoð 

til að geta sinnt störfum á almennum vinnumarkaði í formi liðveislu og leiðbeininga. 

Starfsþjálfun skuli helst fara fram í almennum fyrirtækjum eða stofnunum. Á hverju 

starfssvæði skuli vera í boði vernduð vinna á almennum vinnumarkaði og verndaður 

vinnustaður fyrir fatlað fólk. Í lögunum kemur fram að Vinnumálastofnun beri ábyrgð á 

vinnumarkaðsaðgerðum fyrir fatlað fólk. Með vinnumarkaðsaðgerðum er átt við mat á hæfni 

atvinnuleitanda og skipulögð úrræði sem auka vinnufærni þess sem er að leita að vinnu. 

Vinnumálastofnun á líka, í samráði við heildarsamtök fatlaðs fólks og aðila vinnumarkaðarins, 

að beita sér fyrir því að staða fatlaðs fólk á vinnumarkaðnum sé könnuð með reglubundnum 

hætti og koma með úrbætur þegar þess gerist þörf (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992). 

6.3 Reglugerð um atvinnumál fatlaðra 

Í reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr. 376/1996 er tekið á þeim úrræðum sem koma fram í 

lögum um málefni fatlaðra sem snúa að atvinnumálum og eiga að stuðla að því að fólk með 

fötlun nýti vinnugetu og færni sína. Í 1. grein reglugerðarinnar segir að úrræðum í 

reglugerðinni sé beitt á þann hátt að stuðningur til starfa á almennum vinnumarkaði gangi 

framar öðrum kostum. Í reglugerðinni er fjallað um fjóra kosti sem eru: 

1. Starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlun. 

2. Aðstoð við fatlaða í vinnu á almennum vinnumarkaði. 

3. Hæfing og iðja. 

4. Verndaðir vinnustaðir. 

Í kaflanum um starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlun er fjallað um að veita fólki með 

fötlun ráðgjöf um möguleg störf sem taki mið af starfsgetu, áhugasviði og framboði starfa 

ásamt almennri ráðgjöf. Aðstoðin við fólk með fötlun til að fá vinnu á almennum 

vinnumarkaði skal felast í sérstakri liðveislu, verkstjórn, starfsþjálfun og vinnu í verndaðri 

vinnuaðstöðu. Sérstök liðveisla er einstaklingsbundinn stuðningur í þeim tilgangi að aðstoða 

fólk við að sinna störfum á almennum vinnumarkaði og þá einkum í upphafi starfs.  

Fjórði kaflinn í reglugerðinni fjallar um hæfingu og iðju. Í 8. grein kaflans kemur fram að 

markmiðið með hæfingunni er að gera einstaklinginn hæfari til að stunda iðju eða 

atvinnuþátttöku sem sé tímabundin og ekki sé skylda að greiða laun fyrir. Í iðju fer fram 

félagsþjálfun og unnið er að einföldum vinnuverkefnum. Jafnframt er tekið fram að lögð skuli 

rækt við það að ná tengslum við almennan vinnumarkað. Iðja getur orðið varanlegt úrræði, 

ólíkt hæfingu sem skal vera tímabundin, en eins og í hæfingu þá er ekki skylda að greiða laun. 
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Í lok 8. greinarinnar er svo talað um starfshæfingu. Hún er tímabundið úrræði með það að 

markmiði að einstaklingurinn fari að vinna á almennum vinnumarkaði. Eftir ákveðinn tíma í 

starfsþjálfun skal fara fram prófun og mat á vinnuafköstum til að meta hver gætu verið 

sanngjörn laun og verða þau þá ákveðið hlutfall launa á almennum vinnumarkaði. Í 9. grein 

kaflans er fjallað um það að fólk með fötlun skuli njóta þeirrar hæfingar, starfshæfingar eða 

iðju sem best hentar hverjum og einum. Þjálfunin getur átt sér stað á hæfingar- eða 

endurhæfingarstöðvum, dagvistarstofnunum, vernduðum vinnustöðum eða á almennum 

vinnumarkaði. Samkvæmt löggjafanum er markmiðið að unnið skuli að því að skapa fólki 

með fötlun starfsvettvang á almennum vinnumarkaði og lögð áhersla á atvinnuleit, 

starfsþjálfun og liðveislu á almennum vinnustöðum. 

Þegar málaflokkurinn um málefni fatlaðs fólks fluttist frá ríki yfir til sveitarfélaganna í 

ársbyrjun 2011, voru samþykkt á Alþingi lög nr. 55/2005 um vinnumarkaðsaðgerðir. Með 

nýju lögunum er það Vinnumálastofnun sem ber ábyrgð á vinnumarkaðsaðgerðum fyrir 

fatlað fólk en kostnaðurinn greiðist úr ríkissjóði og fer félagsmálaráðherra með yfirstjórnina. 

Markmið laganna er að skipuleggja úrræði og veita einstaklingum viðeigandi aðstoð til að 

geta orðið virkir þátttakendur á vinnumarkaði. 

6.4 Samantekt 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna kemur fram að aðildarríkin skuli stuðla að því að fatlað fólk 

taki þátt í lífinu án aðgreiningar á öllum sviðum. Í lögum um málefni fatlaðra er talað um að 

það eigi að finna leiðir til að auka möguleika fatlaðra á almennum vinnumarkaði og er talin 

upp ýmiss konar aðstoð í þeim efnum. Það er erfitt að gera sér grein fyrir mismunandi 

heitum/skilgreiningum á hverjum stað fyrir sig. Samkvæmt reglugerðinni um atvinnumál 

fatlaðra kemur fram að í hæfingu skuli markmiðið vera að einstaklingurinn verði hæfari til 

iðju eða atvinnuþátttöku og jafnframt að hæfing sé alltaf tímabundin. Í reglugerðinni um 

atvinnumál fatlaðra segir að úrræðin í reglugerðinni skuli notuð til að styðja fólk til starfa á 

almennum vinnumarkaði framar öðrum kostum. Það má velta því fyrir sér hvort lögin og 

reglugerðin mættu ekki vera skýrari í því hvernig á að útfæra þau atriðið sem nefnd eru, eins 

og t.d. hvernig eigi að virkja atvinnumarkaðinn til að taka á móti fólki með fötlun. Það er líka 

umhugsunarvert að reglugerðin um atvinnumál fatlaðra er frá árinu 1996.  
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7 Staðan í dag 

Í dag eru starfandi víðs vegar um landið mismunandi sérúrræði í atvinnumálum fyrir fatlað 

fólk. Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi síðustu árin, kemur fram að 

enn mælist hátt hlutfall fordóma í garð fatlaðs fólks. Það er lítið umburðarlyndi gagnvart því 

á vinnumarkaðnum og lítið um atvinnutækifæri vegna fordóma (Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir, 2014).  

Eins og fram hefur komið hér á undan, þá er lítið til af opinberum upplýsingum um efnið. 

Við vinnslu á þessum kafla hafði ég því samband við þrjá aðila sem vinna innan málaflokksins. 

Ég ræddi við þá á vinnustað þeirra. Samtölin voru tekin upp og svo var unnið úr þeim. Einnig 

var tölvupóstur sendur á þá staði sem fjallað er um hér á eftir. Í þeim pósti var óskað eftir 

upplýsingum um það hvort gerður væri greinarmunur á hæfingu og iðju, hversu margir 

einstaklingar með skerta starfsgetu hefðu verið í hæfingu/iðju sl. tvö ár, hversu margir hefðu 

útskrifast frá staðnum og farið til vinnu á almennum vinnumarkaði og að lokum var spurt um 

það hvort borguð væru laun. Ég skrifaði einnig tölvupóst til Velferðarráðuneytisins til að 

athuga með upplýsingar um fjölda þeirra einstaklinga sem eru á hæfingarstöðunum og 

hversu margir hafa útskrifast þaðan til vinnu á almennum markaði. Því miður hafa engar 

upplýsingar borist frá Velferðarráðuneytinu. 

7.1 Sveitarfélögin og ríkið 

Atvinnutækifæri fólks með fötlun hafa verið fremur einhæf í gegnum árin. Eftir að 

sveitarfélögin tóku yfir þjónustuna við fatlað fólk 1. janúar 2011, þá er það þeirra hlutverk að 

sjá um „skipulag, framkvæmd, fjármögnun og rekstur vinnustaða fyrir verndaða vinnu, 

hæfingu og virkniþjálfun skv. XI. og XII. kafla laga um málefni fatlaðs fólks“ (Stjórnarráðið, 

2015). Markmiðið með yfirfærslunni var m.a. að stuðla að samþættingu nærþjónustu við 

íbúa og efla félagsþjónustu þeirra, ásamt því að styrkja sveitarstjórnarstigið og einfalda 

verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Þjónustusvæðin eru 15 talsins og er miðað við að á 

hverju svæði séu að lágmarki átta þúsund íbúar (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar kemur fram að borgin veiti margvíslega þjónustu og þar á 

meðal hæfingu og starfsþjálfun (Reykjavíkurborg, e.d.). Reykjavíkurborg starfrækir tvo 

vinnustaði, það er Gylfaflöt og Iðjuberg og eru báðir staðirnir með dagþjónustu. Markmið 

staðanna er að „að skapa fötluðu fólki með skerta starfsgetu aðstöðu sem sniðin er að 

þörfum þess og stuðlar að auknum tækifærum til fullrar þátttöku á eigin forsendum“. Í 

Gylfaflöt dagþjónustu er ekki gerður greinamunur á hæfingu og iðju, það er talað um að „öll 

virkni sé vinna“ (Reykjavíkurborg, e.d.). Síðastliðin tvö ár hafa 33 einstaklingar verið á 

Gylfaflöt og af þeim hafa sex einstaklingar verið í starfsþjálfun/verknámi á almennum 
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vinnumarkaði. Enginn hefur útskrifast frá Gylfaflöt sl. tvö ár út á almennan vinnumarkað 

(Melkorka Jónsdóttir, tölvupóstur, 10. júlí 2018).  

Kópavogsbær rekur eina hæfingarstöð á Dalveginum og svo starfsþjálfunarstaðinn Örva. 

Þar kemur fram að „með hæfingu er átt við starfs- og félagsþjálfun í þeim tilgangi að draga 

úr áhrifum fötlunar og auka hæfni til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Lögð er áhersla á 

þjálfun sem viðheldur og eykur starfsþrek, sjálfstæði í vinnubrögðum og félagslega færni“ 

(Kópavogsbær, e.d). Um starfsþjálfunarstaðinn Örva segir að „markmið starfsprófunar og 

starfsþjálfunar er að meta hæfni einstaklinga til vinnu, auka verkfærni þeirra og veita þeim 

þjálfun áður en haldið er út á almennan vinnumarkað. Almennt gilda sömu reglur í Örva og á 

almennum vinnustöðum og reynt er að líkja eftir vinnuaðstæðum og kröfum sem búast má 

við á almennum vinnumarkaði“ (Kópavogsbær, e.d). Í Örva eru 30 pláss hverju sinni fyrir 

starfsmenn með skerta starfsgetu. Boðið er upp á vinnu hálfan daginn fyrir hvern og einn, 

sem jafngildir 44% starfshlutfalli. Fólk með skerta starfgetu getur sótt um að komast að í 

tímabundna starfshæfingu og starfsþjálfun þar. Markmiðið er að sem flestir geti átti þess 

kost að starfa á almennum vinnumarkaði að hæfingu lokinni. Þeir sem koma í Örva byrja á 

því að fara í átta vikna ólaunaða starfshæfingu. Að henni lokinni er gert mat á vinnugetu til 

ákvörðunar launa (samkvæmt samkomulagi ASÍ og Hlutverks og kjarasamningi Örva og 

Eflingar stéttarfélags). Þeir sem uppfylla skilyrði til launa samkvæmt matinu fá 30% eða 50% 

af umsömdum taxta. Matið er endurtekið reglulega hjá öllum starfsmönnunum (Örvi, e.d.). 

Af þeim 30 plássum sem eru Í Örva eru 28 pláss nýtt í dag. Síðastliðin tvö ár hefur ekki verið 

full nýting á plássunum. Frá því í október 2017 hafa fimm einstaklingar farið frá staðnum til 

starfa á almennum vinnumarkaði (Birgitta Bóasdóttir, tölvupóstur, 10. júní 2018). 

Reykjavíkurborg, ásamt Kópavogsbæ, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesbæ, 

Garðabæ og Landsspítala Háskólasjúkrahúsi kaupir pláss á vinnustofunni Ási, en vinnustofan 

er rekin af Ási styrktarfélagi. Styrktarfélagið er sjálfseignarstofnun sem hefur komið á fót 

umfangsmiklum rekstri í gegnum tíðina og þjónustað marga í formi búsetu, dagþjónustu og 

vinnu. Á vinnustofunni Ás er m.a. lögð áhersla á starfshæfni með það að markmiði að fólk 

fari til starfa á almennum vinnumarkaði (Ás vinnustofa, e.d.). Ás styrktarfélag veitir um 200 

manns þjónustu í vinnu og virkni á þremur stöðum. Þeir eru Lyngás, Stjörnugróf 7–9 og Ás 

vinnustofa (Ás styrktarfélag, e.d-a).  

Sveitarfélögin kaupa fast „pláss“ á Ási vinnustofu og eru þau þá eyrnamerkt þeim, 

þ.e.a.s. ef starfsmaður með skerta vinnugetu sem kemur frá Reykjavík hættir, þá fær sá 

plássið sem næstur er á listanum og skilyrðið er að hann eigi lögheimili í Reykjavík (Halldóra 

Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018). Umsóknarferlið gengur þannig fyrir sig að fólk 

sækir um vinnu hjá Vinnumálastofnun og tiltekur á hvaða staði það óskar að fara, sem getur 

t.d. verið hæfingarstöð. Hjá Vinnumálastofnun starfar inntökunefnd sem tekur svo til 
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afgreiðslu þær umsóknir sem berast (Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018; 

Bryndís Theodórsdóttir, munnleg heimild, 21. mars 2018). Flestir staðir eru yfirfullir í dag , ef 

ekki er laust pláss á þeim stað sem sótt var um, þá er reynt að finna önnur úrræði á meðan. 

Ef fólk sem er með pláss vill skipta um stað, þá þarf umsóknarferlið að fara í gegnum 

Vinnumálastofnun (Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018). Einn af 

viðmælendunum segir að það séu biðlistar eftir því að fá pláss, en þeir styttust töluvert eftir 

að Ás vinnustofa opnaði á nýjum stað í Ögurhvarfi í október 2016 (Bryndís Theodórsdóttir, 

munnleg heimild, 21. mars 2018). 

Akureyrarbær er með tvo vinnustaði, þ.e. Skógarlund og Plastiðjuna Bjarg-Iðjulundur. Á 

heimasíðu Akureyrarbæjar kemur fram að Skógarlundur sé hæfingarstöð fyrir fólk sem býr 

við verulega fötlun og þarf þjálfun, afþreyingu og umönnun. Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur er 

vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu og býður upp á: „Föst störf fyrir einstaklinga sem 

geta ekki eða óska ekki eftir að fara í vinnu á almennum vinnumarkaði en hafa nokkra 

starfsgetu“ (Akureyrarbær, e.d.). í Skógarlundi fer aðallega fram félagsleg og vinnuleg hæfing 

og iðja en ekki er skilgreindur munur á þessu tvennu. Þar starfar 50 einstaklingar hverju sinni 

og sl. tvö ár hefur enginn útskrifast þaðan út á almennan vinnumarkað. Fram til þessa hafa 

ekki verið greidd laun fyrir vinnuframlag þeirra (Margrét I. Ríkarðsdóttir, tölvupóstur, 12. júní 

2018).  

Í Árborg er einn vinnustaður, VISS, sem er vinnu – og hæfingarstöð fyrir fólk sem er 18 

ára og eldra og með skerta starfsgetu. . Viss þjónustar fyrirtæki og framleiðir einnig vörur. 

Markmiðið með þjónustunni er að styðja fatlað fólk til að vera virkir þátttakendur í eigin lífi, 

stuðla að auknum lífsgæðum og að veita ráðgjöf og stuðning við atvinnuþátttöku (Árborg, 

e.d.). Á heimasíðu VISS kemur ekki fram hver eru markmiðin með hæfingunni eða frekari 

vinnu á almennum vinnumarkaði. 

Í Vestmannaeyjum er einn vinnustaður fyrir fatlað fólk. Það er Heimaey sem er vinnu- og 

hæfingarstöð. Þar er dagþjónusta, hæfing, iðja, starfsþjálfun og vernduð vinna. Í 

vinnusalnum eru einnig framleidd kerti sem eru seld um land allt. Starfsmenn í vinnusalnum, 

þar sem kertagerðin er m.a. og endurvinnsla, eru skilgreindir sem starfsmenn í verndaðri 

vinnu. Á heimasíðu Heimaeyjar kemur fram að markmið staðarins sé að m.a. að veita þjálfun 

og endurhæfingu og veita starfsþjálfun til að auka möguleika fólks með fötlun á að fá vinnu á 

almennum vinnumarkaði (Vestmannaeyjar, e.d.).  

Hæfingarstöðvum ber ekki skylda til þess samkvæmt lögum að borga laun. Einn 

viðmælandinn segir að margir staðir borgi afgjald af þeim verkefnum sem verið er að vinna 

að. Starfsmenn fái launaseðla en borgi ekki í stéttarfélag, skatt eða í lífeyrissjóð (Halldóra Þ. 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018). 
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Kristján Valdimarsson (2003) talar um að í gegnum árin hafi ríkt stefnuleysi hjá 

stjórnvöldum í atvinnumálum fatlaðra. Hann segir að það hafi verið sett á laggirnar verkefni 

en ekkert fjármagn hafi svo fylgt í kjölfarið til að sinna þeim. Eitt dæmi um það sé að 

stjórnvöld hafi samþykkt að setja á fót starfsemi sem væri atvinna með stuðningi, en ekkert 

fjármagn hafi fylgt með. Eins og komið hefur fram, þá skiptir atvinna miklu máli fyrir hvern og 

einn einstakling. Hún tengist sjálfsmynd okkar og er leið til að fá viðurkenningu og virðingu 

annarra. Hún skapar ákveðna ímynd og hlutverk í samfélaginu (Sölvína Konráðsdóttir, b, 

1993). Þetta er ekkert öðruvísi hjá fötluðum einstaklingum. Í rannsókn Kristjáns 

Valdimarssonar (2003) segir: „Viðkomandi sem er úti í samfélaginu nýtur meiri virðingar að 

vera á almennum vinnumarkaði en að vera á vernduðum vinnustað.“ Það sama segir einn af 

mínum viðmælendum. Þeir starfsmenn sem eru að hluta í atvinnu með stuðningi eru 

ákveðnar fyrirmyndir hinna. Það kemur í ljós þegar þeir koma á sinn gamla vinnustað og hitta 

hina, þá eru þeir þessir „sterku“ sem litið er upp til (Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 

6. mars 2018). 

Allir viðmælendur mínir tala um að eftirspurnin sé mikil eftir því að fá pláss á 

hæfingarstöðunum og þeir sjái það ekki gerast í náinni framtíð að þessum stöðum verði 

lokað. Vernduð úrræði þurfi alltaf að vera til, svo hægt sé að skapa því fólki viðunandi 

vinnuaðstæður sem geti ekki farið út á almenna vinnumarkaðinn (Bryndís Theodórsdóttir, 

munnleg heimild, 21. mars. 2018; Arne Friðrik Karlsson, munnleg heimild, 21. mars 2018; 

Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018).  

Einn viðmælandi minn segir að fólk hafi ílengst inni á stöðunum. Ástæðan sé aðallega sú 

að það hafi ekkert annað verið í boði, það hafi vantað að taka næstu skref. Um síðustu 

áramót hafi orðið skipulagsbreytingar innanhúss hjá Reykjavíkurborg hvað varðar málefni 

fatlaðs fólks og atvinnumál. Á síðasta ári hafi verið settur á laggirnar starfshópur til að vinna 

að tillögum um úrbætur í atvinnumálum fatlaðs fólks. Nú sé verið að meta hvað tillögurnar 

kosta og fljótlega ætti svo vinnan að fara af stað. Hann sér framtíðina þannig fyrir sér að 

þjónustan verði aldrei bundin við steinsteypu heldur einstaklinginn. Starfsfólkið fylgi þá sama 

einstaklingnum hvort sem hann er heima hjá sér eða í vinnunni. Með þessu skipulagi sé hægt 

að hafa þjónustuna sveigjanlegri og reyna að skapa fólki þannig vinnuúrræði að fólk það sé 

ánægt með þau. Með slíku skipulagi þá gæti fólk komið sjálft með sín eigin verkefni eða 

jafnvel unnið að einhverju sem það fengi greitt fyrir. Það skipti líka máli að þau verkefni sem 

unnin eru á hæfingarstöðvum séu fjölbreytt, svo að þau henti fleirum (Arne Friðrik Karlsson, 

munnleg heimild, 21. mars 2018). 

Einn af viðmælendum mínum, segir að liður í því að tengjast vinnumarkaðnum sé að þau 

séu með svokölluð starfsþjálfunarrými í fyrirtækjum úti í bæ. Starfsmennirnir fara þá í 
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fyrirtækin og sinna ákveðnum verkefnum þar, í stað þess að vinna þau inni á 

hæfingarstöðinni (Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018).  

Tveir af mínum viðmælendum tala um mikilvægi hæfingarstöðvanna fyrir þann hóp sem 

hefur farið að vinna á almennum vinnumarkaði en hefur þurft að snúa til baka vegna 

margvíslegra ástæðna. Þeir tala um að þessi sveigjanleiki í kerfinu sé mjög mikilvægur fyrir 

einstaklingana (Bryndís Theodórsdóttir, munnleg heimild, 21. mars. 2018; Halldóra Þ. 

Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018).  

Fagaðilar telja að eitt af þeim atriðum sem ýtir undir þátttöku fatlaðs fólks á 

vinnumarkaði vera Vinnusamningur öryrkja. Samningurinn er þríhliða samningur á milli 

Tryggingastofnunar ríkisins, AMS og fyrirtækis eða stofnunar. Tryggingastofnun ríkisins 

greiðir 25–75% af launum öryrkjans til fyrirtækisins, sem ætti að hvetja þau til þess að ráða 

til sín fólk með fötlun og gera almenna vinnumarkaðinn opnari. Ekki eru þó allir á eitt sáttir 

með samninginn og hefur sumum fundist niðurlægjandi að vera á honum (Kristjana 

Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014; Kristján Valdimarsson, 2003).  

Einn viðmælandi minn talar líka um það að mikilvægt sé að vinna í viðhorfsbreytingum 

úti í samfélaginu. Fólk þurfi að vita að það sé fjöldi starfa sem fólk með fötlun geti unnið 

(Arne Friðrik Karlsson, munnleg heimild, 21. mars 2018). 

Velferðarráðuneytið fer með yfirstjórn málefna fatlaðs fólks samkvæmt lögum um 

málefni fatlaðs fólks. Opinber stefnumótun í málaflokkun er á ábyrgð ráðherra í samvinnu við 

Samband íslenskra sveitarfélaga og skal hafa samráð við heildarsamtök fatlaðs fólks og 

aðildarfélög þeirra. Eins og áður hefur komið fram, þá er markmið laganna að tryggja fötluðu 

fólki jafnan rétt og sambærileg lífskjör á við aðra þegna þessa lands. Taka skal mið af 

alþjóðlegum skuldbindingum við framkvæmd laganna einkum samning Sameinuðu þjóðanna, 

segir efnislega á heimasíðu Velferðarráðuneytisins (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Eftir að málaflokkurinn fluttist yfir til sveitarfélaganna, eins og áður hefur komið fram, þá 

bera þau ábyrgð á skipulagi, framkvæmd og gæðum þjónustunnar. Þau eiga sjálf að annast 

innra eftirlit með framkvæmdinni. Ráðherra málaflokksins annast eftirlit með því að allt sé 

unnið í samræmi við markmið laga, reglugerða og reglna sem settar hafa verið og að réttindi 

séu virt. Eftirlitið á jafnframt að vera til þess að safna og miðla upplýsingum til að þjónustan 

verði sambærileg fyrir alla einstaklinga með fötlun (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

7.2 Vinnumálastofnun 

Eins og áður hefur komið fram, þá fluttist málaflokkur fatlaðs fólk yfir til sveitarfélaganna í 

byrjun árs 2011. Það var þó ekki fyrr en 19. október 2015 sem skrifað var undir 

viljayfirlýsingu um framtíðarskipan atvinnumála fatlaðs fólks, en ekki hafði náðst 

samkomulag um málið fyrr. Í viljayfirlýsingunni kom fram að Vinnumálastofnun yrði ábyrg 
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fyrir vinnumarkaðsúrræðum fyrir fatlað fólk (Vinnumálastofnun, 2015). Fram að þessum tíma 

hafði verið óljóst hver bæri ábyrgð á atvinnumálum þessa hóps.  

Vinnumálastofnun á að taka við öllum umsóknum fólks sem er að sækja um vinnu á þeim 

stöðum sem eru sérstakleg ætlaðir fólki með fötlun. Stofnunin metur einstaklingana og leitar 

lausna í atvinnumálum sem henta hverjum og einum . Vinnumálastofnun á að sjá um 

almennar vinnumarkaðsaðgerðir, verndaða vinnustaði, starfsþjálfun, atvinnu með stuðningi 

og aðra atvinnutengda endurhæfingu og sveitarfélögin skulu sjá um framkvæmdina 

(Vinnumálastofnun, 2015). 

Atvinna með stuðningi, eða AMS, er fyrir þá sem þurfa á stuðningi að halda til að vinna á 

almennum vinnumarkaði. Lykilatriðin í AMS eru þau að viðkomandi fái einstaklingsmiðaða 

aðstoð eins lengi og hann þarf, til að taka þátt í launaðir vinnu á almennum vinnumarkaði. 

Vísir að AMS byrjaði á Svæðisskrifstofu Reykjaness árið 1989. Markmiðið var að mæta 

mismunandi þörfum og óskum fólks með fötlun með atvinnutilboði á almennum 

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

Eins og áður hefur komið fram, þá er AMS fyrir þá einstaklinga sem eru með skerta 

starfgetu og þurfa aðstoð við að finna vinnu og halda henni. AMS hefur aðstoðað fólk með 

fötlun við að fara út á almenna vinnumarkaðinn. Samkvæmt einum viðmælanda mínum, þá 

vantar fleiri ráðgjafa til starfa svo að fleiri geti átt þess kost að nýta sér þetta úrræði. Þetta er 

ein af meginástæðum þess að ekki er hægt að veita þeim einstaklingum stuðning sem þurfa 

mest á honum að halda. 

Vinnumálastofnun sér um Vinnusamning öryrkja, en það er endurgreiðslusamningur við 

atvinnurekendur sem hafa ráðið fólk með skerta starfsgetu til starfa hjá sér. Samningurinn 

felur það í sér að atvinnurekandi greiðir starfsmanninum laun og skilar svo inn launaseðlum 

mánaðarlega til Vinnumálastofnunar. Stofnunin endurgreiðir svo atvinnurekandanum 

ákveðið hlutfall af launum og launatengdum gjöldum skv. samningi. Fyrstu tvö árin í starfi er 

endurgreiðsluhlutfallið 75% og lækkar svo um 10% með 12 mánaða millibili þangað til náð er 

lágmarks endurgreiðsluhlutfalli en það er 25%. Samningurinn er ætlaður til að auka tækifæri 

fólks með skerta starfsgetu til að ráða sig til vinnu á almennum vinnumarkaði 

(Vinnumálastofnun, a, e.d.). Með þessum samningi fær fatlað fólk tækifæri til þess að vinna á 

almennum vinnumarkaði. 

Samkvæmt viljayfirlýsingunni, sem fjallað er um hér að ofan, þá er aðgengi að öllum 

atvinnutengdum aðgerðum á sama stað fyrir alla Íslendinga. Þetta er í samræmi við 

grundvallarhugmyndafræði samnings Sameinuðu þjóðanna um að skapa eitt samfélag fyrir 

alla og án aðgreiningar (Borgarráð, 2016). 
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7.3 Hlutverk - samtök um vinnu og verkþjálfun 

Hlutverk er regnhlífarsamtök fyrir starfs- og vinnuþjálfunarstaði fyrir fatlað fólk. Tilgangur 

samtakanna er að stuðla að góðu samstarfi á milli þeirra vinnustaða sem eru í Hlutverki og 

við önnur fyrirtæki og upplýsa og fræða þá sem þess þurfa um atvinnumál fatlaðs fólks. 

Einnig að veita ráðgjöf stofnunum ríkis og sveitarfélaga, ráðuneytum og öðrum sem sjá um 

starfsendurhæfingu og atvinnumál. Hlutverk stuðlar einnig „að samstarfi um uppbyggingu á 

starfsþjálfun, hæfingu og endurhæfingu fyrir einstaklinga til starfa á vinnumarkaði“ 

(Hlutverk, e.d). 

Samkvæmt Halldóru Þ. Jónsdóttur, formanni Hlutverks, eru samtökin nú í vinnu að 

stefnumótun til framtíðar. Þar er verið að fara yfir það fyrir hvað samtökin vilja standa og 

hvernig samtökin geta orðið sýnilegri. Einnig að skoða hvernig breyta megi viðhorfum úti í 

samfélaginu, þannig að það sé litið svo á að fólk sem er ekki með mikla vinnufærni sé að fara 

til vinnu þegar það fer inn á hæfingarstöðvar eða í önnur úrræði sem henta því. Halldóra 

nefnir að það þurfi að búa til fræðslupakka til að upplýsa fólk um það hvað er í boði hvað 

varðar atvinnu og þá ekki síst fyrir þann hóp sem er að útskrifast úr framhaldsskólunum. Það 

hafi komið fyrir að ungt fólk hafi verið heima í einhvern tíma af því að það vissi ekki af 

úrræðunum. Eftir að sveitarfélögin tóku yfir málaflokkinn, þá haldi þau frekar utan um 

hópinn svo að þetta gerist síður (Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018). 

Hlutverk vann að gerð á mati á vinnugetu starfsfólks til ákvörðunar launa á vernduðum 

vinnustöðum sem eru innan Hlutverks. Yfirlýsing ASÍ og Hlutverks um kjör og réttindi fatlaðra 

starfsmanna á vinnustöðum fatlaðra var undirritað 4. maí 2006. Launaflokkarnir eru fjórir 30, 

50, 70 eða 90% af samningsbundum launum á viðkomandi vinnusvæði. Viðmiðunin er fullfær 

starfsmaður í ákveðnu starfi. Metin eru átta atriði en þau eru: Vinnuverkefni, einbeiting, 

áreiti, afköst/vinnuhraði, vandvirkni/verkgæði, stuðningur/leiðsögn, sjálfstæði í starfi og 

vinnufærni/vinnugeta. Stigin eru talin og fólki raðað í flokka eftir niðurstöðunni. Mest getur 

einstaklingur fengið 90% af launum, svo 70%, 50% og lægsti flokkurinn er 30%. Ef gefið er 0 í 

einhverju matsatriði, þá nær viðkomandi ekki lágmarksviðmiði, þó að hann hafi náð 

lágmarksstigum samanlagt úr matinu. Einstaklingi sem er í starfsþjálfun skal greiða að 

lágmarki 30% laun (Halldóra Þ. Jónsdóttir, munnleg heimild, 6. mars 2018). 

7.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið tekið saman hvaða staðir eru starfræktir í nokkrum af stóru 

sveitarfélögunum, sem eru sérstaklega ætlaðir fólki með fötlun. Það vekur athygli mína að 

Reykjavíkurborg rekur einungis tvo vinnustaði sem eru sérstaklega ætlaðir fólki með skerta 

starfsgetu.  
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Eins og áður sagði, þá kemur fram í reglugerðinni um atvinnumál fatlaðra frá árinu 1996 

að hæfing skuli vera tímabundin. Það virðist þó ekki vera svo í reynd, því lítið er um það að 

fólk sé að útskrifast úr hæfingu til starfa á almennum vinnumarkaði og fólk virðist festast inni 

á stöðunum. Ég velti því fyrir mér hvort að eftirlitið sem er í höndum ráðherra málaflokksins 

sé virkt.   

Hér að ofan hefur einnig verið fjallað um hlutverk Vinnumálastofnunar. Nú fara allar 

umsóknir um starf á hæfingarstöðvum þar í gegn. Nefnt hefur verið mikilvægi AMS í því að 

styðja fólk til starfa á almennum vinnumarkaði. Ef sú þjónusta yrði aukin til muna, þá má 

ætla að fleiri myndu útskrifast af hæfingarstöðvunum og það myndi um leið auka möguleika 

þeirra á fastri vinnu á almennum vinnumarkaði. Mikilvægur hlekkur í þessu er Hlutverk- 

samtök um vinnu og verkþjálfun, en eitt af þeirra verkefnum er að breyta viðhorfum úti í 

samfélaginu og ekki síst hjá atvinnurekendum. 
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8 Umræður 

Markmið þessa verkefnis var að skoða hlutverk hæfingarstöðva m.t.t. þess umhverfis sem 

þeim er búið í nútímasamfélagi. Hvort það sé t.d. í samræmi við núgildandi lög og reglugerðir 

og ekki síst samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Ísland hefur 

skuldbundið sig til að framfylgja. Eins og komið hefur fram, þá er markmið samningsins að 

efla, verja og tryggja full grundvallarmannréttindi og frelsi fyrir allt fólk með fötlun til jafns á 

við aðra í samfélaginu.  

Það er umhugsunarvert að lög um málefni fatlaðra séu frá árinu 1992 og reglugerðin um 

atvinnumál fatlaðra frá árinu 1996 og eru því varla í takt við tímann. Það má ætla að það sé 

kominn tími til að breyta þeim og horfa þá í því samhengi á samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks. Í nýrri reglugerð um atvinnumál fatlaðra þyrfti að huga að því að 

gera skýrari greinamun á því hver starfsemi hæfingarstöðva, dagþjónustu eða verndaðra 

vinnustaða á að vera, svo að enginn velkist í vafa um það hvert hlutverk þeirra er. Þá hefur 

minna dregið úr vægi verndaðra vinnu eða starfsemi hæfingarstöðva en vonast var til fyrir 23 

árum síðan (Þingskjal nr. 881/1994–1995).  

Atvinna er mikilvægur þáttur í lífi okkar sem fullorðinna einstaklinga, enda verjum við 

stórum hluta lífs okkar í vinnu. Fjallað hefur verið um það í þessu verkefni hversu mikilvægt 

það er fyrir andlega heilsu okkar að fá tækifæri til þess að nota þá þekkingu og færni sem við 

höfum. Það hvetur okkur áfram til áframhaldandi virkni, m.a. það að fá að stjórna og hafa 

áhrif á umhverfi okkar, ásamt því hversu mikilvægt það er fyrir okkur að hitta fjölbreyttan 

hóp af fólki. Hæfingarstöðvar geta uppfyllt þessi atriði (ásamt þeim sem nefnd hafa verið 

áður) en möguleikarnir eru óneitanlega mun meiri á almennum vinnumarkaði. Það hefur 

verið sýnt fram á það að atvinnuleysi getur haft áhrif á andlega heilsu fólks, s.s. aukið 

þunglyndi, kvíða og misnotkun á vímuefnum (Blustein, 2008). Það er því mikilvægt að tryggja 

það að fólk með fötlun fái viðeigandi vinnuúrræði, m.a. á hæfingarstöðvunum. Það er þó 

mikilvægt að hafa alltaf í huga að þetta á að vera tímabundið úrræði, eins og reglugerðin um 

atvinnumál fatlaðra kemur inn á. Þá skal ekki síður bent á ákvæði samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, um að stuðla skuli að því að fólk verði sem mest sjálfstætt 

og hafi möguleika á að taka þátt í lífinu án aðgreiningar. 

Eins og komið hefur fram, þá fluttist málaflokkur fatlaðs fólks yfir til sveitarfélaganna í 

byrjun árs 2011. Töluverð óvissa var þó á tímabili um það hver ætti að bera ábyrgð á 

atvinnumálunum. Að lokum var skrifað undir viljayfirlýsingu í október 2015 þess efnis að 

Vinnumálastofnun myndi sjá um vinnumarkaðsaðgerðir en sveitarfélögin um framkvæmdina.  

Það er hlutverk sveitarfélaganna að sjá um að reka vinnustaði fyrir fólk með skerta 

starfsgetu. Reykjavíkurborg og þau sveitarfélög sem eru næst borginni kaupa pláss af 
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Styrktarfélaginu Ás á vinnustofunni Ás. Það er athyglisvert að Reykjavík, sem er stærsta 

sveitarfélagið á landinu, rekur aðeins tvo vinnustaði sem eru sérstaklega ætlaðir fólki með 

skerta starfsgetu. Í rannsókn Sigrúnar Þ. Broddadóttur og Guðrúnar V. Stefánsdóttur um 

flutning ungs fólks með þroskahömlun úr foreldrahúsum nefna þær nokkur atriði um 

stofnanamiðaða þjónustu sem samræmist ekki hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Þær 

nefna m.a. úrræði þar sem fatlað fólk hefur aðeins einn valkost um búsetu og að fólk þurfi að 

laga sig að þörfum þjónustunnar (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Þetta er sambærilegt ástand og er í atvinnumálunum það er úr litlu að velja og fólk verður að 

taka því sem býðst.  

Í skýrslu mats- og inntökuteymis SSH kemur fram að fagfólk á hæfingarstöðvum og 

vernduðum vinnustöðum telur að meirihlutinn af fólkinu vilji vera áfram þar sem það er, í 

stað þess að sækjast eftir því að komast að í AMS (Hrönn Hilmarsdóttir o.fl., 2017). Það er 

athyglisvert í ljósi þess að það er ekki í samræmi við rannsóknir þar sem kemur fram að fólk 

með fötlun vill vinna á almennum vinnumarkaði frekar en að vera í aðgreindum úrræðum 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). 

Sú forræðishyggja sem var við lýði í þjónustu við fólk með fötlun hér áður fyrr er á 

undanhaldi. Viðhorf aðstandenda og fagfólks virðist þó enn einkennast af vanmati á hæfni 

einstaklinga með þroskahömlun til að taka ákvarðanir er varða þeirra daglega líf. Það kemur 

m.a. fram í úttekt á vegum Velferðarráðuneytisins (2011), þar sem 56% af svarendum með 

þroskahömlun höfðu ekkert haft um það að segja hvaða atvinnuúrræði þeir sóttu. Sýnt hefur 

verið fram á að með viðeigandi aðstoð og stuðningi, getur fólk með þroskahömlun þróað 

með sér sjálfræði og tekið sjálft ákvarðanir er varða þeirra eigið líf. Til þess að svo megi verða 

þá verður fólk að fá upplýsingar um rétt sinn, fræðslu og stuðning sem miðar að því að gera 

þeim kleift að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Samkvæmt rannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur 

o.fl. (2014) þá var skortur á því hjá þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni. 

Það er hluti af mannréttindum og lífsgæðum fólks að fá að taka ákvarðanir er varða þess 

eigið líf. Það er einnig tekið skýrt fram í samningi Sameinuðu þjóðanna að viðurkenna skuli 

rétt fólks með fötlun til að vinna í vinnuumhverfi sem sé án aðgreiningar. Til að auka 

valdeflingu fatlað fólks þarf fólk að fá tækifæri til að segja sína skoðun og að tekið sé mark á 

þeim. Trú fagfólks á getu einstaklingsins þarf að aukast en viðhorf fagfólks hefur m.a. verið 

nefnt sem ein af hindrunum fólks með fötlun til að fara að vinna á almennum vinnumarkaði. 

Það þarf að breyta þeim hugsunarhætti sem var við lýði hér áður fyrr, þegar fólk bjó á 

stofnunum og fékk ekki að taka ákvarðanir er snéru að þess eigin lífi. Til þess að svo megi 

verða þá þarf að upplýsa fólk vel um réttindi þess, veita því fræðslu og viðeigandi stuðning til 

aukins sjálfræðis. 



38 

Ég velti því fyrir mér hvað hægt sé að gera til að vinnumarkaðurinn verði opnari og 

sveigjanlegri til að taka á móti fjölbreyttari hópi af fólki. Eitt af því er að upplýsa 

vinnuveitendur miklu betur um Vinnustaðasamning öryrkja og gera þá meðvitaðri um 

aðmögulega séu til störf hjá þeim sem fólk með fötlun getur unnið. Það þarf einnig að vinna í 

því að breyta þeirri staðalímynd að fatlað fólk geti ekki unnið. Sú hugmynd veldur því að 

fatlað fólk á í erfiðleikum með að fá atvinnu á almennum vinnumarkaði (Kristjana Jokumsen 

og Rannveig Traustadóttir, 2014). Umburðarlyndi okkar gagnvart hvert öðru þarf líka að 

aukast og fólk þarf að vera opnara fyrir því að við erum ekki öll eins. Ein af þeim lausnum 

sem einn af viðmælendum mínum nefndi var sú að fjölga þyrfti ráðgjöfum hjá 

Vinnumálstofnum svo að fleiri gætu nýtt sér AMS. Til þess að það verði hægt, þá þarf fyrst og 

fremst að setja meiri peninga í verkefnið að sögn viðmælanda míns (Bryndís Theodórsdóttir, 

munnleg heimild, 21. mars 2018). 

Spurningin sem lagt var með í upphafi var hvort hæfingarstöðvar væru í takt við stefnur í 

nútímasamfélagi. Það atriði sem vekur mig einna mest til umhugsunar er að fólk virðist 

ílengjast inni á hæfingu og er ekki útskrifað þó að reglugerðin kveði skýrt á um það að hæfing 

sé tímabundið úrræði. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er það einnig 

áréttað í 26. grein að það sé á ábyrgð aðildarríkjanna að gera viðeigandi ráðstafanir svo að 

fólk með fötlun geti tekið þátt í atvinnulífinu án aðgreiningar. Til þess að svo megi verða þá 

þarf að skipuleggja, efla og útvíkka þjónustuna á sviði alhliða hæfingar. Í sömu grein er einnig 

talað um að þátttakan skuli vera valfrjáls en þá þarf að auka fjölbreytileikann í 

atvinnutilboðunum. Ég velti því fyrir mér hvort það sé ekki orðið tímabært að fara að 

endurskoða lög og reglugerðina um atvinnumálin með það í huga að þjónustan uppfylli þessi 

atriði sem kveðið er á um í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Eins og komið hefur fram, þá eru þeir einstaklingar sem eru inni á hæfingarstöðvum og 

vernduðum vinnustöðin ekki líklegri til að fá störf á almennum vinnumarkaði en þeir sem eru 

í AMS (Cimera, 2011; Desmond, 2017; Simera, 2018). Það má því velta því fyrir sér hvort það 

sé ekki skynsamlegt að auka fjármagn til að ráða inn fleiri ráðgjafa hjá Vinnumálastofnun, svo 

að hægt verði að bjóða fleiri einstaklingum að komast að í AMS og fá vinnu á almennum 

markaði.   
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9 Lokaorð 

Í þessu verkefni hef ég verið að skoða atvinnumál fatlaðs fólks og þá sérstaklega 

hæfingarstöðvar. Ýmislegt hefur breyst frá því að fólk með fötlun bjó inni á stofnunum úr 

alfaraleið og starfsfólk var alráða um allar ákvarðanatökur í lífi þess. Hin síðari ár er farið að 

horfa meira á hugtökin um sjálfsákvörðunarréttinn og valdeflingu og mikilvægi þess að 

einstaklingurinn öðlist meiri stjórn á eigin lífi. Þessi stofnanamiðuðu viðhorf og vantrú fólks á 

getu einstaklingsins, sem enn virðast vera við lýði, þurfa m.a. að breytast. Orð 

einstaklinganna þurfa að hafa meira vægi í öllum ákvörðunum er varða þeirra eigið líf, til að 

auka sjálfræði þeirra og til að auðvelda þeim að lifa sem sjálfstæðustu lífi. 

Vinnan við þetta verkefni hefur gefið mér innsýn í það hvernig staðan í atvinnumálum fólks 

með fötlun er í dag og þá vitneskju að ennþá er töluvert verk óunnið til að gera fólki með 

fötlun kleift að taka þátt í atvinnumarkaðnum án aðgreiningar, eins og kveðið er á um í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  

Ég sé það ekki alveg fyrir mér að hæfingarstöðvar fari að loka í framtíðinni og að allir fari 

í vinnu á almennum vinnumarkaði, en e.t.v. á starfsemi þeirra eftir að breytast í þá átt að 

þær sinni fjölbreyttari hópi af fólki sem þarf stuðning til að komast út á vinnumarkaðinn. 
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