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Útdráttur 

Hlutverk félagsþjónustu sveitarfélaga á tímum samfélagslegra áfalla er hvorki skilgreint 

sérstaklega í lögum um almannavarnir né heldur í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina viðbrögð félagsþjónustu Árborgar í kjölfar 

Suðurlandsskjálftans þann 29. maí 2008 og bankahrunsins í október sama ár.  

Spurt er hvernig félagsþjónustan í Árborg brást við þessum áföllum og hvað var líkt 

og hvað ólíkt í viðbrögðum. Einnig er spurt hvernig þekking og sérhæfing félagsráðgjafar 

hafi verið nýtt í kjölfar þessara áfalla og hvort hana megi nýta með markvissari hætti í 

tengslum við samfélagsáföll. Kenningar sem lagðar eru til grundvallar eru kenningar um 

félagsauð, styrkleikanálgun og samfélagsvinnu en hún er ein af megin vinnuaðferðum 

félagsráðgjafar. Auk greiningar á stöðu þekkingar er gagna aflað með níu 

upplýsingaviðtölum við sérfræðinga sem voru, á einn eða annan hátt, þátttakendur á 

vettvangi í öðru eða báðum áföllunum árið 2008. Jafnframt var unnin skjalagreining til að 

auðga viðtalsgögnin og fá sem skýrasta mynd af atburðarásinni í kjölfar áfallanna. Stuðst 

er við greiningaraðferð frá Crisemart hópnum. 

Við samanburð á viðbrögðum félagsþjónustunnar í Árborg í kjölfar þessara tveggja 

áfalla vekur sérstaka athygli sá munur sem var á húsnæðisaðstoð við íbúa og gefa 

niðurstöður tilefni til frekari rannsókna á hlutverki félagsþjónustu sveitarfélaga á tímum 

samfélagslegra áfalla. Notkun leiðbeininga um viðbrögð við samfélagslegum áföllum 

reyndist mikilvæg og staðfestir mikilvægi þess að félagsþjónusta vinni eigin 

viðbragðsáætlun sem sé hluti af almannavarnaskipulagi. Þá benda niðurstöður til að 

þekkingu og starfsaðferðir félagsráðgjafa megi nýta mun betur en nú er gert við vinnu 

vegna samfélagslegra áfalla. Niðurstöðurnar geta haft hagnýtt gildi fyrir félagsþjónustu 

sveitarfélaga hér á landi og erlendis.  

Lykilhugtök: félagsþjónusta sveitarfélaga, félagsráðgjöf, samfélagsleg áföll, 

viðbragðsáætlanir, viðnámsþróttur, endurreisn. 
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Abstract 

The role of local social services in times of disasters is not defined in the Icelandic civil 

protection Act nor in the Act on local social services. This research aims to analyse the 

response that Árborg‘s social services had to provide following the big earthquake 

(Suðurlandsskjálfti) on May 29. 2008 and the economic crisis in October the same year.  

Social services in Árborg were faced with two large, but very different disasters in a short 

period of time which will be interesting to compare and analyse. How did they respond 

to each event? What were the similarities and dissimilarities? These questions will be 

answered, along with how the knowledge and specifications of social work were utilised 

in the wake of each disaster and how acknowledged and proven methods of social work 

can be used under those kinds of circumstances with more efficiency. The theories 

applied revolve around social capital, strength approach and community work, which is 

one of the main methods of social work. In addition to analysing the level of knowledge, 

nine different experts that were involved in either one or both disaster responses, were 

interviewed. In order to enrichen the interview data and to get a clearer view of the 

scenario following each disaster, data analysis was put into practice. Crisemart’s analysis 

method was applied, as it has served well to analyse disaster management.  

When comparing the response of Árborg’s social services following the two disasters 

of 2008, the biggest noticeable difference is in housing aid for residents. This difference 

provides reason for further research in the role of local social services in times of disaster. 

The use of instructions for disaster response proved to be valuable and results indicate 

that the knowledge and methods of social workers can be better employed in times of 

disaster. The results can provide practical value for local social services locally, as well as 

globally. 

Key Concepts: local social services, social work, disasters, contingency plan, resilience, 

disaster recovery. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í rannsóknartengdu meistaranámi við 

Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og er 50 ECTS einingar.  

Ég hef mestan hluta ævi minnar búið á Selfossi þar sem stórir jarðskjálftar hafa orðið 

í gegnum tíðina, svo nefndir Suðurlandsskjálftar. Frá barnæsku hef ég verið meðvituð um 

þær ógnir sem okkur geta stafað af Kötlugosum en móðurafi minn Jón Gíslason frá 

Norðurhjáleigu í Álftaveri var einn þeirra gangnamanna sem voru við fjárrekstur á 

Mýrdalssandi þegar hlaup kom úr Kötlu þann 12. október 1918. Frásagnir þeirra sem lifðu 

þann tíma eru áminning um þann ógnarkraft sem náttúruöflin búa yfir og það hversu smá 

manneskjan er í slíkum aðstæðum. Þegar samfélagsleg áföll verða nú á tímum eru sett í 

gang skipulögð og samhæfð viðbrögð fjölmargra aðila. Félagsþjónusta sveitarfélaga 

gegnir mikilvægu hlutverki í samfélaginu, ekki síst þegar samfélagsleg áföll verða og mikið 

reynir á íbúa og innviði. Reynslu af slíkum viðfangsefnum þarf að flytja áfram og draga af 

lærdóm fyrir framtíðina. 

Ég vil byrja á að þakka sérstaklega viðmælendum sem gáfu sér tíma til að deila með 

mér reynslu sinni af viðbrögðum við áföllunum sem Árborg tókst á við árið 2008. 

Leiðbeinanda mínum, Dr. Guðnýju Björk Eydal þakka ég góðan stuðning og leiðsögn við 

verkefnið en það var ekki síst fyrir hvatningu hennar sem ég ákvað að ráðast í verkið.  

Vísinda- og rannsóknarsjóði Suðurlands eru hér færðar bestu þakkir fyrir veittan styrk 

í janúar 2016 sem gerði mér kleift að hefja rannsóknarvinnuna. Árið 2018 hlaut ég styrk 

frá norræna öndvegissetrinu NORDRESS. Rannsóknin er hluti af rannsókn vinnuhópsins í 

NORDRESS um viðbrögð Norræna velferðarkerfisins og fyrirhugað er að rita grein um 

niðurstöður rannsóknarinnar með rannsóknarhópnum. Styrkur NORDRESS gerði mér 

kleift að einbeita mér að rannsóknarvinnunni síðari helming ársins 2018 og kann ég 

öndvegissetrinu miklar þakkir fyrir. Fyrrverandi vinnuveitanda mínum, 

Vinnumálastofnun, þakka ég launað námsleyfi sumarið 2017. 

Enginn er eyland. Arnari Péturssyni þakka ég aðstoð við þýðingu á ensku og Ingu Lóu 

Hannesdóttur fyrir prófarkalestur. Mági mínum Júlíusi Magnúsi Pálssyni kann ég þakkir 

fyrir aðstoð við frágang mynda og önnur tæknileg mál. Að lokum þakka ég ómetanlega 

aðstoð, stuðning og hvatningu frá Snorra sambýlismanni mínum og dætrum mínum þeim 

Svanhildi Lilju og Fanneyju.  
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1 Inngangur  

Þann 29. maí árið 2008 varð Suðurlandsskjálfti af stærðinni 6,3 á Richter og hafði hann 

víðtæk og sterk áhrif í Sveitarfélaginu Árborg og í nágrannasveitarfélögunum 

Hveragerðisbæ og Ölfusi. Eignatjón varð gríðarlegt, margir upplifðu andlegt álag í kjölfarið 

en ekki urðu alvarleg slys á fólki. Í október sama ár varð annað stóráfall, heimskreppa sem 

samfara hruni íslensku bankanna hafi mikil og langvarandi áhrif á Íslandi. Mikil óvissa 

skapaðist í íslensku samfélagi og margar fjölskyldur og fyrirtæki urðu fyrir miklu 

fjárhagslegu áfalli. Atvinnuleysi margfaldaðist á nokkrum mánuðum og þúsundir 

fjölskyldna lentu í greiðsluerfiðleikum, aðallega vegna húsnæðisskulda. Eftir mikla 

íbúafjölgun og fordæmalausa uppbyggingu og meðfylgjandi efnahagsþenslu í Árborg 

síðustu árin á undan voru þessi tvö áföll mikið högg fyrir samfélagið.  

Samfélagsáföllin í Árborg árið 2008 voru í eðli sínu ólík og orsakir þeirra ólíkar. Í fyrra 

tilvikinu var um að ræða náttúruhamfarir sem komu svo að segja án fyrirvara og stóðu 

yfir í mjög stutta stund. Seinna áfallið var af manna völdum, hafði langan aðdraganda þó 

svo að almennt hafi ógnin ekki verið ljós í huga þorra landsmanna fyrr en eftir hrun 

bankanna. 

Nú þegar rúmur áratugur er liðinn frá þessum atburðum og rykið að mestu sest þá er 

áhugavert að skoða viðbrögð við þessum ólíku áföllum og í þessari rannsókn verður fyrst 

og fremst horft til verkefna félagsþjónustu Sveitarfélagsins Árborgar í kjölfar þeirra 

stóráfalla sem samfélagið varð fyrir árið 2008. Markmið rannsóknarinnar er að greina 

hver voru verkefni félagsþjónustu Árborgar í kjölfar samfélagsáfallanna árið 2008 og 

hvernig þekking og sérhæfing félagsráðgjafar kemur að notum í slíkum aðstæðum.  

Rannsóknarspurningar sem leitað verður svara við eru: 

1. Hvernig brást félagsþjónustan í Árborg við tveimur samfélagsáföllum sem urðu 

á árinu 2008 ? Hvað var líkt og hvað ólíkt í viðbrögðum og verkefnum vegna 

þessara tveggja áfalla ? 
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2. Hvernig var þekking og sérhæfing félagsráðgjafar nýtt í þessu ferli ? Mætti nýta 

starfsaðferðir félagsráðgjafar með enn markvissari hætti í tengslum við 

samfélagsáföll í framtíðinni ? 

Að draga lærdóm af slíkum samfélagsáföllum getur verið mjög gagnleg jafnt fyrir 

Árborg sem önnur sveitarfélög sem munu þurfa að glíma við afleiðingar samfélagsáfalla í 

framtíðinni. Atburðir síðustu ára og áratuga staðfesta að hamfarir af völdum hnattrænnar 

hlýnunar fari vaxandi. Fellibylir, flóðbylgjur og skógareldar valda víðtækum áhrifum í 

heiminum og afleiðingar slíkra hamfara eru til dæmis matar- og vatnsskortur, eyðilegging 

lands og innviða í samfélögum. Ástand af þessu tagi hefur hrakið milljónir fólks á flótta og 

þannig leiðir eitt samfélagsáfall af öðru. Staðbundnari áföll hafa líka áhrif á stóra hópa 

fólks, svo sem náttúruhamfarir eins og eldgos og jarðskjálftar og áföll sem eru af 

tæknilegum eða mannlegum ástæðum eins og hryðjuverk, stríðsátök, iðnaðarslys og 

samgönguslys. Á Íslandi eru eldgos og jarðskjálftar algengasta tegund náttúruhamfara og 

á sögulegum tíma hafa orðið að meðaltali 20 eldgos á hverjum hundrað árum (Nadim, 

Pedersen, Schmidt-Thomé, Sigmundsson og Engdahl, 2008). Að minnsta kosti 68 sinnum 

hafa orðið náttúruhamfarir hér á landi á tímabilinu 1900 til 2008 (Ágúst Gunnar Gylfason, 

2008) og fjórum sinnum síðastliðinn áratug og var þar um eldgos að ræða. Við 

náttúruhamfarir og önnur samfélagsáföll hefur félagsþjónusta sveitarfélaga veigamikið 

hlutverk gagnvart samfélaginu, jafnt einstaklingum sem hópum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu væntanlega hafa hagnýtt gildi fyrir 

félagsþjónustu sveitarfélaga hér á landi, m.a. á Suðurlandi þar sem eru hættulegustu 

eldstöðvar landsins og eldgos og jarðskjálftar hvað tíðastir á landinu. Auk þess geta 

niðurstöður haft nokkra þýðingu í rannsóknum á þessu fræðasviði utan landsteinanna en 

á síðustu árum hefur verið töluverð gróska í rannsóknarstarfi vegna hamfara og 

samfélagsáfalla. Þá er áhugavert að skoða þann lærdóm sem draga má af því að nota 

viðbragðsáætlun fyrir félagsþjónustuna við samfélagsáföllum í kjölfar jarðskjálftans og 

bankahrunsins 2008.  

Hér á landi hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á áfallastjórnun og á áhrifum og 

afleiðingu náttúruhamfara á líðan og afdrif fólks og bæði hér á landi sem annarsstaðar 

hefur athyglin í auknu mæli beinst að mannlegum og samfélagslegum þáttum og 

langtímaáhrifum samfélagsáfalla. Endurreisn í kjölfar samfélagsáfalla hefur þó fengið 
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minni athygli og hefur fræðafólk bent á að vanræksla þessara þátta geti dregið úr styrk og 

viðnámi samfélaga til lengri tíma (Sólveig Þorvaldsdóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 

Herdís Sigurjónsdóttir, Geir Oddsson og Guðrún Pétursdóttir, 2008). 

Fagleg greining á tjónnæmi og viðbragðsþrótti samfélagsins skapar grundvöll fyrir 

markvissrar aðgerðir sem styrkja samfélagið svo það verði betur í stakk búið til að takast 

á við og vinna farsællega úr stórum áföllum sem snerta hópa fólks á afgerandi hátt. Góð 

viðbragðsáætlun eykur líkur á að viðbrögð stjórnsýslu sveitarfélaga við stórum áföllum 

séu skjót og markviss og slík áætlun þarf að byggja á góðri greiningu.  

Þegar fyrra áfallið, Suðurlandsskjálftinn, reið yfir í lok maí 2008 var verið að leggja 

lokahönd á sérstakar leiðbeiningar hér á landi um endurreisn í kjölfar samfélagsáfalla. 

Leiðbeiningarnar byggja á greiningu á því hvernig staðið er að uppbyggingu samfélaga 

sem orðið hafa fyrir áföllum vegna náttúruhamfara og eru sniðnar að venjubundnum 

störfum sveitarfélaga á Íslandi. Aðstandendur verkefnisins afhentu bæjarstjórum 

sveitarfélaganna sem urðu fyrir mestum áhrifum af skjálftanum þessar leiðbeiningar í 

handriti til notkunar daginn eftir jarðskjálftann. Leiðbeiningarnar urðu síðan grunnur að 

viðbragðs- og endurreisnaráætlun sem unnin var fyrir Árborg á árinu 2009 og hefur nú 

verið endurskoðuð út frá fenginni reynslu auk þess sem önnur sveitarfélög á Suðurlandi 

hafa unnið að gerð sinna áætlana á sambærilegu formi. Félagsþjónustan studdist við 

leiðbeiningarnar í viðbrögðum sínum við áföllunum 2008 og er sérstaklega áhugavert að 

skoða gildi þeirra í heildarmyndinni. 

Beitt er tvennskonar aðferðum við gagnaöflun, annars vegar greiningu á stöðu 

þekkingar og hins vegar tilviksathugun. Við greiningu á stöðu þekkingar varðandi viðbrögð 

félagsþjónustu við samfélagsáföllum eru skoðaðar innlendar og erlendar rannsóknir með 

það fyrir augum að fá yfirlit yfir aðferðir og nálgun sem vel hafa reynst í slíkum aðstæðum. 

Gerð er laga- og stefnugreining á sviði félagsþjónustu sveitarfélaga og almannavarna. 

Tilviksathugunin byggir annars vegar á greiningu á skjölum og skráðum heimildum um 

Suðurlandsskjálftann 2008 og bankahrunið sama ár. Aflað var fyrirliggjandi gagna frá 

sveitarfélaginu Árborg svo sem fundargerða, greinargerða og matsskýrslna, greindar voru 

skýrslur og greinargerðir Almannavarna og lögreglu, Velferðarvaktarinnar auk ýmissa 

gagna sem stjórnvöld og opinberar stofnanir hafa gefið út eða sem unnin hafa verið að 

beiðni þessara aðila. Hluti gagna frá Árborg er óútgefinn en góðfúslegt leyfi fékkst til að 
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nota þau við vinnslu rannsóknarinnar. Hins vegar byggir tilviksathugunin á níu 

upplýsingaviðtölum við jafnmarga viðmælendur sem ýmist voru starfsmenn 

félagsþjónustunnar í Árborg árið 2008, fulltrúar annarra viðbragðsaðila almannavarna 

eða fræðafólk á sviðinu. Viðmælendur koma allir fram undir nafni og greina frá störfum 

sínum og reynslu í kjölfar áfallanna. 

Á árunum 2006-2010 var ég bæjarstjóri í Sveitarfélaginu Árborg. Í starfi mínu var ég 

því þátttakandi í atburðarás og stjórnandi í aðgerðum á öllum stigum viðbragða hjá 

sveitarfélaginu í báðum áföllunum og yfirmaður allra starfsmanna sveitarfélagsins. Þessi 

reynsla bætti við skilning minn á mikilvægi þess að sveitarfélög og stofnanir þeirra séu 

undir það búin að mæta afleiðingum samfélagsáfalla og mikilvægi félagsþjónustunnar í 

því samhengi. Að sama skapi krefst hún þess að gætt sé sérstaklega að hlutleysi og 

faglegum vinnubrögðum við alla þætti rannsóknarinnar, ekki síst við framkvæmd og 

greiningu viðtala og túlkun rannsóknarniðurstaðna. Gerð er nánari grein fyrir þessum 

þáttum í kafla um aðferðafræði.  

Undirbúningur að rannsókninni hófst í lok árs 2015 og í janúar 2016 hlaut ég styrk úr 

Vísinda- og rannsóknarsjóði Suðurlands vegna verkefnisins. Vegna sérstakra ástæðna 

þurfti ég að gera hlé á vinnu við rannsóknina fram að sumri 2017 er mér gafst tækifæri til 

nokkurra vikna námsleyfis hjá vinnuveitanda mínum, Vinnumálastofnun, og tók verkefnið 

þá upp að nýju. Um mitt ár 2018 hlaut ég styrk frá norræna öndvegissetrinu NORDESS, 

sem gerði mér kleift að einbeita mér að rannsókninni og ljúka henni vorið 2019.  

Ritgerðin skiptist í tvo megin hluta. Í fyrri hlutanum er gerð greining á stöðu þekkingar 

á sviðinu og öðrum kafla er fjallað um skilgreiningar miklvægra hugtaka sem notuð eru í 

umfjöllun um samfélagsleg áföll. Eftirtalin hugtök eru skilgreind: samfélagslegt áfall, 

tjónnæmi, viðnámsþróttur og viðlagahringrás. Í þriðja kafla er fjallað um kenningar og 

starfsaðferðir í félagsráðgjöf. Fjallað er annars vegar um kenningar um félagsauð og hins 

vegar styrkleikakenningar. Þá er gerð grein fyrir samfélagsvinnu sem er ein af megin 

vinnuaðferðum félagsráðgjafar og af mörgum talin ákjósanleg nálgun fyrir félagsþjónustu 

í kjölfar samfélagsáfalla og loks er vinnulíkan Elliott um verkefni félagsráðgjafa vegna 

samfélagsáfalla kynnt. Í fjórða kafla er staða þekkingar kortlögð með yfirliti um 

niðurstöður helstu rannsókna á verkefnum félagsþjónustu á tímum samfélagsáfalla. Í 

fimmta kafla fjallað um lagalegt hlutverk og skipulag félagsþjónustu og almannavarna.  
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Í síðari hlutanum er tilviksrannsóknin kynnt. Aðferðafræði viðtalsrannsóknarinnar er 

kynnt í sjöunda kafla en stuðst er við greininaraðferð Crisemart. Í áttunda kafla eru 

niðurstöður viðtalsrannsóknar vegna Suðurlandsskjálftans greindar og í níunda kafla 

niðurstöður vegna bankahrunsins. Rannsóknarspurningunum er svarað í tíunda kafla og í 

lokaorðum eru niðurstöður ræddar í ljósi kenninga og niðurstaðna á stöðu þekkingar sem 

settar eru fram í þriðja og fjórða kafla og reifaðar hugmyndir um frekari rannsóknir á 

sviðinu.  
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2 Skilgreining lykilhugtaka 

Hér verða lykilhugtök rannsóknarinnar skilgreind en það er mikilvægt til að lesandinn geti 

áttað sig á merkingu þeirra og samhengi viðfangsefnisins. Mismunandi getur verið milli 

fræðasviða hvaða hugtök eru notuð í umfjöllun um samfélagsáföll og því nauðsynlegt að 

skilgreina merkingu þeirra hverju sinni. 

2.1 Samfélagsleg áföll  

Til eru ýmsar skilgreiningar á samfélagslegum áföllum en í þessari ritgerð er byggt á 

algengri og viðurkenndri skilgreiningu á þessu rannsóknarsviði frá Sundelius, Stern og 

Bynander sem eru sænskir fræðimenn og frumkvöðlar í þróun aðferðafræði sem kennd 

hefur verið við rannsóknarsetrið CRISEMART (The Centre for Crisis Management Research 

and Training) í Svíþjóð (Boin, ´t Hart, Stern, og Sundelius, 2017). Allt frá árinu 1997 hefur 

á vegum setursins verið þróuð aðferð til að skrásetja og greina samfélagsáföll, jafnt 

svæðisbundin sem alþjóðleg (Svedin og Bernhardsdottir, 2004). Áhersla er lögð á að skoða 

upplifun þeirra sem verða fyrir áfallinu í ljósi þriggja þátta og horft er bæði til þolenda og 

viðbragðsaðila. Þessir þættir eru: að mikilvægum verðmætum eða gildum sé ógnað, að 

tími til ákvarðanatöku sé takmarkaður og loks að þolendur upplifi óvissu í 

kringumstæðum sínum (Boin, ´t Hart, Stern, og Sundelius, 2017). Crisemart 

greiningaraðferðin hefur verið notuð í íslenskum rannsóknum á viðbrögðum við vá og var 

sú fyrsta rannsókn Ásthildar Elvu Bernharðsdóttur á afleiðingum snjóðflóðanna árið 1995 

á Súðavík og Flateyri (2001). Einnig má nefna þrjár tilviksrannsóknir sem kynntar verða 

hér síðar og voru hluti af verkefninu Small-state crisis management (Bernhardsdottir og 

Svedin, 2004). Stuðst er við greiningaraðferð CRISEMART í þessu verkefni og verða 

aðferðinni gerð skil í kafla sjö. 

Í stefnu Sameinuðu þjóðanna um hvernig megi draga úr tjóni í kjölfar hamfara (e. 

Strategy for Disaster Reduction) eru samfélagsleg áföll skilgreind sem alvarleg röskun á 

starfsemi og virkni samfélags. Þau feli í sér víðtækt mannlegt, efnislegt, fjárhagslegt eða 

umhverfislegt tjón og áhrif og dragi úr getu samfélagsins til að takast á við aðstæðurnar 

án utanaðkomandi aðstoðar (Sameinuðu þjóðirnar, 2009). 

Orsakir samfélagslegra áfalla geta verið mismunandi og margþættar. Áföll geta haft 

áhrif á mörgum sviðum og kallað á viðbrögð frá mörgum aðilum. McEntire (2015) talar 

um þrjá megin orsakaflokka; náttúruhamfarir, manngerðar hamfarir og tæknilegar 
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hamfarir (McEntire, 2015). Þau samfélagslegu áföll sem þessi rannsókn fjallar um eru ólík 

í eðli sínu, að umfangi og orsökum. Annað átti sér náttúrulegar orsakir og hafði áhrif á 

afmörkuðu landssvæði á Íslandi yfir skemmri tíma en að baki hinu lágu fjölþættar og 

flóknar manngerðar orsakir og hafði það alvarleg áhrif víða um heim þó svo að hér sé  

umfjöllunin afmörkuð við eitt sveitarfélag á Íslandi.  

 

 

2.2 Tjónnæmi og viðnámsþróttur 

Í áður nefndri stefnu Sameinuðu þjóðanna (2009) er tjónnæmi (e. vulnerability) skilgreint 

sem einkenni eða aðstæður sem gera fólk viðkvæmara fyrir skaðlegum áhrifum áfalla. 

Viðnámsþróttur (e. resilience) hefur í þeirri stefnu verið skilgreindur sem geta eða hæfni 

þess sem verður fyrir samfélagslegu áfalli til að takast á við skaðleg áhrif á árangursríkan 

hátt (Sameinuðu þjóðirnar, 2009). Því má segja að beint samband sé á milli tjónnæmis og 

viðnámsþróttar hvort sem um ræðir einstakling eða samfélag. Í þessari ritgerð verður 

skilgreining Sameinuðu þjóðanna lögð til grundvallar á notkun hugtakanna. 

Hér á landi var hugtakið tjónnæmi í tengslum við félagsráðgjöf og samfélagsáföll fyrst 

kynnt til sögunnar í rannsókn Önnu Sigrúnar Ingimarsdóttur Samfélagsleg áföll. Viðbrögð 

Áfall af náttúrulegum orsökum 

Suðurlandsskjálftinn 

 

Áfall af mannlegum orsökum 

Bankahrunið 

 
• Röskun á verkefnum daglegs lífs 

þolenda 

• Engin alvarleg meiðsl á fólki en 
gríðarlegt eignatjón  

• Sálræn og sálfélagslega áhrif  

• Mikil áhrif á verkefni 
sveitarfélagsins  

• Endurreisn í kjölfar áfallsins 
verður langtímaverkefni fyrir íbúa 
og samfélag í heild sinni.  

 

• Röskun á verkefnum daglegs lífs 
þolenda 

• Margar fjölskyldur lentu í 
skuldavanda og urðu fyrir miklu 
fjárhagslegu tjóni  

• Sálræn og sálfélagslega áhrif  

• Mikil áhrif á verkefni 
sveitarfélagsins  

• Endurreisn í kjölfar áfallsins 
verður langtímaverkefni fyrir 
íbúa og samfélag í heild sinni.  

Mynd 1. Tveir atburðir og hvernig þeir uppfylla skilyrði um samfélagslegt áfall. 

Mynd höfundar 
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félagsráðgjafa (2012). Fræðafólk er ekki á einu máli um skilgreiningu hugtaksins og lengi 

vel var það aðallega skoðað út frá ástæðum sem liggi hjá einstaklingum eða í 

samfélagsgerðinni en hin síðari ár hefur athyglin í auknu mæli beinst að samspili og 

samhengi milli fólks, samfélags og umhverfis (Gillespie, 2010).  

Félagsþjónusta sveitarfélaga vinnur dags daglega með tjónnæmum hópum og þekkir 

því aðstæður þeirra og þarfir. Hún býr einnig yfir mikilli þekkingu á viðnámsþrótti og 

tjónnæmi samfélagsins og þekkir vel bæði ytri og innri þætti sem hafa áhrif á þetta 

(Cuadra, 2015; Eydal, Ómarsdóttir, Cuadra,  Dahlberg, Hvinden, Rapeli og Salonen, 2016). 

Ytri þættir samfélagsins, oft nefndir makró-þættir (e. macro), eins og skipulagsmál, 

umhverfismál og efnagsmál og innri þættir, míkró-þættir (e. micro), svo sem tekjur og 

heilsa einstaklings og fjölskyldu hafa mikið að segja um stöðu og möguleika fólks þegar 

kemur að hamförum (Gillespie og Danso, 2010). Fjölmargir þættir geta aukið tjónnæmi 

fólks og hafa rannsóknir félagsráðgjafar (Bolin og Stanford, 1998; Newburn, 1993; Pyles, 

2007; Zakour, 2010) sýnt fram á að þeir einstaklingar og hópar sem dags daglega standa 

höllum fæti í samfélaginu eru, eðli máls samkvæmt, tjónnæmari þegar samfélög verða 

fyrir áföllum. Þannig geta tilteknir hópar í samfélaginu svo sem börn, aldrað fólk og fatlað 

fólk, útlendingar og fátækt fólk verið berskjaldaðari fyrir áföllum en aðrir. Þessir hópar 

hafa oft takmarkaða möguleika á að undirbúa sig og bregðast við áföllum til dæmis vegna 

fátæktar eða skertrar færni (Bolin og Stanford, 1998; Gillespie, 2010; Newburn, 1993; 

Pyles, 2007; Rapeli, Cuadra, Dahlberg, Eydal, Hvinden, Ómarsdóttir, Salonen 2018; 

Tierney, 2014; Zakour, 2010). Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir sem hafa nýlega lent í 

áföllum geta verið viðkvæmari fyrir en ella þegar þeir upplifa náttúruhamfarir eins og til 

dæmis jarðskjálfta (Íris Böðvarsdóttir og Ask Elkit, 2003).  

Dominelli (2012) bendir á að kenningar og rannsóknir í félagsráðgjöf hafi fram til 

þessa haft tilhneigingu til að beina athyglinni um of að innri viðkvæmni, tjónnæmi 

einstaklingsins eða kerfisins. Með því sé ýtt undir skömm og ásakanir gagnvart þeim sem 

séu tjónnæmir og það geti dregið úr möguleikum fólks til að auka sinn viðnámsþrótt og 

til aðlögunar (Dominelli, 2012). Innan hamfarafræða hefur athygli í auknu mæli verið 

beint að þeirri hættu sem það getur skapað að skilgreina, eða merkja, tiltekna einstaklinga 

og hópa sem tjónnæma. Hættan felist í því að fólk fái ekki aðstoð sem það þarf á að halda 

vegna þess að það sé ekki talið vera berskjaldað fyrir áföllum, eða að það skapi 
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sektarkennnd eða skömm hjá fólki sem þarfnast aðstoðar en tilheyri ekki fyrirfram 

skilgreindum tjónnæmum hópum (Weld, 2018). 

Viðnámsþróttur er háður félagslegri stöðu fólks á sambærilegan hátt og tjónnæmi 

enda líta margir fræðimenn svo á að þessi fyrirbæri séu nátengd. Bent hefur verið á að 

vegna þess hve innviðir nútímasamfélaga séu innbirgðis háðir hver öðrum þá sé tjónnæmi 

viðkvæmra hópa enn meira en áður og þeirri staðreynd þurfi félagsráðgjafar sérstaklega 

að gefa gaum (Dahlberg, Rubin og Vendelo, 2016; Dominelli 2012; Gillespie og Danso 

2010; Pyles, 2007; Zakour og Gillespie 2013;).  

Í rannsóknum á samfélagsáföllum og áhrifum þeirra á einstaklinga og samfélög hefur 

athyglin beinst að samhengi tjónnæmis og viðnámsþróttar. Sjónum hefur verið beint að 

þáttum eins og hverjir hafi aðgang að og ráði yfir ýmsum grundvallarbjörgum sem fólk 

þurfi til að takast á við afleiðingar hamfara. Slíkar bjargir eru til dæmis aðgangur að 

upplýsingum, þekkingu og tækni, stjórnskipulagi samfélags, fjölskyldu og tengslaneti, þær 

geta falist í ástandi bygginga og heilsufari. Það séu hinar félagslegu, menningarlegu, 

pólitísku og efnahagslegu aðstæður sem eru til staðar þegar hamfarirnar ganga yfir sem 

ráði mestu um hversu alvarlegt tjón verður. Þannig hafi til dæmis tekjur áhrif á 

viðnámsþrótt fólks og samfélaga og auki tjónnæmi lægri tekjuhópa og því séu það ekki 

endilega hamfarirnar sjálfar sem hafi mest að segja um hvert tjónið verði (Gillespie og 

Danso 2010; Zakour og Gillespie 2013).  

Manandhar og McEntire (2014) hafa meðal annars fjallað um hið flókna en mikilvæga 

samspil á milli hamfara og þróunar út frá sjónarhorni tjónnæmis. Þó svo kunni að vera að 

hamfarir og þróun virðist í andstæðir pólar þá telja þeir að tengslin séu ótvíræð. 

Ýmiskonar þróun í samfélaginu geti annars vegar aukið á næmi fyrir áföllum en hins vegar 

dregið úr því og að hamfarir geti hamlað þróun annars vegar og hins vegar skapað ný 

tækifæri til þróunar (Manandhar og McEntire, 2014).  

Á síðustu áratugum hafa stjórnvöld víða í heiminum þurft að auka þekkingu og 

sérhæfingu á sviði áhættugreiningar og áfallastjórnunar vegna aukinnar tíðni og alvarleika 

samfélagslegra áfalla af náttúru eða mannavöldum. Aukin áhersla hefur verið lögð á 

undirbúning, forvarnir, samræmingu og skipulag viðbragða og ábyrgð og hlutverk 

sveitarstjórna í ferlinu hefur verið aukið (e. local governments). Aðgerðir sem auka öryggi 

innviða eins og raforku, samgangna og rafrænna samskipta eru dæmi um verkefni sem 
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stjórnvöld hafa víða beint athygli að. Aðgerðir sem ætlað er að draga úr tjónnæmi og auka 

viðnámsþrótt einstaklinga og nærsamfélags taka lengri tíma og hafa fram til þessa 

aðallega beinst að skammtímaviðbrögðum við áföllum en stjórnvöld víðast um heim eru 

skemmra á veg komnar varðandi langtímaaðgerðir (Tesh, 2015). 

2.3 Viðlagahringrás  

Þegar fjallað er um hamfarir í fræðiritum þá er gjarnan notuð svo nefnd viðlagahringrás 

til að lýsa þeim verkefnum sem bregðast þarf við fyrir og í kjölfar áfalls. Hefðbundin 

viðlagahringrás sýnir fjóra fasa eða stig viðfangsefna (mynd 2). Tvö stig eru skilgreind áður 

en áfallið verður, forvarnir og viðbúnaður. Forvarnir (e. mitigation) snúast um aðgerðir til 

að koma í veg fyrir eða draga úr neikvæðum áhrifum og afleiðingum atburða á íbúa og 

umhverfi. Viðbúnaður (e. preparedness) vísar til þess hvernig undirbúa megi samfélagið 

til að draga úr tjóni svo sem með gerð viðbragðsáætlana og fræðslu. Tvö síðari stigin eru 

eftir áfallið, viðbrögð (e. response) fela í sér það sem gert er strax í kjölfar áfalls eins og 

lífsbjargandi aðgerðir og fyrsta hjálp. Endurreisn (e. recovery) er langtímaferli sem hefst 

eftir áfallið og hefur þann tilgang að samfélag sem verður fyrir áfalli nái sem fyrst sínum 

fyrri styrk (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008; Gillespie og 

Danso, 2010). 

 

Mynd 2. Viðlagahringrás.  

Heimild: Gillespie og Danso, 2010. 

 

Rainrace ehf hefur sett fram ítarlegri útgáfu af viðlagahringrásinni (mynd 3) þar sem 

hún skilgreinir átta stig viðfangsefna (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig 
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Þorvaldsdóttir, 2008). Fyrsta stigið er áhættugreining sem felur í sér að áhætta er greind 

og spurt er meðal annars hvaða áföll geti orðið, hvar og hvernig og hvaða hættu þær geti 

skapað. Ætla má að rannsóknir á fyrri áföllum hafa mikið gildi á þessu fyrsta stigi. Næsta 

stig eru forvarnir og því næst viðbúnaður en þau stig eru bæði í hinni viðteknu 

viðlagahringrás. Í kjölfar fjórða stigsins sem er atburðurinn sjálfur, koma björgunar- og 

hjálparstörf sem fela í sér lífsbjargandi aðgerðir, sjötta stigið er neyðaraðstoð þar sem 

beitt er tímabundnum úrræðum í samræmi við tegund áfallsins, sjöunda stig er 

endurreisn sem felur í sér ákvarðanir og aðgerðir sem ætlað er að styðja við það samfélag 

sem fyrir áfallinu varð með það að markmiði að það nái aftur sínum fyrri styrk. Lokastigið 

felur í sér kerfisbundið lærdómsferli þar sem farið er yfir alla þætti hringrásarinnar og mat 

lagt á hvernig til tókst og hvernig nýta megi þann lærdóm sem draga má af atburðunum 

sem um ræðir (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008). 

 

Mynd 3. Viðlagahringrás Rainrace ehf.  

Heimild: Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008. 

 

Þó að viðlagahringrásin sé þægilegt tæki þegar fjallað er um viðbrögð og samhengi 

verkefna sem takast þarf á við þegar samfélagsáföll verða þá eru skil á milli stiga í 

viðlagahringrás fremur óskýr í raunverulegum aðstæðum, flest verkefni byrja strax við 

áfall og iðulega er unnið á nokkrum eða öllum stigum á sama tíma (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008; MacEntire, 2015). Þrátt fyrir að gagnlegt 

sé að geta dregið upp líkan eða mynd af atburðarás þá þarf að gæta þess að of mikil 

einföldun komi ekki í veg fyrir að heildarmyndin sé skýr. 
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Tierney og Oliver-Smith (2012) benda á að áhersla sé í auknu mæli á að endurreisn 

hefjist í rauninni áður en áfall verður. Sé undirbúningur góður þá auki það gæðin í 

viðbrögðum og viðbrögð á fyrsta viðbragðsstigi skipti miklu máli fyrir það sem gera þarf á 

síðari stigum. Til að geta brugðist við á réttan hátt þá þurfi að byggja á rannsóknum og 

reynslu og það sýnt hafi verið fram á að aðgerðir í kjölfar áfalla til að fyrirbyggja frekara 

tjón sé mikilvægt fyrir áframhaldandi uppbyggingu. Verkefni sem miða að því að uppfylla 

grunnþarfir þolenda um húsaskjól og læknishjálp skapi góðan jarðveg til að byggja upp 

traust milli viðbragðsaðila og þolenda og er mikilvægt fyrir áframhaldandi endurreisn 

(Tierney og Oliver-Smith, 2012). 

Þau verkefni sem sveitarfélag ræðst í til langs tíma, eða varanlega, til að koma 

samfélaginu aftur á réttan kjöl eftir áfall fela í sér endurreisn. Þetta geta verið margskonar 

aðgerðir á hinum ýmsu sviðum samfélagsins. Markmiðið er að samfélagið nái að minnsta 

kosti sínum fyrri styrk. Eitt meginmarkmið rannsóknarinnar Langtímaviðbrögð við 

náttúruhamförum, sem lá til grundvallar áðurnefndum leiðbeiningum sem Árborg fékk 

aðgang að í kjölfar skjálftans, var einmitt að beina sjónum að endurreisn samfélaga, að 

þeim þáttum sem taka við þegar fyrstu stigum viðlagahringrásarinnar, björgun mannslífa 

og að koma fólki í skjól, er lokið (Sólveig Þorvaldsdóttir og fleiri, 2008).  
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3 Kenningar og vinnuaðferðir 

Payne (2005) segir í bók sinni Modern Social Work Theory, að kenning sé safn hugmynda 

sem setji þekkingu okkar fram á skipulagðan hátt og segi okkur með hvaða hætti megi 

leysa þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir hverju sinni. Kenningar eru ekki 

óumdeildar og fólk aðhyllist tilteknar kenningar öðrum fremur og í samræmi við þau 

viðfangsefni sem um er að ræða hverju sinni (Payne, 2005). Í þessum kafla verða kynntar 

kenningar og vinnuaðferðir sem liggja til grundvallar greiningu gagna og niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Þær falla að mati rannsakanda vel að megin einkennum og nálgun 

félagsráðgjafar þar sem áhersla er á notendasamráð og valdeflingu. Einnig er heildarsýn 

á aðstæður á hverjum tíma meðal helstu sérkenna félagsráðgjafar og áhersla á samspil 

milli einstaklings og umhverfis er rauður þráður í aðferðum samfélagsvinnu og í 

kenningum um félagsauð. 

3.1 Kenningar um félagsauð 

Bandaríski félagsfræðingurinn Tierney (2014) telur að fræðimenn sem rannsakað hafa 

viðnámsþrótt í tengslum við hamfarir séu sammála um mikilvægi félagsauðs til að auka 

viðnámsþrótt. Félagsauður og viðnámsþróttur myndi öryggisnet fólks og samfélaga við 

hamfarir (Rapeli, 2017; Tierney, 2014).  

Mismunandi skilgreiningar hafa legið til grundvallar hugtakinu félagsauður. Sjöfn 

Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson (2010) hafa fjallað um skilgreiningu á 

hugtakinu og telja hana byggja á tvenns konar hefðum. Önnur skoði félagsauð útfrá 

menningarlegu sjónarhorni þar sem honum sé miðlað gegnum gildi og norm, ræturnar 

liggi einkum í félagsmótun. Traust og gagnkvæmni séu grundvallarþættir þegar 

félagsauður sé skoðaður út frá menningarlegu sjónarhorni og ávinningur hans sé betri 

starfshæfni samfélagsins. Hin hefðin nálgist félagsauð út frá félagslegri gerð (e. structural) 

fyrirbærisins og líti svo á að félagsleg tengsl og félagsnet einstaklinga og hópa veiti 

aðgengi að björgum. Í tengslunum sé fólgin auðlind sem einstaklingurinn geti nýtt sér með 

því að eiga aðild að hinu félagslega neti. Félagsauður samkvæmt þessari nálgun getur 

verið jákvæður eða neikvæður eftir því hvert eðli tengslanetsins er (Sjöfn Vilhelmsdóttir 

og Gunnar Helgi Kristinsson, 2010).  

Mathbor (2007 og 2010) hefur fjallað um hlutverk félagsauðs í tengslum við hlutverk 

félagsráðgjafar og samfélagsáföll. Hann talar um „hinn ósýnilega auð“ og á þar við 
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félagsleg tengslanet, samheldni, samstöðu og samskipti. Mathbor bendir á mikilvægi 

félagsauðs á öllum stigum viðlagahringrásar, í forvarnastarfi og viðbúnaðarstarfi sem og í 

viðbrögðum og endurreisn. Í kenningum um félagsauð er gjarnan talað er um þrjú stig eða 

birtingarform: bindandi (e. bonding), brúandi (e. bridging) og tengjandi (e. linking) 

félagsauð, eftir því hvar hann birtist. Með bindandi félagsauði er átt við tengsl í daglegum 

samskiptum fólks í nærumhverfi sínu (e. micro-level) þar sem samstaða, samtal, samstarf 

og stuðningur við og á milli einstaklinga og hópa á sér stað. Brúandi félagsauður eru þau 

hlutverk og tengsl sem fólk hefur í sínu ytra umhverfi og á milli samfélaga innan sinna 

hópa (e. bridging between and among communities). Tengjandi félagsauður snýst um þau 

tengsl samfélaga sem fara fram í gegnum stofnanir og fjármálakerfi (e. financial and public 

institutions). Vel tengt samfélag, milli einstaklinga, félagasamtaka, hins opinbera og 

einkaaðila, hefur reynst vera mjög mikilvægt þegar virkja þarf bjargir samfélaga á 

neyðartímum og við endurreisn í kjölfar slíkra atburða (Mathbor, 2007). 

Dynes (2006) lítur einnig svo á að félagsauður felist í samskiptum og tengslaneti milli 

einstaklinga og hópa í samfélaginu. Hann byggir á rannsóknum James Coleman sem 

greindi sex form félagsauðs: skyldur og væntingar, upplýsingar, viðmið og „effective 

sanctions“, valdatengsl (e. authority relations) og ríkjandi félagslegt skipulag. Félagsauður 

sé ekki eins viðkvæmur fyrir samfélagslegum áföllum eins og fjármagnsauður (e. physical 

capital) eða mannauður (e. human capital). Félagsauður sé fyrr að ná sér á strik eftir áföll 

og feli í sér mikilvægustu bjargir sem við höfum til að takast á við afleiðingar hamfara 

hvort sem þær eru af náttúru eða mannavöldum (Dynes, 2006). 

Kenningar um félagsauð hafa töluvert verið notaðar til að skýra samspil einstaklings 

og umhverfis í kjölfar samfélagsáfalla, hvað er það sem gerist og með hvaða hætti má 

nýta þann auð sem býr í hverjum einstaklingi og hverju samfélagi. Einnig geta þær verið 

leiðarljós varðandi aðgerðir sem félagsþjónusta getur staðið fyrir, á hvaða stigum 

viðlagahringrásar sem er. Rannsakandi telur því gagnlegt að skoða viðfangsefnið í ljósi 

þeirra. 

3.2 Styrkleikakenningar  

Styrkleikakenningar hófu að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum upp úr 1980 og sjónarhorn 

félagsráðgjafa og fleiri fagstétta færðist í auknu mæli frá því að einblína á vandamál fólks 

yfir í að beina athyglinni að styrkleikum þess og væntingum og þeirra eigin hugmyndum 
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að lausnum. Afstaða þeirra sem aðhyllast þessa nálgun er sú að almennt leggi fólk sjálft 

meiri áherslu á styrkleika en veikleika og viti oftast sjálft hvað því sé fyrir bestu (Healey, 

2014). Healey bendir á að félagsráðgjafar hafi verið áberandi í þróun og útbreiðslu þessara 

kenninga enda tengist þær grundvallargildum félagsráðgjafar eins og áherslu á virðingu 

fyrir einstaklingnum og á sjálfsákvörðunarrétt hvers einstaklings (Healey, 2014). 

Saleebey (2000), einn helsti frumkvöðull þessarar nálgunar í félagsráðgjöf, segir 

styrkleikakenningar byggja á þeirri sýn að allir búi yfir ytri og innri styrkleikum, hæfileikum 

og björgum (e. resources). Getu hvers og eins til vaxtar séu lítil takmörk sett, hvort sem 

ræðir um einstaklinga, hópa eða samfélög. Fólk læri af erfiðleikum sem það standi frammi 

fyrir á hverjum tíma og þrói með sér færni sem geti nýst því vel til að takast á við fjölbreytt 

verkefni lífsins. Þegar athyglinni sé beint að styrkleikum og getu fólks til að stjórna eigin 

lífi þá sé ekki verið að afneita raunverulegum vandamálum fólks heldur snúist þetta um 

að nálgast þau út frá tækifærum og möguleikum sem einstaklingurinn sjálfur býr yfir. Það 

þýði alls ekki að lítið sé gert úr erfiðleikum fólks, fátækt, misnotkun, ofbeldi, sjúkdómar, 

misrétti séu raunveruleg vandamál jafnraunverulegir eftir sem áður (Saleebey, 2000).  

Vinna sem byggir á styrkleikanálgun er vinna sem stuðlar að valdeflingu, að aðstoða 

einstaklinga, fjölskyldur og samfélög til að nýta hæfileika sína, sjá tækifærin, skilja 

hindranirnar, móta væntingar sínar og byggja upp betra líf á grundvelli þessa. Þannig sé 

valdefling í sjálfu sér bæði ferli og takmark (Saleebey, 2000).  

Eftirfarandi fimm viðmið þarf að hafa í huga þegar styrkleikasjónarhorni er beitt í vinnu 

með skjólstæðingum skv. áherslum Healey (2014) og Saleebey (2000):  

1. Að trúa skjólstæðingnum og trúa á getu hans. Tileinka sér bjartsýni og jákvæðni 

og styðja hann í þeirri krefjandi vinnu sem það getur verið að skapa sér betra 

líf. 

2. Að vera heill og áhugasamur gagnvart sjónarhorni skjólstæðingsins og beina 

athyglinni að styrkleikum hans. Hlusta vel á sögu hans til að skilja aðstæður. 

3. Að beina athyglinni að draumum, vonum og sýn skjólstæðingsins og hvetja 

hann til að hugsa í lausnum. Að vera í samstarfi við hann á jafningjagrundvelli.  
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4. Að vinna frá upphafi með valdeflingu að leiðarljósi, horfa á bjargir, hæfileika og 

óskir skjólstæðingsins og styrkleika hans og umhverfisins.  

5. Að vinna að breytingum í samfélaginu í þeim tilgangi að auka viðnámsþrótt og 

lífsgæði skjólstæðingsins. Virkja þá krafta sem eru í umhverfinu til hagsbóta 

fyrir skjólstæðinginn og samfélagið. (Samantekt höfundar byggð á Healey, 2014 

og Saleebey, 2000).  

Þær áherslur styrkleikakenninga sem hér hefur verið lýst falla vel að þeim áherslum sem 

reynsla og rannsóknir á vinnu með þolendum samfélagsáfalla hafa sýnt að séu 

árangursríkar. Á það við hvort sem um er að ræða fyrstu viðbrögð og langtímaúrvinnslu 

eða forvarnir og viðbúnað. Því verður horft til þeirra við greiningu gagna í þessari 

rannsókn.  

3.3 Samfélagsvinna 

Til að takast á við samfélagsáföll er samstarf og samhæfing nauðsynleg milli allra aðila 

sem koma að viðbrögðum og úrvinnslu áfalla og hafa margir fræðimenn undirstrikað það 

í rannsóknum sínum (Gillespie og Danso, 2010). 

Samfélagsvinna er samheiti yfir vinnuaðferðir sem miða að því að aðstoða fólk við að 

taka virkan þátt í vinnu eða aðgerðum sem geta bætt samfélagið. Þannig fær samfélagið 

aðstoð við að hjálpa sér sjálft. Aðferðirnar geta verið ýmiskonar þó allar hafi þetta 

samfélagslega markmið (Twelvetrees, 2008). Samfélagsvinna hefur lengst af verið ein af 

megin vinnuaðferðum innan félagsráðgjafar þó bent hafi verið á sjónarhorn hennar hafi 

fengið of litla athygli og of mikil áhersla sé á einstaklingsvinnu (Popple 2000; Twelvetrees 

2008). 

Frá því um miðja síðustu öld hafa kenningar og starfsaðferðir samfélagsvinnu verið 

undir áhrifum tveggja megin kenningahefða; margræðiskenninga (e. the pluralist) og 

róttækra kenninga (e.the radical and socialist). Margræðiskenningar leggja megináherslu 

á þrýsti- og hagsmunahópa sem uppsprettu áhrifa og valda en talsmenn róttækra 

kenninga vilja byggja á róttækum og félagslegum gildum í þeim tilgangi breyta 

samfélaginu (Popple 2000).  

Algengustu aðferðir samfélagsvinnu eru samkvæmt Popple (2000): félagslegur 

stuðningur (e. community care), stofnanavinna (e. communtiy organization), 
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þróunarvinna (e. community development), félagsleg skipulagsvinna (e. 

social/community planning), samfélagsfræðsla (e. community education), aðgerðavinna 

(e. community action), feminísk samfélagsvinna (e. feminist community work) og 

samfélagsvinna gegn kynþáttafordómum (e. black and antiracist community work) 

(Popple, 2000). Hér verður gerð nánari grein fyrir þremur tegundum aðferða sem 

algengast hefur verið að beita í vinnu tengdri samfélagslegum áföllum. Byggt er á 

skilgreiningum Payne (2005) og Popple (2000): 

Stofnanavinna felur í sér að bæta tengsl á milli hinna ýmsu velferðarstofnana og 

fulltrúa þeirra í samfélaginu. Vinnan fer til dæmis fram í nefndum og starfshópum. 

Samstarf opinberra aðila og sjálfboðasamtaka vegna vinnu í tengslum við samfélagsáföll 

gæti verið dæmi um slíka vinnu. Þróunarvinna felur í sér aðstoð við hópa til að koma 

saman og að einstaklingarnir geti verið virkir þátttakendur í að bæta aðstæður í 

umhverfinu til að skapa sér betra líf. Unnið er með hópum svo sem nýbúa, unglinga eða 

íbúa tiltekinna hverfa og gæti til dæmis tengst endurreisnarstarfi í kjölfar samfélagsáfalls. 

Félagsleg skipulagsvinna felur í sér greiningu á samfélagslega mikilvægum þáttum, 

markmiðasetningu, forgangsröðun, innleiðingu og mat á þjónustu og verkefnum sem 

ætlað er að styrkja samfélagið. Slíka vinna gæti verið til undirbúnings viðbragðsáætlun 

vegna samfélagsáfalla fyrir félagsþjónustu sveitarfélaga þar sem fulltrúar ýmissa hópa 

væru þátttakendur. Samfélagsvinna er aðferð sem hentar vel til að styrkja tengslanet og 

viðnámsþrótt samfélaga og hópa og virkja félagsauð samfélagsins og styrkleika 

einstaklinganna (Thomas og Healy, 2010; Zakour og Gillespie, 2013). Því er hún hluti af 

kenningalegum grunni þessarar rannsóknar og verður höfð til grundvallar við greiningu 

niðurstaðna.  

3.3.1 Vinnulíkan Elliott  

Elliott (2010) hefur sett fram vinnulíkan sem byggir á nálgun félagslegrar þróunar (e. social 

development) og dregur upp lýsingu á áætlanagerð, stjórnun og viðbrögðum þar sem 

félagsráðgjafar kæmu að á öllum stigum viðlagahringrásarinnar. Líkanið endurspeglar 

mikilvæg gildi úr félagsráðgjöf svo sem valdeflingu, notendasamráð og málsvarahlutverk 

félagsráðgjafa, það byggir á styrkleikanálgun og heildarsýn bæði á einstaklinginn og 

samfélagið og felur hvorki í sér skyndilausn né ölmusu. Elliott skiptir verkefnum sem 

félagsráðgjafar standa frammi fyrir í fjóra flokka eða kerfi. Þeir eru: félagsleg fjárfesting, 
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efnhagsleg þátttaka, pólitísk þátttaka og mannauður. Í hverjum flokki eru annars vegar 

verkefni sem félagsráðgjafar sinna í daglegum störfum og hins vegar verkefni sem verða 

til í kjölfar samfélagslegra áfalla. Á mynd 4 má sjá dæmi um þau verkefni sem tilheyrt geta 

hverjum flokki (Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2012; Elliott, 2010; Rapeli, 2017). 

 

Í niðurstöðukafla rannsóknarinnar verða viðbrögð félagsþjónustunnar í Árborg meðal 

annars skoðuð með hliðsjón af líkani Elliott en rannsakandi telur að það geti varpað ljósi 

á hverjar megináherslur í störfum félagsþjónustunnar voru í þeim tilgangi að draga af því 

lærdóm.

Mynd 4. Líkan Elliott. 

Heimild: Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2012 (með breytingum höfundar, 2019). 
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4 Staða þekkingar  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir stöðu þekkingar á viðbrögðum og hlutverki 

félagsþjónustu sveitarfélaga í kjölfar samfélagsáfalla og á notkun viðbragðsáætlana í því 

samhengi. Samhliða er fjallað um hvernig þekking og starfsaðferðir félagsráðgjafa hafa 

nýst í slíkri vinnu en félagsráðgjafar hafa öðrum stéttum fremur mótað félagsþjónustu 

sveitarfélaga á Íslandi (Lára Björnsdóttir, 2006) og í fræðilegri umfjöllun á þessu sviði er 

ekki óalgengt að lítill greinarmunur sé gerður á félagsþjónustu og félagsráðgjöf (Eydal og 

fleiri, 2016). 

Við greiningu á stöðu þekkingar var leitað fræðilegra gagna, þau valin, metin og greind 

í samræmi við þær rannsóknarspurningar sem liggja til grundvallar þessari rannsókn. 

Uppbygging kaflans er þannig að fyrst er fjallað um áfallastjórnun, því næst um 

félagsþjónustu og félagsráðgjöf, síðan mikilvægi samstarfs og þekkingar, þá félagsleg og 

sálræn áhrif samfélagsáfalla, þar á eftir er kafli um sálfélagslegan stuðning við einstaklinga 

og fjölskyldur, síðan um eflingu viðnámsþróttar og vinnu með tjónnæma hópa, þá um 

samfélagsvinnu og þátttöku íbúa, og að lokum um endurreisn og langtímaviðbrögð.  

4.1 Áfallastjórnun  

Skráning á viðbrögðum og reynslu af samfélagsáföllum er mikilvæg til að unnt sé að leggja 

mat á aðgerðir og nota reynslu til að bæta og þróa áætlanir og viðbrögð á öllum stigum 

viðlagahringrásarinnar. Áfallastjórnun (e. crisis management) við samfélagsleg áföll hefur 

mikið að segja um hvernig samfélagi farnast í kjölfar hamfara og fátt kennir betur en 

reynslan í þeim efnum. Þær niðurstöður sem kynntar verða í þessum kafla draga fram 

þann fræðilega grunn sem rannsakandi byggir á varðandi mikilvægi þess að 

félagsþjónusta sveitarfélaga geri sér sérstakar viðbragðsáætlanir vegna samfélagsáfalla. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi á áfallastjórnun við samfélagsáföll. 

Ásthildur Elva Bernharðsdóttir (2001) vann rannsókn á áfallastjórnun í kjölfar tveggja 

atburða, snjóðflóðanna á Súðavík í janúar 1995 og á Flateyri í október sama ár og var 

rannsóknin hluti af meistaraverkefni hennar. Í rannsókninni var notuð Crisemart 

greiningaraðferð Sundelius, Stern og Bynander (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Niðurstöðurnar benda til þess að stærsti vandi almannavarnakerfisins, sem fyrst og 

fremst er í höndum stjórnvalda, hafi verið ófullnægjandi undirbúningur. Hvorki hafi verið 

til staðar nauðsynlegar bjargir né skipulag til að mæta svo stóru áfalli. Rannsóknin sýndi 
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fram á að þegar snjóflóðin féllu á Flateyri þá höfðu stjórnvöld ekki gert ráðstafanir eða 

stutt við Almannavarnir ríkisins til þess að reynslu og lærdómi viðbragðsaðila á Súðavík 

væri komið í þann farveg að skipulag og bjargir væru fullnægjandi. Hins vegar hafi reynsla 

viðbragðsaðila úr fyrra áfallinu nýst þeim í því síðara þar sem í mörgum tilvikum var um 

sömu einstaklinga að ræða. Ásthildur bendir á að hefðu seinni snjóflóðin fallið í öðrum 

landshluta þá hefði hvorki verið til staðar nýleg reynsla heimafólks né heldur að 

almannvarnir hefðu verið búnar að endurskoðað skipulag sitt í ljósi reynslunnar af 

flóðunum í Súðavík (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Rannsóknarverkefnið Small-state crisis management: The Icelandic Way 

(Bernhardsdottir og Svedin, 2004) fól í sér þrjár íslenskar tilviksrannsóknir þar sem notuð 

var aðferðafræði Crisemart. Þá var fjallað í sérstökum kafla um samanburð á niðurstöðum 

þessara rannsókna og niðurstöðum rannsóknar Ásthildar Elvu á áfallastjórnun í kjölfar 

snjóflóðanna á Vestfjörðum 1995. Ein þriggja tilviksrannsókna í verkefninu Small-state 

crisis management, fjallaði um skipulag áfallahjálpar eftir Suðurlandsskjálftann árið 2000 

(Eydal og Árnadóttir, 2004). Niðurstöður leiddu í ljós að ekki var til formleg áætlun um 

hvernig skipulag og framkvæmd áfallahjálpar skyldi vera og við flóknari aðstæður en 

þarna voru uppi hefði geta skapast vandi í samstarfi milli viðbragðsaðila. Einnig kom fram 

hversu mikilvægt hlutverk sveitarfélaga er í viðbrögðum og úrvinnslu hamfara og bentu 

höfundar á að í almannavarnaskipulagi þess tíma hafi ekki verið gert ráð fyrir því. Það séu 

fyrst og fremst sveitarfélögin, nærþjónustan, sem þurfa að takast á við afleiðingar 

hamfara og mikilvægt sé að vinna útfrá heildarsýn á líf og aðstæður íbúa. Fram kom að í 

eitt og hálft ár eftir jarðskjálftana hafi það verið megin verkefni sveitarstjórnar í 

Rangárþingi ytra að vinna að endurreisn samfélagsins (Eydal og Árnadóttir, 2004). 

Niðurstöðurnar varpa einnig ljósi á þá þörf sem var á undirbúningi og fræðslu hjá 

sveitarfélögum um áfallastjórnun á öllum stigum viðlagahringrásarinnar. Sveitarfélög hafi 

ekki yfir að ráða sérstöku starfsfólki á sviði almannavarna og þurfi því að byggja á sínu 

daglega stjórnkerfi og þekkingu úr nærsamfélaginu þegar áföll verða. Þá benda höfundar 

á nauðsyn þess að skrá og miðla reynslu af samfélagsáföllum til að þekkingin flytjist áfram 

og viðbragðsaðilar og íbúar verði betur undir það búnir að takast á við afleiðingar áfalla 

(Eydal og Árnadóttir, 2004). Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Ásthildar Elvu (2001) sem sagt er frá hér að framan og sýndu að skipulag almannavarna 
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var of flókið, boðleiðir langar, umboð sveitarstjórnanna til að stjórna aðgerðum ekki til 

staðar né heldur að gerðar hefðu verið ráðstafanir til að miðla með skipulögðum hætti 

reynslu viðbragðsaðila úr fyrra áfallinu og þeim lærdómi sem af henni mætti draga 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, 2001). 

Almannavarnir ríkisins gáfu árið 2002 út skýrslu um aðgerðir almannavarna í kjölfar 

Suðurlandsskjálftanna árið 2000 (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2002). Höfundar rannsökuðu og tóku saman upplýsingar um helstu 

viðbrögð, verkefni og lærdóm sem draga mætti af atburðunum til að efla almannavarnir 

í framtíðinni. Skýrslan var samstarfsverkefni Almannavarna ríkisins og 

almannavarnanefnda á Suðurlandi. Að hluta til var stuðst við aðferðafræði Crisemart. 

Höfundar taka það fram í skýrslunni að við mat á áfallastjórnun þá sé verið að horfa á 

fleira en viðbrögð í aðgerðum því forvarnir og undirbúningur séu mikilvægir þættir, að 

ógleymdum lærdómi sem draga þarf af fyrri reynslu. Í lok skýrslunnar eru sett fram tólf 

atriði sem höfundar töldu æskilegt að yrðu endurskoðuð í ljósi mats á reynslu 

viðbragðsaðila í skjálftanum. Að mati skýrsluhöfunda er samnefnari tillagnanna að bæta 

þurfi meðferð upplýsinga, öflun þeirra, úrvinnslu og miðlun. Undirstrikuð er nauðsyn þess 

að almannavarnastarf sé öflugt á öllum tímum, ekki bara í neyðarástandi, og hafa þurfi í 

huga þá tilhneigingu fólks sem býr við ógn náttúruafla að bægja frá sér ógninni í hinu 

daglega lífi (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002). Við 

undirbúning breytinga á almannavarnalögum sem gildi tóku 2008 og í viðbrögðum við 

Suðurlandsskjálftanum árið 2008 voru niðurstöður skýrslunnar meðal leiðbeinandi gagna 

fyrir viðbragðsaðila (Víðir Reynisson, 2018). 

Í rannsókn sem Herdís Sigurjónsdóttir (2009) vann um hlutverk sveitarstjórna eftir 

náttúruhamfarir og önnur samfélagsleg áföll skoðaði hún verkaskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga í skipulagi almannavarna. Hún fjallar um stjórnsýslu sveitarfélaga og 

viðbrögð þeirra í kjölfar samfélagsáfalla og greinir í þeim tilgangi lagalegt hlutverk, 

verkferla, viðbragðsáætlanir og þau hlutverk sem sveitarfélög hafa haft í kjölfar hamfara. 

Megin niðurstaða meistararannsóknar Herdísar er að starfsemi sveitarfélaga sé ekki hluti 

af skipulagi almannavarna samkvæmt lögum að öðru leyti en því sem varðar 

almannavarnanefndir. Viðbragðsáætlanir nái fyrst og fremst til fyrstu viðbragða við 

áföllum og ekki til nærþjónustu sem sveitarfélögin raunverulega veita þolendum í kjölfar 
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samfélagsáfalla. Markviss vinna við gerð viðbragðsáætlana hafi ekki farið fram hjá 

sveitarfélögunum og á þeim tíma sem rannsóknin er gerð voru einungis tvö sveitarfélög 

komin með formlegt skipulag vegna neyðarviðbragða og endurreisnar, Árborg og 

Hveragerðisbær. Herdís leggur áherslu á að sveitarstjórnir þurfi að vera virkir 

þátttakendur í skipulagi almannavarna í héraði og móta viðbrögð og áætlanir til lengri og 

skemmri tíma vegna samfélagsáfalla (Herdís Sigurjónsdóttir, 2009).  

Þær rannsóknir sem hér hafa verið kynntar undirstrika allar mikilvægi undirbúnings 

og áætlanagerðar viðbragðsaðila og þess að draga lærdóm af reynslunni og um mikilvægt 

hlutverk sveitarstjórna í sambandi við samfélagsáföllum. 

4.2 Félagsþjónusta og félagsráðgjöf 

Anna Sigrún Ingimarsdóttir vann árið 2012 meistararitgerð í félagsráðgjöf um 

samfélagsleg áföll og viðbrögð félagsráðgjafa. Rannsókn Önnu Sigrúnar var tvíþætt, 

annars vegar greindi hún stöðu þekkingar á viðbrögðum félagsráðgjafa við 

samfélagslegum áföllum á alþjóðlegum vettvangi. Hins vegar var um að ræða 

tilviksathugun á hvernig hlutverk félagsráðgjafa væri skilgreint í viðbragðsáætlun tveggja 

íslenskra sveitarfélaga. Á þessum tíma hafði annað sveitarfélagið, Norðurþing, ekki gert 

viðbragðsáætlun en Árborg sem var hitt sveitarfélagið sem Anna Sigrún skoðaði, hafði 

unnið slíka áætlun (2012). Niðurstöður rannsóknar á viðbragðsáætlun Árborgar bentu til 

þess að hlutverk félagsráðgjafa í viðbragðsáætlun væru fjölbreytt þó að mest áhersla væri 

á þáttöku þeirra í áfallahjálp og sálfélagslegum stuðningi eftir áföll. Í rannsókninni var 

líkan Elliott sem kynnt er hér að framan um hlutverk félagsráðgjafa í kjölfar áfalla borið 

saman við verkefni félagsþjónustunnar eins og þau birtast í viðbragðsáætlun Árborgar. Sá 

samanburður sýndi að verkefni félagsþjónustu féllu fyrst og fremst að tveimur sviðum af 

fjórum í líkaninu, það er félagslegri fjárfestingu og mannauði og að nýta mætti nýta 

þekkingu félagsþjónustu og félagsráðgjafa enn betur í slíkum aðstæðum (Anna Sigrún 

Ingimarsdóttir 2012; Guðný Björk Eydal og Anna Sigrún Ingimarsdóttir 2013).  

Í skýrslu sem út kom síðari hluta árs 2016 um hlutverk félagsþjónustu sveitarfélaga á 

Norðurlöndunum á tímum samfélagsáfalla (Local Social Services in Nordic countries in 

Times of Disaster, 2016) eru kynntar niðurstöður norrænnar rannsóknar sem unnin var á 

árunum 2014-2016. Rannsóknin var einn hluti af þremur í verkefni sem íslensk stjórnvöld 

ákváðu á formennskuári Íslands í Norrænu ráðherranefndinni árið 2014 að láta vinna. 
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Þessi hluti nefndist Velferð og vá og markmið stjórnvalda með verkefninu var að safna 

saman og kynna þann lærdóm sem draga mætti af afleiðingum efnahagshrunsins í þeim 

tilgangi að auka viðnámsþrótt velferðarkerfa Norðurlanda til að takast á við áskoranir og 

áföll í framtíðinni. Fram kemur í skýrslunni að þrátt fyrir að Norðurlöndin séu þekkt fyrir 

einstakt velferðarkerfi og mikla fræðilega þekkingu um velferðarþjónustu, þá hafi fáar 

rannsóknir verið gerðar á hlutverki velferðarþjónustu á tímum samfélagsáfalla (Eydal og 

fleiri, 2016; Guðný Björk Eydal og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2017).  

Hér verður gerð grein fyrir megin niðurstöðum rannsóknarinnar á hlutverki 

félagsþjónustu í kjölfar samfélagsáfalla en þær eru veigamikill grunnur fyrir þessa 

tilviksrannsókn. Verkefni félagsþjónustu á Norðurlöndunum eru að nokkru leyti 

mismunandi á milli landa. Í öllum löndunum er félagsþjónusta á hendi sveitarfélaganna 

en mismunandi er með hvaða hætti samstarf og samþætting er við velferðarþjónustu á 

vegum ríkisins. Ísland sker sig úr hvað varðar samþættingu milli félags- og 

heilbrigðisþjónustu og er hún skemmst á veg komin hér á landi. Lögbundið hlutverk og 

aðkoma félagsþjónustu að skipulagi og verkefnum almannavarna er mismunandi eftir 

löndum og á Íslandi er hlutverk hennar hvorki skilgreint í lögum um almannavarnir né í 

félagsþjónustulögum og á það sama við í Danmörku og Svíþjóð. Félagsþjónustu á 

Norðurlöndum er hins vegar skylt samkvæmt lögum í hverju landi að vinna 

viðbragðsáætlun vegna hamfara en hvorki á Íslandi né í Danmörku liggja fyrir 

leiðbeiningar frá stjórnvöldum um gerð slíkra áætlana. Markviss greining á stöðu 

þekkingar á þessu sviði leiddi í ljós að takmarkað hefur verið skrifað um hlutverk 

félagsþjónustu í skipulagi almannavarna þó að ýmsar rannsóknir á framlagi félagsþjónustu 

í viðbrögðum vegna samfélagsáfalla hafi sýnt fram á mikilvægan þátt hennar. Ekki hvað 

síst er snýr að endurreisnarstarfi en hins vegar telja skýrsluhöfundar augljósa þörf á að 

skilgreina hlutverk félagsþjónustu innan almannavarnakerfisins á öllum stigum (Eydal og 

fleiri, 2016; Guðný Björk Eydal og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2017).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að samræming, skýr verkaskipting og 

sameiginlegur skilningur milli viðbragðsaðila sé grundvallaratriði til að samstarf gangi upp 

og skili tilætluðum árangri. Það gildir jafnt um samstarf félagsþjónustu við aðra opinbera 

aðila sem og við félaga- og sjálfboðaliðasamtök eins og til dæmis Rauða krossinn og 

björgunarsveitir. Mikilvægt sé að hlutverk og verkefni félagsþjónustu og annarra 
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viðbragðsaðila séu betur kynnt meðal þeirra sem eiga að vinna saman á áfallatímum. 

Rannsakendur telja að liður í því væri að efla vitund og fræða starfsfólk félagsþjónustu 

um mikilvægt hlutverk sitt í tengslum við samfélagsáföll og að félagsþjónustan taki þátt í 

almannavarnaæfingum. Tryggja þurfi að kynning á hlutverki almannavarna og kennsla á 

sviði hamfarafræða sé hluti af námi félagsráðgjafa og annarra faggreina sem koma að 

störfum í félagsþjónustu og efla þurfi rannsóknir á sviði hamfarafræða innan 

félagsvísinda. Bent er á að rannsóknir hafi sýnt að félagsþjónusta búi yfir þekkingu á 

styrkleikum og veikleikum í samfélaginu og aðferðum til að styrkja og styðja einstaklinga 

og hópa sem mest þurfa á aðstoð að halda. Þessa þekkingu þurfi að nýta á öllum stigum 

almannavarna og setti rannsóknahópurinn fram nokkrar ábendingar um stefnumótun á 

því sviði (Eydal og fleiri, 2016; Guðný Björk Eydal og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2017). 

Hópurinn lagði til að gerðar verði frekari rannsóknir, meðal annars tilviksrannsóknir á 

hlutverki félagsþjónustu sveitarfélaga við samfélagsáföll, hvernig hún sé undirbúin og 

hvernig hún bregðist við raunverulegum áföllum (Eydal og fleiri, 2016; Guðný Björk Eydal 

og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2017; Rapeli og fleiri, 2018).  

Starfandi er norræn nefnd um samhæfingu heilbrigðisþjónustu á tímum 

samfélagsáfalla, The Nordic Group for Public Health Preparedness. Í henni eiga sæti 

fulltrúar frá öllum Norðurlöndunum auk Álandseyja, Færeyja og Grænlands. Starf 

nefndarinnar byggir á grundvelli norrænu ráðherranefndarinnar og á samningi sem 

undirritaður var árið 2002. Markmiðið er að stuðla að samvinnu milli Norðurlandanna 

vegna viðbúnaðar og undirbúnings viðbragða við hættuástandi og hamförum sem ógnað 

geta samfélögunum (Norrænt samstarf, e.d.). Í lokaskýrslu verkefnisins um 

félagsþjónustu í kjölfar samfélagsáfalla sem fjallað var um hér að framan var lögð áhersla 

á að þessi nefnd tæki til umfjöllunar hlutverk félagsþjónustunnar en hún vinnur nú að 

endurnýjun áætlana um hlutverk og samhæfingu félags- og heilbrigðisþjónustu á 

hamfaratímum (Guðný Björk Eydal og Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir, 2017).  

Í grein sem birtist árið 2015 fjallar Cuadra (2015) um hamfarafélagsráðgjöf í Svíþjóð. 

Þar segir hún að sveitarfélögin virðist hafa tilhneigingu til að vanrækja skyldur sínar á sviði 

uppbyggingar, upplýsinga og áætlanagerðar á sviði forvarna vegna samfélagsáfalla og 

telur að sú áhersla sem gjarnan er í félagsráðgjöf á einstaklings- og fjölskylduvinnu (e. 

case-work tradition) fremur en samfélagsvinnu, geti að nokkru leyti verið skýringin á hvers 
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vegna félagsráðgjöf í Svíþjóð sé ekki hluti af áfalla- og hamfaraskipulagi í landinu (Cuadra, 

2015).  

Cuadra (2016) rannsakaði einnig tengsl milli félagsþjónustu og almannavarna frá 

sjónarhorni starfsfólks félagsþjónustunnar í Svíþjóð. Niðurstöðurnar bentu til þess að 

starfsfólk virtist ekki hafa fengið tækifæri til að þróa með sér skilning á hlutverki 

félagsþjónustu í viðlagaferlinu. Fólk lagði mismunandi skilning í lykilhugtök eins og áfall, 

áhættu og tjónnæmi. Cuadra segir að félagsþjónustan búi yfir upplýsingum og tengslum 

við skjólstæðinga sína og íbúa almennt sem geri henni kleift að greina og meta áhættu, 

tjónnæmi og mögulegar afleiðingar samfélagsáfalla. Hún heldur því fram að mikilvægt sé 

að tengja viðbragðskerfi áfalla við félagsþjónustu á kerfisbundinn hátt meðal annars til að 

samræma skilning hugtaka og upplýsingar sem skipta máli (Cuadra, 2016).  

Rapeli gerði rannsókn á félagsþjónustu í Finlandi þar sem hún greindi verkefni 

félagsráðgjafa og félagsþjónustu í tengslum við áföll í þeim tilgangi að leggja mat á hversu 

undirbúnir félagsráðgjafar þar í landi væru fyrir samfélagsáföll (Rapeli, 2017). Niðurstöður 

hennar sýndu að megináherslan væri á verkefni tengd viðbrögðum og endurreisn. Þá 

benda niðurstöðurnar einnig til þess að rannsóknir á þessu sviði beinist í litlu mæli að 

hlutverki félagsráðgjafa í áfallastjórnun og við gerð viðbragðsáætlana. Rapeli notaði líkan 

Elliott til að greina hlutverk félagsráðgjafa í kjölfar hamfara og niðurstöður hennar voru á 

sömu leið og Önnu Sigrúnar Ingimarsdóttur (2012) að verkefnin væru aðallega á tveimur 

sviðum af fjórum sem Elliott skilgreinir sem verkefni félagsráðgjafa, það er sviðum 

félagslegrar fjárfestingar og mannauðs. Þær Rapeli (2017) og Anna Sigrún (2012) telja að 

félagsráðgjafar gætu komið meira inn á verkefni á sviði efnhagslegrar og pólitískrar 

þátttöku samkvæmt líkani Elliott (Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2012; Rapeli, 2017). Þessar 

þrjár norrænu rannsóknir (Anna Sigrún, 2012; Cuadra, 2016; Rapeli, 2017) benda til þess 

að þekking félagsráðgjafar og félagsþjónustu sé vannýtt á öllum sviðum 

viðlagahringrásarinnar og að ástæða sé til að auka skilning og þekkingu félagsþjónustu og 

félagsráðgjafa á almannavarnakerfinu.  

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem Newburn (1993) gerði á 

viðbrögðum yfirvalda í Hillsborough og sérstaklega á verkefnum félagsráðgjafa í kjölfar 

áfallsins á Hillsborough fótboltavellinum í Sheffield í Englandi árið 1989 þar sem 95 manns 

létust og yfir 400 slösuðust í troðningi í hópi áhorfenda við upphaf undanúrslitaleiks í 
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ensku bikarkeppninni. Newburn leitaði meðal annars svara við því hvers vegna sumir 

hikuðu við að leita sér aðstoðar, eða höfnuðu henni, í kjölfar áfalla. Niðurstöður hans 

bentu til þess að ástæður væru helst vegna eftirtaldinna þátta: að fólk þekki ekki fyrirfram 

eða hefði engar upplýsingar um hvaða áhrif slík áföll geti haft á líðan, að það sé ekki tilbúið 

að horfast í augu við þörfina fyrir aðstoð, að því finnist það ekki vera þess verðugt að fá 

aðstoð (e. less worthy, feeling guilty), að fólk hafi ekki aðgang að upplýsingum um þá 

aðstoð sem í boði er og loks að fólk óttaðist að vera dæmt (e. stigmatized) ef það myndi 

þiggja aðstoð frá félagsþjónustu (Newburn, 1993). Þátttakendur í rannsókninni voru 

almennt þeirrar skoðunar að þörf hefði verið á mun meira frumkvæði (e. outreach) 

þjónustuaðila í viðbrögðum sem til dæmis hefði mátt koma á í samstarfi við skóla og 

vinnustaði. Newburn bendir á að aðstoð félagsþjónustu/félagsráðgjafa strax í kjölfar áfalls 

sé mjög mikilvægur liður í að byggja upp traust og trúverðugleika gagnvart þolendum og 

það sé mikilvægt í framhaldinu ef og þegar fólk þurfi á frekari stuðningi og aðstoð að halda 

(Newburn, 1993).  

Framangreindar rannsóknir benda sterklega til þess að hlutverk sveitarfélaga og 

félagsþjónustu sveitarfélaga hér á landi sé afar mikilvægt fyrir samfélagið á öllum stigum 

hamfara og viðbragða (Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2012; Ásthildur Elva Bernharðsdóttir 

og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002; Eydal og Árnadóttir, 2004; Eydal og fleiri, 2016; Herdís 

Sigurjónsdóttir, 2009; Sólveig Þorvaldsdóttir og fleiri, 2008). Einnig hefur komið fram að 

grundvöllur og vinnuaðferðir félagsráðgjafa fela í sér gagnlega þekkingu sem styrkt getur 

aðgerðir og viðbrögð á öllum stigum viðlagahringrásarinnar (Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 

2012; Eydal og Árnadóttir, 2004; Eydal og fleiri, 2016). Félagsráðgjafar hafa í gegnum 

tíðina veitt tjónnæmum hópum þjónustu, eldra fólki, fötluðu fólki, þjóðflokkum í 

minnihluta, fátækum fjölskyldum, einstæðum foreldrum, hópum sem eru ekki bara 

viðkvæmari vegna ójöfnuðar í samfélaginu heldur líka vegna þess hve lítill skilningur er 

oft á því hvernig virkja má þær bjargir sem þessir hópar búa sjálfir yfir (Gillespie og Danso, 

2010).  

4.3 Mikilvægi samstarfs og þekkingar 

Boin og McConnell (2007) hafa fjallað um tjónnæmi og bent á að innviðir 

nútímasamfélaga, svo sem orkuveitur og upplýsinga- og samskiptakerfi, séu viðkvæmir 

gagnvart stórum áföllum. Þeir benda á að algengast hafi verið að beita miðstýrðum 
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aðferðum við áfallastjórnun og telja niðurstöður sínar benda til þess að þær aðferðir beri 

ekki árangur við meiriháttar hamfarir. Niðurstöðunum til stuðnings fjalla þeir um áhrif 

fellibylsins Katrina sem reið yfir New Orleans í ágúst 2005 og hafði í för með sér einhverjar 

verstu afleiðingar hamfara sem þekkjast í seinni tíð, ekki síst vegna þess hve áfallastjórnun 

var ábótavant. Til að bregðast við veikleikum hefðbundinnar miðstýrðrar áfallastjórnunar 

telja Boin og McConnell að stjórnvöld ættu að leggja áherslu á að virkja íbúa og þá sem 

standa í framlínu í þjónustu og fyrirtækjum í undirbúningi vegna samfélagsáfalla (Boin og 

McConnell, 2007). Áherslur áfallastjórnunar byggja í auknu mæli á víðtæku samstarfi 

hagsmunaaðila í samfélaginu og virkri þátttöku almennings og svæðisbundinna 

stjórnvalda (til dæmis sveitarstjórna) við undirbúning og áætlanagerð vegna 

samfélagsáfalla. Taka þarf tillit til sífellt flóknari innviða nútímasamfélaga, gera áætlanir 

um hvernig lágmarka megi tjón á þeim sviðum og vinna að því að draga úr tjónnæmi og 

auka þannig viðnámsþrótt samfélaga (Tesh, 2015). Sendai samkomulagið sem er 

alþjóðlegt samkomulag um hvernig draga megi úr áhrifum hamfara 2015-2030 

endurspeglar þessar áherslubreytingar sem lýst er hér að framan um víðtækt samstarf 

hagsmunaðila, jafnt opinberra sem einkaaðila, svæða og ríkja ásamt sjálfboða- og 

félagasamtökum (United Nations, 2015).  

Forsenda árangursríks samstarf hinna ýmsu viðbragðsaðila og stofnana í samfélaginu 

er gagnkvæm þekking á hlutverkum og ábyrgð hvers kerfis. Doktorsverkefni Sólveigar 

Þorvaldsdóttur (2015) jarðskjálftaverkfræðings; Towards a Theoretical Foundation for 

Disaster-Related Management Systems: A System Dynamics Approach, fjallar um skipulag 

áfallastjórnunar og samstarf kerfa sem koma að störfum við hamfarir. Sólveig (2015) setur 

fram fræðilegt líkan út frá þeim viðfangsefnum sem takast þarf á við í kjölfar hamfara 

ásamt verkferlum sem leiðbeina um framkvæmdina. Rannsóknin tekur meðal annars til 

þess hvernig tengja megi dagleg verkefni þjónustuaðila og verkefni þeirra sem bera 

ábyrgð á stjórnun þegar náttúruhamfarir verða í byggð og undirstrikar mikilvægi 

samstarfs og upplýsingaflæðis á milli allra aðila og kerfa (Sólveig Þorvaldsdóttir, 2015). 

Þessi nálgun er í samræmi við hina svonefndu sviðsábyrgðarreglu í íslensku 

almannavarnakerfi þar sem hver þjónustueining eða stofnun er ábyrg fyrir sínu verksviði 

þegar hamfarir verða.  
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Í kjölfar skógareldanna sem urðu í Blue Montains í Ástralíu í október 2013 var sett í 

gang rannsóknarverkefni á vegum sveitarfélaga á skaðasvæðum og Charles Sturt 

háskólans. Ingham og Redshaw (2017) hafa á grundvelli niðurstaðna verkefnisins ritað 

grein um hvernig tengja megi stofnanir samfélaga betur saman í undirbúningi og 

áætlanagerð fyrir hamfarir. Umfjöllunin byggir niðurstöðum viðtala við átta stjórnendur í 

sveitarfélögum á skaðasvæðinu. Niðurstöður leiddu í ljós að fyrir eldana höfðu engin 

formleg tengsl verið á milli almannavarna (e. emergency), þjónustustofnana og 

stjórnsýslu sveitarfélagsins og þekking hvers aðila á hlutverki, kunnáttu, styrkleika og 

björgum hinna var mjög takmörkuð. Reynsla stjórnendanna var að formleg og samfelld 

tengsl milli viðbragðsaðila og stofnana í samfélaginu þyrftu að vera viðvarandi verkefni í 

samfélaginu. Það sé eitt af meginverkefnum opinberra aðila að sinna forvörnum og 

undirbúningi vegna mögulegra hamfara. Jafnframt sé mikilvægt að virkja íbúana til 

þátttöku og nota þekkingu þeirra við greiningu á tjónnæmi og viðnámsþrótti, gerð 

áætlana og undirbúning viðbragða. Mikilvægt sé að samfélagið allt sé virkt afl í 

almannavörnum og það ríki sameiginlegur skilningur á hvernig ábyrgð er deilt milli aðila 

(Ingham og Redshaw, 2017).  

Í Svíþjóð rannsakaði Danielson (2016) viðbrögð ólíkra starfshópa við áfalli. 

Niðurstöður hennar sýndu að samstarf ólíkra starfsmannahópa í kjölfar áfalls leiddi af sér 

aukinn skilning og þekkingu á ólíkri nálgun og upplifun þessara hópa af sama áfalli. 

Danielson telur að mikilvægt sé að gefa ólíkum viðbragðsaðilum tækifæri til að æfa 

sameiginlega viðbrögð við áföllum og skapa þeim þannig möguleika á að deila reynslu 

sinni og skapa tengsl og skilning á ólíkum hlutverkum á vettvangi. Þekking og skilningur 

milli stofnana og starfsfólks þeirra á viðfangsefnum hvors annars hafi mikil áhrif á hvernig 

samstarf þeirra gengur og hver árangurinn verður (Danielson, 2016).  

Samstarf og gagnkvæmur skilningur milli þjónustu- og viðbragðskerfa á tímum 

samfélagsáfalla eru samkvæmt þeim rannsóknum sem kynntar hafa verið hér að framan 

mikilvægur þáttur. Samstarfi þarf að skapa því vettvang, bæði dagsdaglega sem og við 

undirbúning viðbragða við samfélagsáföllum. 

4.4 Félagsleg og sálræn áhrif samfélagsáfalla  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á félagslegum og sálrænum áhrifum samfélagslegra 

áfalla á einstaklinga hér á landi en athyglinni í minna mæli verið beint að samfélagslegum 
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áhrifum. Hér verður fjallað um nokkrar þessara rannsókna auk þess sem getið verður 

erlendra rannsókna á þessu sviði.  

Niðurstöður doktorsrannsóknar Eddu Bjarkar Þórðardóttur á langtímaáhrifum 

snjóflóðanna á Vestfjörðum árið 1995 á heilsufar þolenda sýndu sterkt samband á milli 

þess að hafa upplifað snjóflóðin og einkenna áfallastreitu, þunglyndis og kvíða og 

vandamála tengdum svefni auk þess sem þolendur voru útsettari fyrir líkamlegum kvillum 

og sjúkdómum (Þórðardóttir, Valdimarsdóttir, Hansdóttir, Resnick, Shipherd og 

Guðmundsdóttir, 2015). Rannsóknir sem gerðar hafa verið í kjölfar Suðurlandsskjálftanna 

árið 2000 sýna að jarðskjálftar geti valdið mikilli streitu og leitt til áfallastreituröskunar, 

þeir geti haft mikil áhrif á börn og mikilvægt sé að veita þolendum áfallahjálp eftir þörfum 

(Eydal og Árnadóttir, 2004; Bödvarsdóttir, Elkit og Gudmundsdóttir, 2006; Íris 

Böðvarsdóttir og Ask Elkit, 2003).  

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum Suðurlandsskjálftans 2008 á 

líðan þolenda sýna að hægar hafi dregið úr sálrænum einkennum í kjölfar jarðskjálftans 

heldur en í sambærilegum rannsóknum og telja höfundar skýringuna geta legið í því að 

bankahrunið á Íslandi varð svo stuttu eftir skjálftann og sálrænt álag í kjölfar þess hafi því 

mögulega seinkað sálrænum bata hjá þeim sem fundu fyrir einkennum áfallastreitu og 

þunglyndis (Þórðardóttir, Guðmundsdóttir, Guðmundsdóttir, Hrólfsdóttir, Aspelund og 

Hauksdóttir, 2019).  

Í skýrslu Almannavarna ríkisins vegna Suðurlandsskjálftanna 2000 (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002) kemur fram að úrlausn mála fyrir 

húsnæðislausa tók langan tíma. Bráðabirgðalausnir í húsnæðismálum reyndust oft verða 

langvarandi og þessar aðstæður sköpuðu þolendum óþægindi og vanlíðan (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002). Rannsókn sem Jón Börkur Ákason og 

fleiri (2005) gerðu á samfélagslegum áhrifum Suðurlandsskjálftanna 2000 leiddi í ljós að 

margir þolendur urðu fyrir áfalli vegna skemmda á húsum sínum og upplifðu vonbrigði og 

depurð vegna þess hve erfiðlega gekk að fá úrlausn sinna mála hjá yfirvöldum (Jón Börkur 

Ákason, Stefán Ólafsson og Ragnar Sigbjörnsson, 2005). Erlendir rannsakendur hafa bent 

á að viðeigandi úrræði í húsnæðismálum séu lykilþáttur í endurreisn samfélaga eftir áföll, 

sérstaklega hvað varðar tjónnæma hópa s.s. lágtekjufólk, aldraða og innflytjendur (Bolin 

og Stanford, 1998).  
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Rannsókn Örnu Hauksdóttur og fleiri (Hauksdóttir, McClure, Jónsson, Ólafsson og 

Valdimarsdóttir, 2013) á streitu í kjölfar efnhagshrunsins leiddi í ljós að sálræn streita 

hafði aukist milli áranna 2007 og 2009. Benda rannsakendur á að erfitt sé þó að alhæfa 

um þessar niðurstöður vegna þess hve efnahagsleg áföll geti haft ólík áhrif, þar skipti til 

dæmis máli staður og stund (Hauksdóttir og fleiri, 2013). Velferðarvaktin sem íslensk 

stjórnvöld settu á fót í kjölfar efnahagshrunsins og starfaði frá febrúar 2009 til desember 

2013 gerði m.a. könnun á starfsemi félagsþjónustu sveitarfélaga (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að fólk sem ekki 

hafði áður leitað til félagsþjónustu og uppfyllti ekki skilyrði til að fá fjárhagsaðstoð kom í 

auknu mæli til að leita ráða og aðstoðar vegna fjárhagsvanda og þeir sem stóðu höllum 

fæti fyrir kreppu stóðu enn verr meðal annars vegna hækkunar lána og neysluvöru. Þá 

væri aukið álag vegna niðurskurðar hjá ýmsum öðrum þjónustustofnunum (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). Tierney og Oliver-Smith hafa fjallað um áhrif víðtæks 

niðurskurðar í kjölfar efnhagskrepppunnar á möguleika samfélaga til takast á við áföll. 

Þau fullyrða að það hafi áhrif á endurreisn og geti aukið afleiðingar áfalla þegar samfélög 

þurfi að takast á við fleiri en eitt áfall, ekki síst þegar stuttur tími líði á milli þeirra (Tierney 

og Oliver-Smith, 2012).  

Fagstéttir og viðbragðsaðilar sem starfa á vettvangi hamfara standa frammi fyrir 

flóknum og krefjandi verkefnum og mikilvægt er að veita þessum hópum stuðning og 

fræðslu til að auka gæði vinnunnar og draga úr líkum á eða koma í veg fyrir að fólk upplifi 

sálræna erfiðleika í kjölfarið (Naturale, 2007; Newburn 1993). Alston, Hazeleger og 

Hargreaves fjalla í bók sinni Social work and disasters (2019) sérstaklega um mikilvægi 

stuðnings við félagsráðgjafa og aðrar stéttir sem starfa á vettvangi samfélagslegra áfalla 

og einnig um mikilvægi þess að fólk í þessum störfum hugi sjálft að sinni velferð (Alston, 

Hazeleger og Hargreaves, 2019).  

Rannsóknaniðurstöður sem kynntar hafa verið í þessum kafla sýna að samfélagsleg 

áföll geta haft mikil áhrif á líðan þolenda og draga megi úr neikvæðum áhrifum áfalla með 

því að þolendum standi til boða áfallahjálp. Í kafla 6.1.3. verður gerð grein fyrir skipulagi 

áfallahjálpar fyrir einstaklinga hér á landi. 
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4.5 Sálfélagslegur stuðningur við einstaklinga og fjölskyldur  

Eftir Suðurlandsskjálftana árið 2000 voru að frumkvæði lögregluyfirvalda í 

Rangárvallasýslu skipulagðar heimsóknir á mörg heimili í dreifbýli. Framkvæmd 

heimsóknanna var í höndum lögreglu, starfsmanna á vegum byggingafulltrúa og 

björgunarsveita á áhrifasvæðum skjálftans. Einnig var mörgum íbúum sem ekki voru 

heima þegar skjálftinn varð eða yfirgefa þurftu heimili sín fyrstu klukkustundirnar á eftir 

fylgt inn á heimilin til að ganga úr skugga um að óhætt væri að dvelja í húsunum. Þessar 

aðgerðir sköpuðu mikla ánægju meðal þolenda jarðskjálftanna og þóttu fela í sér 

afdráttarlausa yfirlýsingu yfirvalda á alvarleika áfallsins fyrir þolendur (Jón Börkur Ákason 

og fleiri, 2005). Í kjölfar Suðurlandsskjálftanna þann 29. maí 2008 var hafður sá háttur á 

að banka upp á svo til hverju heimili á áhrifasvæði skjálftanna að kvöldi þess dags til að 

kanna líðan og aðstæður fólks. Þetta var umfangsmikil aðgerð sem byggði á reynslunni 

frá árinu 2000 (Víðir Reynisson, 2018) auk þess sem ýmsar rannsóknir hafa sýnt að 

mikilvægt sé að yfirvöld og aðrir viðbragðsaðilar hafi frumkvæði að því að kanna aðstæður 

fólks í kjölfar áfalla (Alston, Hazeleger og Hargreaves, 2019; Newburn, 1993).  

Í ársbyrjun 2009 skipaði heilbrigðisráðherra Íslands starfshóp sérfræðinga sem skila 

átti ráðherra tillögum um hvernig best væri að verjast sálfélagslegum afleiðingum 

bankahrunsins og efnhagskreppunnar, sérstaklega með áherslu á hvernig auka mætti 

virkni og koma í veg fyrir heilsubrest af völdum ástandsins. Starfshópurinn leit í störfum 

sínum ekki síst til reynslu Finna í kjölfar efnhagskreppu sem hófst þar í byrjun tíunda 

áratugarins en þar voru framlög til heilbrigðis- og félagsþjónustu skorin niður (Haukur 

Sigurðsson, e.d. ; Nefnd um sálfélagsleg viðbrögð við efnahagskreppunni, 2009). Þegar 

Finnar líta til baka þá telja þeir að of langt hafa verið gengið í niðurskurði og að mögulega 

hafi það aukið tíðni geðrænna veikinda og örorku af þeim völdum en rannsóknir hafa sýnt 

aukningu m.a. á því sviði. Auk þess hefur verið sýnt fram á mikla fjölgun 

barnaverndarmála í Finlandi í kjölfar kreppunar. Finnskir sérfræðingar sem komu til 

Íslands á tímabilinu desember 2008 til mars 2009, og voru sérfræðihópnum til ráðgjafar, 

bentu á að það væri bæði mannúðlegra og líkast til ódýrara að veita börnum, unglingum 

og atvinnulausu fólki góðan sálfélagslegan stuðning á tímum efnahagslegra erfiðleika 

heldur en að gera það ekki. Í tillögum sem starfshópurinn skilaði til ráðherra í ágúst 2009 

um viðbrögð og aðgerðir var áhersla lög á eftirtalda þætti: mikilvægi samráðs allra 

hagsmunaðila, gott upplýsingaflæði til almennings, að tryggja fólki aðgang að þjónustu 
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heilsugæslu og efla mæðra- og ungbarnaeftirlit, setja á fót virknimiðstövar í 

nærsamfélaginu og bent var á að skýrt hlutverk og umboð Velferðarvaktarinnar væri 

forsenda þess að starf hennar skilaði góðum árangri (Nefnd um sálfélagsleg viðbrögð við 

efnahagskreppunni, 2009).  

Í niðurstöðum úttektar á störfum Velferðarvaktarinnar 2014 kom í ljós að sveitarfélög 

höfðu mörg sett á fót aðgerðaáætlanir og verklag til að fylgjast með og bregðast við vanda 

fólks í kjölfar efnahagshrunsins. Sveitarfélög reyndu að bregðast við vanda fólks með 

ýmsum almennum aðgerðum, sem dæmi má nefna að bjóða frían morgunmat í skólum, 

frítt í sund eða strætó og lækkun á ýmsum gjaldskrám fyrir börn og ungmenni. Víða voru 

opnuð þjónustuver eða miðstöðvar fyrir fólk í atvinnuleit þar sem hvatt var til virkni og 

nýsköpunar og ráðgjöf var víða boðin fram (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2015). 

Sigríður Rósa Laufeyjardóttir (2012) vann meistaraverkefni í félagsráðgjöf þar sem 

hún skoðaði áhrif efnhagskreppunnar á Íslandi 2008 á félagsþjónustu tveggja 

sveitarfélaga, Árborgar og Reykjanesbæjar. Sigríður Rósa kannaði hvaða áskoranir hafi 

mætt félagsþjónustu Árborgar og Reykjanesbæjar, hvernig þeim hefði verið mætt og 

einnig hvort þjónusta við barnafjölskyldur hafi breyst í kjölfar efnahagshrunsins. 

Niðurstöður hennar sýna að útgjöld sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar og 

húsaleigubóta jukust mikið, ekki síst vegna atvinnuleysis og minni tækifæra til 

tekjuöflunar hjá þeim hópum sem helst leituðu til félagþjónustu sveitarfélaga. Í báðum 

sveitarfélögunum voru viðmið grunnfjárhæða fjárhagsaðstoðar aðeins lægri en 

leiðbeinandi viðmið Velferðarráðuneytisins og dregur Sigríður Rósa þá ályktun að það hafi 

gert aðstæður þeirra sem treysta þurftu á fjárhagsaðstoð enn erfiðari. Í báðum 

sveitarfélögum höfðu verið sett af stað verkefni til að mæta vanda fólks, ýmist voru það 

úrræði á vegum sveitarfélaganna eða í samstarfi við aðrar stofnanir og frjáls 

félagasamtök. Þrátt fyrir áform sveitarfélaga um að hlífa sem best þeim sem stóðu höllum 

fæti fyrir þá þurftu þau að grípa til margháttaðs niðurskurðar og hækkana á 

þjónustugjöldum. Þá kom fram að álag á starfsfólk félagsþjónustu varð mikið, fjölgun varð 

mikil meðal þeirra sem leituðu til félagsþjónustunnar, barnaverndamálum fjölgaði og þau 

urðu þyngri (Sigríður Rósa Laufeyjardóttir, 2012). Úttekt Velferðarvaktarinnar og 

niðurstöður Sigríðar Rósu benda til þess að mikið álag hafi verið á starfsfólki 
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félagsþjónustu sveitarfélaga í kjölfar efnhagshrunsins sem starfaði víða við erfiðar 

aðstæður bæði hvað varðaði mönnun og úrræði.  

4.6 Efling viðnámsþróttar og vinna með tjónnæmum hópum. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á samfélagslegum afleiðingum hamfara á síðustu 

áratugum sýna, eins og áður hefur verið nefnt, að þeir hópar sem búa við lakari 

heilsufarslegar, félagslegar eða efnahagslegar aðstæður eru tjónnæmari en þeir sem ekki 

eru í þeim hópum þegar áföll verða (Gillespie 2010; Eydal og fleiri 2016; Newburn 1996; 

Tierney 2015; Zakour 2010). Slíkar niðurstöður undirstrika það sem nefnt var í umfjöllun 

um sálfélagslegan stuðning, hversu vandmeðfarið er þegar annarsvegar þarf að draga 

saman í rekstri og hins vegar að gæta að þeim hópum sem viðkvæmastir eru fyrir 

niðurskurði. Einnig draga þær fram mikilvægi samráðs og skilnings á hlutverkum ýmissa 

viðbragðsaðila. 

Nýleg bandarísk könnun (Gable, Der-Martirosian og Dobalian, 2018) á aðgengi 

heimilislausra fyrrum hermanna að velferðarþjónustu á tímum samfélagsáfalla gefur 

vísbendingar um nauðsyn þess að þjónusta fyrir heimilislausa sé tryggð jafnt dags daglega 

sem á hamfaratímum. Gable og fleiri (2018) benda á að hærri sjúkdómatíðni, félagsleg 

einangrun, ótryggt húsaskjól og takmarkaðar bjargir geri heimilislaust fólk sérstaklega 

tjónnæmt fyrir hamförum og athvörf þar sem veitt er húsaskjól og aðstoð vegna 

grunnþarfa séu því nauðsyn, ekki síst þegar hamfarir verða (Gable og fleiri, 2018). Melin 

og Rodríguez-Díaz (2018) fjalla um afleiðingar fellibylsins Maria sem gekk yfir Puerto Rico 

síðla árs 2017 út frá aðgengi íbúa að grunnþjónustu eins og aðgengi að lífsnauðsynlegum 

lyfjum. Höfundar segja að huga þurfi að því hvernig upplýsingar um þá sem á lyfjum þurfa 

að halda séu geymdar til að unnt sé að afgreiða lyf á hamfaratímum. Í kjölfar fellibylsins 

hafi bæði rafmagn og símasamband nánast strax hrunið í öllu landinu og nær helmingur 

íbúanna hafi ekki haft rennandi vatn. Áhrif símasambands- og rafmagnsleysis reyndust 

mjög alvarleg fyrir þá sem þurftu lífsnauðsynlega á lyfjum að halda og almennt fyrir 

neyðar- og áfallahjálp (Melin og Rodríguez-Díaz, 2018).  

Priestley og Hemingway (2007) rannsökuðu hvernig samfélagið mætti þörfum fatlaðs 

fólks í ljósi endurreisnarstarfa. Niðurstöður þeirra benda til þess að leggja þurfi meiri 

áherslu á þátttöku og aðkomu fatlaðs fólks og samtaka fatlaðs fólks í viðbúnaði og 

úrvinnslu vegna hamfara (Priestley og Hemingway, 2007). Á vegum Evrópusambandsins 
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hefur verið unnið að verkefni sem ætlað er að þróa verklag við miðlun upplýsinga um 

þarfir tjónnæmra hópa til þeirra viðbragðsaðila sem koma að aðgerðum eins og til dæmis 

rýmingum. Verkefnið byggir á þeirri reynslu að þörfum tjónnæmra hópa eins og til dæmis 

aldraðra og fatlaðra sé ekki sinnt sem skyldi vegna þess að viðbragðsaðilum er ekki 

kunnugt um þær. Ástæðan liggi meðal annars í því að ekki sé gert ráð fyrir sérstökum 

aðgerðum vegna þessara hópa í viðbragðsáætlunum sveitarfélaga og nauðsynlegar 

upplýsingar séu ekki aðgengilegar (ADAPT, e.d.).  

Þær rannsóknir sem hér hafa verið kynntar benda til þess að draga megi úr tjónnæmi 

fólks á tímum samfélagslegra áfalla með undirbúningi og aðgerðum sem miða að því að 

styrkja viðnámsþrótt fólks. 

4.7 Samfélagsvinna og þátttaka íbúa 

Rannsóknir síðari tíma benda til þess að áfallastjórnun þar sem almenningur er virkjaður 

til þátttöku á öllum viðbragðsstigum sé vænlegri til árangurs en miðstýrð (e. top-down) 

stjórnun. Því hefur athygli í auknu mæli verið beint að því hvernig megi virkja og ná 

samstarfi við íbúa á öllum stigum viðlagahringrásarinnar.  

Katla í Mýrdalsjökli er ein hættulegasa eldstöð Íslands og hefur gosið að jafnaði tvisvar 

sinnum á öld, síðast árið 1918. Jóhannesdóttir og Gísladóttir (2010) og Bird, Gísladóttir 

and Dominey-Howes (2010) rannsökuðu viðhorf íbúa í Vík og í Álftaveri í Vestur 

Skaftafellssýslu varðandi ýmsa þætti tengda Kötlugosi svo sem hættuna sem nálægðin við 

Kötlu skapar og afstöðu íbúa til gildandi neyðaráætlana ef til goss kæmi. Meðal þess sem 

fram kom var að íbúar dreifbýlisins telja mikilvæga staðarþekkingu sína á svæðinu ekki 

hafa verið nýtta við gerð viðbragðsáætlana. Þeir virtust hafa minni trú á gagnsemi 

neyðaráætlana stjórnvalda heldur en íbúar í þéttbýli Víkur og leiða höfundar líkum að því 

að efasemdir íbúa geri það að verkum að þeir væru síður líklegir til að fara eftir tilmælum 

ef til Költugoss kæmi. Höfundar leggja til að heimafólk sé virkjað í öllu viðbragðsferlinu 

vegna hugsanlegs Kötlugoss, jafnt undirbúningi sem innleiðingu og framkvæmd 

viðbragðsáætlana (Bird, Gisladottir and Dominey-Howes, 2011). Einnig var bent á þörf 

fyrir meiri samhæfingu, samstarfi og samtali á milli heimamanna, stjórnvalda og 

vísindasamfélagsins (Jóhannesdóttir og Gísladóttir, 2010). 

Í greiningu á stöðu þekkingar sem Linnell (2013) gerði kom fram að fræðimenn vilji 

fremur beina athyglinni að þeim björgum og úrræðum sem fólk býr yfir heldur en þeirri 
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ógn eða vanmætti sem það gæti staðið frammi fyrir. Þá sýnir greiningin að fólk kjósi 

fremur að taka þátt í verkefnum í tengslum við samfélagsáföll í gegnum hópa sem það 

þekkir fyrir heldur en í hópum sem verða til vegna áfallsins. Samstarf um viðbrögð við 

samfélagsáföllum þurfi því að hefjast áður en áfallið verður, þá sé hægt að byggja upp 

samstarf án þess að athyglin þurfi að beinast að tilteknu hættu- eða neyðarástandi 

(Linnell, 2013). 

Linnell, Johansson, Olofsson, Wall og Öhman (2015) fjalla um hlutverk sveitarstjórna 

í undirbúningi og viðbrögðum vegna áfalla og mikilvægi þess að virkja borgarana til meiri 

þátttöku við samfélagsleg áföll og neyðarástand. Þau telja að áhuga almennings megi 

vekja í gegnum ýmsa hópa sem þegar eru til staðar í samfélaginu, formlegir og óformlegir. 

Með því að nota slíka hópa sé það gert aðgengilegra fyrir almenning að taka þátt og fólk 

geti þá verið betur undirbúið fyrir samfélagsáföll og tekið þátt í viðbrögðum á hinum ýmsu 

stigum. Þau benda á, og vísa til Aguirre (2006), að ýmsar rannsóknir hafi sýnt að 

almenningur og ýmis almenn félagasamtök búi yfir mikilvægri þekkingu og úrræðum sem 

séu gagnleg þegar gerðar eru áætlanir um viðbrögð og undirbúning vegna samfélagslegra 

áfalla (Linnell og fleiri, 2015).  

Bent hefur verið á að þekkingu félagsráðgjafa megi nýta mun betur í tengslum við 

samfélagsleg áföll og að félagsráðgjafar hafi ekki gefið nægilegan gaum að samfélagsvinnu 

með virkri þátttöku íbúanna í kjölfar áfalla (Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2012; Cuadra, 

2016; Rapeli, 2016). Anna Sigrún Ingimarsdóttir (2012) komst meðal annars að þeirri 

niðurstöðu í áðurnefndri meistararannsókn sinni að í viðbragðsáætlun Árborgar frá 2009 

væri hvorki lögð áhersla á notendasamráð né málsvarahlutverk félagsráðgjafa. 

Notendasamráð og málsvarahlutverk félagsráðgjafa hafa frá upphafi greinarinnar verið 

einkennismerki í nálgun og störfum félagsráðgjafar. Það er mat Önnu Sigrúnar að 

félagsráðgjafar gætu haft stærra hlutverk ef þekking þeirra og sérhæfing væri notuð til að 

byggja upp félagsauð í samfélaginu og styðja og styrkja viðkvæma samfélagshópa (Anna 

Sigrún Ingimarsdóttir, 2012).  

Pyles (2007) gagnrýnir að áherslur félagsráðgjafar, bæði í fræðunum og á vettvangi, 

hafi færst of mikið frá samfélagsvinnu yfir í einstaklingsvinnu. Hamfarir valdi langvarandi 

truflun á samfélagslegri þróun og því ætti endurreisnarstarf að beinast að undirliggjandi 

vandamálum sem trufla samfélagslega þróun og nefnir hún þar sem dæmi fátækt og 
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kynþáttafordóma. Félagsráðgjafar ættu því að láta ganga fyrir í sínum störfum í kjölfar 

samfélagsáfalla að samþætta þjónustu, skipuleggja endurreisnarstarf og vinna að 

samfélagslegri þróun. Með þeim hætti standi þeir með hugmyndafræði félagsráðgjafar 

um félagslegan og efnahagslegan jöfnuð (Pyles, 2007). 

Í grein eftir Rowlands (2013) er fjallað um mikilvægi þess að virkja allt samfélagið við 

stefnumörkun og áætlanagerð vegna samfélagsáfalla og til þáttöku í endurreisnarferli í 

kjölfar samfélagsáfalla. Hafa þurfi hugfast að í hverju áfalli séu einhverjir hópar 

sérstaklega tjónnæmir og það þurfi að mæta þeirra þörfum sérstaklega. Viðbragðsaðilar 

ættu að meta aðstæður hjá þeim sem eru á svæðinu, til dæmi með því að ganga í hús og 

banka uppá (Rowlands, 2013). Slíkar aðgerðir voru eins og fram hefur komið 

framkvæmdar í kjölfar Suðurlandsskjálftanna 2000 og 2008 og þóttu meðal annars sýna 

að yfirvöld létu sig varða um líðan og aðstæður þolenda (Jón Börkur Ákason og fleiri, 2005; 

Víðir Reynisson, 2018). Rowlands telur hópavinnu við úrvinnslu í kjölfar samfélagsáfalla 

heppilega aðferð og að notaðir séu bæði formlegir og óformlegir hópar sem eru til staðar 

fyrir áfallið. Hún bendir á að samfélagsvinna sem er ein af megin vinnuaðferðum í 

félagsráðgjöf sé ákjósanleg aðferð í endurreisnarstarfi og segir 

samfélagsþróunarkenningar (e. community development ideas) hafi haft mikil á 

endurreisnarstörf í Ástralíu og víðar. Þá hafi nálgun í anda styrkleikakenninga, meðal 

annars rannsóknir Saleeby, haft áhrif á hugmyndir fólks um hvernig meta skuli viðbrögð 

og bata fólks eftir áföll (Rowlands, 2013). 

Í kjölfar hryðjuverkaárásanna í New York árið 2001 fjallaði Padgett (2002) um 

viðbrögð og úrvinnslu í kjölfar árásarinnar og hvaða lærdóm megi af því draga. Mikil 

áhersla var á að bjóða fólki áfallahjálp, en hún hafi ekki verið nýtt eins vel og við var búist. 

Fólk leitaði frekar eftir stuðningi í ýmsa hópa og viðburði sem því stóð til boða og mikil 

samkennd hefði verið á meðal fólks. Félagsráðgjafar komu mikið að úrvinnslu í kjölfar 

árásanna, ekki síst sem málsvarar fólks varðandi ýmiskonar réttindamál og einnig við 

skipulagningu ýmiskonar atburða og stuðningi við samfélagið, samfélagsvinnu. Padgett 

undirstrikar mikilvægi hugmyndafræði félagsráðgjafar á þessum vettvangi og heildarsýn 

fagsins á aðstæður fólks á hverjum tíma og á samspil einstaklinga og umhverfis. Það sé 

jafnframt mikilvægt að félagsráðgjafar haldi áfram að þróa aðferðir sínar í anda 

hugmyndafræði samfélagsvinnu (Padgett, 2002). 
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Áherslur í umhverfisfélagsráðgjöf eru mjög á samráð við íbúa og þátttöku þeirra á 

öllum stigum hamfaravinnu. Aðgerðir sem byggja upp og styrkja félagsauð í samfélaginu 

eru taldar mikilvægar fyrir endurreisn og mikil áhersla er á sjálfbærni og þróun samfélaga. 

Mikilvægt sé að félagsráðgjafar mæti til leiks á forsendum heimafólks, sýni menningu þess 

skilning og virðingu og stuðningur þeirra feli í sér valdeflingu og hjálp til sjálfshjálpar 

(Dominelli, 2015; McKinnon og Alston, 2016). Þessar áherslur tengjast umfjöllun í síðari 

hluta ritgerðarinnar þegar fjallað er um nálgun vegna eignatjóns í kjölfar jarðskjálftans en 

einnig í umfjöllun um viðbrögð stjórnvalda í kjölfar efnahagshrunsins. 

Þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um í þessum kafla benda til þess að virk 

þátttaka íbúa á öllum stigum viðlagahringrásarinnar bæti árangur í viðbrögðum og 

úrvinnslu vegna samfélagslegra áfalla og eru mikilvægar fyrir félagsþjónustu sveitarfélaga 

þegar hún stendur frammi fyrir slíkum verkefnum. Frumkvæði félagsþjónustu og 

félagsráðgjafa í verkefnum sem styrkja félagsauð samfélagsins og þar sem beitt er 

aðferðum sem byggja á styrkleikum íbúanna og samfélagsvinnu er líklegt til að efla 

samfélagið og draga úr tjónnæmi.  

4.8 Endurreisn og langtímaviðbrögð við samfélagsáföllum 

Reynsla þjóða af stórfelldum náttúruhamförum og öðrum samfélagsáföllum síðustu tíu til 

fimmtán ár hefur leitt athyglina að mikilvægi endurreisnarstarfs þar sem markmiðið er að 

hið minnsta nái samfélagið aftur sínum fyrri styrkleika (Sólveig Þorvaldsdóttir og fleiri, 

2008). Þó töluvert vatn hafi runnið til sjávar síðan Newburn (1993) gerði rannsókn sína á 

viðbrögðum félagsþjónustu í kjölfar Hillsborough slyssins þá eru meginþættir í hans 

niðurstöðum enn í fullu gildi. Meðal þeirra er hið mikilvæga hlutverk félagsþjónustunnar 

í Hillsborough í langtímaúrvinnslu vegna afleiðinga slyssins (Newburn, 1993).  

Árið 2008 komu út hér á landi almennar leiðbeiningar fyrir sveitarfélög um 

langtímaviðbrögð við náttúruhamförum. Leiðbeiningarnar eru afrakstur verkefnisins 

Langtímaviðbrögð við náttúrurhamförum (verkefnið er hér eftir nefnt LVN) og byggja á 

niðurstöðum greiningar á reynslu sveitarfélaga sem orðið hafa fyrir alvarlegum 

náttúruhamförum hér á landi og greiningu stöðu þekkingar á sviðinu (Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2008). LVN var unnið að frumkvæði Sólveigar Þorvaldsdóttur sem fékk til 

liðs við sig helstu sérfræði hér á landi á sviði viðbragða og viðbúnaðar á tímum 

náttúruhamfara (Guðrún Pétursdóttir, 2018). 
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Leiðbeiningarnar byggja á daglegu stjórnskipulagi íslenskra sveitarfélaga og er skipt 

upp í þrjá þætti; velferðarverkefni, umhverfisverkefni og efnhagsverkefni. Í viðmiðum 

sem notuð voru við gerð leiðbeininganna segir meðal annars að þær nái yfir alla 

málaflokka sveitarfélaga, taki mið af reglubundnu starfi og lýsi starfaskipulagi 

sveitarfélagsins við óvæntar aðstæður. Tilgreint er við hvaða aðstæður skipulagið sé 

notað og hvernig lagt af. Lögð er áhersla á samfellu í aðstoð við þolendur, þjálfun 

starfsfólks, aðkomu íbúa að innleiðingu skipulags og lýsingu á því hvernig innleiða skuli 

skipulagið. Leiðbeiningarnar taki mið af því að öll sveitarfélög óháð stærð geti sinnt 

neyðar- og uppbyggingarstarfi eða fái til þess þá aðstoð sem þau þurfa. Þá lýsa 

leiðbeiningarnar því hvernig þjálfa skuli starfsfólk og hvernig úrvinnsla og lærdómsferli 

fari fram (Sólveig Þorvaldsdóttir, Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Guðrún Pétursdóttir og 

Herdís Sigurjónsdóttir, 2008). 

Í niðurstöðum LVN kom fram að velferðarmál eru umfangsmikið viðfangsefni 

sveitarfélaga og ríkis á tímum hamfara og eru tilgreindir þrír málaflokkar sem sérstaklega 

þurfi að halda vel utan um. Það eru húsnæðismál, félagsleg þjónusta og 

fjárhagsstuðningur til sveitarfélaga og ríkisstofnana á skaðasvæðum og skipting kostnaðar 

milli ríkis og sveitarfélaga vegna útgjalda sem falla til vegna aðstæðnanna. Bæði innlendar 

og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að húsnæðismálum sé vel sinnt í 

kjölfar samfélagsáfalla (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008; 

Bolin og Stanford, 1998). Lausnir varðandi húsnæðismál ná til allra stiga 

viðlagahringrásarinnar og til allra sviða í stjórnsýslu sveitarfélags. Finna þarf fólki skjól ef 

og þegar það þarf að yfirgefa heimili sín og þjóna fjöldahjálparmiðstöðvar því hlutverki 

fyrstu tímana eða sólarhringana. Því næst þarf að finna þeim sem ekki geta farið til síns 

heima bráðabirgða dvalarstað á meðan unnið er að útvegun bráðabirgðahúsnæðis. 

Markmiðið er svo endanlegt húsnæði hvort sem um er að ræða endurbætt fyrrverandi 

húsnæði eða nýjan stað (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008). 

Félagsþjónustu sveitarfélaga er ætlað mikilvægt hlutverk í endurreisn samfélags 

samkvæmt leiðbeiningum LVN. Enn sem komið er hefur endurreisn samfélaga í kjölfar 

áfalla þó ekki verið gerð frekari skil í rannsóknum hér á landi.  

Tan (2013) er einn þeirra erlendu fræðimanna sem hefur skrifað um að samstarf, jafnt 

opinberra sem einkaaðila og félagasamtaka, sé grunnurinn árangri við endurreisn 
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samfélaga og stjórnvöld beri ríka ábyrgð á að tryggja öryggi íbúa við þessar aðstæður. 

Stefnumörkun stjórnvalda þurfi að vera skýr og nákvæm og byggja á gagnkvæmum 

skilningi og samstarfi á milli aðila á hvaða stigi viðbragða sem er. Hann bendir á að íbúar 

á tjónasvæðum séu oftast þeir sem sem veiti fyrstu aðstoð og sinni lífsbjargandi 

aðgerðum. Þrátt fyrir að almennt sé viðurkennt að aðkoma heimafólks sé 

grundvallaratriðið fyrir góðan árangur aðgerða þá bendir Tan á að oft sé raunveruleikinn 

sá að opinberar stofnanir taki völdin af heimafólki. Tan undirstrikar nauðsyn samráðs milli 

aðila og samfellu í þjónustu og aðgerðum í kjölfar samfélagsáfalla auk þess sem 

langtímaþarfir fólks séu hafðar að leiðarljósi. Hlutverk félagsráðgjafa er að mati Tan afar 

mikilvægt í þessum verkefnum á öllum stigum viðlagahringrásarinnar, þeir geti unnið jafnt 

með einstaklingum sem þurfa sálfélagslegan stuðning sem aðstoðað hópa við félagslega 

þróun eftir áföll (Tan, 2013). 

Tierney og Oliver-Smith (2012) leggja áherslu á nauðsyn þess að tillit sé tekið til 

fjölbreytileika samfélaga við endurreisn. Horfa þurfi til efnhagslegrar og pólitískrar 

uppbyggingar og skipulags þess samfélags sem fyrir áfallinu verður auk þess sem 

fjölbreytileiki innan hvers samfélags sá mikill og ekki verði framhjá því horft við 

endurreisn. Endurreisn þurfi til dæmis að taka tillit til mismunandi félagslegrar og 

fjárhagslegrar stöðu fólks. Á meðan einn hópur virðist ná að byggja sig vel upp eftir 

hamfarir þá geti verið að aðrir nái sér ekki á strik. Þannig gæti til dæmis verið mismunandi 

innan samfélags eða á milli samfélaga hvernig gangi að byggja upp húsnæði tjónnæmra 

hópa í kjölfar hamfara. Einnig sé mikilvægt að hafa í huga hverra viðmið um áherslur og 

árangur í uppbyggingu séu þau sem vegi þyngst (Tierney og Oliver-Smith, 2012). 

Greining á stöðu þekkingar á viðbrögðum og hlutverki félagsþjónustu sveitarfélaga og 

störfum félagsráðgjafa á tímum samfélagslegra áfalla bendir til þess að mikilvægt sé að 

félagsþjónusta sveitarfélaga sé undirbúin og hafi gert sér viðbragðsáætlanir vegna 

samfélagslegra áfalla (Anna Sigrún Ingimarsdóttir, 2010; Cuadra, 2016; Eydal og fleiri, 

2016; Sólveig Þorvaldsóttir og fleiri, 2008). Samfélagsleg áföll geta haft margskonar 

afleiðingar á einstaklinga og samfélög til lengri eða skemmri tíma (Hauksdóttir og fleiri, 

2013; Þórðardóttir og fleiri, 2019; Þórðardóttir og fleiri, 2018) en áherslur og 

vinnuaðferðir félagsráðgjafa hafa reynst gagnlegar svo sem samfélagsvinna þar sem byggt 

er á heildarsýn, notendasamráði og valdeflingu sem eru meðal grunngilda greinarinnar 
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(Eydal og fleiri, 2016). Auk þess hefur komið fram að mikilvægt er að opinberir aðilar eins 

og félagsþjónusta sveitarfélaga hafi frumkvæði að því að nálgast þolendur áfalla og byggi 

þar meðal annars á þekkingu sinni á tjónnæmi og viðnámsþrótti í samfélaginu (Eydal og 

fleiri, 2016; Newburn, 1993; Zakour, 2010). 
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5 Félagsþjónusta sveitarfélaga og samfélagsleg áföll 

Í þessum kafla er umfjöllun um þróun velferðarþjónustu hér á landi og hlutverk 

félagsþjónustu sveitarfélaga almennt og á tímum samfélagslegra áfalla. . Til grundvallar 

umfjölluninni liggja auk laga um félagsþjónustu skráðar heimildir svo sem fræðirit, greinar 

og skýrslur auk upplýsinga af vefsíðum opinberra aðila og samtaka þeirra (t.d. Samband 

íslenskra sveitarfélaga). Stefna og nálgun sveitarfélaga á sviði félagsþjónustu hefur áhrif 

á hvernig félagsþjónusta tekst á við verkefni í kjölfar samfélagsáfalla og hvernig hún er 

undir þau verkefni búin.  

5.1 Þróun velferðarþjónustu á Íslandi 

 Stefán Ólafsson prófessor hefur um árabil rannsakað þróun velferðar og 

velferðarþjónustu á Íslandi. Í bók sinni Íslenska leiðin (1999) rannsakar Stefán þróun 

íslenska velferðarkerfisins og áhrif þess á lífskjör þjóðarinnar (Stefán Ólafsson, 1999).  

Við rannsóknir á einkennum velferðarríkja er oftast byggt á greiningu á útgjöldum til 

málaflokka á velferðarsviði. Árið 1990 urðu tímamót í rannsóknum á einkenni, umfangi 

og þróun velferðarþjónustu en þá kom út bók Esping-Andersen þar sem hann sýndi fram 

á að ekki væri endilega beint samband milli útgjalda til velferðarmála og raunverulegrar 

velferðar í samfélaginu. Hann benti á að skoða þyrfti fleiri þætti, að meta hvað einkenndi 

tryggingakerfi hins opinbera („bótakerfa“), og áhrif velferðarkerfa á stéttaskiptingu og 

jöfnuð. Samkvæmt Esping-Andersen má skipta nútímavelferðarkenningum í þrjár ólíkar 

tegundir; skandinavíska kerfið, frjálshyggjukerfið og íhaldssömu kerfinu. Sérkenni hinnar 

skandinavíku leiðar í velferðarmálum er að hið opinbera tryggi öllum þegnum sínum 

víðtæk velferðarréttindi og tryggingavernd með áherslu á jöfnuð og samstöðu og 

fjármagni kostnað velferðarkerfisins að stórum hluta (Stefán Ólafsson 1999, 2012). Þegar 

skoðuð voru velferðarútgjöld OECD ríkjanna fyrir árið 2007 var Ísland í 14. sæti af 30, 

neðst norrænna þjóða og þegar skoðuð var samsetning velferðarútgjalda út frá annars 

vegar veittri þjónustu og hins vegar bótagreiðslum þá kom fram að framlag til 

bótagreiðslna hefur aukist hlutfallslega minna en framlag til veittrar þjónustu í íslenska 

velferðarkerfin. Íslenska velferðarkerfið hefur einkenni bæði skandinavískra kerfa hvað 

varðar framlög til velferðarþjónustu en einnig eru til staðar einkenni sem svipar til 

velferðarþjónustu enskumælandi þjóða varðandi miklar tekjutengingar í bótakerfinu og á 

sumum sviðum, lágar bætur (Stefán Ólafsson, 2012).  
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Þessi einkenni eru athygliverð fyrir þessa rannsókn þegar skoðuð eru viðbrögð 

félagsþjónustu sveitarfélaga vegna samfélagslegra áfalla, ekki síst hvað snýr að reglum 

um fjárhagsaðstoð og aðstoð vegna húsnæðisvanda fólks. 

5.2 Almennt um hlutverk íslenskra sveitarfélaga á sviði velferðarþjónustu  

Ríkið annars vegar og sveitarfélögin hins vegar eru þau tvö stjórnsýslustig sem lög mæla 

fyrir um að séu hér á landi og ríki og sveitarfélög eru því hvort fyrir sig handhafar hins 

opinbera framkvæmdavalds. Í Stjórnarskrá Íslands er kveðið á um svo nefndan 

sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga sem felur í sér að sveitarfélögin ráði sínum málefnum sjálft 

eftir því sem lög kveði á um (Sigurður Sverrisson og Magnús Karel Hannesson, e.d.). Í 2. 

gr. sveitarstjórnalaga nr. 138/2011 er þannig kveðið á um rétt sveitarfélaga til að ráða 

málefnum sínum og tilgreint að ekki megi ráða til lykta neinum málefnum sem varði 

hagsmuni sveitarfélaga sérstaklega nema fyrir liggi umsögn sveitarstjórnar (Sigurður 

Sverrisson og Magnús Karel Hannesson, e.d.; sveitarstjórnalög nr. 138/2011). 

Sveitarfélög hafa margháttaðar skyldur og veita íbúum mikilvæga þjónustu. Stærstu 

lögbundnu verkefni sveitarfélaga á sviði velferðarþjónustu eru fræðslu- og uppeldismál, 

félagsþjónusta og æskulýðsstarf, íþrótta- og tómstundastarfsemi. Til fræðslu- og 

uppeldismála rann um það bil helmingur útgjalda íslenskra sveitarfélaga árið 2007, útgjöld 

til félagsþjónustu voru um 13% og um 12% til æskulýðs- og íþróttamála (Sigurður 

Sverrisson og Magnús Karel Hannesson, e.d.). 

5.3 Félagsþjónusta íslenskra sveitarfélaga 

Á Íslandi hafa sveitarfélög ætíð gegnt ábyrgðarhlutverki gagnvart framfærslu íbúanna og 

má rekja lagalegar skyldur þeirra aftur til 12. aldar, í Grágás. Fram til ársins 1935 voru í 

gildi lög sem gerðu sveitarfélögum (hreppum) skylt að sjá um framfærslu þeirra sem ekki 

gátu framfleytt sér sjálfir en þá tóku gildi fyrstu lögin um fjárhagsaðstoð sem kváðu á um 

rétt hverrar manneskju til fjárhagsaðstoðar ef hún vegna fátæktar, heilsuleysis, 

atvinnuleysis eða annarra ástæðna gæti ekki framfleytt sér eða fjölskyldu sinni (Ingibjörg 

Broddadóttir, Guðný Eydal, Steinunn Hrafnsdóttir og H. Sigurveig Sigurðardóttir, 1997). 

Ný lög voru sett árið 1947 og sneru þau, eins og lögin frá 1935, eingöngu að 

fjárhagslegri aðstoð en þegar leið á sjöunda áratug síðustu aldar komu fram auknar 

áherslur á víðtækari félagslega þjónustu. Það var þó ekki fyrr en árið 1991 sem sett voru 
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ný lög um félagsþjónustu sveitarfélaga þar sem áhersla var á víðtækari réttindi. Þar var 

kveðið á um fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúanna og aukna samfélagslega aðstoð og 

vernd. Í þessum lögum komu fram skýr ákvæði um sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga um 

hvernig ná ætti fram ákvæðum félagsþjónustulaganna (Ingibjörg Broddadóttir og fleiri 

1997).  

Félagsþjónustulögin nr. 40/1991 leggja þær skyldur á sveitarfélög að þau veiti þeim 

íbúum sínum sem á þurfa að halda félagsþjónustu. Lögin eru svo kölluð rammalög og því 

fyrst og fremst stefnumótandi fyrir sveitarfélögin sem þýðir að sveitarfélögin hafa, eins 

og áður, mikið valfrelsi og svigrúm til að skipuleggja og framkvæma þjónustu sína (Anna 

Guðrún Björnsdottir, e.d.; Guðný Björk Eydal og Halldór Guðmundsson 2012) Félags- og 

barnamálaráðherra fer með yfirstjórn málefna félagsþjónustu í landinu samkvæmt 3. 

grein laganna en sveitarfélögin bera ábyrgð á félagsþjónustu innan marka sinna 

sveitarfélaga skv. 4. grein sömu laga. Tilgangur rammalöggjöfar um félagsþjónustu 

sveitarfélaga var að tryggja sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga, en forsendur hennar voru: 

vel skilgreint markmið laganna, að sveitarfélögin hefðu félagslega þjónustu á sínum 

vegum og starfsfólk hennar og sveitarstjórnafólk hefði góða þekkingu á aðstæðum í 

sveitarfélaginu, ástundaði vönduð vinnubrögð og að árangur þjónustunnar væri metinn 

með stöðugum hætti (Guðný Björk Eydal og Halldór S. Guðmundsson, 2012).  

Markmiðsgrein laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga kveður á um að með 

félagsþjónustu sé fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúanna tryggt og stuðlað að velferð 

þeirra á grundvelli samhjálpar. Þar segir um hvernig markmiðum skuli náð: 

a. að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti,  

b. að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna,  

c. að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað 

atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi,  

d. að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál (lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Þá segir að hvetja skuli fólk til sjálfsábyrgðar og virða sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins 

samhliða því að styrkja hann til sjálfshjálpar (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991). 
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Samkvæmt lögunum ber sveitarfélögunum að veita þjónustu á sviði félagslegarar 

ráðgjafar, fjárhagsaðstoðar, félagslegrar heimaþjónustu auk aðstoðar í húsnæðismálum. 

Þá eru tilgreindar sérstakar skyldur við ákveðna hópa eins og börn og ungmenni, aldraða, 

fatlað fólk og þá sem eiga í áfengis- og vímuefnavanda (lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Í 18. grein félagsþjónustulaga frá 1991 (eins og þau voru árið 

2008) segir að félagsmálanefndir skuli „leitast við að hafa á að skipa menntuðu starfsfólki 

í félagsráðgjöf eða á hliðstæðu sviði til þess að annast félagslega ráðgjöf“ (lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Félagsleg ráðgjöf er sem fyrr segir eitt af meginverkefnum félagsþjónustunnar og 

felur í sér að íbúar eigi kost á ráðgjöf og upplýsingum um félagsleg réttindi og stuðning 

vegna félagslegs eða persónulegs vanda. Sem dæmi má þar nefna ráðgjöf vegna fjármála 

og húsnæðismála. Félagsleg ráðgöf felur einnig í sér ráðgjöf vegna uppeldis- og 

fjölskyldumála og skal henni beitt í eðlilegu samhengi við aðra velferðaraðstoð svo sem 

frá skóla og heilsugæslu. Félagsþjónusta sveitarfélaga hefur skyldum að gegna samkvæmt 

sérlögum eins og barnaverndarlögum en sveitarfélögum er í sjálfsvald sett hvort þau skipa 

sérstaka barnaverndarnefnd eða hvort þau fela félagsmálanefnd verkefni barnaverndar 

(Guðný Björk Eydal og Halldór S. Guðmundsson, 2012; lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Sveitarfélögum er skylt að veita íbúum fjárhagsaðstoð ef fyrir liggur að viðkomandi 

getur ekki framfleytt sér og á hún að tryggja fólki lágmarksframfærslu og vera öryggisnet 

þegar það hefur ekki annað að leita. Sveitarfélögin hafa vald til að ákveða sjálf um 

upphæðir fjárhagsaðstoðar til einstaklinga en er skylt að setja sér reglur um þá aðstoð. 

Fjölmennustu hóparnir sem fengu fjárhagsaðstoð hér á landi á árunum 1985 til 2008 eru 

einstæðir karlar án barna, einstæðar konur sem búa með börn og einstæðar konur án 

barna og flestir voru í aldurshópunum 18-24 ára og 25-39 ára (Guðný Björk Eydal og 

Halldór S. Guðmundsson, 2012). 

 Félagsleg heimaþjónusta skal lögunum samkvæmt standa þeim til boða sem búa í 

heimahúsum og geta ekki séð um heimilishald og persónulega umhirðu án aðstoðar. 

Sveitafélögin eiga að setja sér reglur um framkvæmd þjónustunnar og ákveði þau að taka 

gjald fyrir þjónustuna þá þurfa þau að samþykka sérstaka gjaldskrá um það. Félagsleg 
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heimaþjónusta er mismunandi eftir sveitarfélögum, bæði að magni og kostnaði (Anna 

Guðrún Björnsdóttir, e.d.). 

Lög um félagsþjónustu kveða á um skyldur sveitarfélaga til að tryggja, eftir því sem 

unnt er og þörf er á, húsnæði fyrir þá einstaklinga og fjölskyldur sem ekki eru færar um 

það sjálfar vegna efnahags eða annarra félagslegra aðstæðna. Einnig er kveðið á um 

skyldur sveitarfélaga til að veita fjölskyldum í bráðum húsnæðisvanda úrlausn, á meðan 

unnið er að því að leysa vandann með varanlegum hætti. Þetta gera þau með því að sjá 

til þess að framboð af leiguhúsnæði, félagslegu kaupleiguhúsnæði og félagslegum 

eignaríbúðum sé nægilegt miðað við þær þarfir og aðstæður sem eru í hverju 

sveitarfélagi, og með hliðsjón af þeirri stefnu sem þau hafa í þeim málum. Skyldur 

sveitarfélaga árið 2008 voru ótvíræðar samkvæmt lögum um húsaleigubætur nr. 

138/1997 og reglugerð um húsaleigubætur nr. 118/2003 með áorðnum breytingum og 

sneru að því að greiða ákveðnar grunnfjárhæðir húsaleigubóta samkvæmt ákvörðun 

félagsmálaráðherra. Þau höfðu á þessum tíma sjálfdæmi í hvort þau greiddu sérstakar 

húsaleigubætur og setja sér þá reglur þar um (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.).  

Félagsþjónusta sveitarfélaga hefur ríkar skyldur til að gæta hagsmuna barna og 

unglinga samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 og fela þær skyldur meðal annars í 

sér að hafa eftirlit með aðbúnaði barna og unglinga og bregðast við ef aðstæður þeirra 

eru ekki sem skyldi. Sú þjónusta sem fatlað fólk átti sérstaklega rétt á frá 

sveitarfélögunum árið 2008 var félagsleg liðveisla, félagsleg heimaþjónusta og 

ferðaþjónusta. Sveitarfélögunum var skylt að setja sérstakar reglur um framkvæmd 

þjónustunnar. Með breytingum á félagsþjónustulögunum sem gildi tóku 1. janúar 2011 

færðist ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga. Var þá ábyrgð þjónustu 

við fatlað fólk alfarið komin yfir til sveitarfélaga og í lögum um þjónustu við fatlað fólk 

með langvarandi stuðningsþarfir segir í 1. mgr. 5.gr. að sveitarfélög beri ábyrgð á skipulagi 

og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk (lög um fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 38/2018). 

Í málefnum aldraðra eiga sveitarfélögin að stuðla að því að fólk geti búið sem lengst 

heima og að tryggja hentugt húsnæði eða stofnanaþjónustu fyrir aldraða þegar þeir geta 

ekki lengur búið heima (lög um málefni aldraðra nr. 125/1999). Það felur þó ekki í sér þær 

skyldur að reka stofnanaþjónustu, þjónustuíbúðir eða önnur húsnæðisúrræði fyrir 



56 

aldraða. Hins vegar er þeim skylt að veita öldruðum heimaþjónustu í samræmi við þarfir 

og á öllum tímum sólarhrings ef þess gerist þörf, aðgang að félagsstarfi og sjá um 

heimsendingu matar. Sveitarfélögum er heimilt að innheimta gjald fyrir slíka þjónustu en 

fólk sem ekki hefur tekjur umfram lífeyri og tekjutryggingu frá Tryggingastofnun ríksisins 

skal undanþegið gjaldi (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.). Gagnvart áfengis og 

vímuefnasjúku fólki og fjölskyldum þeirra þá ná skyldur félagsþjónustu sveitarfélaga 

aðallega til almennrar félagsþjónustu og aðstoð við að leita úrræða hjá 

heilbrigðisþjónustunni (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.).  

5.3.1 Félagsþjónusta á tímum samfélagslegra áfalla 

Hér hefur verið fjallað um mikilvægi félagsþjónustu þegar samfélög verða fyrir áföllum. 

Sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaganna um umfang, útfærslu og framkvæmd 

félagsþjónustu er veigamikill þáttur þegar skoðað er hvernig hlutverk hennar er skilgreint 

hjá hverju sveitarfélagi. Sveitarfélögin ráða að miklu leyti hversu mikil þjónustan er og 

hvernig hún er framkvæmd, hversu mikið frumkvæði félagsþjónustan hefur að samstarfi 

og úrræðum fyrir íbúana og hvernig hún bregst við samfélagsáföllum. Í norrænni 

rannsókn sem fjallað er um hér að framan kemur fram að hlutverk félagsþjónustu 

sveitarfélaga á tímum samfélagsáfalla er ekki skilgreint í lögum hér á landi, hvorki lögum 

um félagsþjónustu né í almannavarnalögum (Eydal og fleiri, 2016). Þessi staðreynd skiptir 

máli þegar skoðað er hver voru viðbrögð félagsþjónustunnar í Árborg í kjölfar 

Suðurlandsskjálftans og bankahrunsins árið 2008.  
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6 Almannavarnir og viðbragðsáætlanir 

Í neyðarástandi sem kann að ógna lífi og heilsu fólks, eða umhverfi og eignum, þá eru 

viðbragðsáætlanir almannavarna virkjaðar og sérstakar aðgerðir settar í gang í samræmi 

við eðli og umfang hamfaranna (lög um almannavarnir nr. 82/2008). Í þessum kafla verður 

stuttlega gerð grein fyrir uppbyggingu og ábyrgðarsviði almannavarnakerfisins á Íslandi. 

6.1 Íslenska almannavarnakerfið 

Fyrstu lög um almannavarnir á Íslandi voru samþykkt á Alþingi 1962. Meginhugmyndin að 

baki lögunum var að almannavarnir ættu að bregðast við hernaðarátökum. Árið 1967 

voru gerðar mikilvægar breytingar lögunum á þann veg að almannavarnir tækju einnig til 

atburða eins og náttúruhamfara (Ríkislögreglurstjórinn almannavarnadeild, e.d.). Fyrsta 

grein laganna eftir breytingarnar 1967 hljóðaði svo: 

Hlutverk almannavarna er að skipuleggja og framkvæma ráðstafanir, sem miða að 

því að koma í veg fyrir, eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir líkamstjóni 

eða eigna af völdum hernaðaraðgerða, náttúruhamfara eða af annarri vá, og veita 

líkn og aðstoð vegna tjóns, sem orðið hefur, enda falli þau störf ekki undir aðra aðila 

samkvæmt lögum (lög um almannavarnir nr. 94/1962). 

Gerðar voru fleiri breytingar í takt við þjóðfélagsþróunina en að stofni til voru lögin í gildi 

þar til 1. júní 2008 er ný lög um almannavarnir voru samþykkt á Alþingi. Samkvæmt lögum 

frá 1962 með áorðnum breytingum heyrðu almannavarnir í upphafi árs 2008 undir 

dómsmálaráðherra og ríkislögreglustjóri stýrði starfseminni í umboði hans að höfðu 

samráði við almannavarnaráð samanber 4.gr laga nr. 94/1962. Almannavarnaráði var 

ætlað að vera ríkisstjórninni til ráðgjafar um almannavarnir og starfa með 

ríkislögreglustjóra þegar almannavarnaástand skapaðist (6.gr. laga um almannavarnir 

nr.94/1962).  

Lögreglustjórar fóru með stjórn almannavarna í sínu umdæmi og skyldu starfa með 

almannavarnanefndum sveitarfélaga á sínu svæði samanber 7. grein almannavarnalaga 

frá 1962. 

Í 8. grein laga nr. 94/1962 segir um ábyrgð sveitarstjórna: 

Í hverju sveitarfélagi skal vera starfandi almannavarnanefnd sem sveitarstjórn skipar. 

Heimilt er sveitarstjórnum að semja um að koma á fót sameiginlegri 

almannavarnanefnd, en nái slík sameining yfir tvö eða fleiri lögsagnarumdæmi er slík 
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sameining háð staðfestingu ráðherra. Skal þá ráðherra ákveða hvaða lögreglustjóri 

starfi með nefndinni.  

Almannavarnanefnd skal auk lögreglustjóra skipuð lykilmönnum sem stýra í starfi 

sínu viðbrögðum sem tryggja öryggi hins almenna borgara gagnvart aðsteðjandi vá. 

Þær sveitarstjórnir sem að nefndinni standa ákveða fjölda nefndarmanna, en nefndin 

kýs sér sjálf formann og varaformann. Sveitarstjórnir ákveða um ráðningu 

starfsmanna almannavarnanefnda og standa undir kostnaði af starfi þeirra (lög um 

almannavarnir nr. 94/1962). 

Hlutverk almannavarnanefnda sveitarfélaga var að skipuleggja björgunar- og hjálparstörf 

á hættutímum. Þær skyldu gera áætlanir um skipulag almannavarna í samstarfi við 

ríkislögreglustjóra og almannavarnaráð og verkefni þeirra tóku til eftirtalinna ráðstafana 

samkvæmt 9.gr. laga nr. 94/1962: 

a. Skipulag og samræming hjálparstarfs og hjálparliða, þjálfun þeirra og búnaður. 

b. Eftirlit með einkavörnum í íbúðarhúsum, atvinnufyrirtækjum og stofnunum og 

leiðbeiningar á því sviði. 

c. Bygging, búnaður og rekstur opinberra öryggisbyrgja samkvæmt áætlun sem 

ráðherra samþykkir. 

d. Uppbygging og rekstur stjórnstöðvar. 

e. Skipulag og uppbygging fjarskipta innan umdæmis. 

f. Birgðasöfnun og rekstur birgðastöðva. 

g. Undirbúningur og aðstoð vegna brottflutnings fólks og móttöku fólks af 

hættusvæði. 

h. Aðrar ráðstafanir sem ráðherra ákveður, að fengnum tillögum ríkislögreglustjóra 

(lög um almannavarnir nr. 94/1962). 

Af þessari upptalningu má sjá að verkefnin samkvæmt lögum frá árinu 1962 snerust 

aðallega um varnir og viðbrögð á fyrstu stigum viðlagahringrásarinnar, lífsbjargandi 

aðgerðir og björgun verðmæta. Ekki voru ákvæði um gerð viðbragðsáætlana sveitarfélaga 

eins og núgildandi lög nr. 82/2008 kveða á um. Ekki var gert ráð fyrir að almannavarnir 

hefðu eitthvað hlutverk á skaðasvæðum náttúruhamfara eftir að almannavarnaástandi 

hefði verið aflétt og verkefnum fyrstu viðbragða lauk. 

Almannavarnakerfið byggir á ákveðnum grundvallarsjónarmiðum 

(Innanríkisráðuneytið, 2015). Sviðsábyrgðarreglan kveður á um að sá aðili sem fer 

venjulega með stjórn tiltekins sviðs samfélagsins, tiltekins svæðis eða umdæmis skuli 
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skipuleggja viðbrögð og koma að stjórn aðgerða þegar hættu ber að höndum. 

Grenndarreglan kveður á um að staðbundin stjórnvöld undirbúi fyrirbyggjandi ráðstafanir 

og viðbragðsáætlanir. Samkvæmnisreglan segir til um að á hættutímum sjái yfirvald eða 

stofnun um björgunarstörf á verksviði sínu. Samræmingarreglan segir til um að allir 

viðbragðsaðilar samhæfi störf sín við undirbúning á aðgerðum vegna hættuástands 

þannig að búnaður og mannafli sé nýttur á árangursríkan hátt (Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild, e.d.; Innanríkisráðuneytið, 2015). Í þessum reglum birtist sú 

meginregla sem gildir um ábyrgð þjónustueininga innan stjórnkerfis sveitarfélaga, svo 

sem skyldur félagsþjónustunnar til að sinna áfram þeim verkefnum sem hún hefur að 

jafnaði og önnur þau verkefni sem til verða í tengslum við samfélagsleg áföll á hennar 

starfssvæði (Eydal og fleiri, 2016). 

Eins og áður hefur komið fram þá veittu skýrslur og rannsóknir um skjálftana á 

Suðurlandi árið 2000 og áhrif og afleiðingar þeirra nýja þekkingu sem studdi við þá 

þekkingu sem hafði verið aflað eftir snjóflóðin á Vestfjörðum árið 1995 og rannsóknir og 

reynslu annarra þjóða. Í skýrslu Almannavarna ríkisins sem Ásthildur Elva Bernharðsdóttir 

og Sólveig Þorvaldsdóttir unnu eftir Suðurlandsskjálftann 2000 var kastljósinu beint að 

ákveðnum þáttum í almannavarnakerfinu sem þær töldu brýnt að setja í betri farveg. 

Einnig voru sem fyrr segir gerðar nokkrar rannsóknir á áhrifum skjálftanna 2000 á líðan 

barna og fullorðinna á svæðinu og á skipulagi áfallahjálpar í kjölfar skjálftanna 2000. Árið 

2003 voru gerðar breytingar á stjórnskipulagi Almannavarna og í framhaldinu hófst vinna 

hjá stjórnvöldum við að undirbúa breytingar á almannavarnalögum (Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2008; Víðir Reynisson, 2018).  

Fram til ársins 2008 höfðu áherslur almannavarnanefnda sveitarfélaga aðallega verið 

á fyrstu viðbrögð, leit og björgun. Með lögunum sem samþykkt voru 2008 var aukin 

áhersla á aðkomu og þátttöku sveitarfélaga í viðbrögðum og þá ekki síst 

langtímaviðbrögðum og endurreisn í kjölfar áfalla. Einnig hafði skipulagi áfallahjálpar 

verið beint í skýrari farveg en verið hafði í Suðurlandsskjálftanum 2000 þó svo að enn 

frekari breytingar hafi orðið eftir 2008 (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2008). Meðal helstu breytinga eða nýmæla í nýjum lögum var aukin 

áhersla á starfrækslu samhæfingarstöðvar, á forvarnir, viðbragðsáætlanir opinberra aðila, 

heimild til starfsrækslu þjónustumiðstöðvar á skaðasvæðum hamfara, gerð hættumats á 
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starfssvæði lögregluumdæma og stofnun rannsóknarnefndar almannavarna (Þingskjal nr. 

204/2007-2008).  

6.1.1 Viðbragðsáætlanir 

Í skipulagi almannavarna á Íslandi er gert ráð fyrir þrennskonar viðbragðsáætlunum, 

landsáætlunum sem taka til atburða sem áhrif hafa á öllu landinu, almennum áætlunum 

sem fjalla um tiltekna flokka atburða og afmarkast af lögreglustjóraumdæmum og loks 

séráætlunum sem afmarkast af sérstökum atburðum á afmörkuðum svæðum og falla 

undir annað hvort landsáætlun eða almenna áætlun (Innanríkisráðuneytið, 2015).  

Um viðbragðsáætlanir segir í 15.grein laganna: 

Einstök ráðuneyti og undirstofnanir þeirra skulu, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, 

kanna áfallaþol þess hluta íslensks samfélags sem fellur undir starfssvið þeirra. Þá 

skulu einstök ráðuneyti og stofnanir á þeirra vegum, í samvinnu við 

ríkislögreglustjóra og í samræmi við lög sem um starfssviðið gilda, skipuleggja 

fyrirhuguð viðbrögð og aðgerðir samkvæmt viðbragðsáætlun þar sem m.a. er fjallað 

um eftirfarandi þætti:  

  1. Skipulagningu aðgerða.  

  2. Viðbúnað viðbragðsaðila, m.a. liðsafla, þjálfun liðsafla og útbúnað og 

stjórnsýsluviðbúnað.  

  3. Samgöngur og fjarskipti.  

  4. Framkvæmd ráðstafana á hættustundu.  

  5. Samhæfingu og stjórn aðgerða viðbragðsaðila og annarra aðila.  

  6. Áfallahjálp og aðstoð við þolendur.  

  7. Hagvarnir, birgðir og neyðarflutninga til og frá landi (lög um almannavarnir nr. 

82/2008). 

Lögin frá 2008 gera aukna kröfu á að stjórnvöld geri viðbragðsáætlanir fyrir einstaka 

einingar/stofnanir og haldi æfingar samkvæmt þeim auk þess sem sveitarfélögum er gert 

skylt að endurskoða og framkvæma hættumat á sínu svæði í samstarfi við 

ríkislögreglustjóra og að gera og prófa viðbragðsáætlanir. Þessar breytingar frá því sem 

var samkvæmt lögum frá 1962 fela í sér stóraukin verkefni hjá sveitarfélögum (Herdís 

Sigurjónsdóttir, 2008). Reglugerð nr. 323/2010 um efni og gerð viðbragðsáætlana kveður 

á um að einstök ráðuneyti, undirstofnanir þeirra, sveitarfélög og stofnanir á þeirra vegum 

skuli gera viðbragðsáætlanir sem lýsi þeim viðbrögðum og aðgerðum sem viðkomandi 



61 

stofnun muni nota þegar almannavarnaástand skapist. Að auki geri almannavarnanefndir 

sveitarfélaganna viðbragðsáætlanir sem byggja á hættumati í umdæminu en nefndirnar 

ásamt lögreglustjóra umdæmisins bera ábyrgð á að gera þær. Þessi ákvæði höfðu ekki 

tekið gildi þegar Suðurlandsskjálftinn varð árið 2008 og því ekki farið að vinna eftir þeim. 

Hins vegar byggðu ýmsar ákvarðanir og viðbröð í kjölfar skjálftans á þeim breytingum sem 

fylgdu nýjum lögum, meðal annars var sú ákvörðun dómsmálaráðherra að opnaðar skyldu 

þjónustumiðstöðvar á skaðasvæðnunum og verður fjallað nánar um það síðar í þessari 

ritgerð (Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi, 2009). 

Í Leiðbeiningum fyrir sveitarfélög um gerð langtímaáætlana vegna náttúruhamfara 

(Sólveig Þorvaldsóttir og fleiri, 2008) sem kynnt var í kafla um stöðu þekkingar er lagt fram 

skapalón að uppbyggingu viðbragðsáætlunar fyrir sveitarfélög um langtímaviðbrögð 

vegna hamfara, meðal annars er slík áætlun skilgreind fyrir velferðarþjónustu 

sveitarfélaga.  

6.1.2 Þjónustumiðstöðvar  

Í 14. grein almannavarnalaga sem tóku gildi þann 1. júní 2008 er kveðið á um heimild 

ríkislögreglustjóra til að setja tímabundið á fót þjónustumiðstöðvar og var þar um nýmæli 

að ræða. Þjónustumiðstöðvum er samkvæmt frumvarpi ætlað þrenns konar 

meginhlutverk; að taka við áreiti og létta álagi af viðbragðsaðilum, að veita fjölmiðlum 

upplýsingar og að starfa með og aðstoða sveitarfélög sem orðið hafa fyrir áfalli og aðrar 

stofnanir á skaðasvæðum við þau verkefni sem sinna þarf. Þær skulu settar á fót í samráði 

við hlutaðeigandi sveitarstjórnir (þingskjal nr. 204/2007-2008). Ákvæði um 

þjónustumiðstöðvar var notað í fyrsta sinn eftir Suðurlandsskjálftann árið 2008 (Ólafur 

Örn Haraldsson, 2010). 

6.1.3 Áfallahjálp 

Sálræn skyndihjálp, sem er einn hluti áfallahjálpar, er gagnreynd aðferð sem notuð er til 

að meta og sinna andlegum þörfum fólks í kjölfar samfélagsáfalla. Tilgangur sálrænnar 

skyndihjálpar er að draga úr og reyna að lágmarka uppnám í kjölfar áfalla með það í huga 

að draga úr alvarlegum afleiðingum á fólk til lengri og skemmri tíma (National Child 

Traumatic Stress Network og National Center for PTSD, 2009). Í þessum kafla verður lýst 

því fyrirkomulagi sem var í gildi þegar Suðurlandsskjálftinn varð 29. maí 2008 en eins og 

fram hefur komið hafði verið mikil þróun á sviði almannavarna síðustu árin fyrir skjálftann. 
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Í samkomulagi Landlæknis og framkvæmdastjóra Almannavarna ríkisins frá árinu 

2003 um skipulag áfallahjálpar fyrir almenning á neyðartímum er áfallahjálp skilgreind 

sem heilbrigðisþjónusta og heyrir undir stjórn landlæknis. Í hópslysum og á neyðartímum 

þá fellur áfallahjálp undir skipulag almannavarna (Landlæknir og framkvæmdastjóri 

Almannavarna ríkisins, 2003). Áfallahjálp er skilgreind sem sálræn skyndihjálp, viðrun, 

úrvinnsla, fræðsla og upplýsingar um algeng sálræn og líkamleg viðbrögð í kjölfar áfalla, 

virkjun stuðningskerfis og bjarga og mat á áhættuþáttum og þörf fyrir eftirfylgd 

(Landlæknir og framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins, 2003). Utanaðkomandi aðstoð 

á sviði áfallahjálpar á almannavarnatímum er þannig skipulögð að á fyrsta stigi kemur til 

aðstoð Rauða kross Íslands (RKÍ) eða sambærilegra úrræða á viðkomandi svæði. Ef sú 

aðstoð er ekki nægileg þá skal í samráði við almannavarnanefnd og samráðshóp 

áfallahjálpar á viðkomandi svæði leita til starfsstöðvar RKÍ sem skipuleggur næsta stig 

áfallahjálpar sem er utanaðkomandi aðstoð í samræmi við mat á þörfum og aðstæðum 

(Landlæknir og framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins, 2003). 

6.1.4 Þriðji geirinn og sjálfboðaliðar 

Framlag sjálfboðasamtaka er mjög mikilvægur þáttur í skipulagi almannavarna hér á landi 

og hafa flestir þeirra verið úr röðum Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Rauða krossins 

(Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson, 2004). Ríkislögreglustjóri 

hefur gert sérstaka samninga við þessi samtök um sérstakt hlutverk sem hjálparlið 

almannavarna (Innanríkisráðuneytið, júní 2015). 

Slysavarnafélagið Landsbjörg var stofnað árið 1999 og er ein stærstu 

sjálfboðaliðasamtök á Íslandi, með um 18 þúsund félaga. Félagið varð til með samruna 

nokkurra félagasamtaka á sviði björgunar og slysavarna sem sum hver höfðu starfað frá 

fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar. Björgunarsveitir félagsins eru 93 talsins og eru 

með um 4000 manns víða um land ávallt í viðbragðsstöðu til að bregðast við hættum og 

áföllum. Innan Landsbjargar starfa einnig slysavarnadeildir og unglingadeildir sem starfa í 

tengslum við björgunarsveitir og slysavarnadeildir á sínu landssvæði. Landsbjörg er með 

þjónustu- og samstarfssamning við innanríkisráðuneytið á sviði leitar- og björgunarmála, 

meðal annars á almannavarnatímum. Meginverkefni Landsbjargar á almannavarnatímum 

eru: leit og björgun, gæslustörf, hreinsunarstarf og verðmætabjörgun (Slysavarnafélagið 

Landsbjörg, e.d.).  
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Rauði krossinn á Íslandi (RKÍ) var stofnaður árið 1924 og hafði árið 2008 á vegum 

sínum um 2000 sjálfboðaliða í landinu auk fastra starfsmanna. Árið 1974 var gerður 

samningur milli RKÍ og Almannavarna ríkisins þar sem samtökin tóku að sér að sinna 

fjöldahjálp og félagslegu hjálparstarfi. Helstu verkefnin á hættu og neyðartímum eins og 

þau voru skilgreind árið 2008 felast meðal annars í: uppsetningu og starfrækslu 

fjöldahjálparstöðvar fyrir fólk sem þarf að yfirgefa heimili sín, móttöku og skráningu þeirra 

sem þar koma ásamt því að skrá dvalarstaði í þeim tilgangi að geta sameinað fjölskyldur, 

að miðla upplýsingum til þolenda, aðstandenda og fjölmiðla, að veita almenna skyndihjálp 

í fjöldahjálparstöðvum, sálrænan stuðning og að taka þátt í félagslegri endurreisn (Jón 

Brynjar Birgisson, 2008). Frá árinu 2012 hefur verið í gildi samningur milli RKÍ og 

Ríkislögreglustjóra um að RKÍ hafi umsjón með áfallahjálp í almannavarnaskipulaginu 

(Innanríkisráðuneytið, 2015). Megin verkefni RKÍ eru skv. þeim samningi á sviði 

viðbúnaðar, fyrstu viðbragða og samhæfingar í aðgerðum á almannvarnatímum auk 

útgáfu fræðsluefnis fyrir almenning og viðbragðsaðila og að hafa umsjón með fjöldahjálp. 

Þá kemur RKÍ að mönnun Samhæfingar- og stjórnstöðvar almannavarna og 

aðgerðastjórna almannavarna (Innanríkisráðuneytið, 2015). 

Í þessum kafla hefur komið fram að sviðsábyrgðarregla almannavarna segir til um 

ábyrgð þjónustueininga innan stjórnkerfis sveitarfélaga á tímum samfélagsáfalla og fyrir 

félagsþjónustuna felur það í sér að henni er ætlað að sinna áfram þeim verkefnum sem 

hún hefur að jafnaði ásamt öðrum þeim verkefnum sem til verða í tengslum við 

samfélagsáfall á hennar starfssvæði. Grenndarreglan og samkvæmnisreglan lýsa einnig 

ábyrgð heimafólks í tengslum við vá og samræmingarreglan kveður skýrt á um 

samhæfingu viðbragðsaðila við undirbúning fyrir vá. Þessar grundvallarreglur má segja að 

undirstriki lagalegar skyldur og ábyrgð félagsþjónustu sveitarfélaga til að vera virkur 

viðbragðsaðili á sínu starfssvæði á tímum samfélagsáfalla, þrátt fyrir að félagsþjónustan 

sé ekki ávörpuð sérstaklega í almannavarnalögunum. Þessi staðreynd er mikilvæg fyrir 

tilviksrannsóknina. Þá hefur verið sagt frá því hér að framan að stjórnvöld hafa ekki gefið 

út leiðbeiningar eða tilmæli um að félagsþjónusta sveitarfélaga geri viðbragðsáætlanir 

vegna samfélagsáfalla eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Guðnýjar Bjarkar 

Eydal og fleiri frá 2016 (Eydal og fleiri, 2016). 
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7 Tilviksrannsókn: Árborg 2008 

Viðfangsefni tilviksrannsóknarinnar er viðbrögð félagsþjónustu Árborgar við tveimur ólíkum 

samfélagsáföllum árið 2008, Suðurlandsskjálftanum þann 29. maí og bankahruninu í október 

sama ár. Skoðuð eru viðbrögð félagsþjónustunnar í þessum tveimur áföllum út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í inngangskafla: 

1. Hvernig brást félagsþjónustan í Árborg við tveimur samfélagslegum áföllum sem 

urðu á árinu 2008 ? Hvað var líkt og hvað ólíkt í viðbrögðum og verkefnum? 

2. Hvernig var þekking og sérhæfing félagsráðgjafar nýtt í þessu ferli ? Mætti nýta 

starfsaðferðir félagsráðgjafar með enn markvissari hætti í tengslum við 

samfélagsáföll í framtíðinni ?  

Markmið rannsóknarinnar er að greina atburðarás þessara tveggja áfalla og viðbrögð 

félagsþjónustunnar við þeim. Tilgangurinn er ekki síst sá að draga megi lærdóm af 

niðurstöðunum í þeim tilgangi að styrkja megi félagsþjónustu sveitarfélaga við verkefni í kjölfar 

samfélagsáfalla og við undirbúning til að takast á við slík verkefni.  

7.1 Rannsóknarsnið  

Rannsóknaraðferð er valin út frá tilgangi rannsóknar og rannsóknarspurningum. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir hafa í gegnum tíðina sótt á innan rannsóknageirans en valið um aðferð 

snýst m.a. um hvorri aðferðarhefðinni, megindlegri eða eigindlegri, rannsakandi telur 

áhrifaríkara að beita til að leita svara við spurningum sínum. Leiti hann tölfræðilegra svara og 

orsakasambanda eða vilji hann fá heildaryfirlit yfir tiltekinn hóp eða hópa þá eru megindlegar 

rannsóknaraðferðir líklegri til árangurs. Þegar rannsakandi veit ekki fyrirfram hverju hann gæti 

átt von á, vilji hann öðlast dýpri skilning en megindlegar aðferðir bjóða upp á eða telji best að 

skoða fyrirbærin í sínu eðlilega umhverfi þá velur hann eigindlegar rannsóknaraðferðir. 

Eigindlegar aðferðir eru fjölbreyttar en eiga það yfirleitt sameiginlegt að rannsakandinn leitast 

við að skilja og lýsa tilgreindum mannlegum fyrirbærum svo sem upplifun og reynslu fólks 

(Neuman, 2011; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Hér er gerð tilviksathugun og þá er áhersla lögð á að skoða og átta sig á eðli afmarkaðra 

tilfella, skoða stök eða fá tilfelli hverju sinni. Til kosta tilviksathugana teljast ýmis atriði svo sem 

að hægt er að beita fjölbreyttum aðferðum við gagnaöflun og beita má hvort sem er 

eigindlegum eða megindlegum rannsóknaraðferðum (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már 
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Arnarson, 2013). Tilviksathugun er talin henta viðfangsefninu vel þegar leitað er eftir 

nákvæmum upplýsingum um reynslu og upplifun fólks á tilteknum viðburðum og viðbrögð og 

starfshætti í kjölfar þeirra (Neuman, 2011; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Þá eru tilviksathuganir oft notaðar til að skoða flóknar aðstæður þar sem óvissa er mikil 

og margt að gerast á sama tíma og henta því vel þegar skoða þarf hvernig atburðir ganga fyrir 

sig í tímarás (Neuman, 2011).Tilviksathugun er því talin henta rannsóknarefninu vel. 

Í tilviksrannsókninni var leitast við að fá sem besta mynd af aðstæðum og atburðum og 

voru tekin níu upplýsingaviðtöl við jafnmarga viðmælendur sem komu úr hópi starfsfólks 

félagsþjónustunnar (Fjölskyldumiðstöðvarinnar) í Árborg árið 2008, fulltrúa annarra 

viðbragðsaðila almannavarna eða eru fræðafólk á sviðinu. Viðmælendur koma allir fram undir 

nafni og greina frá störfum sínum og reynslu í kjölfar áfallanna enda ekki um að ræða 

viðkvæmar persónulegar upplýsingar. Samþykki fékkst hjá öllum viðmælendum fyrir birtingu 

beinna tilvitnana í orð þeirra. 

Aflað var fyrirliggjandi gagna frá sveitarfélaginu Árborg svo sem fundargerða, greinargerða 

og matsskýrslna, greindar voru skýrslur og greinargerðir Almannavarna og lögreglu, skýrslur 

Velferðarvaktarinnar auk ýmissa gagna sem stjórnvöld og opinberar stofnanir hafa gefið út 

eða sem unnin hafa verið að beiðni þessara aðila. Hluti gagna frá Árborg er óútgefinn en 

góðfúslegt leyfi fékkst til að nota þau við vinnslu rannsóknarinnar. Ekki er hægt að fullyrða að 

um tæmandi yfirlit gagna sé hér að ræða.  

7.2 Val á viðmælendum 

Í rannsókninni var leitað til félagsráðgjafa og yfirmanns Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar sem 

voru í starfi árið 2008. Á þeim tíma voru þrír félagsráðgjafar starfandi hjá félagsþjónustuhluta 

Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar og var rætt við þá alla. Starfsheiti viðmælenda miðast við árið 

2008: 

1. Anný Ingimarsdóttir félagsráðgjafi, verkefnisstjóri félagslegrar ráðgjafar í 

Fjölskyldumiðstöð Árborgar.  

2. Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir félagsráðgjafi, verkefnisstjóri félagslegra úrræða í 

Fjölskyldumiðstöð Árborgar.  

3. Katrín Þorsteinsdóttir félagsráðgjafi í félagslegri ráðgjöf í Fjölskyldumiðstöð Árborgar.  

4. Ragnheiður Thorlacius, framkvæmdastjóri Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar.  
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Einnig var rætt við fimm einstaklinga sem gegndu lykilhlutverkum í kjölfar Suðurlandsskjálftans 

og/eða við gerð leiðbeininga sem hér hefur verið fjallað sérstaklega um, LVN. Viðmælendur 

voru eftirtalin og starfsheiti/hlutverk sem tilgreint er miðast við árið 2008: 

5. Víðir Reynisson, deildarstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra. 

6. Sólveig Þorvaldsdóttir, verkfræðingur og aðalhöfundur LVN, hún var framkvæmdastjóri 

Almannavarna ríkisins 1996-2003. 

7. Guðrún Pétursdóttir, einn höfunda LVN og dósent við Stofnun Sæmundar Fróða við 

Háskóla Íslands. 

8. Jóhanna Róbertsdóttir, verkefnisstjóri Rauða krossins á Suðurlandi. 

9. Ólafur Örn Haraldsson, verkefnisstjóri þjónustumiðstöðvar almannavarna í kjölfar 

Suðurlandsskjálftans 2008. 

7.3 Framkvæmd viðtala 

Í upphafi var viðmælendum sendur tölvupóstur þar sem óskað var eftir þátttöku í rannsókninni 

og síðan var viðmælendum sent upplýst samþykki (viðauki 1) um þátttöku. Rannsakandi vann 

viðtalsvísa sem stuðst var við í viðtölum. Voru þeir að hluta til mismunandi eftir því hvort 

viðmælandi hafði verið starfsmaður Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar, annarra viðbragðsaðila 

eða fulltrúi fræðasamfélagsins. Einnig þróuðust spurningar og umræðuefni eftir því sem leið á 

rannsóknartímann og segja má að hvert viðtal hafi í sjálfu sér verið eins konar undirbúningur 

fyrir það næsta. (Dæmi um viðtalsvísa er að finna í viðauka 2). 

Viðtölin fóru ýmist fram á skrifstofum viðmælenda eða í húsnæði sem rannsakendur lögðu 

til. Sex viðtalanna voru framkvæmd á Selfossi og þrjú í Reykjavík. Þau fóru fram í apríl, október, 

nóvember og desember 2018. Þau voru hljóðrituð á síma rannsakanda, síðan afrituð frá orði 

til orðs og greind með hliðsjón af greiningaraðferðum Crisemart og rannsóknarspurningunum. 

Lengd viðtala var á bilinu 48 – 80 mínútur.  

Við upphaf hvers viðtals fór rannsakandi yfir tilgang og markmið rannsóknar og gerði 

viðmælanda grein fyrir því hvernig upptökur yrðu meðhöndlaðar og hvernig upplýsingar sem 

fram kæmu yrðu notaðar sem efniviður í þessari meistararitgerð og í greinum um rannsóknina. 

Upplýst samþykki þátttakenda var undirrritað í tveimur eintökum í upphafi hvers viðtals, af 

viðmælanda og rannsakanda og fengu aðilar hvort sitt eintakið. Beinar tilvitnanir í orð 
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viðmælenda voru bornar undir hvern og einn og allir samþykktu birtingu þeirra í þessari 

ritgerð.  

7.4 Greiningaraðferð Crisemart  

Við greiningu gagna var ekki notuð hefðbundin þemagreining heldur stuðst við 

greiningaraðferð Crisemart, aðferðafræði sem kennd hefur verið við rannsóknarsetrið The 

Centre for Crisis Management Research and Training (CRISEMART). Allt frá árinu 1997 hefur á 

vegum setursins verið þróuð aðferð til að skrásetja og greina samfélagsleg áföll, jafnt 

svæðisbundin sem alþjóðleg. Sænsku fræðimennirnir Sundelius, Stern og Bynander eru 

frumkvöðlar í þróun aðferðafræðinnar (Svedin og Bernharðsdóttir, 2004). Crisemart 

greiningaraðferðin hefur verið notuð í íslenskum rannsóknum á viðbrögðum við vá og var sú 

fyrsta rannsókn Ásthildar Elvu Bernharðsdóttur (2001) á afleiðingum snjóflóðanna árið 1995 á 

Súðavík og Flateyri eins og fram hefur komið hér. Einnig má nefna þrjár tilviksrannsóknir sem 

einnig hafa verið kynntar hér að framan og voru hluti af verkefninu Small-state crisis 

management (Svedin og Bernharðsdóttir, 2004). Crisemart aðferðin er þróuð til að greina 

ákvarðanatöku á tímum samfélagslegra áfalla og athyglinni er beint að sjónarhorni þeirra sem 

taka ákvarðanirnar og þeirra upplifun á aðstæðunum (Boin, Hart, Stern og Sundelius, 2017; 

Svedin og Bernharðsdóttir, 2004). 

Aðferðin byggir á fjórum meginþrepum þar sem greint er; sögulegt samhengi, atburðarás, 

afdrifaríkar ákvarðanir (Svedin og Bernharðsdóttir, 2004) og að lokum ákveðin þemu sem í 

þessari rannsókn eru; viðbúnaður/forvarnir, ákvarðanir, túlkun og skilgreining á vanda og 

lærdómur sem draga má af atburðum  

7.4.1 Sögulegt samhengi  

Atburðurinn er settur í sögulegt samhengi, tímasettur eins nákvæmlega og unnt er og 

aðstæður, aðdragandi og áhrifaþættir skilgreindir vandlega. Þetta þrep er nauðsynlegt til að 

setja tilvikið sem skoðað er í samhengi við þær aðstæður sem hann á sér stað í og auka þannig 

skilning á þeirri atburðarás sem á sér stað (Svedin og Bernharðsdóttir, 2004).  

7.4.2 Atburðarás  

Atburðarás er rakin lið fyrir lið og sett upp í tímalínu eins nákvæmlega og tök eru á. Í þessum 

þætti þarf að leita heimilda víða og tengja þær saman í tíma til að fá fram heildarmyndina. 
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 Sett er upp eins nákvæm tímalína fyrir atburðrásina og unnt er og með því er 

rannsakandanum gert auðveldara fyrir með að greina feril ákvarðanatöku í kjölfar áfallsins 

(Stern og Sundelius, 2002; Svedin og Bernharðsdóttir, 2004). 

7.4.3 Mikilvægar og afdrifaríkar ákvarðanir 

Mikilvægar og afdrifaríkar ákvarðanir eru skilgreindar og hér er lögð áhersla á að greina þær 

ákvarðanir sem móta viðbrögð í kjölfar áfallanna. Skoðað er hvaða ákvarðanir eru teknar og 

hverjar ekki, hver tekur þær og af hvaða ástæðum. Á þessu þrepi eru atburðir skoðaðir út frá 

þremur þáttum: þýðingu þessara ákvarðana í ákvarðanatökuferlinu, mikilvægi þeirra í 

framhaldinu og félagslegu gildi þeirra (e. pedagogic value). Upphafspunktur ákvörðunar er 

spurningin „hvað gerum við nú ?“ og samkvæmt aðferðinni þá er ekki síður mikilvægt að skoða 

hvaða möguleika stjórnendur hafi haft fremur en að skoða eingöngu það sem þeir ákváðu og 

gerðu. Með öðrum orðum, ákvarðanir sem ekki eru teknar skipta líka máli í ferlinu (Stern og 

Sundelius, 2002; Svedin og Bernharðsdóttir, 2004). Í greiningu í þessari tilviksrannsókn þá 

skoðar rannsakandi þær ákvarðanir bæjaryfirvalda í Árborg sem höfðu bein áhrif á viðbrögð 

og verkefni félagsþjónustunnar.  

7.4.4 Þemagreining 

Við þemagreiningu hér er horft til verkefna og starfa félagsþjónustunnar. Atburðir eru 

skoðaðir út frá þeim gögnum og upplýsingum sem aflað hefur verið og greindir eftir tilteknum 

þemum. Á þessu þrepi eru gögn og upplýsingar sem aflað hefur verið í rannsókninni greind af 

rannsakandanum í efnisflokka í þeim tilgangi að greina tilvikið í heild sinni út frá völdum 

greiningarþemum. Crisemart leggur til tíu flokka og rannsakendur velja þá flokka sem þeir telja 

henta viðfangsefni sínu. Þemun sem notuð eru í þessari rannsókn ertu eftirfarandi:  

1. Viðbúnaður og forvarnir (e. Preparedness, prevention and mitigration). 

Tilgangurinn með þessu þema er að skoða þætti eins og hvort og hversu viðbúin 

félagsþjónustan var áföllunum, hvort hún bjó yfir reynslu af áföllum af þessu tagi og 

hvort gripið var til aðgerða sem dregið gátu úr tjóni eða lágmarkað þann skaða sem 

varð í kölfar áfallanna. 

2. Ákvarðanir (e. Decision units). Hér er athygli beint að því hvar og hvernig 

lykilákvarðanir í starfsemi félagsþjónustunnar voru teknar og af hverjum. Það geta 

verið einstaklingar, litlir eða stórir hópar, stjórnir eða heilar stofnanir og 
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ákvörðunaraðilar geta einnig verið utan þeirrar stofnunar sem verið er að skoða. 

Spurt er hverjir koma að ákvarðanatökuferlinu og hverjir ekki. 

3. Túlkun og skilgreining á vandanum (e.Problem perception and problem framing). 

Hér er skoðað hvers vegna þátttakendur upplifa og skilgreina vandamálin á tiltekinn 

hátt á hverjum tíma. Vísað er til þess að ákvarðanir þeirra sem stjórna byggja mikið 

á skynjun og túlkun þeirra á aðstæðunum fremur en hlutlægum og mælanlegum 

þáttum og því sé skilgreining á vandamálunum oft bara að hluta til meðvituð.  

4. Lærdómur (e. Learning). Hér er reynt að varpa ljósi á að hvaða marki þátttakendur 

(e. actors) geti greint og nýtt sér reynslu sína til að skapa grundvöll til breytinga, 

hvaða lærdóm draga má af viðbrögðum og áföllunum sem slíkum. Samkvæmt 

Crisemart þá getur fyrri reynsla, annarra eða eigin, haft áhrif á viðbrögð stjórnenda 

við samfélagsáföllum. Einnig geti ýmsir ytri þættir og samspil þeirra haft ýmiskonar 

áhrif, til dæmis á hvaða pólitísku ákvarðanir eru teknar í aðstæðunum. Stjórnendur 

geta brugðist við þeim viðbrögðum sem aðgerðir þeirra vekja á þeirri stundu sem 

þau birtast, hvort sem er á meðan áfallið stendur sem hæst eða eftir síðar. (Stern 

og Sundelius, 2002; Svedin og Bernharðsdóttir, 2004).  

7.5 Um styrkleika og veikleika rannnsóknaraðferðarinnar og siðferðileg álitamál 

Rétt er að hafa í huga þann tíma sem liðinn er frá atburðunum sem skoðaðir verða og hvort 

og hvernig það geti mögulega haft áhrif á upplýsingarnar. Í viðtölum kom fram hjá flestum 

viðmælendum að ekki væri víst að þeir myndu atburðarás og einstaka tilvik alveg nákvæmlega 

en til grundvallar tímalínu atburðanna liggja skráðar upplýsingar sem rannsakandi aflaði af 

þeirri nákvæmni sem honum var unnt. Hins vegar má segja að sá tími sem liðinn er frá 

atburðunum sem rannsóknin tekur til geti verið styrkleiki að því leyti að þegar rykið er að 

mestu fallið þá fara hinar stóru línur oft að skýrast. Eins og getið var um hér að framan þá 

verður seint hægt að fullyrða um hvort heimildaleit rannsakanda hafi verið tæmandi. 

Rannsakandi var, eins og fram hefur komið, pólitískt kjörinn bæjarfulltrúi og ráðinn 

bæjarstjóri Árborgar á tímabilinu 2006-2010 og þar með æðsti yfirmaður starfsmanna 

sveitarfélagsins. Rannsakandi er jafnframt félagsráðgjafi að mennt og var sem bæjarstjóri á 

þann hátt „tengdur“ félagsþjónustu og félagsráðgjöfum. Rannsakandi hefur í dag hvorki 

stjórnunarleg né pólitísk tengsl við félagsþjónustu Árborgar. Líta má á þessar staðreyndir bæði 
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sem styrkleika og veikleika í rannsókninni. Rannsakandi hafði þetta í huga í undirbúningi fyrir 

viðtölin og í viðtölum og lagði sig fram um að gæta þess að eigin reynsla og hugmyndir yrðu 

ekki ráðandi í viðtölum, meðferð og úrvinnslu upplýsinga. Á hinn bóginn má telja að þekking 

og eigin reynsla rannsakanda sjálfs af atburðunum sem skoðaðir eru og verkefnum í framhaldi 

af þeim geti skapað meira innsæi og dýpri athugun en annars væri.  

Til að renna styrkari stoðum undir viðtalshluta rannsóknarinnar þá var leiðbeinandi 

rannsakanda, Dr. Guðný Björk Eydal, einnig virkur þátttakandi í viðtölunum. Hún hefur um 

árabil verið í fararbroddi íslenskra fræðimanna á sviði félagsráðgjafar og samfélagslegra áfalla. 

Þátttaka leiðbeinanda var hugsuð annars vegar til að vega á móti tengslum rannsakanda við 

þá viðmælendur sem gegndu störfum stjórnenda hjá Árborg á þeim tíma sem skoðaður er og 

einnig til að auka breidd og dýpt í viðtölum hvað fræðilega þekkingu og reynslu varðar. 

Leiðbeinandi var þátttakandi í sjö af níu viðtölum. Annað þeirra tveggja sem hún tók ekki þátt 

í var tekið upp í apríl 2018, við Katrínu Þorsteinsdóttur félagsráðgjafa og hitt í nóvember 2018, 

við Jóhönnu Róbertsdóttur sem starfaði hjá Rauða krossinum. 

Í rannsókninni er ekki kallað eftir upplýsingum er varða viðkvæma persónulega þætti 

heldur fyrst og fremst um starfshætti og verkefni viðmælenda í kjölfar samfélagsáfallanna. 

Rannsóknin er því ekki leyfis- eða tilkynningaskyld skv. lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga nr. 90/2018. Þess er gætt við vinnslu upplýsinganna að þær séu unnar með 

lögmætum, sanngjörnum og gegnsæjum hætti gagnvart viðmælendum. Það skal þó tekið 

fram, í ljósi þess að fyrsta upplýsingaviðtalið fór fram í apríl 2018, að rannsakandi hafði tilkynnt 

Persónuvernd um fyrirhugaða rannsókn í samræmi við eldri lög um meðferð 

persónuupplýsinga, sbr. staðfestingu Persónuverndar dags. 26. október 2017 um móttöku 

tilkynningar nr. S8423/2017 um vinnslu persónuupplýsinga. 

7.6 Sveitarfélagið Árborg vorið 2008 

Þessum kafla er í samræmi við fyrsta greiningarþátt Crisemart aðferðarinnar ætlað að setja 

tilvikin sem til rannsóknar eru í sögulegt samhengi, þau tímasett eins nákvæmlega og unnt er 

og aðstæður, aðdragandi og áhrifaþættir skilgreindir vandlega. Þessi þáttur greiningarinnar er 

gerður sameiginlega fyrir bæði tilvikin sem rannsökuð eru, Suðurlandsskjálftann og 

bankahrunið. 

Sveitarfélagið Árborg liggur við Suðurströnd Íslands um 50 km í austur frá Reykjavík. 

Sveitarfélagið er 159 km2 að stærð og er á svonefndu Suðurlandsskjálftabelti sem er um 70 



71 

km langt og mjög virkt sniðgengisbelti. Þungamiðja beltisins liggur í raun undir stærsta 

þéttbýlisstaðnum, Selfossi (Páll Imsland, 2005). Árið 1896 varð jarðskjálfti sem telst til 

svonefndra Suðurlandsskjálfta og olli hann miklu tjóni. Fjórir létust, 1309 íbúðarhús (aðallega 

torfbæir) og 2383 útihús féllu (Jón Börkur Ákason og fleiri, 2005). Næsti Suðurlandsskjálfti varð 

árið 1912 (sama heimild) en þá fórst eitt barn og 30 bæir á svæðinu frá Þjórsá (sem liggur á 

mörkum Árnes- og Rangárvallasýslu) austur að Eyjafjöllum skemmdust mikið (Ágúst Gunnar 

Gylfason, 2008). Suðurlandsskjálftarnir 17. og 21. júní árið 2000 voru þeir mestu frá því árið 

1896. Fyrri skjálftinn átti upptök sín austarlega í Holtum í Rangárvallasýslu. Síðari skjálftinn, 

þann 21. júní, var litlu minni en sá fyrsti og voru upptök hans í Flóa í Árnessýslu. Fannst hann 

mjög vel á Selfossi og víðar í Árborg (Kristín Vogfjörð, Ragnar Sigbjörnsson, Jónas Þór 

Snæbjörnsson og Benedikt Halldórsson, 2013).  

Árborg varð til við sameiningu fjögurra sveitarfélaga árið 1998 í kjölfar almennra 

íbúakosninga sama ár (Sveitarfélagið Árborg, 2008) og er áttunda stærsta sveitarfélag á 

landinu. Í desember 2008 voru íbúar 7.929 samkvæmt tölum af vef Hagstofu Íslands. Íbúar í 

höfuðborginni Reykjavík voru á þeim tíma 118.827 og í þeim sveitarfélögum sem voru næst 

Árborg með íbúafjölda það ár bjuggu 8.192 í Mosfellsbæ og 6.401 á Akranesi. Landsmenn voru 

315.459 talsins í desember 2008 skv. tölum af vef Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Í sveitarfélaginu eru þrír byggðakjarnar, Selfoss og þorpin við ströndina, Eyrarbakki og 

Stokkseyri. Í dreifbýlinu sem liggur milli Selfoss og strandarinnar býr fólk ýmist í svonefndum 

búgarðabyggðum eða á jörðum/sveitabæjum. Þar er víða stundaður búskapur af ýmsu tagi 

eða ferðaþjónusta. Á Selfossi voru um 6.400 íbúar árið 2008, á Eyrarbakka rúmlega 600 íbúar 

og á Stokkseyri um það bil 550 íbúar (Sveitarfélagið Árborg, 2008-a). 

Grunn- og leikskólar eru í öllum þéttbýliskjörnunum og sundlaugar á Selfossi og Stokkseyri. 

Nemendafjöldi í leikskólum veturinn 2007-2008 var 376 börn í sex leikskólum, þar af 315 börn 

í fjórum leikskólum á Selfossi. Grunnskólanemendur þann sama vetur voru 1.363 í þremur 

skólum, þar af 1.204 nemendur í tveimur skólum á Selfossi. Við Fjölbrautaskóla Suðurlands 

voru 1.044 nemendur skráðir til náms þetta skólaár og koma þeir víða að, flestir búsettir í 

Árborg eða annarsstaðar á Suðurlandi (Sveitarfélagið Árborg ,2008-a). 

Sveitarfélagið rekur eigin hitaveitu og sækir heitt vatn úr jörðu nálægt eystri mörkum 

Selfoss, í næsta sveitarfélag. Jarðhiti er þekktur á tveimur svæðum á Selfossi norðan við Ölfusá 

(Sveitarfélagið Árborg, 2011). Neysluvatn kemur úr vatnsbólum í suðurhlíðum Ingólfsfjalls sem 
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stendur rétt norður af bænum, nokkrum kílómetrum norðan Ölfusár. Hitaveita Suðurnesja 

rekur rafveitu í þéttbýli Árborgar og RARIK í dreifbýli Árborgar (Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild, 2011).  

Rekstur íslenskra sveitarfélaga var almennt neikvæður á árunum 1998 til 2008, þ.e. útgjöld 

voru hærri en tekjur (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands, 2009) og rekstur Árborgar bar einnig merki þeirrar miklu þenslu sem var á svæðinu, 

fordæmalausrar íbúafjölgunar frá því upp úr aldamótunum 2000 og meðfylgjandi 

uppbyggingar á sviði skóla, gatna og annarra nauðsynlegra innnviða (Sveitarfélagið Árborg, 

2008-b) 

Á Selfossi eru mikilvægar opinberar stofnanir sem þjónusta Suðurland s.s. 

Heilbrigðisstofnun með sjúkrahús, heilsugæslu og hjúkrunardeildir fyrir aldraða, 

Fjölbrautaskóli, sýslumannsembætti, lögregla, héraðsdómur, Vinnumálastofnun og árið 2008 

einnig Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Suðurlandi. Þá er á Selfossi starfrækt 

Rannsóknarmiðstöð Háskóla Íslands í jarðskjálftafræðum. Á Eyrarbakka er rekið ríkisfangelsið 

að Litla-Hrauni og árið 2008 voru starfandi einkarekin dvalar- og hjúkrunarheimili fyrir aldraða 

á Eyrarbakka og Stokkseyri. Á Selfossi er fjölbreytt verslun og þjónusta og blómlegt atvinnulíf 

ekki síst í matvæla- og byggingaiðnaði. Samkvæmt greiningu sem bæjaryfirvöld létu gera 

haustið 2008 á samsetningu fyrirtækja í sveitarfélaginu þá voru tæplega 40% fyrirtækja 

starfandi á sviði jarðvinnslu, byggingaframkvæmda og fasteigna (Sveitarfélagið Árborg, 2009-

a). Í janúar 2008 voru 42 einstaklingar með lögheimili í Árborg skráðir atvinnulausir hjá 

Vinnumálastofnun. Í janúar 2009 voru þeir 430 og í mars 2010 var sögulegu hámarki náð en 

þá voru 510 einstaklingar skráðir atvinnulausir í Árborg. Atvinnuleysi árið 2007 var 0,9% en 

árið 2010 var það 10 % (Vinnumálastofnun, e.d.). 

7.6.1 Félagsþjónustan í Árborg 

Árið 2008 var stjórnsýsla Árborgar skipulögð með þeim hætti að þrjú meginsvið heyrðu undir 

bæjarstjóra; fjármála- og stjórnsýslusvið, framkvæmda- og veitusvið og Fjölskyldumiðstöð sem 

fór með velferðar- og skólamál (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). Fjölskyldumiðstöðin var 

stofnsett vorið 2004 og náði yfir málaflokka félagsþjónustu, skóla-, íþrótta-, tómstunda- og 

menningarmála hjá Árborg. Framkvæmdastjóri var yfirmaður sviðsins sem skipt var upp í fjórar 

deildir; félagslegrar ráðgjafar (þ.m.t. fjárhagsaðstoð, félagsleg ráðgjöf og barnavernd), 
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félagslegra úrræða (þ.m.t. málefni aldraðra, fatlaðra og húsnæðismál), fræðslumála (leik- og 

grunnskólar) og íþrótta-, forvarna- og menningarmála.  

 

Heimild: Trausti Þorsteinsson og Gunnar Gíslason, 2012 

 

Félagsþjónustunni var árið 2008 sinnt í tveimur deildum innan Fjölskyldumiðstöðvar, deild 

félagslegrar ráðgjafar og deild félagslegra úrræða. Hér eftir verður talað um félagsþjónustu 

þegar átt er við deildir félagslegrar ráðgjafar og félagslegra úrræða en Fjölskyldumiðstöð ef 

rætt er um allar fjórar deildirnar sbr. mynd 5. Lögð var áhersla á að veita þjónustu með 

heildstæðum og markvissum hætti og rík áhersla lögð á teymisvinnu sem gengi þvert á 

málaflokka. Eins og fram hefur komið þá hafa sveitarfélög all mikið valfrelsi og ákvörðunarrétt 

um leiðir og umfang félagsþjónustu (Ragnheiður Thorlacius, 2009). Áður hefur verið fjallað um 

lögbundnar skyldur sveitarfélaga til að veita íbúum sínum félagsþjónustu. 

Árið 2007 fengu 78 einstaklingar/fjölskyldur fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu Árborg og 

sami fjöldi fékk aðstoð árið 2008. Árið 2009 varð hins vegar mikil aukning, þá fengu 135 

einstaklingar/fjölskyldur fjárhagsaðstoð enda var atvinnuleysi og erfið skuldastaða vegna 

efnhagsástandsins í landinu farin að hafa veruleg áhrif á aðstæður fólks (Sveitarfélagið Árborg, 

e.d.-b). Sveitarfélagið átti 70 félagslegar íbúðir sem reknar voru af sérstöku félagi í eigu 

Mynd 5. Skipurit Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar 2008. 



74 

Árborgar, Leigubústöðum Árborgar, og að auki 39 fyrir aldraða, staðsettar í þremur litlum 

fjölbýlishúsum á Selfossi. Árið 2009 voru 31 á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði 

(Sveitarfélagið Árborg, e.d.-b). Sérstakar húsaleigubætur voru ekki lögbundnar á þessum tíma 

en frá árinu 2007 greiddi Árborg sérstakar húsaleigubætur til þeirra sem voru á biðlista eftir 

félagslegu leiguhúsnæði. Að jafnaði nutu 265 einstaklingar/heimili almennra húsaleigubóta á 

þessum tíma og 20 heimili sérstakra húsaleigubóta. Fjölgun varð um 40% milli áranna 2008 og 

2009 í hópi þeirra sem fengu almennar húsaleigubætur (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-b).  

Sveitarfélagið starfrækti dagdvöl fyrir aldraðra með 11 rýmum. Auk þess fengu aldraðir 

félagslega heimaþjónustu, niðurgreidda leigubílaþjónustu og heimsendan mat. Þá hefur 

sveitarfélagið lengi stutt við félagsstarf aldraðra í öllum byggðakjörnunum, á Selfossi, 

Eyrarbakka og Stokkseyri. Félagsleg heimaþjónusta var veitt á samtals 170 heimili aldraðra og 

öryrkja árið 2008 (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-b). Þjónusta fyrir fatlað fólk samkvæmt 

þágildandi lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 var á þessum tíma starfrækt á vegum 

ríkisins, Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Suðurlandi. Á Selfossi rak Svæðisskrifstofan 

eftirtaldar þjónustueiningar: VISS- vernduð vinna og hæfing, þrjár búsetueiningar og 

skammtímavistun auk sérstaks stuðnings við fólk í sjálfstæðri búsetu og vinnu. Sveitarfélagið 

veitti fötluðu fólki félagslega liðveislu, félagslega heimaþjónustu og ferðaþjónustu samkvæmt 

sérstökum reglum auk þess að styðja við félagsstarf fatlaðs fólks. Þá var lengd viðvera fyrir 

fötluð grunnskólabörn í 5.-10. bekk í sveitarfélaginu (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-b).  

Árið 2008 bárust 157 tilkynningar til barnaverndar Árborgar samanborið við 182 árið 2007 

og 2009 bárust 172 tilkynningar (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-b). Í meistararannsókn Sigríðar 

Rósu Laufeyjardóttur (2012) kemur fram að álag á barnavernd Árborgar hafi engu að síður 

aukist eftir hrunið og mál hafi einnig verið að þyngjast. Einnig kom fram að starfsmenn 

félagsþjónustunnar töldu að efnhagshrunið væri ekki eina skýringin á auknu álagi (Sigríður 

Rósa Laufeyjardóttir, 2012).  

Um nokkurra ára tímabil hafði verið lög rík áhersla á og unnið að mótun stefnu í 

forvarnamálum barna og ungmenna og aðgerðaáætlun í þeim málum hjá sveitarfélaginu 

Árborg. Að sögn viðmælenda  í þessari rannsókn þá komu fjöldamargir, bæði fulltrúar 

opinberra stofnana og skóla, íþróttafélaga og fulltrúar annarrar tómstundastarfsemi auk 

þátttöku ungmenna sjálfra (2018).  
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8 Tilvik 1 - Suðurlandsskjálftinn 29. maí 2008 

Þann 29. maí 2008 varð jarðskjálfti á Suðurlandi og reyndist hann hafa verið 6,3 á Richter. Áhrif 

skjálftans voru mest í sveitarfélögunum Árborg, Hveragerði og Ölfusi. Þá fundu íbúar nálægra 

sveitarfélaga, Flóahrepps og Grímsnes og Grafningshrepps, vel fyrir skjálftanum 

(Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi, 2009). 

Klukkan rúmlega 14.41 þennan dag hófst skjálftahrina með skjálfta af stærðinni 3,1 í 

svonefndri Ingólfsfjallssprungu og í kjölfarið fylgdi fjöldi smáskjálfta sem fólk varð ekki vart við 

og mældust nálægt 0 að stærð. Ekki voru talin nægilega skýr merki þess að stærri skjálfti væri 

í uppsiglingu til að gefnar væru út viðvaranir. Þegar klukkan var rétt að verða 15.43 kom stærsti 

skjálftinn og það sem eftir var dags og næstu daga á eftir var stöðug skjálftavirkni en þegar 

liðnir voru sex dagar dró verulega úr virkninni. Fyrsta daginn urðu hátt í þúsund skjálftar og af 

þeim mældust átján stærri en 3. Næstu tvo dagana þar á eftir urðu hátt í þrjú þúsund 

jarðskjálftar hvorn dag og fimm af þeim voru stærri en 3 (Kristín Vogfjörð, Ragnar Sigbjörnsson, 

Jónas Þór Snæbjörnsson og Benedikt Halldórsson, 2013). Veðurstofa Íslands birtir frétt þann 

5. júní 2008 á vef sínum um breytingar á landi vegna Suðurlandsskjálftans. Mestu færslur voru 

á mælum við Selfoss þar sem land hafði færst til um 20 cm. til suðausturs og á tilteknum stað 

um 5 cm upp. Veðurstofan sagði breytingarnar varanlegar (Veðurstofa Íslands, 2008-a). 

Ekki urðu alvarleg slys á fólki en talið er líklegra er að fólk verði fyrir meiðslum vegna þess 

að það kastist til eða verði fyrir innanstokksmunum sem færast úr stað við skjálftann heldur 

en af því að húsnæðið sjálft skemmist (Jón Börkur Ákason og fleiri, 2005; Kristín Vogfjörð og 

fleiri, 2013). Mikið eignatjón varð í Suðurlandsskjálftanum 2008, mun meira en í skjálftanum 

árið 2000, enda er byggð mun þéttari í Árborg og nágrannasveitarfélögunum heldur en á 

áhrifasvæðinu árið 2000. Um 3500 byggingar urðu fyrir sýnilegum skemmdum á svæðinu og 

voru 30 byggingar dæmdar ónýtar og til niðurrifs. Verulegt tjón varð á innbúi fólks á 

upptakasvæði jarðskjálftans árið 2008 (Kristín Vogfjörð og fleiri, 2013). Við náttúruhamfarir og 

þegar lýst er yfir almannavarnastigi þá gilda tryggingar Hamfaratrygginga (áður 

Viðlagatryggingar) varðandi hús sem verða fyrir tjóni, tryggingarupphæðir eru háðar 

fasteignamati eigna. Í jarðskjálftunum bæði 2000 og 2008 bætti ríkissjóður töluverðan hluta 

tjóna hjá einstaklingum sem ekki áttu rétt á tryggingabótum annars vegar Viðlagatryggingar 

Íslands og hins vegar vátryggingafélaga. Þetta hefur verið umdeilt vegna þess að það var 

ábyrgð húseigenda sjálfra að fá fasteignamat uppfært ef til dæmis höfðu verið gerðar 
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endurbætur á húsnæði, þá tók fasteignamat ekki til verðmæta utandyra svo sem 

snjóbræðslukerfa og sólpalla og einnig er trygging á innbúi hjá vátryggingafélögum valkvæð 

fyrir hvern og einn (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

Jarðskjálftinn hafði mikil áhrif á íbúa og samfélagið í heild sinni og verkefni sem fylgdu í 

kjölfarið voru mörg og sum æði flókin úrlausnar. Náttúruhamfarir eins og stórir jarðskjálftar 

valda alltaf verulegri truflun á daglegu lífi fólks og fólk er misvel undir það búið að takast á við 

óvissu og álag af þessu tagi. Mjög mikið tjón varð á húsum og innbúi fólks og sumir þurftu að 

yfirgefa húsin sín vegna skemmda og hættu sem stafaði af því tjóni sem orðið hafði t.d. á 

burðarvirki húsa (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). Jarðskjálfti er stakur atburður og áhrifin koma 

að nokkru leyti strax í ljós að því er varðar skemmdir á húsum og mannvirkjum og að mestu 

leyti varðandi slys á fólki.  

Rannsóknir hafa sýnt að sálræn áhrif komi oftast fram fljótlega og flestir jafni sig á 

nokkrum vikum. Hins vegar sýna þær jafnframt að ef að fólk fær ekki aðstoð í upphafi, þegar 

sálrænar afleiðingar áfallsins koma fram, þá geti það leitt til alvarlegri vanda. Einnig hefur 

komið fram í rannsóknum að eldri áföll sem ekki hefur verið unnið úr geta ýtt undir alvarlegri 

afleiðingar þegar fólk upplifir áföll síðar á lífsleiðinni (Íris Böðvarsdóttir og Ask Elkit, 2003; 

Þórðardóttir og fleiri, 2015). Rannsókn Bolin og Stanford (1998) leiddi í ljós að aðgengilegar 

lausnir í húsnæðismálum þolenda jarðskjálftanna í Northridge árið 1994, sérstaklega 

tjónnæmra hópa eins og tekjulágra, aldraðra og innflytjenda, voru lykilþáttur í endurreisn 

samfélagsins (Bolin og Stanford, 1998). 

Eftir Suðurlandsskjálftann árið 2008 gáfu almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra og 

Lögreglustjórinn á Selfossi út skýrslu um atburðinn og viðbrögð í kjölfar hans. Í lok þeirrar 

skýrslu er farið yfir ábendingarnar úr skýrslu Almannavarna ríkisins um Suðurlandsskjálftann 

árið 2000 og skoðað hvernig tekið var á þeim atriðum í jarðskjálftanum 2008. Í stuttu máli má 

segja að úrbætur hafi verið gerðar á öllum þáttum þó að einhverjir þeirra séu þess eðlis að það 

sé viðvarandi verkefni að viðhalda þeim. Má þar til dæmis nefna fræðslu og þjálfun 

(Ríkislögreglustjóri almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi, 2009). 

Í kafla 2 hér að framan var fjallað um skilgreiningu Sundelius, Stern og Bynander á áfalli og 

kynnt að hún liggi til grundvallar greiningu á áföllunum sem hér verða rannsökuð. Mynd 6 sýnir 

hvernig Suðurlandsskjálftinn 2008 gæti mögulega uppfyllt viðmið Sundelius, Stern og 

Bynander.   
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Mikilvægum verðmætum ógnað Líf og heilsa fólks í hættu, heimili og eignir í hættu. 

Takmarkaður tími Kanna þarf strax afdrif fólks og meta hættu. 

Mikil óvissa Hversu mikil áhrif hafa orðið, hvar og hverjar eru 

afleiðingarnar. Um tíma var óttast að annar stór 

skjálfti fylgdi í kjölfarið og á því tímabili ríkti mikil 

óvissa. 

Mynd 6. Hvernig uppfyllir Suðurlandsskjálftinn viðmið Sundelius, Stern og Bynander um að um áfall 
sé að ræða, sjónarhorn íbúa og félagsþjónustu. 

8.1 Atburðarás 

Í þessum hluta er lögð áhersla á að draga fram þær staðreyndir sem taldar eru skipta máli fyrir 

þátt félagsþjónustu Árborgar í viðbrögðum og úrvinnslu í kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008. 

29. maí 2008  

Kl. 15.43. Jarðskjálfti varð á Suðurlandi af stærðinni 6,3 á Richter (Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi 2009). Ráðhús Árborgar sem hýsti auk 

stjórnsýslu, Fjölskyldumiðstöð, skrifstofu skipulags og byggingafulltrúa, bókasafn og 

héraðsskjalasafn, var rýmt strax í kjölfar skjálftans. Töluverðar skemmdir urðu á hluta hússins 

og mikil óreiða vegna hruns úr hillum og skápum auk þess sem húsgögn færðust til. Engin slys 

urðu á fólki í húsinu og starfsfólk fór flest þegar að vitja fjölskyldna sinna og heimila enda 

hefðbundnum starfsdegi lokið (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). Almannavarnir Árborgar og 

nágrennis höfðu aðstöðu í fundaherbergi í kjallara á lögreglustöðinni en ekki var unnt að vera 

þar í fyrstu vegna þess að munir og húsgögn voru í óreiðu eftir skjálftann og var komið upp 

aðstöðu utandyra (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). 

Kl. 15.48. Samhæfingarstöð í Skógarhlíð í Reykjavík (höfuðstöðvar Almannavarnadeildar 

ríkislögreglustjóra) virkjuð og hæsta viðbúnaðarstigi lýst yfir (Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi 2009, Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2008). 

Skömmu síðar mættu fulltrúar almannavarnanefndar Árborgar og nágrennis, 

björgunarsveitafólk og aðrir viðbragðsaðilar á lögreglustöðina á Selfossi og í 

björgunarmiðstöðina sem staðsett er handan við lögreglustöðina (Sveitarfélagið Árborg 2008-

c). 

Kl. 15.55. Fyrsta fréttatilkynning fór frá SST til fjölmiðla um skjálfta og staðsetningu, lýst yfir 

hæsta viðbúnaðarstigi (Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2008).  
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Um klukkan 16 fór verkefnisstjóri félagslegra úrræða af skrifstofu félagsþjónustu í Ráðhúsinu 

yfir í Grænumörk, íbúðir aldraðra og síðar fór þangað einnig verkefnisstjóri félagslegrar 

ráðgjafar (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018; Anný Ingimarsdóttir, 2018).  

Kl. 16.02. Björgunarsveitir voru komnar í viðbragðsstöðu (Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2008) 

Kl. 16.11. Rýmingar hófust þar sem mestra áhrifa skjálftans hafði gætt (Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2008).  

Mjög fljótlega eftir skjálftann var fjöldahjálparstöð Rauða krossins opnuð í Vallaskóla á Selfossi 

og í Barnaskólanum á Stokkseyri. Í fyrstu fór starfsemin á Selfossi fram utandyra vegna þess 

að vísindamenn áttu allt eins von á öðrum stórum skjálfta og ekki var talið öruggt að hleypa 

fólki inn í skólahúsnæðið fyrr en því hafði verið aflýst og sérfræðingar höfðu skoðað húsið. 

Þetta varð til þess að skráning á þeim sem komu og leituðu skjóls og aðstoðar fór ekki í gang 

fyrr en farið var inn í húsið (Jóhanna Róbertsdóttir, 2018). Í fjöldahjálparstöðinni fékk fólk vatn, 

fæði og húsaskjól, áfallahjálp frá sérfræðingum áfallahjálpar Rauða krossins og prestum sem 

veittu sálrænan stuðning. Mest voru um 150 manns saman komnir í fjöldahjálparstöðinni á 

Selfossi. Fyrstu nóttina gistu þar 17 manns en allmargir íbúar í Árborg, aðallega á Selfossi, gistu 

í tjöldum og vögnum utan við heimili sín eða hjá ættingjum innan eða utan svæðis (Rauði 

krossinn, 2009). Samkvæmt almannavarnaskipulagi þá fer áfallahjálp á vegum Rauða krossins 

af stað strax í kjölfar atburðar. Fagfólk og sjálfboðaliðar Rauða krossins veittu sálrænan 

stuðning fyrstu dagana eftir skjálftann, fyrst í fjöldahjálparstöð og síðan í þjónustumiðstöð. 

Formleg áfallahjálparviðtöl voru skráð 195 á þessum tíma en þar fyrir utan voru fjölmörg 

óformleg viðtöl (Jón Brynjar Birgisson, 2008). 

Kl. 16.16. Hjálparsími RKÍ, 1717, var efldur (Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2008). 

Kl. 16.18. Fréttatilkynning fór út frá SST og var fólk beðið að vera úti við vegna hættu á 

eftirskjálftum og að hafa samband við 112 ef óskað væri aðstoðar (Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra, 2008). 

Kl. 16.27. SST bárust boð um aðstoð erlendis frá. Ekki var talin þörf á þeirri aðstoð og hún 

afþökkuð (Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2008). 

Kl. 16.30. Viðbragðsaðilar (björgunarsveitir, lögreglumenn, slökkviliðsmenn, Rauði krossinn) 

úr nærliggjandi sveitarfélögum og af höfuðborgarsvæðinu fóru að koma á skjálftasvæðið 

(Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2008). 
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Kl. 17.00. Tilkynningar fóru að berast SST um tjón (Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 

2008). 

Fulltrúar í almannavarnanefnd Árborgar og nágrennis stóðu vaktina við Lögreglustöðina á 

Selfossi ásamt stjórnendum annarra viðbragðsaðila (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c).  

Kl. 21.45. Skipulögð vatnsdreifing hófst og íbúar gátu meðal annars nálgast vatn við 

fjöldahjálparstöðina á Selfossi en þar var kalda vatnið/neysluvatn gruggugt og lægsti mögulegi 

þrýstingur á heitu vatni (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c; Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 

2008). 

Kl. 22.00. Haldinn fundur í bæjarráði Árborgar, fundinn sátu einnig fulltrúar úr 

almannavarnanefnd. Farið var yfir stöðu mála og bæjarráðsfulltrúar upplýstir um stöðu og 

horfur (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). 

Kl. 23.00. Haldinn stöðufundur í SST í Reykjavík og farið yfir stöðu og horfur, m.a. var kallað 

eftir upplýsingum um eftirskjálfta og veðurútlit næstu daga frá Veðurstofu Íslands 

(Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, 2008). 

Í kjölfar jarðskjálftans ákváðu almannavarnir að áhrifasvæði jarðskjálftans yrði yfirfarið í þeim 

tilgangi að huga að fólki og ástandi mannvirkja. Sambærilegar aðgerðir höfðu verið við hafðar 

í kjölfar Suðurlandsskjálftans árið 2000 og reyndust vel. Björgunarsveitir gengu í nánast hvert 

hús á skaðasvæðunum, m.a. á Selfossi, og bönkuðu upp á til að athuga með líðan fólks og 

ástand húsa, aðstoðuðu við að gera aðstæður öruggari, eða aðstoða fólk til að komast í 

húsaskjól annars staðar. Verkefnið reyndist vera mjög umfangsmikið og tók drjúgan tíma 

(Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi 2009; Víðir Reynisson, 

2018). „Ég held við höfum verið búin að nánast banka á dyrnar á hverju húsi á svæðinu svona 

undir miðnætti á fimmtudagskvöldinu“ (Víðir Reynisson, 2018). Í niðurstöðum erlendra 

rannsókna hefur verið bent á mikilvægi þess að viðbragðsaðilar nálguðust fólk sem fyrst og að 

fyrra bragði (e. outreach). Slíkt sé mikilvægur liður í að byggja upp traust gagnvart 

viðbragðsaðilum og miðla upplýsingum á gagnkvæman máta (Newburn, 1993; Rowlands, 

2013). 

29. maí. Að kvöldi dags var frumvarp dómsmálaráðherra um ný heildarlög um almannavarnir 

tekið til annarrar og þriðju umræðu á Alþingi og afgreitt aðfaranótt 30. maí og öðluðust lögin 

gildi þann 1. júní 2008.  
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30. maí 2008  

Kl. 8.00. Ráðhús Árborgar opnað, nokkrir starfsmenn mættu og sinntu símsvörun fyrir 

stofnanir sveitarfélagsins auk nauðsynlegrar tiltektar og þrifa vegna afleiðinga skjálftans. 

Starfsfólk félagsþjónustu mætti til vinnu eftir því sem það hafði aðstæður til. Bæjarráð 

Árborgar fundaði í húsnæði almannvarnanefndar á lögreglustöðinni á Selfossi og farið var yfir 

stöðu mála (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). 

Ríkisstjórnin samþykkti að morgni dags þann 30. maí að fela almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra að koma upp þjónustumiðstöðvum í samræmi við 14. gr. nýsamþykktra 

laga, í sveitarfélögunum sem urðu fyrir mestu tjóni í skjálftanum. Hafði almannavarnadeild 

gert tillögu um slíka ráðstöfun í minnisblaði til dómsmálaráðherra þann morgun og var þetta 

úrræði því notað í fyrsta sinn í kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008 (Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi 2009). 

Kl. 8.30. Áfallahjálp sett af stað með formlegum hætti með skipulagsfundi samráðsaðila í SST í 

Reykjavík. Á Selfossi voru helstu stjórnendur hjá Árborg, þar á meðal framkvæmdastjóri 

Fjölskyldumiðstöðvar og stjórnendur félags- og skólaþjónustu, boðaðir til fundar með 

bæjarstjóra og bæjarritara og fulltrúum Viðlagatryggingar kl. 10. Á fundinum var farið yfir 

stöðu mála, stjórnendum leiðbeint um hvernig halda skyldi utan um tjón sem orðið höfðu á 

mannvirkjum og lausamunum sveitarfélagsins og um annan kostnað sem til kynni að falla 

vegna afleiðinga skjálftans. Einnig var farið yfir með hvaða hætti skólahald og önnur þjónusta 

á vegum sveitarfélagsins yrði næstu daga og rætt um velferð og líðan íbúa og starfsmanna 

(Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). 

Kl. 14.30. Forsætisráðherra og utanríkisráðherra komu á Selfoss og funduðu með fulltrúum 

björgunarsveita, almnannavarnanefnda og sveitarfélaga á skjálftasvæðinu til að kynna sér 

málin. Í framhaldinu fóru þau um svæðið og skoðuðu ummerki skjálftans auk þess að 

heimsækja fjöldahjálparstöðvar. Fjármálaráðherra kynnti ákvörðun ríkisstjórnarinnar um 

fjárhagsstuðning vegna hamfaranna (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

Dómsmálaráðherra hélt blaðamannafund í Reykjavík og fór yfir stöðu mála auk þess að kynna 

opnun þjónustumiðstöðva á skaðasvæðum Suðurlandsskjálftans (Sveitarfélagið Árborg, 2008-

c). 

Kl. 17.00. Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga kom í aðsetur almannavarna á Selfossi 

ásamt Sólveigu Þorvaldsdóttur og tveimur fulltrúum Almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra 

og afhenti bæjarstjórum sveitarfélaganna þriggja handrit að leiðbeiningum um 
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langtímaviðbrögð við samfélagsáföllum. Bæjarstjóri Árborgar tók í framhaldinu þá ákvörðun 

að leiðbeiningarnar yrðu notaðar við endurreisn og úrvinnslu hjá sveitarfélaginu vegna 

jarðskjálftans (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). Á fundinum var ákveðið að setja á fót 

samráðshóp sveitarfélaganna vegna aðgerða á jarðskjálftasvæðinu og áttu sæti í honum 

bæjarstjórnir í Árborg, Hveragerðisbæ og Ölfusi, sýslumaður Árnessýslu og 

aðstoðaryfirlögregluþjónn, fulltrúar Almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og bæjarritari í 

Árborg (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c, Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

Kl. 17.00. Störfum að mestu lokið í SST í Reykjavík og síðdegis sendu almannavarnir í Árnessýslu 

frá sér fréttatilkynningu þar sem hættuástandi var aflýst. Jafnframt var kynnt staða með gæði 

vatns, upplýsingar um hvert fólk gat snúið sér vegna bilana í veitukerfum, helstu upplýsingar 

um tryggingamál og um opnun leik og grunnskóla á mánudegi (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). 

Á fundi viðbragðsaðila og fulltrúa sveitarfélaga síðdegis var ákvörðun dómsmálaráðherra um 

opnun þjónustumiðstöðva kynnt og hófu sveitarfélögin undirbúning þegar í stað. Ákveðið var 

að fá til afnota húsnæði í miðbæ Selfoss, Tryggvaskála, til að hýsa miðstöðina og starfsfólk 

sveitarfélagsins fór þegar í að safna saman húsgögnum og búnaði sem nauðsynlegur var til að 

hefja starfsemina (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c).  

Að kvöldi dagsins stóð Rauði krossinn fyrir íbúafundi í fjöldahjálparstöðinni í Vallaskóli á 

Selfossi þar sem bæjarstjóri gerði grein fyrir stöðu mála og sérfræðingar í áfallahjálp gáfu fólki 

góð ráð og starfsfólk félagsþjónustu var til viðtals á staðnum. Sambærilegur fundur var haldinn 

á Eyrarbakka á sama tíma, þar kynnti forseti bæjarstjórnar stöðu mála og fulltrúar Rauða 

krossins kynntu þjónustu sína (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 

31. maí 2008 

Kl. 9.00. Þjónustumiðstöð í Tryggvaskála á Selfossi opnuð, þar höfðu aðstöðu og voru til 

aðstoðar íbúum fulltrúar sveitarfélagsins, björgunarsveita og Rauða krossins. Bæjarstjóri og 

bæjarritari sáu um rekstur miðstöðvarinnar fyrstu dagana þar til ráðinn hafði verið 

verkefnisstjóri en hann kom til starfa þann 3. júní. Rauði krossinn var með fólk á staðnum 

fyrstu þrjár vikurnar og fyrstu dagana eftir skjálftann voru tveir sérfræðingar í áfallahjálp á vakt 

í þjónustumiðstöðinni. Rík áhersla var á að huga að börnum (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d).  

Um hádegi var fjöldahjálparstöðinni á Selfossi lokað og fólk vísað í þjónustumiðstöðina þangað 

sem sjálfboðaliðar og starfsfólk Rauða krossins fluttu starfsemi sína (Rauði krossinn, 2009). 
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1.júní 2008 

Settur var á fót sérstakur áfallahjálparhópur í Hveragerði og í Árborg. Hlutverk hans var að 

hafa samráð um skipulag og framkvæmd þjónustunnar og fundaði hann með reglubundnum 

hætti fram eftir sumri (tímalengd óljós). Samráðshópinn skipuðu fulltrúar heilbrigðisstofnunar, 

kirkjunnar, Rauða krossins og félagsþjónustu sveitarfélaga og hafði verkefnisstjóri 

þjónustumiðstöðvar almannavarna, þegar hann var kominn til starfa, m.a. það hlutverk að 

stýra samráðsvettvangi hópsins (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 

Kl. 17.00. Íbúafundur haldinn á Selfossi. Fulltrúar sveitarfélagsins, Almannavarna, lögreglu og 

Rauða krossins fóru yfir stöðu mála og svara spurningum íbúa. Kl. 20.00 þennan sama dag var 

íbúafundur haldinn á Eyrarbakka fyrir íbúa á Eyrarbakka og Stokkseyri. Fundirnir voru auglýstir 

í útvarpi, sjónvarpi og á netmiðlum auk þess sem björgunarsveitin Björg á Eyrarbakka ók um 

þorpið með gjallarhorn til að vekja athygli á fundinum. 

Síðdegis var sett á fót sérstakt húsnæðisteymi hjá Árborg til að annast húsnæðismál þeirra 

sem ekki geta búið í húsum sínum vegna skjálftans. Teymið var skipað fulltrúa 

félagsþjónustunnar (framkvæmdastjóri Fjölskyldumiðstöðvar), fulltrúa Framkvæmasviðs og 

ritara bæjarstjóra. Að kvöldi 1. júní höfðu fulltrúar Fjölskyldumiðstöðvar símasamband við alla 

þá sem vitað var um að ættu eða byggju í húsum sem þegar væru talin óíbúðarhæf. Var fólk 

látið vita af því að sveitarfélagið myndi hafa milligöngu um að útvega bráðabirgðahúsnæði 

(Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 

Vikan 2.-6. júní  

Starfsfólk félagsþjónustunnar stóð vaktina í þjónustumiðstöð og veitti leiðbeiningar og ráðgjöf 

um húsnæðismál og áfallahjálp auk félagslegrar ráðgjafar af ýmsu tagi. Fjölskyldumiðstöð í 

samvinnu við Rauða krossinn lét dreifa bæklingum frá Rauða krossinum um áfallahjálp á öll 

heimili í sveitarfélaginu. Félagsmálanefnd kom saman til vinnufundar í vikunni og ræddi þau 

mál sem að félagsþjónustu snúa s.s. húsnæðismál (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 

Árborg ákvað að ganga til samninga við tiltekna verkfræðistofu um að vera til ráðgjafar 

varðandi tjón, mat og úrbætur á húsnæði sveitarfélagsins. Einnig að bjóða íbúum sem kunni 

að verða ósáttir við niðurstöðu mats Viðlagatryggingar á húsum sínum að leita álits 

utanaðkomandi sérfræðinga (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c). 
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2. júní. 

Haldinn var starfsmannafundur í Ráðhúsinu, þar sem meðal annars var starfsfólk 

Fjölskyldumiðstöðvar, og var fólk hvatt til að nýta sér áfallahjálp í þjónustumiðstöðinni ef það 

hefði þörf fyrir og að benda íbúum á þessa þjónustu (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d).  

Bæjarstjóri og bæjarritari funduðu með fulltrúum Viðlagatryggingar um fyrirkomulag og 

innihald á upplýsingagjöf til íbúa og verklag og framkvæmd tjónamats hjá VÍ. Fundað var með 

fulltrúum allra vátryggingafélaga um fyrirkomulag þeirra starfa við tjónamat á svæðinu og 

áhersla lögð á að samræma og einfalda eins og mögulegt væri. Starfsfólk sveitarfélagsins sem 

var við störf í þjónustumiðstöðinni helgina eftir skjálftann hafði fundið fyrir því að misvísandi 

upplýsingar voru í gangi og því var talin ástæða til að bæta upplýsingar til íbúa með 

samræmdum hætti (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d).  

Kl. 17.00. var haldinn bæjarstjórnarfundur og var hann haldinn fyrir luktum dyrum þar sem 

m.a. var rætt um húsnæðismál einstaklinga sem ekki gátu dvalið í sínum húsum (Sveitarfélagið 

Árborg 2008-e).  

3. júní 

Fulltrúum sveitarfélaganna (Árborg, Hveragerði og Ölfus) var formlega kynnt ákvörðun um 

ráðningu Ólafs Arnar Haraldssonar á fundi sem dómsmálaráðherra hélt með fulltrúum allra 

viðbragðsaðila í ráðhúsi Árborgar. Tók hann strax til starfa en þjónustumiðstöðin á Selfossi 

(Árborg) hafði sem fyrr segir verið opnuð þann 31. maí og sáu bæjarstjóri og bæjarritari um 

rekstur hennar þar til verkefnisstjóri kom til starfa. (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c; Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010) 

Höfundar LVN verkefnisins héldu fund í Ráðhúsi Árborgar fyrir fulltrúa sveitarfélaga á 

skjálftasvæðinu, og fulltrúa almannavarna og lögreglu á svæðinu. Höfundar buðu 

heimamönnum alla þá aðstoð sem þeir þyrftu til að nýta sér leiðbeiningarnar við úrvinnslu 

jarðskjálftans. Árborg ákvað að þiggja það boð og taka leiðbeiningarnar strax í notkun að því 

marki sem unnt var á þeim tíma.  

Sálfræðingur á vegum Rauða krossins fundaði með starfsfólki grunn- og leikskóla. 

4. júní 

Fundur haldinn með íbúum í Grænumörk (íbúðir aldraðra), í umsjón prests úr héraðinu 

(Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 
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Ríkisstjórnin samþykkti að setja á laggirnar starfshóp ráðuneyta sem vinna skyldi með 

fulltrúum sveitarstjórna á svæðinu og átti m.a. að meta hvernig fara ætti með tjón einstaklinga 

og fyrirtækja sem ekki voru tryggð. Einnig skyldi hópurinn leggja mat á hvernig ríkið gæti stutt 

sveitarfélögin fjárhagslega vegna endurreisnarstarfs. Áætlað var að ríkið myndi leggja til allt 

að 100 milljónum króna vegna ófyrirséðra afleiðinga jarðskjálftans (Ríkislögreglustjóri 

almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi, 2009). 

Á fundi bæjarstjóra með forstöðumönnum sviða hjá Árborg var endurreisnarteymi skv. 

leiðbeiningum LVN sett á fót. Í teyminu voru auk bæjarstjóra, bæjarritari, framkvæmdastjórar 

Fjölskyldumiðstöðvar, framkvæmda- og veitusviðs og Fjármálasviðs og skipulags- og 

byggingafulltrúi. Þá voru settir upp fimm klasar sem tóku yfir ákveðna málaflokka; velferð, 

stjórnsýsla, fjármál, veitur og eignir og umhverfismál (þ.m.t. skipulags- og byggingamál) og 

skipaðir formenn þeirra (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c).  

Áfallahjálp færðist af hendi Rauða krossins yfir til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og komu 

einnig sérfræðingar Landspítala að þjónustunni. Fulltrúar Rauða krossins voru engu að síður 

áfram við störf í þjónustumiðstöðinni á auglýstum tímum (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 

5. júní  

Aukafundur var haldinn í félagsmálanefnd Árborgar til að upplýsa nefndina um stöðu mála 

(Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). Frá laugardeginum 31. maí, er þjónustumiðstöðvar höfðu 

verið opnaðar í Hveragerði og á Selfossi, og til fimmtudagsins 5. júní höfðu 333 erindi borist 

miðstöðvunum og verið afgreidd af fulltrúum sveitarfélaganna, Rauða krossins og 

björgunarsveitanna (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

6. júní  

Kl.10.00. Samráðshópur hélt blaðamannafund í þjónustumiðstöðinni í Hveragerði þar sem 

fulltrúar hópsins kynntu stöðu mála og sátu fyrir svörum auk þess sem fréttatilkynningu var 

dreift til fulltrúa fjölmiðla. Yfirskrift tilkynningarinnar var „Velferð fólksins ofar öllu“ og innihélt 

hún mikilvægar upplýsingar til íbúa um hvernig samhæfingu viðbragðsaðila væri háttað, um 

skipulag og aðgengi að áfallahjálp og félagslegum stuðningi, um fyrirkomulag við mat á tjóni 

og bætur vegna tjóna og hvar frekari upplýsingar væri að fá. Þá var sagt frá íbúafundum sem 

haldnir höfðu verið, frá framlagi ríkisstjórnar og stofnun þjónustumiðstöðvarinnar og kynnt 

voru fjölþætt verkefni og stuðningur sem sveitarfélögin höfðu sett í gang (Ólafur Örn 

Haraldsson, 2010). 
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Fjölskyldumiðstöðin stóð fyrir eftirfarandi fræðslufundum fyrir starfsfólk um 

áfallastreituröskun, einkenni og viðbrögð (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). 

Kl. 12.00. Fundur fyrir starfsmenn í heimaþjónustu og í Grænumörk íbúðum aldraðra. Erindi 

frá sálfræðingi Landspítala (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). 

Kl.13.00. Fundur fyrir starfsfólk bókasafna og íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu, flokksstjóra 

í Vinnuskóla Árborgar (sumarstarf), starfsmenn félagsmiðstöðvar og íþrótta- og 

tómstundaskólans (sumarstarf). Eindi frá geðhjúkrunarfræðingum Landlæknisembættisins og 

Landspítala (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). 

Kl. 17.30. Fundur fyrir starfsfólk leikskóla, skólavistunar og dagforeldra. Erindi frá 

sálfræðingum og leikskólafulltrúa Skólaskrifstofu Suðurlands (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). 

Kl. 20.00. Fjölskyldumiðstöð Árborgar í samvinnu við RKÍ stóð fyrir fundi í Vallaskóla á Selfossi 

fyrir íbúa af erlendum uppruna. Boðið var upp á túlkaþjónustu á pólsku, litháísku og ensku. Í 

framhaldi fundarins gafst fólki kostur á viðtölum við sérfræðinga Rauða krossins í áfallahjálp. 

Erindi frá sálfræðingi Rauða krossins, jarðskjálftaverkfræðingi frá Jarðskjálftamiðstöð HÍ og frá 

sýslumanni. Upplýsingum var komið á framfæri gegnum fjölmiðla, haft var samband við 

atvinnurekendur sem vitað var að hefðu erlenda starfsmenn. Á Eyrarbakka og Stokkseyri gekk 

björgunarsveitarfólk í hús þar sem vitað var um útlendinga (Sveitarfélagið Árborg, 2008-c; 

Sveitarfélagið Árborg, 2009-b; Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á 

Selfossi, 2009). 

Ríkisstjórnin samþykkti tillögu viðskiptaráðherra um bráðabirgðalög sem kváðu á um að 

Viðlagatryggingu Íslands væri heimilt að lækka hámark á eigin áhættu innbús úr 85 þúsund 

krónum í 20 þúsund krónur (Herdís Sigurjónsdóttir, 2009).  

12. júní  

Haldinn fræðslufundur fyrir foreldra og forráðamenn í Árborg um viðbrögð við jarðskjálfta 

með sérstakri áherslu á viðbrögð barna og ungmenna. Erindi voru frá sálfræðingum 

Skólaskrifstofu og Heilbrigðisstofnunar. Á fundinum voru starfsmenn Fjölskyldumiðstöðvar 

auk bæjarstjóra sem var fundarstjóri (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). 

20. júní  

Velferðarteymi skilaði stöðuskýrslu þar sem fram kemur að á þeim tíma hafi húsnæðisteymið 

unnið úr málum 13 fjölskyldna, samtals 33 einstaklinga og höfðu allir sem þess óskuðu fengið 

húsnæði með milligöngu sveitarfélagsins (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 
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27. júní  

Kl. 17.00. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti á fundi sínum sérstaka yfirlýsingu um 

endurreisnarstarf og gerð stefnumörkunar og leiðbeininga vegna viðbragða og endurreisnar 

sem vinnar þarf að í kjölfar samfélagslegra áfalla í nútíð og framtíð (Sveitarfélagið Árborg, 

2009-b). 

1.júlí  

Rauði krossinn lýkur viðveru sinni í þjónustumiðstöðinni á Selfossi og sálrænn stuðningur flyst 

yfir á Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands sendir út rafræna tilkynningu til íbúa um að þeir sem enn væru 

að stríða við eftirköst vegna skjálftanna árið 2000 gætu leitað aðstoðar hjá sérfræðingum 

stofnunarinnar (Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.-a). 

Sveitarfélagið Árborg lagði til starfsmann í hálfu starfi til að starfa með verkefnisstjóra í 

þjónustumiðstöðinni (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

10. júlí  

Bæjarráð samþykkti formlega forvarnastefnu Árborgar sem tekur til aldursins frá fæðingu til 

16+. Stefnunni fylgdi aðgerðaáætlun til eins árs (Sveitarfélagið Árborg, 2008-f).  

Félagsmálaráðherra samþykkti að íbúðalánasjóði væri heimilt að fresta eða skuldbreyta lánum 

sjóðsins hjá þolendum náttúruhamfaranna í þeim tilgangi að koma í veg fyrir greiðsluerfiðleika 

þeirra sem urðu fyrir sannanlegu tjóni (Íbúðalánasjóður e.d.). 

Í ágúst barst styrkur frá Lionshreyfingunni, Alþjóðahjálparsjóði sem afhenti 10 þúsund dollara 

neyðarstyrk og í samráði verkefnisstjóra þjónustumiðstöðvar og sálfræðings 

Heilbrigðisstofnunar Suðurlands var ákveðið að veita styrkinn í áfallahjálp fyrir aldraða (Ólafur 

Örn Haraldsson 2010). 

Haustið 2008  

Sett í gang sérstakt verkefni á vegum Rauða kross Íslands, landsskrifstofu, Hveragerðisdeildar 

og Árnesingadeildar í samstarfi við Kiwanishreyfinguna á Íslandi. Verkefnið fólst í fyrirlestrum 

og verkefnum í grunnskólum sveitarfélagsins og var það sérstaklega ætlað til að hjálpa 

nemendum, foreldrum og starfsfólki skólanna að vinna úr erfiðum tilfinningum, hugsun og 

hegðun sem ættu rætur að rekja til jarðskjálftans. Að verkefninu komu einnig Almannavarnir, 
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Rannsóknarmiðstöð í jarðskjálftaverkfræði og sveitarfélögin Árborg, Hveragerði og Ölfus voru 

samstarfsaðilar (Ríkislögreglustjórinn almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi, 2009). 

Byggðasafn Árnesinga í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands og Jarðskjálftamiðstöð HÍ hóf 

söfnun frásagna fólks af upplifun skjálftans og áætlaði sýningu sumarið 2008. Verkefnið fékk 

styrk frá Menningarráði Suðurlands (Byggðasafn Árnesinga, 2009 og 2010). 

Desember 

Afgreidd á Alþingi fjáraukalög þar sem kveðið var á um sérstakan jarðskjálftasjóð, samtals 733 

m.kr. til að mæta kostnaði sveitarfélaga og íbúa vegna tjóns og úrvinnslu í kjölfar hamfaranna 

(m.a. sá styrkur sem ríkisstjórnin samþykkti fljótlega eftir skjálftann, vegna kostnaðar 

sveitarfélaganna, þjónustumiðstöðvarinnar og til íbúa vegna tjóns sem ekki var tryggt skv. 

Viðlagatryggingu) (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

Árið 2009  

Í upphafi ársins sneru verkefni þjónustumiðstöðvarinnar aðallega orðið að erindum vegna 

tjóna og var miðstöðin þá færð frá Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra til 

forsætisráðuneytisins þar til starfinu lauk í árslok hið sama ár (Ríkislögreglustjórinn 

almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi, 2009; Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 

29. maí 

Berglind Guðmundsdóttir sálfræðingur og Margrét Blöndal geðhjúkrunarfræðingur kynntu 

bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar sinnar um sálræn áhrif Suðurlandsskjálftanna árið 2008 á 

„International Symposium on Strong-motion Earthquake Effects“, sem haldið var í Reykjavík 

(Berglind Guðmundsdóttir og Margrét Blöndal, munnleg heimild, 29. maí, 2009). 

Sumarið 2009 

Sumarsýning Byggðasafns Árnesinga „Hvar varst þú ? – Stóri skjálftinn” fékk góðar viðtökur en 

hún byggði á reynslusögum fjölda fólks sem upplifði Suðurlandsskjálftann 2008 (Byggðasafn 

Árnesinga, 2009 og 2010). 

September  

Þjónustumiðstöðinni lokað en verkefnisstjóri vann áfram að úrvinnslu verkefna til loka árs 

2009 (Ólafur Örn Haraldsson, 2010). 
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 Í október Bæjarstjórn Árborgar samþykkti handbók um viðbrögð við samfélagsáföllum sem 

unnin var samkvæmt ramma LVN frá árinu 2008 (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). 

8.2 Lykilákvarðanir  

Í þessum kafla eru greindar ákvarðanir sem teknar voru strax eða mjög fljótlega eftir 

jarðskjálftann og rannsakandi telur að hafi skipt höfuðmáli varðandi það hvernig starfshættir 

félagsþjónustunnar þróuðust. Horft er til þess hvort ákvörðun er tekin af einstaklingum eða 

hópum. Þessi greining er gerð með hliðsjón af þriðja hluta Crisemart aðferðafræðinnar.  

1. Afhending leiðbeininga um langtímaviðbrögð - einstaklingar/hópur 

2. Opnun þjónustumiðstöðvar - hópur 

3. Íbúafundir haldnir - hópur 

4. Teymi um húsnæðismál - hópur 

8.2.1 Afhending leiðbeininga um langtímaviðbrögð við náttúruhamförum  

Þann 29. maí 2008 sat Sólveig Þorvaldsdóttir verkfræðingur við yfirlestur handrits að 

leiðbeiningum til sveitarfélaga um langtímaviðbrögð varðandi neyðaraðstoð og endurreisn í 

kjölfar náttúruhamfara. Sólveig sem er einn af viðmælendum í þessari rannsókn var 

framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins á árunum 1996 til 2003. Á grundvelli þeirrar reynslu 

taldi hún mikilvægt að efla almannavarnir og störf opinberra viðbragðsaðila á sviði 

langtímaviðbragða og þar horfði hún ekki síst til verkefna sveitarfélaga sem hún taldi vera 

utangarðs í almannavarnamálefnum á Íslandi (viðtal 20. október 2018). 

Það var tvennt sem maður tók sérstaklega eftir. Annars vegar þessi langtímavinkill, að vera 

ekki bara að koma fólki í húsaskjól. Við vorum með plön um hvernig ætti að koma fólki í 

neyðarskýli, í skólana, en síðan voru engin plön um hvernig ætti að tæma skólana. Það 

voru engin plön um hvernig ætti að hjálpa fólkinu eftir að það væri komið út. Og svo hins 

vegar tók maður eftir því hvað sveitarstjórnastigið var vannært og illa hugsað um það 

(Sólveig Þorvaldsdóttir, viðtal 20. október 2018). 

Rannsóknir á áhrifum og afleiðingum náttúruhamfara á Íslandi á líðan fólks og á samfélagið 

síðustu áratugi hafa dregið fram mikilvægi þess að aðstoð og stuðningur sé veittur til mun 

lengri tíma en neyðarviðbrögð og fyrsta hjálp standa yfir. Reynsla þeirra sem starfað hafa á 

vettvangi almannavarna hefur verið á sama veg, að mikilvægt sé að styðja við endurreisn 
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samfélaga sem hafa orðið fyrir áföllum með það að markmiði að þau nái að minnsta kosti 

sínum fyrri styrk (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 2002).  

Eftir að Sólveig Þorvaldsdóttir lét af störfum sem framkvæmdastjóri Almannavarna ríkisins 

árið 2003 þá stofnaði hún eigið fyrirtæki, Rainrace ehf. og í kringum það varð til lítill hópur 

fólks sem var áhugasamt um þessi mál, viðbragðsáætlanir fyrir sveitarfélög þar sem 

langtímasjónarmið væru hluti af ferlinu. Málin þróuðust síðan með þeim hætti að inn í hópinn 

komu fleiri áhugasamir sérfræðingar og síðan hófst rannsóknarvinna sem stóð yfir frá 2005 til 

ársins 2008.  

Heimildaöflun var fjölbreytt, innlendar og erlendar rannsóknir skoðaðar auk þess að byggt 

var á gögnum sveitarfélaga og fjölbreyttri reynslu rannsakenda. Mikilvægur hluti af rannsókn 

hópsins var að greina reynslu sveitarfélaga hér á landi af fjórum tilteknum áföllum. Annars 

vegar snjóflóðin á Vestfjörðum í janúar og október árið 1995 og hins vegar 

Suðurlandsskjálftarnir 17. og 21. júní árið 2000.  

Því það var ekkert kerfi til fyrir það, það var bara ákveðið kerfi fyrir leit og björgun en ekki 

fyrir það sem tók við. Og þær stöllur Ásthildur og Sólveig unnu í rauninni hina fræðilegu 

vinnu að mjög miklu leyti, en við fórum saman í viðtölin bæði vestur á snjóflóðasvæðin og 

vorum þá með miðstöð á Ísafirði og eins á Suðurlandið. Og við ræddum við fólk í litlum 

hópum, til dæmis við björgunarsveitarmenn í litlum hópi, þið vitið kannski átta til tíu 

manns. Við blönduðum ekki saman hópum, til þess að menn gætu opnað sig hiklaust, án 

þess að hafa áhyggjur af einhverjum öðrum aðilum. En sem sagt það voru björgunarsveitir, 

heilbrigðisstarfsmenn, skólafólk, leikskólafólk, það var kirkjan og það var kvenfélagið og 

starfsfólk sveitarfélagsins að sjálfsögðu líka (Guðrún Pétursdóttir, 2018). 

Vorið 2008 var handrit að leiðbeiningum tilbúið til yfirlestrar. 

Ég bjó á Stokkseyri á þessum tíma, en var heima hjá pabba og mömmu uppi á 10. hæð í 

steinsteyptu húsi í Reykjavík að editera skýrsluna og leiðbeiningarnar. Ég sat þarna í stól 

með drögin í fanginu og pennann á lofti og var að hugsa „hvernig er hægt að fá fólk til þess 

að taka þennan málaflokk alvarlega” af því að maður hefur oft fundið fyrir því að þetta er 

svo mikið olbogabarn. „Já…ég veit…það þarf bara að koma alveg rosalegur og öflugur 

jarðskjálfti, þá myndi fólk fara að taka þetta alvarlega". Og það liðu ekki nema fimm 

mínútur, þá kom jarðskjálftinn á Suðurlandi (Sólveig Þorvaldsdóttir, 2018). 

Atburðarásin varð síðan með þeim hætti að Halldór Halldórsson þáverandi formaður 

Sambands íslenskra sveitarfélaga sem var einn þeirra sem rannsóknarhópurinn hafði leitað til 

við vinnu sína, hafði samband við Sólveigu mjög fljótlega eftir að skjálftinn reið yfir (Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2018). Víðir Reynisson deildarstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra 

hafði áður haft samband við Halldór í þeim tilgangi að kanna hvort hægt væri að nálgast 
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leiðbeiningarnar (Víðir Reynisson 2018). Halldór fór til Sólveigar og dokar við á heimili foreldra 

hennar á meðan hún lýkur yfirlestri handritsins og hann fer svo í framhaldinu austur á Selfoss 

með það (Sólveig Þorvaldsdóttir, 2018). 

Þar átti hann fund ásamt fulltrúum Almannavarna og sveitarfélaga á skjálftasvæðinu og 

annarra viðbragðsaðila til þess að kynna þeim handritið að leiðbeiningum og bjóða til afnota 

ásamt þeirri aðstoð sem þörf væri á til að virkja notkun þeirra (Víðir Reynisson, 2018). Sá 

fundur var haldinn á Selfossi föstudaginn 30. maí 2008, degi eftir að jarðskjálftinn varð. 

Fulltrúar Árborgar á þessum fundi, bæjarstjóri og bæjarritari, ákváðu þegar að nota 

leiðbeiningarnar og ráðgjöf við nýtingu þeirra við úrvinnslu áfallsins (Sveitarfélagið Árborg, 

2008-c). Þann 3. júní (á fimmta degi eftir jarðskjálftann) funduðu höfundar LVN með fulltrúum 

Árborgar og leiðbeindu um notkun leiðbeininganna og daginn eftir, hinn 4. júní var verklagið 

innleitt hjá lykilstjórnendum sveitarfélagsins. Formleg ákvörðun um að aðlaga 

leiðbeiningarnar fyrir Árborg var síðan afgreidd á fundi bæjarráðs þann 27. júní og þar var 

lykilstjórnendum sveitarfélagsins falið að vinna verkið (Sveitarfélagið Árborg, 2008-g). Reynsla 

framkvæmdastjóra Fjölskyldumiðstöðvarinnar var góð eins og fram kom í viðtali við hana: 

Ég man eftir þessu frá henni Sólveigu og það var mjög auðvelt að byggja á því. Við þurftum 

ekkert mikið að finna upp hjólið. Við höfðum mjög góða grind og löguðum hana svo að því 

skipulagi sem þá var hjá Árborg (Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

Það sem vekur athygli í þessari atburðarás er hversu mikil tilviljun það virðist hafa verið að 

sveitarfélögin á skjálftasvæðinu fengu þessar leiðbeiningar í hendur svona skömmu eftir að 

áfallið dundi yfir og að það eru einstaklingar en ekki kerfið sjálft sem ýta þeim málum áfram.  

Sumarið 2008 hófst svo vinna hjá Árborg við gerð áætlunar og leiðbeininga um viðbrögð 

við samfélagsáföllum og þeirri vinnu lauk formlega með samþykki bæjarstjórnar á fundi þann 

21. október 2009 en í greinargerð með afgreiðslu handbókarinnar segir m.a.: 

Á 99. fundi bæjarráðs Árborgar þann 27. júní 2008 var samþykkt að mótuð yrði stefna fyrir 

Sveitarfélagið Árborg um endurreisn samfélagsins ef til áfalla kæmi. Þá þegar lágu fyrir 

útlínur að leiðbeiningum og verkferlum sem teknir voru upp í kjölfar Suðurlandsskjálftans. 

Bæjarstjóra í samstarfi við lykilstjórnendur sveitarfélagsins var falið að vinna að 

stefnumörkun og gerð leiðbeininga um endurreisn og leggja fyrir bæjarstjórn. 

Meginmarkmiðið skyldi vera að daglegt líf komist sem fyrst í eðlilegt horf eftir 

náttúruhamfarir eða önnur áföll og að unnið verði að því að styrkja samfélagið sem best 

til framtíðar.  

Leiðbeiningar þær sem hér eru lagðar fram til samþykktar í “Handbók um viðbrögð við 

samfélagsáföllum” byggja á stjórnskipulagi og samfélagsgerð Sveitarfélagsins Árborgar og 
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skapa umgjörð utan um þau viðbrögð og það endurreisnarstarf sem þörf er á í 

sveitarfélaginu í kjölfar áfalla. Suðurlandsskjálfti vorið 2008 og efnahagskreppa með 

bankahruni á sama ári ásamt nú yfirvofandi hættu á alvarlegum inflúensufaraldri hafa 

skapa aðstæður sem nauðsynlegt er að gefa sérstaka gát í daglegri starfsemi sveitarfélags 

og við ákvarðanatöku til lengri og skemmri tíma.  

Endurreisnarteymi sem skilgreint er í handbókinni hefur enn á sinni könnu verkefni vegna 

afleiðinga Suðurlandsskjálftans auk þess að hafa s.l. ár staðið vaktina vegna ástands og 

afleiðinga efnahagskreppunnar. Einnig gegnir teymið nú lykilhlutverki fyrir Sveitarfélagið 

Árborg í viðbragðsáætlun vegna heimsfaraldurs inflúensu. Undir venjulegum 

kringumstæðum, þ.e. á tímum þar sem stóráföll eru ekki teljandi, þá er meginhlutverk 

endurreisnarteymisins að sjá um að lykilstarfsfólks og stjórnendur þekki hlutverk sitt og 

skyldur ef og þegar til stóráfalla kemur í samfélaginu (Sveitarfélagið Árborg, 2009-c). 

Fulltrúi almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra telur að sú ákvörðun að afhenda LVN til 

meðal annars sveitarfélagsins Árborgar í kjölfar jarðskjálftans og að Árborg hafi strax notað 

þær sér til stuðnings, hafi markað tímamót í úrvinnslu samfélagsáfalla hér á landi. Hann hefur 

síðar, sem verkefnisstjóri hjá Lögreglustjóranum á Suðurlandi og sveitarfélögum á Suðurlandi, 

unnið að gerð viðbragðsáætlana sveitarfélaga vegna samfélagslegra áfalla að fyrirmynd LVN 

leiðbeininganna sem hann telur að hafi sannað gildi sitt í kjölfar jarðskjálftanna árið 2008. Þá 

hafi reynslan í Árborg af því að nota þær til að takast á við afleiðingar Hrunsins orðið til þess 

að í áætlunum sveitarfélaganna á Suðurlandi er nú talað um langtímaviðbrögð vegna 

samfélagsáfalla í stað náttúruhamfara (Víðir Reynisson, 2018). Leiðbeiningarnar virðast hins 

vegar ekki hafa hlotið formlega viðurkenningu hjá stjórnvöldum og yfirstjórn almannavarna á 

Íslandi því ekki er vísað til þeirra eða stuðst við þær í leiðbeiningum almannavarna um gerð 

viðbragðsáætlana sveitarfélaga.  

Á fundi þann 4. júní 2008 sem bæjarstjóri hélt með lykilstjórnendum var tekin sameiginleg 

ákvörðun um að framkvæmdastjórar þriggja sviða og skipulags- og byggingafulltrúi ásamt 

bæjarstjóra og bæjarritara mynduðu endurreisnarteymi sem átti að tryggja skilvirkni, skerpa 

ábyrgð og halda boðleiðum skýrum hjá sveitarfélaginu við úrvinnslu náttúruhamfaranna. Þetta 

fyrirkomulag var byggt á LVN leiðbeiningunum. Endurreisnarstarfinu var skipt upp í svo nefnda 

klasa út frá stjórnskipulagi og var velferðarklasi einn þeirra. Endurreisnarteymið tók ákvörðun 

um að setja við þessar tilteknu aðstæður upp fimm málefnaklasa hjá sveitarfélaginu í stað 

þriggja eins og leiðbeiningarnar gerðu ráð fyrir; stjórnsýslu, fjármál, velferð, veitur og eignir og 

umhverfismál en skipulags- og byggingamál voru hluti af umhverfisklasa (Ragnheiður 

Hergeirsdóttir, 2008). Í formlegu skipulagi Árborgar frá árinu 2009 eru þrír klasar eins og kemur 

fram á mynd 7. Sett var á fót húsnæðisteymi sem var þverfaglegt teymi undir stjórn 
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velferðarklasa og gegndi lykilhlutverki allt frá fyrstu dögum og starfaði til lengri tíma. Hlutverk 

húsnæðisteymis var að útvega leiguhúsnæði fyrir þá íbúa sem þurftu að flytja úr húsum sínum 

vegna skemmda eða á meðan viðgerðir stæðu yfir (Ragnheiður Hergeirsdóttir, 2008; 

Ragnheiður Thorlacius, 2009). 

 

 

Það hefur einnig komið fram í máli stjórnenda sveitarfélagsins á þessum tíma að 

leiðbeiningarnar voru mikilvægt verkfæri fyrir starfsfólk og gerðu úrvinnsluna bæði 

markvissari og áþreifanlegri þó svo að þær hafi ekki verið aðlagaðar sérstaklega að stjórnkerfi 

Árborgar fyrr en eftir jarðskjálftann. Einnig hefur verið bent á að með því að hafa leiðbeiningar 

ásamt gátlistum og teymi fyrir meginmálaflokka tiltæk áður en til áfalls kemur þá megi líkast 

til draga úr því álagi sem annars getur orðið á því starfsfólki sem þarf að bregðast við 

afleiðingum áfallsins auk þess að vera í flestum tilfellum einnig þolendur atburðarins 

(Ragnheiður Hergeirsdóttir, 2008).  

8.2.2 Opnun þjónustumiðstöðvar 

Fimmtudaginn 29. maí 2008 voru samþykkt á Alþingi ný almannavarnalög sem fólu meðal 

annars í sér heimild til að setja á fót tímabundnar þjónustumiðstöðvar. Þetta hafði mikilvæg 

áhrif á þróun mála í kjölfar þessara náttúruhamfara. 

Mynd 7: Endurreisnarteymi Árborgar  

Heimild: Sveitarfélagið Árborg, 2009-b 
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Þennan fimmtudag eru líka samþykkt ný lög um almannavarnir þannig að við erum annars 

vegar með LVN skjalið sem í dag er orðið mjög mikilvægt skjal í vinnunni og síðan erum 

við að fá ný lög um almannavarnir. Og þar kom til það sem nefnt er tímabundnar 

þjónustumiðstöðvar. Hugmyndin með þeim var að opna stað þar sem að íbúarnir fengju 

allar upplýsingar, fengju kannski ekki alla þjónustuna en upplýsingar um alla þjónustuna 

sem var í boði (Víðir Reynisson, 2018). 

 Á fundi sem haldinn var með fulltrúum almannavarnanefndar Árborgar og nágrennis, 

nefndanna í Hveragerði og í Ölfusi, fulltrúum fá Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra auk 

fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga daginn eftir jarðskjálftann, þann 30. maí 2008, 

kynntu fulltrúar AVR fyrstu áform um opnun þjónustumiðstöðvar í samræmi við nýsamþykkt 

almannavarnalög. Strax að kvöldi þess dags hófu bæjarstjóri og bæjarritari í Árborg ásamt 

fulltrúum Almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og starfsmanni frá eignadeild 

sveitarfélagsins undirbúning fyrir opnun slíkrar miðstöðvar á Selfossi (Sveitarfélagið Árborg, 

2008-c).  

Þjónustumiðstöðin á Selfossi var opnuð kl. 9 að morgni laugardagsins 31. maí og höfðu 

bæjarstjóri og bæjarritari umsjón með rekstri miðstöðvarinnar fyrstu dagana, eða þar til 

ráðinn var verkefnisstjóri til að stýra starfseminni fyrir hönd dómsmálaráðherra/almannvarna 

þann 3. júní. Fyrstu dagana komu til starfa í þjónustumiðstöðina fulltrúar frá Rauða krossinum, 

bæði frá Árnesingadeild og af höfuðborgarsvæðinu og fulltrúar frá svæðisstjórn 

björgunarsveitanna. Einnig höfðu nokkrir úr hópi kjörinna bæjarfulltrúa Árborgar viðveru í 

þjónustumiðstöðinni fyrstu dagana auk þess sem ýmsir millistjórnendur hjá sveitarfélaginu og 

fulltrúar Fjölskyldumiðstöðvarinnar skiptu þar með sér störfum (Sveitarfélagið Árborg, 2008-

c).  

Áfallahjálp/sálræn skyndihjálp var veitt í þjónustumiðstöð fyrstu daga og vikur eftir 

skjálftann og að mati verkefnisstjóra þjónustumiðstöðvarinnar er það heppilegt fyrirkomulag 

vegna þess að það fylgi því síður „merking“ (stigmatisering) sem fólk geti af ýmsum ástæðum 

verið mjög viðkvæmt fyrir. Þjónustumiðstöðin hafi verið að hluta til eins og „opið hús“ þar sem 

fólk kom í ýmsum erindagjörðum (Ólafur Örn Haraldsson, 2018). Rannsóknir hafa einmitt sýnt 

að ótti við stigmatiseringu geti hamlað því að fólk leiti sér aðstoðar vegna slíkra persónulegra 

mála (Newburn, 1993). 

Í skýrslu verkefnisstjóra þjónustumiðstöðvar vegna jarðskjálfta á Suðurlandi í maí 2008 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2010) eru settar fram almennar niðurstöður um rekstur 

miðstöðvarinnar. Þar er verkefnum þjónustumiðstöðvarinnar skipt í fjóra þætti. Í fyrsta lagi 
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þátttöku fagaðila í fyrstu viðbrögðum, aðstoð við sveitarfélög með samhæfingu og að greiða 

fyrir tengslum þeirra við fulltrúa ríkisins, í öðru lagi að taka á móti fólki og veita því aðstoð og 

upplýsingar, reka erindi þess gagnvart til dæmis opinberum aðilum og tryggingafélögum, í 

þriðja lagi að taka við málum vegna tjóna sem ekki féllu undir hefðbundin tryggingakerfi og 

fylgja þeim málum eftir í þar til gerðum farvegi, loks hafði starfsfólk þjónustumiðstöðvar 

umsjón með samræmingu ýmissa mála hjá aðilum á svæðinu eins og til dæmis sveitarfélaga, 

ríkisstofnana og félagasamtaka (Ólafur Örn Haraldsson, 2010).  

Gildi þjónustumiðstöðvarinnar var að mati viðmælenda í þessari rannsókn gríðarlega 

veigamikið jafnt fyrir íbúa svæðisins sem og hina fjölmörgu viðbragðs- og úrvinnsluaðila.  

Þetta var alveg tímamótavinna held ég, þetta var eiginlega hástökk án atrennu því að þessi 

kerfi voru ekkert til (Ólafur Örn Haraldsson, 2018). 

Og þessi þjónustumiðstöð hún var hreint frábær, og við tókum þátt í þeirri vinnu 

(Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

Ég held að þjónustumiðstöð sé bara alveg ofboðslega merkilegt fyrirbæri og virkar, alveg 

gjörsamlega (Jóhanna Róbertsdóttir, 2018).  

Við höfum notað þetta í öllum hamförum síðan og þetta var einn svona lykillinn að 

tengingu, eiginlega langsterkasta tengingin sem varð síðan við félagsþjónustu 

sveitarfélaga (Víðir Reynisson, 2018). 

Viðmælendur (2018) voru sammála um að með þjónustumiðstöðinni hafi verið skapaður 

vettvangur og farvegur fyrir samstarf og samræmingu helstu viðbragðsaðila, bæði þeirra sem 

komu til að sinna verkefnum fyrstu dagana eftir hamfarirnar og þeirra sem síðan tóku 

verkefnin inn í langtímafasa og þannig varð þjónustan við íbúana og þolendur á svæðinu 

markvissari.  

8.2.3 Íbúafundir 

Eitt af því sem vel reyndist í kjölfar Suðurlandsskjálftanna árið 2000 var að halda íbúafundi. 

Sveitarfélagið Árborg stóð fyrir tveimur slíkum fundum sunnudaginn 1. júní 2008, öðrum á 

Selfossi og hinum á Eyrarbakka. Þar kynntu fulltrúar sveitarfélagsins, vísindamanna og annarra 

viðbragðsaðila stöðuna, fóru yfir atburði síðustu daga og svöruðu fyrirspurnum frá íbúum 

(Ríkislögreglustjóri almannavarnadeild og Lögreglustjórinn á Selfossi, 2009). Ákvörðun um að 

halda fundi var tekin af bæjaryfirvöldum en hvatning og ráðleggingar komu frá fulltrúum 

almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra sem voru á svæðinu og byggðu meðal annars á 

reynslu fólks frá árinu 2000. Starfsfólk félagsþjónustunnar tók þátt í fundunum og var til viðtals 
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fyrir íbúa sem þess óskuðu að loknum fundum. Íbúafundir voru að mati allra viðmælenda afar 

mikilvægur þáttur í viðbrögðum og úrvinnslu atburðanna. Á fundunum var mikilvægum 

upplýsingum miðlað og fólki gefið tækifæri til að hitta aðra í sömu aðstöðu og það hafi fyrir 

einhverja verið áfallahjálp í sjálfu sér.  

Þessir fundir sem voru haldnir með íbúunum þeir voru algjörlega nauðsynlegir. Þeir eru 

búnir að sanna sig hérna á Suðurlandi þessir íbúafundir. Það var mjög upplýsandi og gott 

(Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

Það voru haldnir þessir íbúafundir sem ég tel að séu bara mjög nauðsynlegir, fólk kom og 

fékk allar upplýsingar og fólk hafði orð á þessum íbúafundum sem bæjarstjórn var með. 

Það var bara ákveðið að upplýsa fólk og ef ég væri í þessum sporum í dag þá væri það 

fyrsta sem ég myndi segja, upplýsingar til almennings og halda þessa íbúafundi. Þarna kom 

fólk saman og það sköpuðust umræður á milli fólks bara í samfélaginu, ekki bara 

sérfræðingarnir við fólkið. Og maður hefur heyrt að fólk hafi verið mjög ánægt með þetta 

(Anný Ingimarsdóttir, 2018).  

Einnig voru haldnir ýmsir fundir til upplýsinga fyrir skilgreinda hópa og má þar nefna fundi 

með útlendingum búsettum í sveitarfélaginu, starfsfólki meðal annars grunn- og leikskóla, 

með foreldrum skólabarna og eldri borgurum svo dæmi séu nefnd (Sveitarfélagið Árborg, 

2009-b). Af orðum viðmælenda þessarar rannsóknar má ætla að íbúafundirnir hafi mögulega 

uppfyllt þarfir margra íbúa fyrir stuðning og upplýsingar og þeir hafi því síður þurft að leita til 

félagsþjónustunnar eða eftir áfallahjálp sem boðið var upp á. Þá megi líta svo á að þeir hafi 

falið í sér viðurkenningu frá stjórnendum sveitarfélagsins á því að íbúar væru að ganga í 

gegnum áfall og mögulega erfiðleika í kjölfar þess og stjórnvöld vildu mæta þörfum þeirra eftir 

bestu getu. Boðun þessara funda hefur því líklega haft áhrif á umfang og eðli þeirra verkefna 

sem félagsþjónustan fékk í kjölfar jarðskjálftans (viðmælendur rannsóknarinnar, 2018). 

8.2.4 Húsnæðismál 

Niðurstöður erlendra rannsókna (Bolin og Stanford, 1998; Pyles, 2007) benda til þess að 

aðstoð við grundvallarþætti eins og húsnæðismál séu veigamikill þáttur í störfum 

félagsráðgjafa í kjölfar áfalla. Reynslan frá Suðurlandsskjálftanum árið 2000 hafði sýnt hversu 

mikilvægt væri að sveitarfélögin kæmu strax í upphafi að húsnæðismálum þeirra sem verða 

fyrir tjóni en þau eru eins og fram hefur komið lögbundið verkefni félagsþjónustu sveitarfélaga 

samkvæmt XII kafla laga nr. 40/1991 (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 

2002; lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Sú varð einnig raunin í Árborg árið 
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2008. Orð framkvæmdastjóra Fjölskyldumiðstöðvarinnar undirstrika þetta mikilvæga hlutverk 

félagsþjónustunnar í húsnæðismálum: 

Alltaf var einhver okkar til staðar í þjónustumiðstöðinni, fyrst og fremst út af 

húsnæðismálunum. Það að hjálpa fólki sem var í ónýtum húsum varð síðan eitt 

aðalhlutverk okkar í félagsþjónustunni (Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

Endurreisnarteyminu sem skipað var þann 4. júní 2008 var meðal annars ætlað að sjá til 

þess að við úrvinnslu áfallsins væri virðingar gætt gagnvart fólki og eigum þess. Þar sem 

húsnæðismál íbúa eru mjög veigamikill þáttur í viðbrögðum og endurreisn í kjölfar jarðskjálfta 

þá var sett á fót sérstakt húsnæðisteymi sem starfaði þvert á klasana (Ragnheiður 

Hergeirsdóttir, 2008). Ákvörðun um að setja á stofn sérstakt húsnæðisteymi í Árborg 2008 var 

tekin af bæjarstjóra og bæjarritara í samráði við framkvæmdastjóra Fjölskyldumiðstöðvar og 

byggði meðal annars á reynslu annarra viðbragðsaðila frá jarðskjálftunum árið 2000 

(Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). Teymið var skipað framkvæmdastjóra 

Fjölskyldumiðstöðvarinnar, skipulags- og byggingafulltrúa Árborgar og ritara bæjarstjóra. 

Meginhlutverk teymisins var að útvega leiguhúsnæði fyrir þær fjölskyldur eða einstaklinga sem 

þurftu að flytja úr húsnæði sínu vegna skemmda af völdum skjálftans (Ragnheiður 

Hergeirsdóttir, 2008).  

8.3 Greining  

Við greiningu viðtala og skráðra upplýsinga er stuðst við fjögur þemu úr greiningarfasa 

Crisemart eins og fram hefur komið hér að framan.  

8.3.1 Viðbúnaður og forvarnir  

Það er samhljómur um það meðal fræðimanna og viðbragðsaðila að undirbúningur, 

viðbúnaður og forvarnir skipta miklu máli þegar samfélagsáföll verða (Gillespie og Danso, 

2010; Sólveig Þorvaldsdóttir og fleiri 2008; Tesh, 2015; Tierney, 2014; Zakour, 2010).  

Áætlanir almannavarnanefnda sveitarfélaga árið 2008 tóku fyrst og fremst til þess hvernig 

standa ætti að björgun mannslífa og koma í veg fyrir frekara tjón á fólki og mannvirkjum. 

Minna fór fyrir áætlunum um langtímaaðgerðir þrátt fyrir þá reynslu sem safnað hafði verið 

hér á landi í kjölfar hamfara, sérstaklega eftir 2000 (Ásthildur Elva Berharðsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2008). 
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Í viðtölum við starfsfólk félagsþjónustunnar í Árborg kom fram að þegar 

Suðurlandsskjálftinn varð í maí 2008 voru ekki til sérstakar áætlanir eða leiðbeiningar um 

hvernig félagsþjónustan skyldi bregðast við í kjölfar samfélagslegra áfalla. Hins vegar er áréttað 

hér að samkvæmt svonefndri sviðsábyrgðarreglu í almannavarnalögum þá sinnir 

félagsþjónustan skyldum sínum í samræmi við lög og reglugerðir á öllum tímum, líka 

almannavarnatímum. Aðspurð um hvort einhver undirbúningur hefði verið hjá 

félagsþjónustunni til að hún væri betur undir það búin að takast á við afleiðingar jarðskjálfta, 

í ljósi þess að alltaf megi búast við slíkum hamförum á þessu svæði, sagði framkvæmdastjóri 

Fjölskyldumiðstöðvarinnar „Nei, ég man ekki eftir því. Ég held að það hafi nefnilega ekki verið 

gert. Og samt var skjálfti árið 2000“ (Ragnheiður Thorlacius, 2018). Einnig kom fram í viðtölum 

að félagsþjónustan hefði ekki þekkt sérstaklega til starfsemi almannavarnanefndar svæðisins 

né heldur að hún hafi verið þátttakandi í undirbúningi á sviði almannavarna áður en 

jarðskjálftinn varð.  

Hjá félagsráðgjöfum kom fram að þeir hefðu upplifað ákveðna óvissu um hlutverk sitt í 

kjölfar hamfaranna, hvort það væri annað eða meira en dagsdaglega og að þeir telji að krafta 

þeirra hefði mátt nýta betur.  

En svona eftir á að hyggja þá hefði verið gott að hafa svona skipulagt, stundum hugsaði 

maður „á ég að vera að gera eitthvað meira...ég er ekki að gera neitt sérstakt vegna 

skjálftans“...(Anný Ingimarsdóttir, 2018). 

Í Suðurlandsskjálftanum þá, ég upplifði mig, að ég væri alltaf að bíða eftir því að hafa meira 

að gera eða að ég væri beðin um að gera meira tengt skjálftanum (Katrín Þorsteinsdóttir, 

2018). 

Þó svo að ekki hafi verið fyrirliggjandi leiðbeiningar um fyrstu viðbrögð félagsþjónustunnar 

þá beindist athygli viðmælenda rannsóknarinnar að því að huga að samstarfsfólkinu og síðan 

þeim sem bjuggu í íbúðum aldraðra á Selfossi. Þar sem atburðurinn varð í lok hefðbundins 

vinnudags þá gat flest starfsfólk í framhaldinu farið til síns heima og vitjað fjölskyldu og 

heimilis, enda ekki fyrirliggjandi leiðbeiningar eða áætlanir hjá félagsþjónustunni um annað. 

Þegar leið á kvöld skjálftadagsins ákvað deildarstjóri almannavarnadeildar að líta yfir 

skýrslu sem skrifuð var fyrir Almannavarnir um Suðurlandsskjálftann árið 2000 og fara yfir þær 

ábendingar sem þar voru um hvað betur hefði mátt fara í viðbrögðum og úrvinnslu skjálftanna 

árið 2000. Skýrslan var skrifuð af Sólveigu Þorvaldsdóttur og Ásthildi Elvu Bernharðsdóttur sem 

eins og fram hefur komið voru ásamt fleirum höfundar LVN leiðbeininganna. 
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Það sem ég gerði þá var að ég tók upp skýrsluna sem var skrifuð eftir jarðskjálftana 2000. 

Það voru ef ég man rétt 12 atriði sem voru svona tekin fram sem betur máttu fara. Ég fór 

yfir þau og bar saman, hérna er það sem gekk vel þá og við erum að gera það en hér eru 

þessi 12 atriði sem betur máttu fara árið 2000 og nú ætlum við að fara markvisst í gegnum 

þau (Víðir Reynisson, 2018). 

Viðmælendur rannsóknarinnar nefndu flestir mikilvægi þeirrar reynslu og þekkingar sem 

viðbragðsaðilar frá AVR og fleiri bjuggu yfir og nýttist vel í viðbrögðum við jarðskjálftanum 

2008. Hins vegar kom fram í viðtölum við starfsfólk Fjölskyldumiðstöðvarinnar að beinn 

undirbúningur, þ.e. viðbúnaður og forvarnir, hafi ekki farið fram ef frá er talið að það þekkti til 

almennra leiðbeininga um viðbrögð við jarðskjálftum og rýmingaráætlanir. 

8.3.2 Hverjir tóku ákvarðanir?  

Atburðurinn varð á þeim tíma dags og árstíma að starfsemi grunn- og framhaldsskóla var ekki 

í gangi og flest leikskólabörn við það að verða sótt í lok dags. Því reyndi lítið á rýmingar og 

fyrstu viðbrögð starfsfólks sveitarfélagsins vegna þessa aldurshóps ef frá eru taldir leikskólar 

en þar gekk almennt vel að leysa úr málum. Töluverð óreiða var í húsnæði leikskólanna og 

hluti starfsfólksins átti erfitt með að mæta til vinnu daginn eftir, ýmist vegna aðstæðna heima 

eða síns eigin andlegs ástands eða ættingja. Framkvæmdastjóri Fjölskyldumiðstöðvar tók í ljósi 

þess og í samráði við aðra stjórnendur þá ákvörðun að leikskólar yrðu lokaðir daginn eftir 

skjálfta (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 

Verkefnisstjóri félagslegra úrræða tók strax þá ákvörðun að fara að íbúðum fyrir eldri 

borgara við Grænumörk á Selfossi til aðstoðar þeim sem þar voru en eins og fram hefur komið 

gáfu almannavarnir út tilmæli um að fólk væri ekki inni í húsum. Ekki lá fyrir viðbragðsáætlun 

um hvernig starfsfólk ætti að forgangsraða verkefnum sínum í þessum efnum en á heildina 

litið er það mat starfsfólks Fjölskyldumiðstöðvarinnar að þetta hafi þrátt fyrir það að mestu 

gengið vel fyrir sig (Anný Ingimarsdóttir, 2018; Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018).  

Þegar jarðskjálftinn varð þá var ég verkefnisstjóri yfir málaflokki aldraðra og fatlaðra og 

fyrsta sem ég gerði var að ég fór beint út í Grænumörk. Þar sem eru íbúðir fyrir eldri 

borgara í þremur húsum (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018). 

Íbúar Grænumarkar þurftu að hafast við utandyra um tíma en margir fóru til ættingja og vina 

sem bjuggu á svæðinu og nokkrir leituðu í fjöldahjálparstöð Rauða krossins. Í einhverjum 

tilvikum neitaði fólk að yfirgefa íbúðir sínar og sumir voru ósáttir við að þurfa að rýma 

húsnæðið. Starfsfólk félagsþjónustunnar var íbúum og starfsfólki Grænumarkar til stuðnings í 
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kjölfar skjálftans og aðstoðaði þá við að ná sambandi við aðstandendur sína auk þess að veita 

upplýsingar um hvert fólk gæti leitað varðandi tjón eða frekari aðstoð.  

Það var náttúrulega gott veður akkúrat þennan dag. En svona eftir á...maður veltir fyrir 

sér...ef það hefði verið tíu stiga gaddur, hvernig við hefðum gert þetta. (Anný 

Ingimarsdóttir, 2018) 

Strax á fyrstu dögum eftir skjálftann tóku stjórnendur Fjölskyldumiðstöðvarinnar þá 

ákvörðun að fulltrúar félagsþjónustunnar hefðu viðveru í þjónustumiðstöðinni sem opnuð var 

á öðrum degi eftir hamfarirnar (Ragnheiður Thorlacius, 2018). Í fyrstu voru hugmyndirnar þær 

að frá þjónustumiðstöð kæmu einhvers konar tilvísanir til félagsþjónustunnar en mjög fljótlega 

var horfið frá því þar sem það var talið óþarflega flókið fyrir íbúa og starfsmenn hófu viðveru í 

þjónustumiðstöðinni (Anný Ingimarsdóttir, 2018). Þannig var íbúum auðveldaður aðgangur að 

félagsþjónustunni og sérþekking starfsmanna hennar nýttist vel í samstarfinu sem fram fór í 

þjónustumiðstöðinni auk þess sem mikilvægt framlag félagsþjónustu sveitarfélaga varð 

skýrara í þeim verkefnum sem almannavarnir og aðrir viðbragðsaðilar voru að sinna (Ólafur 

Örn Haraldsson, 2018; Víðir Reynisson, 2018). Hugmyndir um tilvísanir höfðu sprottið úr 

umræðum um hvernig best væri að halda skráningu um þau verkefni sem félagsþjónustan 

fengi. Félagsráðgjafarnir ásamt framkvæmdastjóra tóku ákvörðun um að erindi sem bærust 

þeim í þjónustumiðstöðina og ekki væri hægt að afgreiða þar færðust inn í Ráðhúsið (skrifstofu 

félagsþjónustu) og þar væru þau meðhöndluð og skráð í samræmi við hefðbundna starfshætti 

(Anný Ingimarsdóttir, 2018). Sú ákvörðun að sérfræðingar félagsþjónustunnar tækju þátt í 

þjónustumiðstöðinni og síðan aðlögun og notkun LVN leiðbeininganna þar sem hlutverk og 

mikilvægi félagsþjónustu er sett fram á skilmerkilegan hátt markaði tímamót í viðbrögðum 

almannavarna og þjónustu við íbúa í kjölfar samfélagsáfalla, að minnsta kosti hvað varðar 

Suðurland. Í viðtali við þáverandi deildarstjóra almannavarna kom fram að þátttaka 

félagsþjónustunnar í störfum þjónustumiðstöðvar hefði í hans huga verið mjög veigamikil 

ákvörðun á þessum tíma (Víðir Reynisson, 2018). 

Og svona fram að þessum tímapunkti hafði ég ekki neitt hugsað sérstaklega um þátt 

félagsþjónustunnar í þessum áföllum. Og það náttúrulega skipti öllu máli að sveitarfélagið 

tók strax þá ákvörðun að setja þarna inn félagsþjónustustuðning (Víðir Reynisson, 2018) 

Í fyrst viku eftir jarðskjálftann var stofnað áfallateymi svæðisins, skipað fulltrúum fá 

velferðarstofnunum á svæðinu og átti það meðal annars að gera þær ráðstafanir sem þyrfti til 

að áfallahjálp gengi vel fyrir sig og þörfum fólks væri mætt á viðeigandi hátt. Þarna varð til 
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fyrsti vísir að þeim samstarfsteymum um áfallahjálp sem nú starfa í hverju lögregluumdæmi 

landsins. Teymið fundaði reglulega ásamt verkefnisstjóra þjónustumiðstöðvarinnar þar sem 

farið var yfir skipulag og framkvæmd áfallahjálpar og þörfin metin reglulega en teymið starfaði 

fram eftir sumrinu 2008. Teymið samþykkti að frá og með 1. júlí skyldi áfallahjálpin flytjast úr 

þjónustumiðstöðinni á Selfossi yfir á Heilbrigðisstofnun Suðurlands og var breytingin kynnt í 

fjölmiðlum á svæðinu og á heimasíðum sveitarfélagsins og Heilbrigðisstofnunarinnar 

(Sveitarfélagið Árborg, 2008-d; Ólafur Örn Haraldsson, 2010).  

8.3.3 Túlkun og skilgreining á vandanum  

Samkvæmt almannavarnalögum gildir, eins og fram hefur komið, svonefnd sviðsábyrgðarregla 

sem þýðir hér að félagsþjónusta sinnir áfram sínum daglegu og lögboðnu verkefnum við 

samfélagsleg áföll og í kjölfar þeirra. Sum verkefnanna verða þyngri og önnur dragast 

mögulega saman og síðan geta bæst við ný verkefni og áður óþekktar eða lítt þekktar 

aðstæður. Í lögum um félagsþjónustu eru skilgreind ákveðin verkefni sem félagsþjónustu ber 

að sinna en hins vegar hafa sveitarfélög mikið sjálfræði í þeim efnum (Anna Guðrún 

Björnsdóttir, e.d.; Ragnheiður Thorlacius, 2009; Guðný Björk Eydal og Halldór Guðmundsson, 

2012). Túlkun sveitarfélaga á hlutverki félagsþjónustu er víðast sambærileg hér á landi enda 

eiga þau margháttað samráð um það, meðal annars á vegum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga.  

Eins og fram er komið þá fóru millistjórnendur í félagsþjónustunni fyrst í það að kanna 

stöðuna hjá sínu starfsfólki, hvort það væri heilt og hvernig líðan þess væri. Ekki voru 

fyrirliggjandi viðbragðsáætlanir um hvernig bregðast skyldi við í framhaldinu þannig að 

ákvarðanir sem stjórnendur tóku byggðu á þeirra daglegu verkefnum og skyldum. Þannig fór 

til dæmis verkefnisstjóri félagslegra úrræða mjög fljótlega eftir skjálftann í íbúðir aldraðra við 

Grænumörk á Selfossi til aðstoðar og verkefnisstjóri félagslegrar ráðgjafar kom þangað líka 

eftir að hafa gengið úr skugga um að starfsfólk Fjölskyldumiðstöðar væri óhult (Anný 

Ingimarsdóttir, 2018; Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018).  

Viðbragðsaðilar og starfsfólk sveitarfélaga sem verða fyrir samfélagslegu áfalli eru í 

flestum tilfellum líka þolendur og því getur sú aðstaða komið upp að viðkomandi starfsmenn 

geti ekki sinnt sínum störfum vegna ýmiss konar aðstæðna sem geta skapast í kjölfar hamfara. 

Mikilvægt er þá að hægt sé að fá aðstoð frá sérfræðingum sem staðsettir eru utan þess svæðis 

sem fyrir áfallinu varð.  
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Þegar að atburðurinn verður þá getur félagsmálastjórinn verið bara out, eða einhver annar 

og þess vegna þarf þetta að vera teymi, ekki bara einn sem á að sjá um að allt sé gert 

heldur það vita bara allir hvað fer í gang og þá eru allir virkjaðir (Katrín Þorsteinsdóttir, 

2018). 

Ekki var tekin ákvörðun í félagsþjónustunni á þessum tíma um að leita aðstoðar út fyrir 

svæðið vegna verkefna félagsþjónustunnar né heldur mundu viðmælendur til þess að það hafi 

komið til tals. Í viðtölum kom fram að framlag sérfræðinga vegna áfallahjálpar, frá Rauða 

krossinum og frá sérfræðingum úr samráðshópi áfallahjálpar á landsvísu, hafi mögulega að 

einhverju leyti mætt slíkum þörfum. Hins vegar hefði getað skapast þörf fyrir enn meiri 

utanaðkomandi aðstoð ef til dæmis skjálftinn hefði orðið á öðrum árstíma eða valdið meira 

tjóni (Anný Ingimarsdóttir, 2018; Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018; Ragnheiður Thorlacius, 

2018).  

8.3.4 Lærdómur  

Aðkoma félagsþjónustu 

Félagsráðgjafar sem rætt var við töldu að félagsþjónustan hefði í krafti sinnar þekkingar og 

reynslu getað komið meira að úrvinnslu í kjölfar jarðskjálftans, bæði á fyrstu stigum og síðari 

auk þess að fylgja málum lengur eftir. Til þess hefði hins vegar þurft að vera fyrirliggjandi 

áætlun og leiðbeiningar um hvað og hvernig það færi fram og tryggt væri að allir starfsmenn 

þekktu sitt hlutverk sem viðbragðsaðila.  

Í Suðurlandsskjálftanum hefði mátt setja okkur enn meira inn í og láta okkur taka enn meiri 

þátt af því að mér fannst við frekar vera settar til hliðar heldur en að taka okkur meira inn 

í það. Mér fannst ég alveg hafa burði til þess að gera það...og kannski á vettvangi að 

félagsþjónustan væri sýnilegri fyrir íbúana (Katrín Þorsteinsdóttir, 2018). 

Í máli fulltrúa annarra viðbragðsaðila kom fram að samstarf við félagsþjónustuna í Árborg hafi 

gengið vel og mikilvægi félagsþjónustu í heildarmyndinni hafi komi vel í ljós við úrvinnslu í 

kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008. Verkefnisstjóri Almannavarna sem er einn reynslumesti 

fulltrúi viðbragðsaðila hér á landi vegna náttúruhamfara komst svo að orði: 

Félagsþjónustan er auðvitað mjög stór og miklu stærri þáttur heldur en ég hafði áttað mig 

á, kannski bara af því að hún var svona …einhvers staðar í skugganum fyrir okkur af því að 

hún er að koma inn…yfirleitt svona á þeim stigum sem við erum löngu farin frá verkefninu. 

Við vorum í fínum tengslum við heilbrigðisþjónustuna varðandi áfallahjálp og sálrænan 

stuðning, en svo bara um leið og málin færðust til annarra fagaðila þá bara varð þetta að 

móðu svona fyrir okkur (Víðir Reynisson, 2018).  
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Félagsþjónusta sveitarfélaga gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að félagslegum og 

sálfélagslegum þáttum. Sálrænna og félagslegra afleiðinga jarðskjálftans á einstaklinga gætti í 

sumum tilvikum lengi og töldu starfsmenn félagsþjónustunnar að æskilegt hefði verið að bjóða 

fólki upp á eftirfylgd í formi viðtala og íbúafunda af einhverju tagi nokkrum mánuðum eða 

jafnvel einu ári eftir skjálftann. Þá er ekki verið að tala um áfallameðferð sem lengi var í boði 

á Heilbrigðisstofnun Suðurlands í kjölfar skjálftans.  

Og ég myndi telja kannski að við þyrftum í aðeins lengri tíma eftir á, að bjóða stuðning, þá 

tækju allar stofnanir sig saman aftur, horfa á heildarmyndina, auglýsa, bjóða fólki að koma 

af því að slík mál koma til félagsþjónustunnar þegar litið er til lengri tíma (Anný 

Ingimarsdóttir, 2018). 

Slíka aðstoð væri hægt að bjóða í samstarfi við fulltrúa annarra stofnana og félagasamtaka og 

hafa hana á hlutlausum vettvangi þannig að því fylgdi engin „stimplun“ að koma á staðinn  

(Anný Ingimarsdóttir, 2018; Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018 ). Rannsókn Newburn á 

Hillsborough slysinu árið 1989 sýndi einmitt að ótti við að vera „dæmdur“ (e. stigma) væri ein 

af ástæðum fyrir því að þolendur leituðu ekki eftir aðstoð félagsráðgjafa þrátt fyrir þörf á 

félagslegri og sálfélagslegri aðstoð eftir slysið (Newburn, 1993). 

Viðbragðsáætlun 

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægt sé að hafa tiltæka viðbragðsáætlun þegar áföll 

verða. Starfsfólk þurfi að þekkja hana vel og það ætti að vera hluti af innleiðingarferli nýrra 

starfsmanna að kynna sér áætlunina. Það þurfi að tryggja að starfsfólk í félagsþjónustunni 

þekki viðbragðsáætlunina og einnig kom fram að félagsþjónustan þyrfti að undirbúa sig út frá 

sínu skipulagi og verkefnum. Þá væru reglulegar æfingar og endurskoðun áætlana nauðsynleg 

(Anný Ingimarsdóttir, 2018; Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018; Ragnheiður Thorlacius, 2018).  

Þú verður að kunna á hana, eins og meginreglur í stjórnsýslu og í barnaverndarstarfi, þú 

þarft að vita að þetta er það sem að fer í gang. Því ef til vill þarf að setja áætlun í gang um 

leið og hamfarir verða, strax á fyrsta degi (Ragnheiður Thorlacius, 2018).  

Að vera með þessa viðbragðsáætlun alveg á hreinu...ef ég lít til baka, margt gott sem við 

getum alveg horft á t.d. í jarðskjálftanum, við vorum að gera góða hluti. En eins og ég segi, 

vera með hana á hreinu (Anný Ingimarsdóttir, 2018). 

Í þessum viðbragðsáætlunum sem eru gerðar eftir árið 2008 þá er félagsþjónustan tekin 

með sem að skiptir mjög miklu máli. Ég tel það mjög mikilvægt að þessi áætlun, af því það 

er svo mikil hætta að hún sé lögð bara til hliðar...það þarf einu sinni til tvisvar á ári að taka 

starfsmenn og bara alla starfsmenn og fara yfir áætlunina. Það er ekki bara einn sem á að 

sjá um að allt sé gert heldur þurfa allir að vita hvað fer í gang og þá eru allir virkjaðir og 
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þess vegna þarf að taka hana upp 1-2 á ári og félagsþjónustan skilgreinir þar sitt innra 

skipulag sem að þessu snýr, það er klárlega það sem þarf að gerast (Katrín Þorsteinsdóttir, 

2018). 

Ýmiss konar aðstæður geta kallað á að nauðsynlegt sé fyrir félagsþjónustu sveitarfélaga, 

og aðra viðbragðsaðila á viðkomandi svæði, að eiga vísan stuðning og aðstoð til dæmis ef það 

verða alvarleg fjöldaslys, stórkostlegar náttúruhamfarir, ef veður er sérlega vont þegar 

samfélagsáföll verða eða aðgerðir standa yfir mjög langan tíma. Ekki má heldur horfa fram hjá 

því að margar félagsþjónustur á Íslandi eru fáliðaðar og sumar starfræktar á dreifbýlum og 

stórum landssvæðum og því mikilvægt að hafa áætlun um hvert hægt sé að leita eftir aðstoð. 

Einnig þurfa þeir sem þannig koma til starfa að geta gengið að upplýsingum og verkferlum sem 

búið er að vinna og prófa. 

Ef það hefðu orðið dauðsföll í hópi starfsmanna eða fjölskyldu þeirra, sem hefði gert fólkið 

bara óvirkt, þá veit ég ekki hvernig við hefðum komist út úr þessu. Þannig að miðað við að 

það getur gerst, þyrfti ekki að eiga eitthvað backup annarsstaðar á landinu. Þyrfti ekki 

svona kerfi að eiga vinasamfélag einhversstaðar annarsstaðar þar sem ekki er vá á sama 

tíma, bara til að grípa inn í. Svona eining getur orðið algjörlega óstarfhæf í einum 

jarðskjálfta eða einu eldgosi. En við vorum svo heppin að það gerðist ekki (Ragnheiður 

Thorlacius, 2018). 

Víðir Reynisson sem var deildarstjóri hjá almannavörnum árið 2008 hefur síðustu ár 

starfað sem verkefnisstjóri hjá almannavörnum á Suðurlandi og stýrt þar vinnu við gerð eða 

endurskoðun viðbragðsáætlana fyrir samfélagsleg áföll í 14 sveitarfélögum. Áætlanirnar eru 

gerðar að fyrirmynd LVN leiðbeininganna og er tillit tekið til ýmissa ábendinga og reynslu, ekki 

síst frá Árborg í kjölfar áfallanna 2008 (Víðir Reynisson 2018; Sólveig Þorvaldsdóttir 2018). Í 

viðtali við Víði kom fram að í vinnu hans síðustu ár með sveitarfélögum og almannavörnum á 

Suðurlandi við gerð viðbragðsáætlana vegna samfélagsáfalla þá hafi verið lögð áhersla á að öll 

sveitarfélögin á svæðinu hefðu sama form á áætlunum einmitt til þess að auðvelda þeim að 

veita aðstoð sín á milli (Víðir Reynisson, 2018).  

Frumkvæði og sýnileiki  

Í viðtölum kom fram hversu mikilvægt það hafi reynst að viðbragðsaðilar og yfirvöld hafi haft 

frumkvæði að því að upplýsa fólk og að kanna áhrif áfallsins á líðan og aðstæður þess. Þar má 

nefna aðgerðir eins og að banka upp á hjá öllum íbúum, að eiga frumkvæði að því að hafa 

samband við fólk úr tjónnæmum hópum og þá sem bjuggu í húsnæði sem varð óíbúðarhæft 

og að veita greinargóðar upplýsingar um stuðning og þjónustu sem félagsþjónustan og aðrir 
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viðbragðsaðilar veittu í kjölfar skjálftans. Þessi reynsla kemur heim og saman við niðurstöður 

rannsókna á mikilvægi þess að félagsráðgjafar og félagsþjónusta komið að vinnu í kjölfar 

samfélagslegra áfalla (Alston, Hazeleger og Hargreaves, 2019; Eydal og fleiri, 2016; Newburn, 

1993). 

Það reyndist vel að starfsfólk félagsþjónustu tæki þátt í starfsemi fjöldahjálparstöðvar og 

þjónustumiðstöðvar til að leiðbeina og aðstoða þá sem þangað leituðu. Málunum var vísað 

áfram inn í félagsþjónustu ef fólk þurfti á meiri aðstoð að halda en hægt var að veita í 

miðstöðvunum. Viðmælendur töldu æskilegt að skilgreina aðkomu félagsþjónustunnar að 

þjónustumiðstöð og fjöldahjálparstöðvum betur til að hlutverk og ábyrgð hvers og eins væri 

öllum hlutaðeigandi ljós. Einnig var þeirri hugmynd velt upp að starfsfólk félagsþjónustu hefði 

einhver auðkenni svo að aðrir gætu áttað sig á hverjir þeir væru, slíkt gæti einfaldað hlutina 

bæði fyrir þolendum og fyrir aðra viðbragðsaðila (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018).  

Virðing fyrir einstaklingnum 

Viðmælendur höfðu margir orði á hve nauðsynlegt það væri að allir viðbragðsaðilar væru 

meðvitaðir um að þolendur hefðu orðið fyrir áfalli og að sýna þyrfti aðgát og virðingu. Það á 

líka við um þá sem sjálfir upplifa ekki áfallið en koma til starfa á vettvangi á einhverju stigi 

viðlagahringrásarinnar.  

Þeir verða að kunna að koma inn af þessari hógværð og virðingu, þótt þeir viti nákvæmlega 

hvert þeir ætla og það verður að keyra þetta áfram með ákveðnum hraða og allt það, þá 

bara passaðu þig að búa ekki til núning og særa ekki fólk (Guðrún Pétursdóttir, 2018). 

Reynsla viðmælenda var líka sú að nauðsynlegt sé að viðbrögð og aðstoð í tjónamálum 

vegna húsnæðis sé vel skipulögð og sýna þurfi fólki sérstaka nærgætni í þeirri vinnu. Á það 

bæði við um aðkomu félagsþjónustu sveitarfélaga og annarra sem hafa með úrvinnslu þeirra 

mála að gera eins og fulltrúa annarra málaflokka hjá sveitarfélögum, fulltrúa trygginga og 

þeirra sem annast tjónamat og greiðslur á tjónum (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018; Ólafur 

Örn Haraldsson, 2018). 

Við reyndum að nálgast þessi mál á nærgætinn hátt í húsnæðisteyminu því þó þetta séu 

„bara“ hús þá getur það samt gengið nærri fólki að missa heimilið og svo húsið líka. Ég 

upplifði það mjög sterkt (Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

Fólk þarf jafnvel að bíða lengi eftir skoðun á húsnæðinu, svo tekur við bið eftir niðurstöðu 

matsins sem þá getur verið langt frá þeim væntingum sem fólk hafði og því hversu mikils virði 
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húsnæðið var eigendunum. Það þarf því að gæta virðingar og hluttekningar gagnvart þeim sem 

missa heimili og húsnæði (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018; Ólafur Örn Haraldsson, 2018).  

Þjónustumiðstöð  

Almannavarnir sjá um stofnun og rekstur þjónustumiðstöðva samkvæmt lögum nr. 82/2008. 

Verkefnisstjóri þjónustumiðstöðvarinnar 2008 telur mikilvægt að það sé utanaðkomandi aðili, 

eins og almannavarnir ríkisins, sem hafi umsjón með starfseminni til að gætt sé hlutleysis, 

sérstaklega þegar um styrki og bætur er að ræða. 

Ég held að það sé mjög nauðsynlegt að hafa festu og að til sé eitthvað regluverk í kringum 

þetta. Þetta eru viðkvæm mál og það er náttúrulega aldrei hægt að hafa allt alveg formlegt 

en þetta eru viðkvæm mál og erfið, það er mikið um samanburð og miklir fjárhagslegir 

hagsmunir þeirra sem verða fyrir tjóni og svo sveitarfélaga og ríkis þannig að öll formleg 

umgjörð þarf að vera skýr, hver á að borga miðstöðina og hvernig á að framkvæma þetta. 

Hvers lags tengsl á miðstöðin að hafa og við hverja og undir hvern heyrir hún. Mér fannst 

þetta mjög skynsamlegt að það er utanaðkomandi aðili sem að setur miðstöðina í gang. 

Ég held að það hefði verið óheppilegra ef að miðstöðin heyrði undir sveitarfélagið eða 

viðlagatryggingu til dæmis, bara til að gæta hlutleysis (Ólafur Örn Haraldsson, 2018). 

Þjónustumiðstöðin gafst vel að mati allra viðmælenda sem höfðu reynslu af starfi hennar. 

Jóhanna Róbertsdóttir kom ásamt fleiri fulltrúum frá Rauða krossinum að starfi í 

þjónustumiðstöðinni á Selfossi árið 2008. Hún telur að reynslan af því hafi verið mjög góð og 

samstarf þeirra aðila sem þar störfuðu saman fyrstu vikurnar hafi gengið vel þrátt fyrir að ekki 

hafi verið sérstakt fyrirkomulag á samráði. Í þjónustumiðstöð sem opnuð var í kjölfar gossins í 

Eyjafjallajökli 2010 þá hafi verið byggt á reynslunni frá 2008 meðal annars varðandi samráð og 

haldnir hafi verið reglulegir samráðsfundir þeirra aðila sem komu að starfseminni (Jóhanna 

Róbertsdóttir, 2018). 

En lærdómur sem ég allavega tók með mér úr þjónustumiðstöðinni 2008 áfram á aðra 

staði þar sem ég hef verið að vinna var hvað það er ofboðslega mikilvægt að hafa samráð. 

Til dæmis í Eyjafjallagosinu þá var alltaf samráð, á Heimalandi (Jóhanna Róbertsdóttir, 

2018). 

Meðferð viðkvæmra upplýsinga  

Í umræðu um meðferð persónuupplýsinga kom fram að full ástæða væri til að skoða þann þátt 

vandlega bæði út frá lögum, samskiptum og verklagi viðbragðsaðila þó svo lítið hafi reynt á 

það í kjölfar jarðskjálftans. Slíkar aðstæður geta komið upp til dæmis að félagsþjónustan þurfi 

að koma sér upp starfsstöð utan síns fasta húsnæðis og þurfi að vinna með viðkvæm 

trúnaðargögn þar. Einnig þurfi að huga að því hvernig standa skuli að miðlun upplýsinga milli 
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félagsþjónustu og annarra viðbragðsaðila um persónulega þætti eins og gæti komið upp 

varðandi sérstakar þarfir einstaklinga sem þarf að aðstoða. Þannig aðstæður geta komið upp 

við björgunar- og hjálparstörf og neyðaraðstoð en líka í framhaldi af þeim, þegar veita þarf 

aðstoð í kjölfarið og byggja þarf á aðstoð til dæmis sjálfboðaliða á vettvangi.  

Skráning og formleg lok endurreisnartímabils 

Í Handbók Sveitarfélagsins Árborgar um viðbrögð við samfélagsáföllum (Sveitarfélagið Árborg, 

2009-b) eru leiðbeiningar um að endurreisnarteymi (sbr. mynd nr. 7) skuli taka saman fyrir 

bæjarstjórn upplýsingar um framvindu og áætlanir í endurreisn með reglubundnum hætti. 

Tímasetningar eru miðaðar við að í fyrstu séu slíkar upplýsingar veittar nokkuð þétt, daglega í 

upphafi, þá mánaðarlega, síðan eftir hálft ár og loks árlega í allt að fimm árum eða lengur ef 

nauðsynlegt er (Sveitarfélagið Árborg, 2009-b). Sambærilegar leiðbeiningar eru í drögum að 

endurskoðaðri áætlun frá árinu 2018 (Sveitarfélagið Árborg og Lögreglustjórinn á Suðurlandi, 

2018).   

Stöðuskýrslur sem unnar voru hjá sveitarfélaginu eru óbirt vinnuskjöl en rannsakandi fékk 

góðfúslega aðgang að skýrslum sem fjölluðu um stöðuna á sviði velferðarmála auk 

stöðuskýrslu stjórnsýslusviðs sem gerð var mánuði eftir skjálftann. Framkvæmdastjóri 

Fjölskyldumiðstöðvar tók saman stöðuskýrslur fyrir velferðarklasa/velferðarpúls reglulega 

fyrsta árið eftir skjálftann en frá haustinu 2008 var áhersla samantekta einnig á afleiðingar 

bankahrunsins. Slíkar skýrslur geta gegnt lykilhlutverki fyrir lærdómsfasa samkvæmt 

viðlagahringrásinni og geymt mikilvægar upplýsingar fyrir uppfærslu áhættugreininga, 

forvarnir og gerð viðbúnaðaráætlana. 

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt sé að aðgerðir í kjölfar áfalla hafi ákveðinn endapunkt 

til dæmis með formlegri yfirlýsingu hlutaðeigandi stjórnvalds um að nú hafi samfélagið náð 

sínum fyrri styrk og lífið hafi færst í eðlilegt horf (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2008). Rúmum fjórum mánuðum eftir jarðskjálftann reið næsta áfall yfir 

samfélagið, bankahrunið, og aðgerðir og eftirfylgd á vegum félagsþjónustu Árborgar vegna 

jarðaskjálftamála runnu að nokkru leyti saman við úrvinnslu mála sem komu upp í kjölfar 

hrunsins. Sumarið 2008 var gerð stöðuskýrsla fyrir Fjölskyldumiðstöðina (og þar með 

félagsþjónustu) vegna skjálftans en eins og fram hefur komið var sjónum síðan meira beint að 

afleiðingum og áhrifum efnahagsástandsins á aðstæður íbúa og viðbrögð og endurreisn vegna 

þessara tveggja áfalla renna að mörgu leyti saman.  



107 

Þann 29. maí 2018, þegar 10 ár voru liðin frá jarðskjálftunum stóð Rannsóknarmiðstöð í 

jarðskjálftaverkfræði fyrir opnu húsi í samvinnu við Árborg. Þar voru flutt erindi um skemmdir 

vegna Suðurlandsskjálfta 2000 og 2008 og um hlutverk björgunarsveita í jarðskjálftanum 2008 

(Ásta Stefánsdóttir, munnlegar upplýsingar, 2018). 

Viðmælendur minntust þess ekki að mörkuð hafi verið sérstök lok endurreisnar vegna 

Suðurlandsskjálftans og ekki er að finna upplýsingar um það í öðrum gögnum sem liggja fyrir í 

rannsókninni.  
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9 Tilvik 2 – Bankahrunið 6. október 2008 

Fyrsta vika októbermánaðar árið 2008 var afdrifarík en þá urðu þrír stærstu bankarnir á Íslandi 

gjaldþrota og voru teknir yfir af íslenska ríkinu. Í kjölfarið varð stærsta efnhagskreppa sem 

orðið hefur á Íslandi á lýðveldistíma, fjöldi fólks missti atvinnu sína, þúsundir fjölskyldna misstu 

húsnæði sitt og margir bjuggu við mikið öryggisleysi í lengri eða skemmri tíma (Stefán Ólafsson 

og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012).  

Aðdragandi bankahrunsins var nokkur en haustið 2007 féll íslenska krónan og aðgangur 

að erlendu lánsfjármagni drógst verulega saman. Næstu mánuði á eftir fór bankakreppa í 

Evrópu stigvaxandi og bankar í Bandaríkjunum stefndu í þrot. Á þessum tíma námu erlend 

innlán íslensku bankanna um áttföldum gjaldeyrisforða Seðlabanka Íslands, vaxandi óróri var 

á fjármálamarkaði og íslenska krónan hélt áfram að falla. Um miðjan september 2008 varð 

hinn alþjóðlegi fjárfestingabanki Lehman Brothers gjaldþrota. Fljótlega eftir það eða hinn 28. 

september yfirtók íslenska ríkið 75% hluta í Glitni, einum þriggja stærstu bankanna á Íslandi 

og hafinn var einhver stærsti óvissuferill íslensku þjóðarinnar frá stofnun lýðveldisins 

(Guðmundur Jónsson og Magnús Sveinn Helgason, 2013). Í umræðu um atburðinn er gjarnan 

notað orðið/hugtakið hrun notað fyrir þetta áfall og verður það gert að jafnaði hér eftir í 

þessari ritgerð. 

Mánudaginn 6. október 2008 ávarpaði þáverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, 

íslensku þjóðina í beinni útsendingu ríkissjónvarpsins. Skilaboð ráðherrans til þjóðarinnar voru 

alvarleg, það duldist engum sem á hlýddi. Í máli hans kom fram að íslensku fjármálakerfi stæði 

veruleg ógn af ástandi efnahagsmála í heiminum, íslensku bankarnir riðuðu á barmi gjaldþrots 

og íslensk stjórnvöld leituðu allra leiða til að verja land og þjóð sem best fyrir mögulegum 

áföllum af þessum sökum. Næstu daga og vikur á eftir ríkti mikil óvissa í íslensku efnhagslífi og 

daglegu lífi fólks (Jón Gunnar Bernburg, 2016). 

Í skýrslu sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (HÍ) og Hagfræðistofnun HÍ unnu fyrir 

forsætisráðuneytið (2009) kemur m.a. fram að á árunum 1990 til 2008 jukust skuldir íslenskra 

heimila mjög hratt, sérstaklega á árunum 2003 til 2005 og hefur því til skýringa m.a. verið bent 

á að bankarnir hófu þá að bjóða lán til húsnæðiskaupa. Staða heimilanna var því viðkvæm 

haustið 2008 (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 

2009). Aðgangur að húsnæðislánum í erlendri mynt jókst verulega á árunum fyrir hrun og ekki 

síst til lág- og millitekju heimila. Í niðurstöðum rannsóknar sem unnin var af sérfræðingum 
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Seðlabanka Íslands (2012) á skuldastöðu íslenskra heimila fyrir og eftir hrun er bent á að staða 

margra íslenskra heimila hafi verið orðin mjög viðkvæm strax í upphafi ársins 2007, ekki síst 

vegna aukinna erlendra húsnæðislána, en um 12,5% skuldugra heimila voru þá þegar komin í 

greiðsluerfiðleika (Seðlabanki Íslands, 2012). 

Í kjölfar hrunsins snarhækkaði verðbólga í landinu, skuldabyrgði heimilanna þyngdist 

verulega, stórlega dró úr kaupmátti hjá þjóðinni og atvinnuleysi fór úr einu prósenti í byrjun 

árs 2008 í um 9% þegar mest var árið 2009 (Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 

2012). 

Jón Gunnar Bernburg prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands (2016) hefur rannsakað 

orsakir og áhrif fjöldamótmæla sem urðu í kjölfar hrunsins, hina svo kölluðu 

búsáhaldabyltingu.1 Jón Gunnar bendir á að mótmælabylgju vegna heimskreppunnar hafi í 

rauninni verið hrundið af stað á Íslandi. Hér urðu efnhagshrunið og kreppan í kjölfarið 

alvarlegra en víðast í hinum vestræna heimi og fjöldamótmæli hófust hér á landi strax í október 

2008 og leiddu í janúar 2009 til þess að ríkisstjórnin fór frá völdum og við tók minnihlutastjórn 

sem sat til vors þegar haldnar voru kosningar. Óvissa og ótti greip um sig hjá almenningi um 

fjárhagslega stöðu og framtíð. Traust til margra opinberra stofnana hrundi og reiði óx gagnvart 

stjórnvöldum sem höfðu undanfarin ár einkavætt ríkisbankana og ýmis ríkisfyrirtæki auk þess 

að útvista fjölmörgum verkefnum sem hið opinbera hafði áður sinnt, án þess að sinna 

eftirlitsskyldu sinni og nauðsynlegri varúð þar sem um var að ræða velferð og afkomu lands og 

þjóðar (Jón Gunnar Bernburg, 2016). 

Óhætt er að segja að margir Íslendingar hafi búist við að áhrifanna gætti fljótt og þau gætu 

birst í vöruskorti, skorti á reiðufé og að ekki væri hægt að nota rafræn kort til viðskipta, að 

landið gæti einangrast og að ástandið gæti varað til einhvers tíma. Raunin varð sú að „lítið“ 

gerðist fyrstu mánuðina nema helst í þeim tilvikum sem fólk missti atvinnu vegna 

óvissuástandsins. Áhrifin voru lengi að koma fram og ekki lá ljóst fyrir til dæmis hjá 

félagsþjónustu sveitarfélaga hvernig unnt væri að bregðast við. Velferðarvaktin sem stjórnvöld 

settu á fót í byrjun árs 2009 sendi meðal annars til sveitarfélaga tilmæli og leiðbeiningar sem 

                                                        
1 Með búsáhaldabyltingu er átt við mótmæli og óeirðir almennings á Íslandi í kjölfar bankahrunsins, ekki síst á 
tímabilinu nóvember 2008 til janúar 2009 (Jón Gunnar Bernburg, Berglind Hólm Ragnarsdóttir og Sigrún 
Ólafsdóttir, 2010; Ingólfur V. Gíslason, 2014) 
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mörg sneru að þvi hvernig standa mætti vörð um velferð barna, barnafjölskyldna og ungt fólk 

(Ragnheiður Thorlacius, 2018; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Ríkisstjórn Íslands greip til fjölmargra úrræða til að milda áhrif hrunsins á heimilin í 

landinu. Á síðustu árum hefur verið sýnt fram á að viðbrögð og aðgerðir íslenskra stjórnvalda 

til að endurreisa samfélagið eftir hrunið hafi verið sérstakar að því leyti að beitt var blönduðum 

leiðum niðurskurðar og skattahækkana (Stefán Ólafsson, Arnaldur Sölvi Kristjánsson og 

Kolbeinn Stefánsson, 2012; Stefán Ólafsson, 2014). Stefán Ólafsson (2014) bendir á að 

sérstaða íslensku leiðarinnar út úr kreppunni hafi falist í því sem hann kallar 

endurdreifingarstefnu (e. redistribution) með áherslu á jöfnun og réttlæti gagnvart fólkinu í 

landinu. Í því fólust breytingar á dreifingu velferðarútgjalda og megin áhersla var lögð á að 

styðja tekjulægstu hópana og þá sem áttu í mestum erfiðleikum vegna hrunsins. Aðgerðir fólu 

meðal annars í sér breytingar á skattabyrgði, vinnumarkaðsúrræði og úrræði fyrir skuldsettar 

fjölskyldur og tekjulægstu hópana. Á hinn bóginn var dregið úr stuðningi við tekjuhærri hópa 

á ýmsum sviðum. Lægri og millitekjuhópar nutu því hærra hlutfalls velferðarútgjalda á sama 

tíma og hærri tekjuhópar lækkuðu, með öðrum orðum þá voru tekjutilfærslur til heimila 

auknar en þjónusta skert (Stefán Ólafsson, 2014). 

9.1 Sveitarfélagið Árborg haustið 2008 

Þegar íslensku bankarnir hrundu í október 2008 var úrvinnsla og endurreisn vegna 

Suðurlandsskjálftans þann 29. maí enn í fullum gangi hjá starfsfólki félagsþjónustunnar í 

Árborg. Húsnæðisteymi var enn að fullu starfandi og starfsfólk félagsþjónustunnar hafði verið 

undir miklu vinnuálagi mánuðina fyrir hrunið. Sumarið 2008 fór í gang vinna við að skrifa 

viðbragðs- og endurreisnaráætlun Árborgar ásamt gátlistum. Umfang verkefnisins var mikið 

hjá Fjölskyldumiðstöðinni sem bar ábyrgð á stórum málaflokkum og margir starfsmenn lögðu 

lóð sitt á vogarskálarnar undir forystu framkvæmdastjóra Fjölskyldumiðstöðvar. 

Uppbygging og endurbætur mannvirkja eftir jarðskjálftann voru umfangsmikið 

langtímaverkefni í sveitarfélaginu, skemmdir voru enn að koma fram og langt var í land með 

að lokið væri tjónamati á húsum og mannvirkjum. Reynt var að sinna úrvinnslu mannlega 

þáttarins sem best, ekki síst gagnvart viðkvæmum hópum. Þegar skólastarf hófst um haustið 

var áhersla á að gæta sérstaklega að líðan og heilsu barna og ungmenna í ljósi 

náttúruhamfaranna og sérstök verkefni fóru í gang sem ætlað var að styðja við íbúa. Áhersla 

var lögð á að halda vel utan um skráningu verkefna hjá sveitarfélaginu Árborg í tengslum við 
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skjálftann og að skrifaðar væru stöðuskýrslur með reglubundnum hætti til að halda utan um 

reynslu og þau áhrif sem skjálftinn hafði. Starfsfólk sinnti þeim verkefnum eftir bestu getu 

þrátt fyrir mikið álag. Eins og fram hefur komið í kafla um sveitarfélagið þá hafði verið mikil 

uppbygging og þensla árin fyrir hrun. Það hafði skilað sér í mikilli framkvæmdaþörf 

sveitarfélagsins vegna innviða sem skapaði aukið álagi á starfsfólk á öllum sviðum og þar var 

félagsþjónustan engin undantekning. Því má segja að boginn hafi verið að fullu spenntur 

haustið 2008 (Ragnheiður Thorlacius, 2018; Sveitarfélagið Árborg, e.d.-a). Mynd 8. sýnir 

hvernig hrunið gæti mögulega, útfrá sjónarhorni íbúa og félagsþjónustu, hafa uppfyllt viðmið 

Sundelius, Stern og Bynander um áfall sbr. kafla 2.  

 

Mikilvægum verðmætum ógnað Andleg heilsa fólks, fjárhagsleg afkoma einstaklinga, 

fyrirtækja og samfélags, öryggi, sjálfstæði og 

framtíð. 

Takmarkaður tími Mikil óvissa um hvað væri hægt að gera og hvort 

eitthvað ætti eða þyrfti að gera til að koma í veg fyrir 

fjárhagslegt tjón og annan skaða. 

Mikil óvissa Hversu mikil áhrif hafa orðið, hvar og hvernig. 

Hvernig munu þau koma fram, hvenær, hversu lengi 

og hvers vegna varð hrunið. 

Mynd 8. Hvernig uppfyllir hrunið viðmið Sundelius, Stern og Bynander um að um áfall sé að ræða, 
sjónarhorn íbúa og félagsþjónustu. 

 

9.2 Atburðarás 

29. september 2008  

Íslenska ríkið yfirtók 75% hlut í Glitni, einum þriggja stærstu bankanna á Íslandi og í kjölfarið 

skapaðist enn frekari óvissa í íslensku þjóðfélagi (Tíu ár frá hruni, 2018). 

3. október 

Í hádegisfréttum ríkisútvarpsins (RÚV) var viðtal við Gylfa Magnússon dósent í hagfræði við 

Háskóla Íslands þar sem hann lýsti þeirri skoðun sinni að íslenska bankakerfið væri komið í 

þrot, það væri tæknilega gjaldþrota. Viðtalið vakti mikil viðbrögð, fólk reyndi að taka peninga 

út úr bönkum og talað var um áhlaup á bankana sem reyndu að takmarka heimildir til úttekta 

(Tíu ár frá hruni, 2018).  
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4.-5. október  

Stöðug fundahöld stjórnvalda með hinum ýmsu fulltrúum fjármálastofnana, erlendra ríkja, 

stéttarfélaga, fræðafólks úr háskólasamfélaginu og fleiri. Stöðugar fréttir allra helstu fjölmiðla 

landsins og mikil spenna, órói og óvissa bjó um sig meðal fólks og mikill órói innan 

fjármálakerfisins og stjórnmálanna (Tíu ár frá hruni, 2018).   

6. október  

Kl. 16.00 Forsætisráðherra, Geir H. Haarde, ávarpaði íslensku þjóðina í beinni útsendingu á 

RÚV sjónvarp. Megininntak ávarpsins var að nú gengju efnahagslegar hamfarir yfir 

heimsbyggðina og íslensku bankarnir og fjármálakerfið í heild sinni færi ekki varhluta af því, 

stórar lánalínur til bankanna væru lokaðar og Kauphöll Íslands hefði lokað fyrir viðskipti með 

bankastofnanir. Íslensk stjórnvöld hefðu síðustu daga og vikur á undan unnið að því hörðum 

höndum í samvinnu við bankana sjálfa og aðra mikilvæga hagsmunaaðila að forða bönkunum 

frá hruni, sem ef að veruleika yrði, gæti mögulega dregið með sér allt íslenska fjármálakerfið. 

Ljóst væri orðið að íslenska ríkið þyrfti að grípa til björgunaraðgerða. Ráðherrann tiltók 

sérstaklega að ríkissjóður myndi tryggja að innistæður og séreignasparnaður landsmanna í 

bönkunum myndi skila sér til eigenda sinna að fullu og að stjórnvöld ætluðu að sjá til þess að 

hjól atvinnulífsins hefðu aðgang að fjármagni og bankaþjónustu eins og unnt væri. Síðar sama 

dag kynnti forsætisráðherra á Alþingi frumvarp að neyðarlögum sem gaf Fjármálaeftirliti 

landsins víðtækar heimildir til þess að grípa inní málefni fjármálastofnana. Þessi atburður er 

yfirleitt talinn marka upphaf hrunsins á Íslandi (Jón Gunnar Bernburg, 2016). 

7. október  

Bresk stjórnvöld beittu hryðjuverkalögum gagnvart Íslendingum vegna áhrifa bankahrunsins á 

breska innistæðueigendur, aðgerð sem átti eftir að hafa mikil neikvæð áhrif á möguleika 

íslenskra stjórnvalda til að leysa úr málum (Tíu ár frá hruni, 2018). 

Sama dag héldu forsætisráðherra og viðskiptaráðherra blaðamannafund í Iðnó í Reykjavík. 

Fundurinn var í beinni útsendingu flestra fjölmiðla landsins (Tíu ár frá hruni, 2018). 

Það var mikilvæg ákvörðun að halda blaðamannafundina, en slíkt hafði aldrei verið gert 

áður hérlendis. Það voru jafnmikil mistök að hætta með þá of snemma og það átti stóran 

hlut í því andrúmslofti óvissu, ótta og reiði sem byggðist upp (Björgvin G. Sigurðsson, 

2010). 
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7.- 9. október  

Íslenska ríkið yfirtók að fullu þrjá stærstu bankana á grundvelli neyðarlaga (Tíu ár frá hruni, 

2018). 

8. október 

Bæjarráð Árborgar samþykkti yfirlýsingu þar sem meðal annars sagði að bæjarstjórn mundi 

standa vörð um velferð og félagslegt réttlæti og leggja áherslu á að grunnþjónusta við íbúa 

skertist ekki þrátt fyrir að grípa þyrfti til mikils aðhalds og niðurskurðar í rekstri sveitarfélagsins 

vegna bankahruns og þeirrar miklu óvissu sem uppi var (Sveitarfélagið Árborg, 2008-h). 

Ákveðið var einnig að lykilstjórnendur skyldu styðjast við verklag LVN vegna vöktunar á þróun 

mála í kjölfar hrunsins, þannig störfuðu svo nefndir „púlsar“ á hverju sviði, þar á meðal 

Velferðarpúlsinn (Ragnheiður Thorlacius, 2009). 

14. október  

Að frumkvæði Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar voru auglýst ráðgjafaviðtöl tvo eftirmiðdaga í 

viku í samstarfi við sálfræðinga Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og Skólaskrifstofu Suðurlands, 

presta og Rauða krossinn (Sveitarfélagið Árborg, 2008-d; Heilbrigðisstofnun Suðurlands, e.d.-

b). Um svipað leyti opnaði sveitarfélagið í samstarfi við Rauða krossinn og fleiri aðila miðstöð 

fyrir fólk sem hafði misst atvinnu eða lent í öðrum erfiðleikum vegna efnahagsástandsins. 

Aðsókn var lítil og stóð starfsemin í um það bil tvær vikur (Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

Október 

Boðað til fyrstu fjöldamótmælanna í Reykjavík en slík mótmæli áttu eftir að verða oft og hafa 

miklar afleiðingar fyrir íslensk stjórnvöld. Jón Gunnar Bernburg sem rannsakað hefur hvernig 

hrunið leiddi til mótmælanna og þau áhrif sem af þeim urðu en ríkisstjórnin sagði af sér í janúar 

2009 og boðað var í kjölfarið til Alþingiskosninga í apríl það ár. Ótti almennings og hrópandi 

þörf til að skilja hvað þarna hafði gerst og myndi gerast í framhaldinu telur Jón Gunnar hafa 

endurspeglast vel í slagorðinu „helvítis fokking fokk“ sem oft sást á spjöldum sem 

mótmælendur báru (Jón Gunnar Bernburg, 2016).  

Nóvember 

Við vinnslu fjárhagsáætlunar Árborgar var m.a. samþykkt að lækka laun bæjarfulltrúa og 

bæjarstjóra um 15%, auk þess sem samið var við lykilstjórnendur um tímabundna lækkun á 

bilinu 7-10% og var það liður í stórfelldum hagræðingaraðgerðum sem grípa þurfti til vegna 
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ástandsins í efnahagsmálum og mikillar óvissu framundan. Þar á meðal voru laun 

framkvæmdastjóra Fjölskyldumiðstöðvar og verkefnisstjóra félagslegra úrræða og félagslegrar 

ráðgjafar/félagsþjónustu (Ragnheiður Thorlacius, 2018).  

1. desember 

Ungmennahús opnað á Selfossi (Pakkhúsið), vímuefnalaust ungmennahús fyrir 16 ára og eldri 

(Ragnheiður Thorlacius, 2009). Ákvörðun um opnun var ekki til komin vegna hrunsins en 

fremur má segja að það hafi opnað þrátt fyrir efnahagsástandið. 

Samstarf félagsþjónustunnar, kirkjunnar, Rauða krossins og ýmissa félagasamtaka um 

stuðning við efnaminna fólk fer í gang. Félagsþjónustan tekur við umsóknum og metur þær, 

stuðningurinn felst í inneignarkortum í matvöruverslun (Ragnheiður Thorlacius, 2018; Anný 

Ingimarsdóttir, 2018). 

22. desember 

Fyrri umræða fjárhagsáætlunar bæjarstjórnar Árborgar fyrir árið 2009 fór fram. Mikill 

niðurskurður var boðaður, bæði í rekstri og framkvæmdum en áfram var áhersla lögð á að 

standa vörð um velferð íbúa, sérstaklega barna og annarra viðkvæmra hópa. Sem dæmi um 

það voru ákvarðanir um að hækka ekki gjaldskrár, að bjóða þeim sem yngri voru en 18 ára 

gjaldfrítt í sundlaugar, niðurgreiddar strætóferðir milli Árborgar og Reykjavíkur, 

vísitöluhækkun á fjárhagsaðstoð og að félagsþjónustan fékk heimild fyrir einu nýju stöðugildi 

ráðgjafa á árinu 2009 (Sveitarfélagið Árborg, 2008-b). 

2009 

Atvinnuleysi jókst gríðarlega þegar leið á veturinn og í janúar 2009 voru hjá Vinnumálastofnun 

skráðir 430 atvinnulausir í Árborg samanborið við 42 í janúar 2008 (Sveitarfélagið Árborg, 

2009).  

Janúar 

Ríkisstjórnin fór frá völdum (Páll Valsson, 2017). 

1. febrúar  

Ný ríkisstjórn tók við (Jón Gunnar Bernburg, 2016).  
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Febrúar  

Bæjarstjórn Árborgar samþykkti að setja á fót þjónustumiðstöð og nýsköpunarsmiðju fyrir fólk 

sem hafði misst vinnuna og fólk í atvinnuleit. Fjölskyldumiðstöðinni var ætlað lykilhlutverk í 

samstarfi við aðra þjónustuaðila (Sveitarfélagið Árborg, 2009-d). 

Mars 

Smiðjan opnaði, þjónustu- og nýsköpunarsmiðja fyrir fólk sem leitaði nýrra tækifæra í Árborg. 

Hún var samstarfsverkefni sveitarfélagsins, Atvinnuþróunarfélags Suðurlands, 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, stéttarfélaga á svæðinu, Fræðslunets Suðurlands, 

Vinnumálastofnunar, Rauða krossins í Árnessýslu o.fl. (Sveitarfélagið Árborg, 2009-d). 

25. apríl  

Alþingiskosningar voru haldnar (Páll Valsson, 2017). 

26. júní 

Stöðugleikasáttmálinn undirritaður, fulltrúar ríkisstjórnar, sveitarfélaga, atvinnurekenda, 

verkalýðshreyfingarinnar og stéttarfélaga undirrituðu samkomulag sem hafði það að markmiði 

að endurreisa efnahagslífið (Yfirlýsing forsætisráðherra og fjármálaráðherra, 2009).  

Haustið 2009  

Ráðinn félagsráðgjafi í Fjölskyldumiðstöðina í fullt starf til viðbótar því sem verið hafði 

(Sveitafélagið Árborg, e.d.-a). 

9.3 Lykilákvarðanir  

Í þessum kafla eru greindar ákvarðanir sem teknar eru strax eða mjög fljótlega eftir hrunið og 

rannsakandi telur að hafi skipt höfuðmáli varðandi það hvernig starfshættir 

félagsþjónustunnar þróuðust. Horft er til þess hvort ákvörðun er tekin af einstaklingum eða 

hópum. Þessi greining er gerð með hliðsjón af þriðja hluta Crisemart aðferðafræðinnar.  

1. Yfirlýsing bæjarstjórnar Árborgar um að standa vörð um velferð íbúa - hópur 

2. Ákvörðun um að nota LVN leiðbeiningarnar - hópur 

3. Þjónustumiðstöð ekki opnuð – hópur 

4. Íbúafundir ekki haldnir á vegum sveitarfélagsins – hópur 
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5. Húsnæðismál, ekki ákvörðun um sérstaka aðkomu félagsþjónustu - hópur 

9.3.1 Yfirlýsing bæjarstjórnar um áherslu á velferð íbúa og vörð um grunnþjónustu 

Bæjarstjórn bókaði á fundi sínum þann 8. október um megináherslur sem hún ætlaði að 

leggja í störfum sínum í framhaldi af aðstæðum í efnahagsmálum. Þar segir meðal annars:  

(...) Bæjarstjórn Árborgar mun standa vörð um velferð og réttlæti og leggja áherslu á að 

grunnþjónusta við íbúana skerðist ekki. Leitað verður allra leiða til að komast hjá hækkun 

þjónustugjalda vegna velferðarþjónustu (Sveitarfélagið Árborg, 2008-h). 

Og í lok sömu bókunar segir: 

(...) Bæjarstjórn Árborgar lítur á það sem eitt af brýnustu verkefnum sínum næstu misserin 

að standa vörð um góða velferðar- og félagsþjónustu svo samfélagið beri sem minnstan 

skaða af þeim áföllum sem nú ríða yfir (Sveitarfélagið Árborg, 2008-h). 

Í viðtali í Tíund, tímariti Ríkisskattstjóra er í mars 2009 haft eftir framkvæmdastjóra 

Fjölskyldumiðstöðvar að félagsþjónustan hafi notið skilnings bæjaryfirvalda og hafi það komið 

fram í fjárveitingum til sviðsins (Ragnheiður Thorlacius, 2009). Með yfirlýsingunni voru lagðar 

veigamiklar áherslur sem undirstrikuðu mikilvægi verkefna félagsþjónustu. Þessar yfirlýsingar 

höfðu mótandi áhrif á ákvarðanir um fjárveitingar til félagsþjónustu og það að reynt var að 

halda niðurskurði þar í lágmarki. Sömuleiðis var þarna komin yfirlýsing til starfsfólks og íbúa 

um vilja og viðhorf bæjarstjórnar til velferðar samfélagsins. 

9.3.2 Ákvörðun um að nota LVN leiðbeiningarnar í kjölfar bankahrunsins 

Í júní 2008 fór í gang formleg vinna við að laga LVN leiðbeiningarnar að stjórnkerfi Árborgar og 

veitti Herdís Sigurjónsdóttir, einn höfunda rannsóknarskýrslunnar um langtímaviðbrögð við 

náttúruhamförum, starfsfólki Árborgar ráðgjöf og stuðning við verkið (Sveitarfélagið Árborg, 

2009-b). Fjölskyldumiðstöðin í Árborg hafði haft þær til hliðsjónar frá því fljótlega eftir 

jarðskjálftann og þegar hrunið skall á þótti eðlilegt að halda því áfram. Velferðarteymið fékk 

nafnið velferðarpúlsinn og var undir stjórn framkvæmdastjóra Fjölskyldmiðstöðvar. Við 

heimildaöflun fyrir rannsóknina fundust ekki skráðar upplýsingar um hvernig staðið var að 

ákvörðun um að nota leiðbeiningarnar áfram en hins vegar kemur fram bæði í gögnum og 

viðtölum að ákvörðun hafi verið tekin. 

Unnið var í teymum/klösum í samræmi við skipulag endurreisnarteymis (sbr. mynd nr. 7) 

sem haustið 2009 fengu heitin velferðarpúls, fjármálapúls og framkvæmdapúls. Tilgangurinn 
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var að „vera með fingur á púlsinum“ og vaka yfir þeim áhrifum sem efnahagsstaðan geti 

mögulega valdið (Ragnheiður Thorlacius, 2009).  

Í gögnum Velferðarpúlsins á þeim mánuðum sem komu í kjölfarið kemur fram að vel var 

fylgst með þessum og fleiri þáttum (Sveitarfélagið Árborg 2008-d; Sveitarfélagið Árborg 2009-

d). Fylgst var meðal annars með heimtum á húsaleigu í félagslegu húsnæði, greiðslum fyrir 

skólamáltíðir og leikskóladvalir, þróun fjárhagsaðstoðar, tilkynningum og vinnslu 

barnaverndarmála og nýtingu sundlauga og annarra tómstundatilboða. Tilgangur vöktunar var 

að geta brugðist við og aðstoðað fólk sem var að lenda í erfiðleikum vegna þessa, með 

tilhliðrunum eða beinni fjárhagsaðstoð (Sveitarfélagið Árborg 2008-d; Sveitarfélagið Árborg 

2009-d). 

Við notuðum sannarlega viðbragðsáætlunina, sem var í vinnslu, þegar hrunið kom og ég 

man ekki betur en að í vikunni sem að „Guð blessi Ísland“ var, að þá vorum við komin af 

stað með stuðningshóp með sálfræðingum Skólaskrifstofu og Heilsugæslu og fleirum, 

buðum viðtöl, við vorum enga stund að ná þessum hópi saman því við vorum nýlega búin 

að tala saman (Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

9.3.3 Þjónustumiðstöð  

Mikilvægt er að veita athygli því sem ekki er ákveðið að gera ef að sú staðreynd er talin skipta 

máli um framgang úrlausnarefna. Þar sem þessi rannsókn felur í sér samanburð á viðbrögðum 

við tveimur áföllum og þegar hefur komið fram mikilvægi þjónustumiðstöðvar sem sett var á 

fót í kjölfar Suðurlandsskjálftans í maí 2008 þá er hér talið rétt að skoða hvers vegna ekki var 

opnuð þjónustumiðstöð í kjölfar bankahrunsins. 

Í almannavarnaástandi geta Almannavarnir í samstarfi við ýmsa aðila ákveðið að opna 

þjónustumiðstöð eins og þá sem starfrækt var í kjölfar Suðurlandsskjálftans (lög um 

almannavarnir nr.82/2008). Almannavarnaástandi var ekki lýst yfir í landinu þegar hrunið varð 

og almannvarnir voru ekki kvaddar til starfa með stjórnvöldum vegna ástandsins. Þar er þó 

líklega mest reynsla af áfallastjórnun hér á landi (Víðir Reynisson, 2018). 

Ekki er að finna skráðar upplýsingar um að spurning hafi vaknað hjá stjórnendum í Árborg 

um hvort opna ætti þjónustumiðstöð af því tagi sem opnuð var eftir jarðskjálftana. Hins vegar 

voru bæði í Árborg og víðar á landinu sett á fót „opin hús“ sem líta má á sem vísi að 

þjónustumiðstöð.  

Fólk átti oft mjög erfitt, þá komu upp ýmsir sálrænu erfiðleikar, það var svo stutt liðið frá 

síðasta áfalli. Þá voru víða sett í gang svona opin hús eða athvörf. Það var til dæmis gert 
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hérna á Selfossi, Rauði krossinn og fleiri í samstarfi við sveitarfélagið (Jóhanna 

Róbertsdóttir, 2018). 

Þar var hugsunin að veita almenningi aðgang að einhverskonar skjóli eða athvarfi. Hjá 

viðmælendum í þessari rannsókn komu fram ýmsar vangaveltur um hvers vegna ekki hefði 

verið opnuð þjónustumiðstöð eins og eftir jarðskjálftann eða stuðst við áætlanir vegna 

náttúruhamfara. Rætt var um að hrunið hefði verið af þeirri stærðargráðu og skapað svo mikið 

tilfinningalegt uppnám og reiði meðal fólks að erfitt væri að sjá hvernig sveitarfélagið hefði 

geta tekið á málinu. hrunið hafi hitt alla landsmenn og það hafi ekki verið í valdi sveitarfélagsins 

og að takmörkuðu leyti lögbundið verkefni þess að grípa til aðgerða. Þá vísuðu viðmælendur í 

rannsókninni til þess að mikil óvissa hafi verið, ástandið var fordæmalaust og öll athygli hafi 

farið á það að halda sjó frá degi til dags. 

9.3.4 Íbúafundir  

Spyrja má hvort íbúafundir í sveitarfélögunum hefðu verið ákjósanlegt framtak í kjölfar 

hrunsins á líkan hátt og íbúafundir eru haldnir í tengslum við náttúruhamfarir og aðrar tegundir 

samfélagsáfalla. Tilgangur slíkra funda getur verið mismunandi eftir tilefni en í flestum 

tilfellum snúast þeir um miðlun upplýsinga til íbúa og samveru eða tækifæri fólks til að hitta 

aðra sem standa í sömu sporum. Í viðtölum rannsóknarinnar og þeim gögnum sem lágu til 

grundvallar þessari greiningu kom fram að almennt höfðu viðmælendur ekki velt þeim 

möguleika fyrir sér og mundu ekki til þess sá möguleiki hafi komið til tals á þeim tíma. Hluti 

viðmælenda var á því að eðlilegt væri að sá möguleiki væri skoðaður vandlega samhliða gerð 

viðbragðsáætlana vegna samfélagsáfalla.  

Að gefa fólki tækifæri á að koma, hafa upplýsingafundi, er eitthvað sem skiptir máli. Og þá 

er ég ekkert að tala um fimm þúsund manna fund í Laugardalshöll, þegar þú ert kominn á 

stærri svæði þá verður þú að brjóta þetta bara niður í minni einingar og það þýðir ekkert 

að horfa bara á Reykjavík, þú verður að horfa á öll sveitarfélögin í landinu, öll samfélögin 

og svo verður þú að vera með íbúafund á pólsku og svo framvegis (Víðir Reynisson, 2018). 

Þær ástæður sem viðmælendur töldu helst mæla gegn því að halda slíka fundi voru að svo 

mikil óvissa hafi ríkt lengi framan af, mikil reiði og ólga hafi verið í samfélaginu og óvíst um 

hvort skynsamlegt hefði verið að opinberir aðilar hefðu stefnt fólki saman á þessum tíma. Auk 

þess komu fram efasemdir um að sveitarstjórnir og félagsþjónusta eins og til dæmis í Árborg 

hefðu haft nægar forsendur til að svara spurningum um annað en það sem sneri beint að 

sveitarfélaginu. Stóru málin hefðu verið á hendi ríkisins, banka og fjármálastofnana og 
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blaðamannafundir forsætis- og viðskiptaráðherra fyrstu vikurnar eftir hrunið hafi að einhverju 

leyti mætt þörfinni þó að fólki hafi litlar upplýsingar fengið um hvað myndi gerast næst og 

hvers vegna þetta gerðist.  

Meðal þess sem nefnt var að mælt hefði með því að sveitarfélög héldu íbúafundi í 

einhverri mynd var að þannig hefðu stjórnvöld sýnt áhuga fyrir velferð fólks, það hefði fengið 

tækifæri til að koma, fá upplýsingar um þjónustu félagsþjónustu sveitarfélagsins, 

heilsugæslunnar og Rauða krossins svo dæmi séu tekin (Anný Ingimarsdóttir, 2018; Víðir 

Reynisson, 2018). Rannsóknir á áfallastjórnun hafa sýnt að frumkvæði stjórnvalda í að veita 

stuðning og skilning á aðstæðum íbúa, að virkja þá við úrvinnslu og endurreisn í kjölfar áfalla 

og að veita nauðsynlegar upplýsingar er mjög mikilvægur (Ásthildur Elva, 2001; Sólveig og 

Ásthildur, 2002; Rowlands, 2013; McKinnon og Alston, 2016). Þá var á meðal tillagna til 

stjórnvalda frá starfshópi sem skipaður var til að koma með ábendingar um hvernig best væri 

að verjast sálfélagslegum afleiðingum bankahrunsins og efnahagskreppunnar að gott 

upplýsingaflæði væri til almennings og samráð væri haft milli allra hagsmunaaðila (Nefnd um 

sálfélagsleg viðbrögð við efnahagskreppunni, 2009).  

Svona án þess að hafa nokkuð pælt í því...að þá gæti ég alveg séð fyrir mér að það hefði 

verið rosalega gott... að halda íbúafund... en ég ímynda mér að það hafi kannski ekki verið 

gert af því að þetta var náttúrulega allt landið, ekki bara Árborg (Anný Ingimarsdóttir, 

2019). 

Það skiptir máli að gefa fólki tækifæri á að koma, hafa upplýsingafundi. Það þýðir ekkert 

að ýta þessu svona frá sér, þetta er viðurkennd aðferðafræði í krísustjórnun, sem sagt 

þetta „crisis-communitcation“, samskipti í erfiðum aðstæðum. Það þarf að beita öllum 

tiltækum ráðum, það að reyna að nálgast fólkið á þeirra heimavelli er bara gríðarstór 

þáttur í því. Við höfum séð það þegar maður notar krísustjórnun, þó það sé ekki verið að 

segja fólki neitt nýtt. Það sem er málið þegar upp er staðið er að fólk hafi fengið tækifæri 

til koma og hlusta, jafnvel til að koma og tala (Víðir Reynisson, 2018). 

9.3.5 Húsnæðismál 

Til félagsþjónustunnar leitaði nýr hópur í kjölfar hrunsins, fólk sem ekki hafði áður þurft á slíkri 

aðstoð að halda en reyndist ekki hafa rétt til húsnæðisaðstoðar samkvæmt reglum hennar. 

Viðmælendur minntust þess ekki að gripið hafi verið til sérstakra aðgerða til að mæta þessu 

ástandi hvað varðaði viðmiðunarreglur vegna húsnæðisaðstoðar, þær hafi verið óbreyttar 

(2018). Af skýrslum Velferðarvaktarinnar um velferðarmál í kjölfar hrunsins er ljóst að 

sambærileg staða var uppi hjá flestum sveitarfélögum í landinu (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Fjallað hefur verið um lagalegar skyldur félagsþjónustu 
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sveitarfélaga á sviði húsnæðismála og hve umfangsmikill þáttur í viðbrögðum við 

náttúruhamförum þau eru. Það eru ríkið og tryggingafélögin sem aðallega koma að 

fjárhagslegum hliðum húsnæðismála í kjölfar náttúruhamfara. Einnig hefur komið fram að 

stofnað var sérstakt húsnæðisteymi í Árborg undir forystu félagsþjónustunnar til að sinna 

málefnum fólks sem varð fyrir mestu tjóni á húsnæði í jarðskjálftanum. Í kjölfar hrunsins var 

staðan gjörólík. Ekki var sett á stofn sérstakt húsnæðisteymi til aðstoðar þeim sem misstu 

húsnæði sitt í kjölfar efnahagsástandsins og rannsakandi fann ekki heimildir um að það hefði 

fengið sérstaka umfjöllun þó það kunni vel að hafa verið rætt án þess að vera sérstaklega 

skrásett. Þá virðist húsnæðisteyminu sem enn var að störfum vegna jarðskjálftatjóna ekki hafa 

verið falin sérstök verkefni í tengslum við afleiðingar hrunsins.  

9.4 Greining  

Hér verða notuð sömu þemu til greiningar og við fyrra tilvikið. 

9.4.1 Viðbúnaður og forvarnir  

Við hrunið voru almannavarnir ekki virkjaðar hér á landi og ekki unnið út frá 

viðbragðsáætlunum og reynslu sem þar var til. Hið opinbera, ríki og sveitarfélög, gripu til 

ýmissa aðgerða sem var ætlað að lágmarka skaða áfallsins og koma í veg fyrir frekara tjón en í 

flestum tilfellum var um að ræða „ad hoc“ aðgerðir og ástandið var fordæmalaust hér á landi 

(Víðir Reynisson, viðtal, 2018).  

Haustið 2008 var starfsfólk félagsþjónustu Árborgar orðið nokkuð þjálfað í að bregðast við 

samfélagsáfalli og að skipuleggja endurreisn samfélagsins eftir Suðurlandskjálftann nokkrum 

mánuðum fyrr. Eins og fram hefur komið var ákveðið að nota leiðbeiningar sem notaðar voru 

í kjölfar skjálftans til að halda sem best utan um verkefni sem kæmu í kjölfar hrunsins. 

Leiðbeiningunum fylgdu gátlistar um hvaða þætti í samfélaginu félagsþjónustan þyrfti að vakta 

og hvernig bregðast mætti við ýmsum vandamálum og erfiðleikum til dæmis varðandi andlega 

heilsu í kjölfar áfalla og um húsnæðismál. Áhersla er lögð á að íbúar hafi til dæmis aðgang að 

sálrænum og félagslegum stuðningi og að félagsþjónustan hafi frumkvæði að því að afla 

upplýsinga um stöðu mála og að eiga frumkvæði að því að koma á fót þjónustu í samræmi við 

þarfir fólks. Teymisvinna sem þróuð var eftir jarðskjálftann var að nokkru leyti notuð áfram og 

áfram var áhersla á reglulega skráningu um ástand og aðstæður á velferðarsviði. Þá reyndist 

tiltölulega einfalt að kalla til samstarfs fulltrúa annarra stofnana og félagasamtaka sem komu 

að velferðarmálum enda höfðu myndast samstarfstengsl milli aðila við úrvinnslu í kjölfar 
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jarðskjálftans (Anný Ingimarsdóttir, 2018; Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018; Ragnheiður 

Thorlacius, 2009 og 2018). Því má segja að félagsþjónustan hafi verið undirbúin að því leyti að 

hún var í „þjálfun“ vegna verkefna nýliðinna mánaða í kjölfar jarðskjálftans. 

Í viðtölum rannsóknarinnar kom fram hjá nokkrum viðmælendum að jarðskjálftinn vorið 

2008 hafi mögulega styrkt samfélagið sem heild, ákveðin velvild og samhugur hafi ríkt bæði 

meðal íbúa og gagnvart íbúum frá þeim sem ekki bjuggu á svæðinu, ekki voru þolendur 

skjálftans. Einnig hafði töluvert fjármagn runnið inn á skjálftasvæðin frá ríkinu og 

tryggingafélögum og fjölmörg verkefni höfðu skapast í atvinnulífinu við endurbætur vegna 

tjóna á mannvirkjum. Ekki verði þó horft framhjá því að margir áttu enn um sárt að binda eftir 

skjálftann og voru því mögulega tjónnæmari en ella hefði verið. Rannsóknir hafa sýnt að 

styrkur fólks eða viðnámsþróttur og hinn ósýnilegi auður skipti miklu máli í aðstæðum sem 

þessum (Mathbor, 2007 og 2010; Gillespie 2010; Zakour 2010). Það er ekki sérstaklega til 

rannsóknar hér en væri sannarlega áhugavert að skoða meðal annars með tilltiti til þess 

hvernig félagsþjónustan getur best stutt við viðnámsþrótt samfélagsins. 

9.4.2 Hverjir tóku ákvarðanir ?  

Að frumkvæði bæjarstjóra og framkvæmdastjóra Fjölskyldumiðstöðvar var ákveðið að gera 

tilraun með að bjóða upp á stuðnings- og ráðgjafarviðtöl í samstarfi við ráðgjafa frá 

Skólaskrifstofu Suðurlands og fleirum (Ragnheiður Thorlacius, 2018; Sveitarfélagi Árborg, 

2009-d). Hugmyndin var sú að íbúar gætu sér að kostnaðarlausu fengið stuðning og ráðgjöf 

vegna áfalla og óvissu um framhaldið. Þjónustan var auglýst vel meðal annars á heimasíðu 

Árborgar og Heilbrigðisstofnunarinnar og í staðarmiðlum. Aðsókn var nánast engin og því varð 

það sameiginleg ákvörðun þeirra sem að þessu komu að loka tilboðinu (Ragnheiður Thorlacius, 

2018) 

Starfsfólk Fjölskyldumiðstöðvarinnar og bæjaryfirvöld tóku ákvörðun um að opna 

miðstöð, opið hús, þar sem fólk gæti komið og leitað eftir stuðningi vegna óvissunnar í 

samfélaginu. Ákveðið var að fara í þetta verkefni til reynslu og var hugsunin sú að sveitarfélagið 

væri ásamt samstarfsaðilum meðal annars frá Rauða krossinum að gera tilraun til að mæta 

þörfum fólks, sem þó voru að litlu leyti þekktar. Aðsókn reyndist lítil og tilraunin stóð í um það 

bil tvær vikur. Fulltrúar þeirra aðila sem komið höfðu að verkefninu tóku sameiginlega 

ákvörðun um að loka miðstöðinni, að minnsta kosti að svo stöddu (Ragnheiður Thorlacius, 

2018). Í framhaldi af því tók bæjarstjórn ákvörðun um að standa í samstarfi við 
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Nýsköpunarmiðstöð og fleiri aðila að opnun þjónustu- og nýsköpunarmiðstöðvar fyrir fólk í 

atvinnuleit. Starfsfólk félagsþjónustunnar sinnti ráðgjöf og fræðslu ásamt fulltrúum 

samstarfsaðila í verkefninu (Sveitarfélagið Árborg, 2009-d).  

 Framkvæmdastjóri og ráðgjafar félagsþjónustu tóku ákvörðun um að félagsþjónustan 

tæki þátt í sameiginlegum aðgerðum með kirkjunni, Rauða krossinum og kvenfélögum á 

Selfossi til að styrkja fjárhagslega fjölskyldur og einstaklinga í sveitarfélagsinu sem áttu í 

fjárhagserfiðleikum. Samstarfið gekk vel og hefur verið haldið áfram síðan þá (viðtöl 2018). 

Flest þeirra verkefna sem hér eru nefnd eiga sér hliðstæðu í viðbrögðum 

félagsþjónustunnar við Suðurlandsskjálftunum. 

9.4.3 Túlkun og skilgreining á vandanum  

Í störfum félagsþjónustunnar var horft til þess að íbúar og samfélag höfðu skömmu áður 

gengið í gegnum samfélagsáfall, jarðskjálftann og úrvinnsla vegna jarðskjálftans rann saman 

við viðbrögð og úrvinnslu vegna hrunsins. Bæjarstjórn lagði ríka áherslu á að fylgst væri vel 

með aðstæðum og einkennum sem helst voru talin geta gefið merki um erfiðleika hjá íbúum 

(Sveitarfélagið Árborg, 2008-h).  

Sveitarfélög setja sér reglur um fjárhagsaðstoð, upphæðir og um réttindi og skyldur þeirra 

sem fá greidda fjárhagsaðstoð. Til að fólk eigi rétt á fjárhagsaðstoð þá þurfa tekjur og eignir 

að vera innan tiltekinna marka sem sveitarfélögin hafa lögum samkvæmt sjálfræði um að setja. 

Stór hópur fólks sem varð illa úti í hruninu, missti vinnu, lækkaði í launum og/eða missti 

húsnæði sitt átti ekki rétt til fjárhagsaðstoðar samkvæmt reglunum þrátt fyrir mjög slæma 

stöðu, erfiðleika við að standa í skilum og gjörbreyttar forsendur. Þessi hópur leitaði engu að 

síður til félagsþjónustunnar sem grunnþjónustu og öryggisnets og starfsfólki fannst það lítið 

geta gert nema vera til staðar, veita andlegan stuðning og vísa fólki á önnur úrræði eins og til 

dæmis Ráðgjafastofu heimilanna, Umboðsmanns skuldara eða sálfræðiþjónustu 

heilbrigðisstofnana (Katrín Þorsteinsdóttir, 2018). Í sérstökum tilvikum gat félagsþjónustan 

hliðrað til en svigrúmið hafi verið lítið, ekki síst þegar niðurskurður í rekstri sveitarfélagsins 

kom inn af fullum þunga (Anný Ingimarsdóttir, 2018; Ragnheiður Thorlacius, 2018). Þarna var 

um að ræða áður óþekktar aðstæður. Spyrja má hvers vegna sveitarfélög hækkuðu ekki viðmið 

sín eða breyttu reglum sínum við þessar aðstæður. Þeim var í mörgum tilfellum þröngur 

stakkur sniðinn þegar kom að ráðstöfunarfjármagni. Þau þurftu að fara í mikinn niðurskurð og 

mikil umræða var um skilin á milli lögbundinnar og valkvæðrar þjónustu (Anna Guðrún 



123 

Björnsdóttir, e.d.). Viðmælendur frá félagsþjónustunni lýstu því að erfitt hafi verið að geta ekki 

brugðist við vanda fólks og hafa ekki úrræði til að mæta fólkinu. Auk þess hafi starfsfólk 

félagsþjónustu verið að drukkna í vinnu og svo hafi niðurskurðurinn fylgt í kjölfarið (viðtöl, 

2018). Sú staða sem viðmælendur lýstu endurspeglar þann mikla mun sem var á viðbrögðum 

og úrræðum félagsþjónustunnar í kjölfar jarðskjálftans annars vegar og hrunsins hins vegar. 

Það kom auðvitað upp gremja af því það var ekki verið að mæta fólki, það var ekki verið 

að nálgast það, það er bara þessi rammi sem félagsþjónustan hefur, þú getur fengið 

hundrað fjörutíu og eitthvað þúsund...já ertu öryrki, nei þá átt þú ekki rétt hjá okkur, samt 

á viðkomandi engan pening. Þannig að fólkinu var ekki mætt þar sem það var, af því það 

uppfyllti ekki viðmið fjárhagsaðstoðar, af því skuldirnar voru svo miklar og það fór allt í 

skuldir, það vantaði pening til að sjá fyrir börnunum sínum, til þess að eiga að borða og 

það fór bara allur strukturinn hjá fólki í rugl og það reyndi mikið á fólk. Og svo var talað 

um gildi, hvaða gildi eru eiginlega í samfélaginu ... (Katrín Þorsteinsdóttir, 2018). 

Í máli starfsfólks félagsþjónustunnar kom ítrekað fram að mikil áhersla hafi strax verið á 

að vel þyrfti að gæta að velferð barna og ungmenna. 

Og við ræddum hrunið ansi mikið inní skólunum. Við þá sem voru þar, halda vel utanum 

börnin, passa uppá að fólk verði ekki útundan vegna slæmra félagslegra aðstæðna. Af því 

að svo dynja þessi ósköp yfir, þessi niðurskurður, sem þýddi það að fjármagnið inní 

stofnanirnar drógst saman (Ragnheiður Thorlacius, 2018). 

Félagsþjónustan veitti fólki aðstoð við að leita réttar síns og upplýsti bæjaryfirvöld 

reglulega um helstu áhrif af efnahagsástandinu. Með þeim hætti sinnti hún málsvarahlutverki 

sínu (e.advocasy) gagnvart þeim sem leituðu aðstoðar. Fjölskyldumiðstöðin lagði áherslu á við 

bæjarstjórn að haldið væri áfram undirbúningi fyrir opnun ungmennahúss á Selfossi þrátt fyrir 

þessar aðstæður. Tafir höfðu orðið vegna áhrifa jarðskjálftans fyrr á árinu en ungmennahúsið 

var opnað þann 1. desember 2008. Starfi Forvarnahóps vegna málefna barna og ungmenna 

var haldið áfram og áfram var lögð áhersla á samráð við aðrar velferðarstofnanir og 

félagasamtök í sveitarfélaginu (Ragnheiður Thorlacius, 2009; Sveitarfélagið Árborg, 2008-d). 

Með þeim aðgerðum sem gripið var til, að nokkru leyti í samræmi við aðgerðir eftir 

jarðskjálftann fyrr á árinu 2008, má segja að félagsþjónustan hafi gert tilraunir til að nálgast 

(e. outreach) íbúa sem áttu í erfiðleikum vegna hrunsins. Sem dæmi um slíkar aðgerðir voru 

tilboð um ráðgjafar- og stuðningsviðtöl í samstarfi við fleiri stofnanir og samtök á svæðinu og 

opnun miðstöðvar fyrir fólk án atvinnu og aðra þá sem áttu erfitt í upphafi hrunsins. 
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9.4.4 Lærdómur  

Hrunið var áður óþekkt fyrirbæri hér á landi og fólk vissi ekki hvaðan á það stóð veðrið. Flestir 

hugsuðu um hvort þeir myndu standa frammi fyrir skyndilegum skorti á matvælum, reiðufé, 

grunnþjónustu og svo framvegis en svo varð ekki. Áhrifin, önnur en óvissa, ótti og reiði, voru 

að flestu leyti lengi að koma fram, mánuði og ár. En víðtækar aðhaldsaðgerðir og niðurskurður 

bitu hægt og sígandi á, ekki síst þá sem skulduðu mikið eða stóðu höllum fæti að öðru leyti.  

Aðkoma félagsþjónustu 

Flest úrræði félagsþjónustu sveitarfélaga eru tekju- og eignatengd og það á við um 

fjárhagsaðstoð og húsnæðisaðstoð. Margir þeirra sem lentu í alvarlegum fjárhagsvanda og 

misstu jafnvel húsnæði sitt leituðu til félagsþjónustu sveitarfélaga en áttu ekki rétt til 

fjárhagsaðstoðar vegna tekna eða eigna, þrátt fyrir miklar skuldir þannig að félagsþjónustan 

bjó ekki yfir miklum björgum fyrir þetta fólk. Leiguhúsnæði í eigu sveitarfélagsins var fullsetið 

og biðlistar eftir að komast inn í það.  

Við vorum í algjörum vandræðum, við vorum með allar okkar félagslegu leiguíbúðir fullar 

af fólki og réðum ekki yfir neinum húsakynnum til að hjálpa fólki. Það var enginn sem hljóp 

til með peninga til að koma þessu fólki undir þak á vegum sveitarfélaganna. Þannig að 

munurinn á þessu tvennu, jarðskjálftanum og hruninu, hvaðan aðstoðin barst og hvernig 

gekk hjá okkur að leysa vanda fólks, því miður snerist það um peninga (Ragnheiður 

Thorlacius, 2018). 

Lítið var vitað um hversu langan tíma tjónið vegna þessara atburða væri að koma fram eða 

hver raunveruleg fjárhagsleg staða fólks yrði. Sveitarfélögin höfðu ekki aukafjármagn og 

takmörkuð úrræði til að bregðast við aðstæðum þeirra sem lentu í bráðum fjárhags- eða 

húsnæðisvanda en slíkt hefði verið mjög mikilvægt til að brúa bilið fram að því að mál fólks 

kæmust á hreint gagnvart lánadrottnum. Ríkið kom inn með ýmsar aðgerðir þegar á leið en 

ljóst var allan tímann að þær myndu aldrei bæta allt það fjárhagslega tjón sem fólk varð fyrir 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2018, Ragnheiður Thorlacius, 2018). Þá hefði að mati 

framkvæmdastjóra Fjölskyldumiðstöðvarinnar verið mjög brýnt að geta ráðið inn fleira 

starfsfólk og með þeim hætti skapa ný úrræði og finna lausnir til að bregðast við aðstæðum 

(Ragnheiður Thorlacius, 2018).  
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Viðbragðsáætlun 

Leiðbeiningar (LVN) sem Árborg hafði fengið afhentar í kjölfar Suðurlandsskjálftans reyndust 

gagnlegar í aðgerðum í kjölfar hrunsins og kom fram hjá viðmælendum að margir þættir 

leiðbeininganna ættu við fyrir viðbrögð félagsþjónustu í báðum tilvikum, jarðskjálfta og hruni.  

Frumkvæði og sýnileiki 

Félagsþjónustan átti sem fyrr segir frumkvæði að því að bjóða íbúum stuðnings- og 

ráðgjafarviðtöl á fyrstu dögum eftir hrunið en lítil sem engin aðsókn var að þeirri þjónustu og 

var henni því hætt innan fárra daga. Hjá viðmælendum kom fram að þeir töldu þetta tilboð 

hafa verið vel auglýst en sögðust ekki vita ástæðu þess að fólk nýtti það ekki. Ýmsum 

mögulegum skýringum var velt upp, svo sem að fólk hafi ekki verið búið að átta sig á hvað var 

i gangi, áþreifanleg áhrif hafi ekki verið komin fram og að mögulega hafi fólk ekki viljað mæta 

í Ráðhúsið. Engu að síður töldu viðmælendur að fólki hafi almennt verið kunnugt um að þessi 

þjónusta hafi staðið til boða, þá hafi auglýsingarnar ef til vill gert félagsþjónustuna sýnilegri og 

gefið til kynna að þjónustustofnanir sveitarfélagsins létu sig varða um stöðu íbúanna (viðtöl, 

2018).  

Mögulega hefði frumkvæði frá félagsþjónustunni með að boða til íbúafunda af einhverju 

tagi eða gera aðra tilraun til að bjóða upp á sérstaka ráðgjöf og stuðning vegna ástandsins 

verið til góðs. Í viðtölunum kom fram að viðbrögð fólks hvert við annað eftir hrunið hafi 

hugsanlega verið lokaðari eða fólk hafi síður deilt sínum erfiðleikum með öðrum heldur en 

varð í kjölfar jarðskjálftans (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018). Erfiðleikarnir hafi frekar verið 

skoðaðir sem einkamál fólks heldur en þeir erfiðleikar sem voru eftir jarðskjálftann og fólk sem 

varð fyrir fjárhagslegu tjóni hafi því ásakað sjálft sig (Anný Ingimarsdóttir, 2018). Þá kom einnig 

fram í viðtölum að þörf hefði verið á að huga með markvissum hætti að líðan starfsfólks sem 

starfað hefði undir gríðarlegu álagi á þessum tíma en rannsóknir á líðan þeirra sem starfa í 

áfallaumhverfi benda til þess að þeir séu í sérstakri áhættu fyrir andlegri vanlíðan og 

svonefndri hluttekningarþreytu (Naturale, 2007; Alston, Hazeleger og Hargreaves, 2019). 

Þjónustumiðstöð 

Nokkrir viðmælenda töldu að líta mætti svo á að opin hús og smiðjur af ýmsu tagi hefðu verið 

eins konar þjónustumiðstöðvar þó til þeirra hefði ekki verið stofnað á sama hátt og var gert í 

kjölfar Suðurlandsskjálftans. Hjá viðmælendum sem störfuðu hjá félagsþjónustunni kom fram 

að tilraunir sem gerðar voru með opin hús reyndust ekki ná til íbúanna, aðsókn var svo 
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takmörkuð að ákveðið hafi verið að hætta starfseminni. Rannsakandi fann ekki heimildir um 

að ástæður þess að fólk notaði lítið þessi tilboð hefðu verið skoðaðar sérstaklega. 

Skráning og formleg lok endurreisnartímabils 

Eins og fram hefur komið þá voru upplýsingar skráðar með skipulögðum hætti um þróun 

málaflokka hjá Árborg sem heyrðu undir Fjölskyldumiðstöðina og fór ákveðin „vöktun“ í gang 

strax í kjölfar hrunsins sem byggðist á sambærilegum aðferðum og notaðar voru eftir 

jarðskjálftann. Á þann hátt var vöktun á þróun fjárhagsaðstoðar, húsnæðisaðstoðar, 

barnaverndarmála og einnig hvort aukning varð á greiðsluerfiðleikum tengdum 

þjónustugjöldum vegna leikskóla og skólamáltíða svo dæmi séu tekin (Sveitarfélagið Árborg, 

2008-d; Ragnheiður Thorlacius, 2009). Af gögnum þessarar rannsóknar er ekki hægt að sjá að 

skilgreind hafi verið sérstök lok endurreisnartímabils eftir hrunið. 

  



127 

10 Viðbrögð félagsþjónustu Árborgar við samfélagslegum áföllum árið 2008  

Hér verður rannsóknarspurningum svarað með því að tengja saman niðurstöður viðtala og 

greiningu annarra gagna og þær kenningar og vinnuaðferðir sem tilgreindar voru í kafla 3.  

10.1 Hvernig brást félagsþjónustan við áföllunum ? 

Í viðtölum rannsóknarinnar hefur komið fram að félagsþjónustan í Árborg bjó ekki yfir 

viðbragðsáætlun þegar Suðurlandsskjálftinn varð árið 2008 né heldur höfðu verið æfingar eða 

undirbúningur fyrir viðbrögð hennar við samfélagsáföllum. Ekki er vitað til þess að almennt 

hafi íslensk sveitarfélög eða þeirra undirstofnanir á þessum tíma unnið sérstakar 

viðbragðsáætlanir að frátöldum þeim sem gerðar höfðu verið um neyðar- og hjálparstörf í 

fyrsta fasa viðlagahringrásarinnar. Með nýjum almannavarnalögum árið 2008, sem samþykkt 

voru sama dag og Suðurlandsskjálftinn reið yfir, var sveitarfélögum hins vegar í fyrsta sinn gert 

skylt að hafa sérstakar viðbragðsáætlanir eins og fram kemur í kafla 6 um almannavarnir og 

viðbragðsáætlanir. Reynsla starfsfólks félagsþjónustunnar í Árborg af verkefnum í kjölfar 

jarðskjálftans nýttist þeim við ýmis verkefni í kjölfar hrunsins og er það í samræmi við 

niðurstöður Ásthildar Elvu (2001) í rannsókn hennar á snjóflóðunum 1995 og gerð er grein fyrir 

hér að framan. Það er þó líklegt að vegna þess hve stuttur tími leið á milli áfallanna í Árborg 

og þess hve mikið álag var á starfsfólki að ekki hafi gefist tími til úrvinnslu á reynslunni og 

lærdómsferlið í kjölfar jarðskjálftans hafi því ekki fengið það rými sem mikilvægt hefði verið.  

Fyrstu viðbrögð 

Af gögnum frá sveitarfélaginu og viðtölum við starfsfólk félagsþjónustu má ráða að fyrsta verk 

þeirra eftir að skjálftinn reið yfir var að huga að samstarfsfólki sínu og fjölskyldum. Því næst að 

þörfum þeirra sem í huga starfsfólks voru taldir tjónnæmastir, eins og aldraðir, öryrkjar og 

börn. Starfsfólk sinnti á þann hátt hinum hefðbundnu skyldum sínum en við afar óvenjulegar 

aðstæður og án sérstakra leiðbeininga eða þjálfunar um hvernig það skyldi gert. Viðbrögð 

félagsþjónustunnar eru í samræmi við þær aðgerðir sem fyrst fara í gang við samfélagsleg áföll 

samkvæmt viðlagahringrásinni, á vegum formlegra viðbragðsaðila og almennings, að kanna 

aðstæður og huga að öryggi fólks. 

Fyrstu viðbrögð félagsþjónustunnar sem hægt er að tengja við hrunið er ákvörðun um að 

bjóða íbúum ráðgjafar- og stuðningsviðtöl sér að kostnaðarlausu nokkrum dögum eftir að 

hrunið varð. Þessi aðgerð var að frumkvæði bæjarstjóra og framkvæmdastjóra 
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Fjölskyldumiðstöðvar og átti sér að sögn viðmælenda úr félagsþjónustunni rætur í reynslunni 

af úrvinnslu jarðskjálftans, meðal annars úr skipulagi og samstarfi vegna áfallahjálpar. Hins 

vegar kom ekki fram í viðtölum né í gögnum sem aflað var að á vegum félagsþjónustunnar hafi 

verið hugað með formlegum hætti eða sérstökum aðgerðum að líðan starfsfólks og fjölskyldna 

þeirra vegna hrunsins. Viðmælendur bentu á að fólk hafi almennt ekki verið eins tilbúið að 

ræða um áhrif hrunsins á sína hagi eins og hafði verið í kjölfar skjálftans (Guðlaug Jóna 

Hilmarsdóttir, 2018; Katrín Þorsteinsdóttir, 2018) auk þess sem reiði og vonbrigði beindust 

mjög gegn ríkisstjórninni og fjármálaheiminum (Jón Gunnar Bernburg, 2016). Félagsþjónustan 

veitti fólki sem til hennar leitaði ráðgjöf og stuðning og leiðbeindi um hvar hægt væri að fá 

aðstoð og úrlausn fjárhagsvanda síns annars staðar, svo sem hjá Umboðsmanni skuldara, ef 

úrræði voru ekki á hennar vegum. Fram kom hjá viðmælendum að sveitarfélagið hafi þurft að 

fara í stórtækan niðurskurð vegna ástandsins og mjög erfitt hafi verið að leysa verkefni 

félagsþjónustunnar við þær aðstæður.  

Húsnæðismál  

Algengustu verkefni félagsþjónustu á tímum samfélagsáfalla eru að veita sálrænan stuðning 

og aðstoða við húsnæðismál og bent hefur verið á að með því að veita þolendum áfalla aðstoð 

við grunnþætti daglegs lífs, eins og til dæmis að tryggja húsnæði, þá sé skapaður lykill að trausti 

og frekara samstarfi við fólk (Eydal og fleiri, 2016). Umfangsmestu verkefni félagsþjónustunnar 

í Árborg eftir jarðskjálftann voru húsnæðismálin og var skipað sérstakt þverfaglegt teymi til að 

annast þau mál, að leita að leiguhúsnæði fyrir þá sem þurftu að fara úr húsum sínum, sjá um 

gerð leigusamninga og veita fólki stuðning og ráðgjöf vegna margskonar mála. Í viðtölum við 

fulltrúa félagsþjónustunnar kom fram að á fundum húsnæðisteymis með fólki sem hafði orðið 

fyrir miklu tjóni á húsum sínum hafi verið skapað rými til þess að ræða um ýmis önnur málefni 

og upplifun fólks af náttúruhamförunum. Fyrirmynd að húsnæðisteymi var fengin úr 

Leiðbeiningum um viðbrögð við náttúruhamförum (Sólveig Þorvaldsdóttir og fleiri, 2008) sem 

byggðu ekki hvað síst á rannsóknum á snjóflóðunum á Vestfjörðum 1995 og 

Suðurlandsskjálftanum 2000, reynslu íbúa og viðbragðsaðila. Kostnaður vegna húsnæðismála 

eftir skjálftann 2008 var að stærstum hluta greiddur með sérstökum framlögum úr ríkissjóði 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2010). Það er mat viðmælenda þessarar rannsóknar að úrvinnsla 

þeirra mála hjá sveitarfélaginu undir forystu félagsþjónustunnar hafi gengið vel og í rauninni 

framar vonum.  
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Í kjölfar hrunsins voru ekki sérstakar aðgerðir á vegum félagsþjónustu sveitarfélagsins 

vegna húsnæðismála fólks. Hins vegar staðfesta tölur um fjölda þeirra sem fengu 

húsaleigubætur, sérstakar húsaleigubætur og fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu að margir 

voru í verulegum vanda (Sveitarfélagið Árborg, e.d.-a; Sveitarfélagið Árborg, e.d.-b). 

Viðmælendur rannsóknarinnar lýstu því að nýr hópur fólks hafi leitað til félagsþjónustunnar 

vegna fjárhagsvanda í kjölfar hrunsins, vanda sem átti rætur að rekja til atvinnumissis, 

stórhækkunar húsnæðisskulda eða annarra afleiðinga efnahagsástandsins, en í mörgum 

tilfellum hafi ekki verið hægt að veita fjárhagslega aðstoð eða aðstoð með húsnæði vegna þess 

að viðmiðunarreglur félagsþjónustunnar heimiluðu það ekki.  

Það var eitt af því sem við áttum að sjá um sem sveitarfélag að fólk hefði þak yfir höfuðið. 

Ef við berum það saman að fólk hafi ekki þak yfir höfuðið annars vegar af völdum 

náttúruhamfara og hins vegar af völdum hrunsins þá var himinn og haf þar á milli. Af 

hverju gekk þetta allt svona vel í skjálftanum, það var vegna þess að þá kom nóg af 

peningum frá ríkinu til þess að hjálpa fólki að komast inn í íbúðir (Ragnheiður Thorlacius, 

2018). 

Þessi hópur var einkum ungt fólk og barnafjölskyldur sem átti erfitt með að ná endum saman 

í fordæmalausu ástandi (Sveitarfélagið Árborg, 2009-d). Eins og hér hefur komið fram þá voru 

mjög takmörkuð úrræði hjá félagsþjónustunni fyrir þá sem misstu heimili sitt í kjölfar 

bankahrunsins samanborið við þá sem misstu heimili sitt í kjölfar.  

Samstarf  

Samstarf á milli stofnana og annarra viðbragðsaðila er mjög mikilvægur liður í verkefnum 

félagsþjónustu á tímum samfélagsáfalla (Danielson, 2016; Ingham og Redshaw, 2017) og í slíku 

samstarfi þarf að forðast ótímabært rof á þjónustu, göt eða óþarfa skörun milli viðbragðsaðila 

(Rowlands, 2013). Einnig er samræming upplýsinga sem settar eru út til íbúanna veigamikið 

atriði í slíku samstarfi (Eydal og fleiri, 2016; Tan, 2013).  

Samstarf um skipulag og framkvæmd áfallahjálpar við fulltrúa annarra þjónustukerfa og 

samtaka á svæðinu var á meðal verkefna félagsþjónustu Árborgar í kjölfar 

Suðurlandsskjálftans. Skipaður var samráðshópur sem hafði meðal annars það hlutverk að 

gæta samfellu og samræmis í þjónustu og eiga samstarf við fulltrúa Samráðshóps áfallahjálpar 

í Samhæfingarstöð Almannavarna á landsvísu og fundaði hópurinn fram eftir sumri 2008 

(Ólafur Örn Haraldsson, 2010; Ragnheiður Thorlacius, 2018).  
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Ekki er að finna upplýsingar um að samráðshópur áfallahjálpar á svæðinu hafi fundað 

formlega í kjölfar hrunsins en hins vegar átti félagsþjónustan í Árborg frumkvæði að samstarfi 

milli sömu aðila og skipa samráðshóp og auglýst voru opin stuðningsviðtöl eins og fram hefur 

komið. Einnig hóf félagsþjónustan samstarf við aðila vegna fjárhagsaðstoðar við þá sem bjuggu 

við erfiðar fjárhagslegar aðstæður í nóvember 2008, vegna opins húss í október 2008 og síðar 

þjónustu- og nýsköpunarsmiðju í mars 2009 (Sveitarfélagið Árborg, 2009-d). Viðmælendur 

töldu að æskilegt væri að félagsþjónusta sveitarfélaga kynnti öðrum viðbragðsaðilum 

almannavarna starf sitt, hlutverk og þekkingu (Katrín Þorsteinsdóttir, 2018; Víðir Reynisson, 

2018).  

Fræðsla til íbúa  

Starfsfólk félagsþjónustunnar tók þátt í íbúafundum sem haldnir voru á fyrstu dögum eftir 

jarðskjálftana. Framkvæmdastjóri hafði framsögu um þá aðstoð sem félagsþjónustan gæti 

veitt fólki og ráðgjafar voru til viðtals eftir fundina. Viðmælendur í rannsókninni töldu þessa 

upplýsingafundi mikilvæga og geta fyrirbyggt ýmis vandamál í kjölfar slíkra aðstæðna. 

Fjölskyldumiðstöðin bar ábyrgð á og hafði umsjón með dreifingu ýmiss konar fræðsluefnis, 

boðaði til funda til dæmis með foreldrum og starfsfólki skólanna og sá til þess að bæklingar 

með fræðsluefni bærust til íbúa. Um þessi verkefni var gott samstarf við Rauða krossinn sem 

hefur skyldum að gegna samkvæmt samkomulagi við ríkið um þátttöku í almannavarnastarfi. 

Í þessum verkefnum naut Fjölskyldumiðstöðin einnig stuðnings og aðstoðar frá sérfræðingum 

sem voru á svæðinu frá Almannavörnum, Heilbrigðisstofnuninni á Selfossi, sálfræðingum 

Skólaskrifstofu og frá áfallahjálparteymi Landspítalans (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir 2018; 

Ragnheiður Thorlacius 2018; Sveitarfélagið Árborg, 2009-b).  

Í kjölfar hrunsins voru ekki haldnir íbúafundir á vegum sveitarfélagsins og rannsakandi 

hefur ekki heimildir um að slíkt hafi komið til tals. Í viðtölum vegna rannsóknarinnar var meðal 

annars spurt um hvort viðmælendur teldu að slíkir fundir hefðu verið æskilegir á þessum tíma. 

Viðmælendur höfðu ekki velt því sérstaklega fyrir sér. Málin hefðu þróast með þeim hætti að 

upplýsingagjöf um það sem var að gerast hefði fyrst og fremst verið hjá ríkisstjórn Íslands og 

að blaðamannafundir sem haldnir voru af forsætis- og viðskiptaráðherrum hefðu framan af 

verið helsta upplýsingaveitan fyrir fólkið í landinu.  

Það er einmitt kannski synd að það voru ekki íbúafundir. Og það er kannski líka spurningin, 

í efnahagshruninu var eins og ábyrgðinni væri kastað á fjármálaheiminn og ríkisstjórnina, 
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en sveitarfélögin voru í áfalli líka. Þau náttúrulega hrundu, þannig að þau kannski tóku ekki 

eins ábyrgðina (Guðlaug Jóna Hilmarsdóttir, 2018).  

Fram kom hjá viðmælendum að þeir teldu að íbúafundir hefðu getað verið mjög mikilvægur 

liður í viðbrögðum við áfallinu.  

Þjónustumiðstöð  

Reynslan af starfi félagsþjónustunnar í Árborg 2008 í þjónustumiðstöð og samstarfi við aðra 

viðbragðsaðila í kjölfar Suðurlandsskjálftans var sú að aðgangur fólks að upplýsingum og 

aðstoð var mun auðveldari en annars hefði verið og samstarf milli aðila gekk að sögn flestra 

viðmælenda í rannsókninni vel fyrir sig. Þjónustumiðstöð almannavarna reyndist mikilvæg 

eining í viðbrögðum við jarðskjálftanum og telur rannsakandi fulla ástæðu til að slík samhæfð 

þjónusta verði þróuð áfram í kjölfar samfélagsáfalla af hvaða gerð sem þau kunna að vera. 

Í viðtölum rannsóknarinnar kom fram að opin hús og virknimiðstöðvar sem voru settar á 

fót víða um land í kjölfar hrunsins, meðal annars á Selfossi, hafi að einhverju leyti gegnt því 

hlutverki að veita og/eða miðla upplýsingum um ýmsa þjónustu sem fólk gat fengið. Hins vegar 

var nýting þessara miðstöðva í Árborg ekki eins og vonir stóðu til og æskilegt væri að skoða 

nánar hvað því gæti hafa valdið í þeim tilgangi að draga lærdóm af reynslunni.  

Sálrænn og félagslegur stuðningur við íbúa 

Íbúar höfðu aðgang að ráðgjöf og stuðningi í félagsþjónustunni eins og lög gera ráð fyrir auk 

þess sem félagsráðgjafar mættu á ýmsa fundi sem haldnir voru í kjölfar jarðskjálftans. 

Viðmælendur fundu vel að fólk var undir auknu álagi vegna atburðarins og þeir sem voru 

viðkvæmir fyrir þurftu meiri stuðning. Þetta er í samræmi við rannsóknir á áhrifum 

náttúruhamfara á líðan fólks og má þar nefna niðurstöður rannsóknar Írisar Böðvarsdóttur og 

Ask Elkit (2003) á áhrifum Suðurlandsskjálftans árið 2000 og rannsóknir Eddu Bjarkar 

Þórðardóttur og fleiri á áhrifum snjóflóðanna á Vestfjörðum árið 1995 (2016). Anný 

Ingimarsdóttir sagði í viðtali vegna rannsóknarinnar: 

Við fundum alveg að sumir voru brotnir, einstaklingar sem voru bara hræddir, og við 

tókum svona svoldið þétt utan um þá, við buðum öllum sem voru þegar í þjónustu hjá 

okkur í félagsþjónustunni bara strax viðtöl. Það var alveg að koma fólk til okkar ári seinna 

og var að rifja upp jarðskjálftann. Það var mikið talað um þetta, fólk þurfti að tala (Anný 

Ingimarsdóttir, 2018). 
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Umsóknum um fjárhagsaðstoð og barnaverndarmálum fjölgaði ekki í kjölfar jarðskjálftans en 

umsóknum um fjárhagsaðstoð fjölgaði í kjölfar hrunsins (Sveitarfélagið Árborg, 2009-d). Auk 

þess leitaði fjöldi fólks ráðgjafar og stuðnings sem ekki átt rétt á fjárhagsaðstoð samkvæmt 

reglum sveitarfélagsins þar um eins og fram hefur komið í viðtölum og gögnum 

rannsóknarinnar (Anný Ingimarsdóttir, 2018; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009; 

Katrín Þorsteinsdóttir, 2018). Þessar niðurstöður vekja upp spurningar um hvernig sveitarfélög 

skilgreina skyldur sínar samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga þegar áföll skella á 

samfélaginu.  

Skráning og vöktun 

Það er mikilvægt að fram fari skráning atburða og verkefna auk þess að fylgst sé með áhrifum 

áfalla á íbúa og samfélag til þess að geta brugðist við breytingum sem kunna að verða í 

nærsamfélaginu. LVN leiðbeiningarnar reyndust félagsþjónustunni í Árborg gagnlegar fyrir 

slíka vinnu bæði í kjölfar jarðskjálftans og hrunsins. Skráning um helstu verkefni í kjölfar 

jarðskjálftans var á margan hátt góð framan af en síðan tóku verkefni vegna hrunsins yfir, 

nema hvað varðaði aðstoð vegna húsnæðismála. Vöktun velferðarpúlsins á aðstæðum 

íbúanna virðist hafa verið skráð fram undir vor 2010 en eftir það er skráningu af þessu tagi 

ekki haldið sérstaklega saman. Hins vegar má finna helstu tölfræðiupplýsingar í ársskýrslum 

Félagsþjónustu og hjá Hagstofu Íslands.  

Stuðningur og leiðbeiningar fulltrúa  Almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og höfunda 

LVN leiðbeininganna í kjölfar jarðskjálftans höfðu mikil áhrif á að nú er hægt að kortleggja 

verkefni félagsþjónustunnar á þessum tímum í stórum dráttum og draga lærdóm af 

viðbrögðunum. 

Langtímaviðbrögð og formleg lok endurreisnar  

Árangur áfallastjórnunar byggist á því að tiltækar séu áætlanir, skipulag og undirbúningur sem 

tekur mið af því umhverfi sem áfall verður í. Rannsóknir Tan (2013) sýna fram á mikilvægi 

langtímaðstoðar við endurreisn samfélaga í kjölfar áfalla og að leggja þurfi sérstaka áherslu á 

fjölskyldur í þeirri vinnu. Þetta styður að mati rannsakanda við að félagsþjónusta sveitarfélaga 

gegni veigamiklu hlutverki í vinnu vegna samfélagslegra áfalla því verkefni hennar snúast ekki 

síst um velferð einstaklings, fjölskyldna og samfélags. 
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Hrunið reið yfir rúmum fjórum mánuðum eftir Suðurlandsskjálftann og má gera ráð fyrir 

að það hafi haft áhrif á úrvinnslu vegna beggja áfallanna. Af orðum viðmælenda og heimildum 

má ráða að langtímaviðbrögð og endurreisn þessara tveggja áfalla hafi á margan hátt runnið 

saman og það hafi mögulega leitt til þess að hvorugt áfallið hafi verið sett í formlegan 

lærdómsferil. Gríðarlegt vinnuálag var á starfsfólki félagsþjónustunnar á þessum tíma eins og 

fram hefur komið en reynslan hefur sýnt að mikilvægt er að gefa lærdómsferlinu tíma. Þessar 

niðurstöður benda til þess að nauðsynlegt sé að sérstakir aðilar innan eða utan stjórnsýslu 

sveitarfélaga hafi það hlutverk að skapa þær aðstæður sem þarf til að lærdómsferlið geti farið 

fram og er það í samræmi við LVN leiðbeiningarnar (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig 

Þorvaldsdóttir, 2008). 

Viðbragðsáætlanir  

Notkun Árborgar á viðbragðsáætlun og leiðbeiningum gerði það að verkum að auðveldara var 

fyrir starfsfólk að ná utan um verkefni sín og að skilgreina þau. Viðmælendur töldu það hafa 

skipt miklu máli og hjálpað til við forgangsröðun og verklag.  

Eitt skýrasta dæmið er líklega húsnæðisteymið sem sett var á fót á fyrstu dögum eftir 

jarðskjálftann en slíkt teymi er skilgreint í leiðbeiningunum og reyndist mjög vel í Árborg. 

Einnig má nefna endurreisnarteymi sveitarfélagsins, velferðarklasa/velferðarpúls sem hélt 

utan um verkefni Fjölskyldumiðstöðvarinnar, markvissa skráningu, samstarf um skipulag 

áfallahjálpar og ríka áherslu á langtímaviðbrögð en allar þessar áherslur höfðu áhrif á verklag 

að mati viðmælenda.  

Leiða má líkum að því að ef fyrir hefðu legið viðbragðsáætlun og leiðbeiningar um þau 

verkefni sem félagsþjónustan þurfti að sinna í kjölfar þessara tveggja samfélagslegu áfalla þá 

hefðu kraftar og þekking starfsfólks getað nýst enn betur. Viðbragðsáætlanir eru mikilvægt 

verkfæri til að tryggja öryggi íbúanna og til að gera störf viðbragðsaðila markvissari. 

Félagsþjónusta sveitarfélaga getur í krafti þekkingar sinnar á samfélaginu kortlagt félagsauð, 

safnað upplýsingum um tjónnæmi og viðnámsþrótt, greint þá einstaklinga og hópa sem háðir 

eru þjónustu og aðstoð og skipulagt hvernig ganga skuli til verks í kjölfar áfalla.  

Þeirri spurningu var velt upp í viðtölum hvernig utanaðkomandi sérfræðingar gætu létt 

undir eða komið í stað þeirra sem ekki geta sinnt verkefnum vegna persónulegra aðstæðna 

eða ef áhrif áfallsins væru með þeim hætti að félagsþjónustan yrði óvirk. Góðar 

viðbragðsáætlanir gætu skipt sköpum fyrir aðstoðarlið sem gæti þá nálgast nauðsynlegar 
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upplýsingar um það sem þyrfti að gera. Álykta má út frá því að gagnsemi viðbragðsáætlana 

fyrir félagsþjónustu sveitarfélaga sé mikil og hafi breiða skírskotun hvað varðar mismunandi 

tegundir samfélagsáfalla. 

10.1.1 Hvað var líkt og hvað ólíkt í viðbrögðum og verkefnum? 

Upplifun hefur mikið að segja um viðbrögð við áföllum (Stern og Sundelius, 2002). Hjá 

viðmælendum sem voru starfsmenn Árborgar árið 2008 kom greinilega fram hversu ólík 

upplifun þessi tvö samfélagsáföll hefðu verið fyrir fólk og samfélag þrátt fyrir að bæði séu hér 

skilgreind sem samfélagslegt áfall. Enda áföllin í eðli sínu mjög ólík. Meðal þess sem virðist 

hafa aðgreint upplifun og skilning fólks á annars vegar jarðskjálfta og hins vegar hruni var að 

síðari atburðurinn var fordæmalaus, bæði upphaf og endir óljós, fjárhagsleg og efnahagsleg 

áhrif voru mánuði og ár að koma fram af fullum þunga og mikil óvissa ríkti um lengri tíma. 

Erfitt var fyrir flesta að átta sig á hvað væri að gerast og hverjar væru ástæðurnar. Jarðskjálfti 

er þekkt náttúrufyrirbæri sem sagan og vísindin hafa miklar upplýsingar um og viðbrögð 

samfélagsins allvel skipulögð. Viðbrögð félagsþjónustunnar við þessum tveimur áföllum voru 

að sumu leyti sambærileg en einnig mjög ólík. 

Húsnæðismál 

Þegar fólk verður fyrir tjóni á húsnæði af völdum náttúruhamfara á Íslandi þá á það í flestum 

tilfellum rétt á bótum úr Hamfaratryggingu Íslands (áður Viðlagatrygging Íslands) í samræmi 

við fasteignamat húsnæðis og síðan á fólk kost á að tryggja innbú og lausamuni hjá 

vátryggingafélögum og getur sótt rétt sinn til bóta þar. Að auki hefur ríkissjóður lagt fram 

fjármagn til að styðja við sveitarfélög og íbúa þegar náttúruhamfarir valda tjóni á fólki eða 

eigum. Með framlagi ríkisins árið 2008 var sveitarfélögum meðal annars gert kleift að útvega 

leiguhúsnæði fyrir fólk sem þurfti að fara úr húsum sínum vegna skemmda og ríkið greiddi 

umsýslukostnað vegna ráðstafananna og leigu í nokkra mánuði á meðan viðgerðir fóru fram 

eða fólk gat keypt sér húsnæði að nýju. Framlag ríkisins rann einnig til einstaklinga sem fengu 

mjög lágar greiðslur frá Hamfaratryggingu og vátryggingafélögum og oftast voru ástæðurnar 

þær að fasteignamat húsnæðis var of lágt miðað við virði eða að fólk hafði ekki keypt sér 

innbústryggingar. Umsóknir um þá styrki fóru í gegnum Þjónustumiðstöð og voru þar 

meðhöndlaðar á skilgreindan hátt. Fjárframlag ríksins er hins vegar ekki tryggt og er háð 

ákvörðunum stjórnvalda á hverjum tíma og spyrja má hvort framlag ríkissjóðs vegna 

Suðurlandsskjálftans árið 2008 hefði orðið hið sama ef jarðskjálftinn hefði orðið skömmu eftir 
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bankahrunið. Viðbrögð ríkis og sveitarfélaga voru á flestan máta með öðrum hætti í hruninu 

og í félagsþjónustunni birtist það til dæmis í því ekki voru sérstakir fjármunir til að bregðast 

við skuldavanda fólks.  

Af þeim gögnum sem fyrir liggja í þessari rannsókn er ljóst að möguleikar 

félagsþjónustunnar til að vinna að lausnum í húsnæðismálum fólks sem varð fyrir áfalli af 

völdum jarðskjálfta annars vegar og bankahruns hins vegar voru ólíkir. Í fyrra tilvikinu kom 

fjármagn frá ríkinu til sveitarfélagsins en í hinu síðara ekki auk þess sem á sama tíma var 

gríðarlegur niðurskurður vegna efnahagsástandsins hjá ríkinu og sveitarfélaginu til þjónustu 

og framkvæmda. Af því sem að framan er greint virðist sem þrjár megin ástæður séu fyrir 

þessum muni. Þær eru fjárframlag og aðkoma ríkisins eftir jarðskjálftann, niðurskurður ríkis og 

sveitarfélags í kjölfar hrunsins og skilgreining sveitarfélaga á hlutverki sínu samkvæmt 

félagsþjónustulögum. Í ljósi þeirra upplýsinga sem komið hafa fram í rannsókninni er full 

ástæða til að skoðað vandlega túlkun á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga í kjölfar 

samfélagslegra áfalla. 

Miðlun upplýsinga og þjónustumiðstöðvar 

Þegar skoðað er hvernig upplýsingum var miðlað til almennings í kjölfar þessara tveggja 

atburða þarf að taka tillit til þess hve ólíkir þeir voru í eðli sínu. Engu að síður má leiða líkum 

að því að markviss upplýsingamiðlun til almennings, íbúafundir fyrir afmarkaða hópa til dæmis 

út frá búsetu, hefði mögulega geta dregið úr óvissu og vanlíðan meðal fólks. Traust 

upplýsingamiðlun um það sem er að gerast á hverjum tíma er mikilvægur þáttur í okkar 

samfélagi ekki síst á tímum áfalla (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Sólveig Þorvaldsdóttir, 

2002; Eydal og fleiri, 2016). 

Þetta er viðurkennd aðferðafræði í krísustjórnun…sem sagt þetta „crisis-

communitcation“. Ég veit ekki hvaða orð við eigum að nota yfir það á íslensku, bara 

samskipti í erfiðum aðstæðum. Þú þarft að beita öllum tiltækum ráðum við að reyna að 

nálgast fólkið á þeirra heimavelli (Víðir Reynisson, 2018). 

Áhugavert er að velta upp þeirri spurningu hvort æskilegt hefði verið, og framkvæmanlegt, 

að setja upp þjónustumiðstöðvar í kjölfar hrunsins eins og þær sem tilgreindar eru í 

almannavarnalögum. Í lögunum er tilgreint að verkefni þeirra sé að veita upplýsingar til 

almennings um stöðu mála, að þjónusta þá sem orðið hafa fyrir tjóni vegna aðstæðnanna í 

umhverfinu og að sinna samskiptum við fjölmiðla í samvinnu við almannavarnanefndir (lög um 
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almannavarnir nr. 82/2008). Á það hefur verið bent hér að líkja megi opnum húsum, 

athvörfum og virknimiðstöðvum voru opnaðar á fyrstu mánuðunum eftir hrun við 

þjónustumiðstöðvar samkvæmt almannavarnalögum. Hlutverk og aðkoma opinberra aðila var 

þó í flestum tilfellum annað í kjölfar hrunsins. Þjónustumiðstöð var sett á fót á grundvelli laga 

um almannavarnir og fjármögnuð og skipulögð af ríkinu í samráði við heimafólk en opin hús 

og virknimiðstöðvar voru úrræði sveitarfélaga í samstarfi við ýmsa aðila og hópa, byggðu að 

litlu leyti á formlegum grunni, fjármagn var af skornum skammti og takmarkaðar upplýsingar 

lágu fyrir um hverjar þarfir væntanlegra notenda væru og hvernig þeim skyldi mætt.  

Nýleg reynsla af jarðskjálftanum nýttist starfsfólki félagsþjónustunnar í störfum eftir hrun 

bæði á þann hátt að fólk var í „þjálfun“ við að leita leiða til að styðja einstaklinga og samfélag 

í áður óþekktum aðstæðum og í að vakta og meta aðstæður. Búið var að treysta samstarf við 

önnur viðbragðs- og þjónustukerfi í nærsamfélaginu, úrræði eins og þjónustumiðstöð, 

íbúafundir og áfallahjálp voru fersk í huga fólks. Það kann að vera að viðbrögð félagsþjónustu 

Árborgar við aðstæðum í kjölfar bankahrunsins hefðu orðið önnur ef starfsfólk hefði ekki svo 

nýlega unnið tiltölulega farsælt starf eftir Suðurlandsskjálftann. 

10.2 Var þekking og sérhæfing félagsráðgjafar nýtt í þessu ferli? 

Vinnuaðferðir félagsráðgjafa hafa í gegnum tíðina mótað verklag félagsþjónustu sveitarfélaga 

(Lára Björnsdóttir, 2006). Grunngildi félagsráðgjafar eins og heildarsýn, valdefling, 

notendasamráð og málsvarahlutverk félagsráðgjafa eru áberandi þættir í mörgum þeirra 

rannsókna á samfélagslegum áföllum sem kynntar eru í fyrri hluta þessarar ritgerðar (Anna 

Sigrún Ingimarsdóttir, 2012; Eydal og Árnadóttir, 2004; Eydal og fleiri, 2016; Gillespie og 

Danso, 2010).  

Ef niðurstöður tilviksrannsóknarinnar eru bornar saman við líkan Elliott sem kynnt var í 

þriðja kafla (sbr. mynd 4) kemur í ljós að verkefni félagsþjónustunnar í kjölfar áfallanna 2008 

voru mest á sviði félagslegrar fjárfestingar og mannauðs og aðallega á viðbúnaðar- og 

neyðarviðbragðastigi. Þar má nefna sem dæmi þátttöku í starfi þjónustumiðstöðvar 

almannavarna, nálgun húsnæðisteymisins í kjölfar jarðskjálftans, tilraunir til að starfrækja opin 

hús/virknimiðstöðvar og bjóða upp sérstök á stuðnings- og ráðgjafaviðtöl í kjölfar 

bankahrunsins. Samkvæmt þessu þá hefði mátt nýta þekkingu félagsráðgjafa enn frekar með 

því að beita henni á sviði pólitískrar og efnahagslegrar þátttöku þar sem heildarsýn 

félagsráðgjafa og sérþekking þeirra á aðstæðum tjónnæmra hópa og áhrifum efnahags á 
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viðnámsþrótt fólks væri mikilvægt framlag. Einnig hefði framlag félagsráðgjafa á forvarna- og 

endurreisnarstigum viðlagahringrásarinnar geta verið mun meira. Þessi niðurstaða er í 

samræmi við niðurstöður Önnu Sigrúnar (2012) á hlutverki félagsráðgjafa í viðbragðsáætlun 

Árborgar og Rapeli (2017) á því hversu viðbúnir félagsráðgjafar og félagsþjónusta í Finnlandi 

væru til að takast á við samfélagsleg áföll.  

Kenningar um félagsauð eru gjarnan notaðar í umfjöllun um samfélagsleg áföll og varpa 

ljósi á samspil einstaklings og umhverfis á kjölfar samfélagsáfalla. Þær gera ráð fyrir að almennt 

læri fólk af erfiðleikum sem það stendur frammi fyrir á hverjum tíma og tileinki sér færni sem 

hjálpar því til að takast á við fjölbreytt verkefni lífsins. Vinna sem byggir á styrkleikanálgun er 

vinna sem stuðlar að valdeflingu, að aðstoða einstaklinga, fjölskyldur og samfélög til að nýta 

hæfileika sýna, sjá tækifærin, skilja hindranirnar, móta væntingar sínar og byggja upp betra líf 

á grundvelli þessa. Þannig sé valdefling í sjálfu sér bæði ferli og takmark (Saleebey, 2000). 

Í viðtölunum kom farm að við þær aðstæður sem sköpuðust í kjölfar áfallanna í Árborg 

hefði mátt nýta félagsráðgjöf betur til dæmis með því að beita samfélagsvinnu við endurreisn 

samfélagsins til að efla viðnámsþrótt þess og byggja á styrkleikum íbúanna, bæði einstaklinga 

og hópa. Með þessari nálgun má koma mikilvægum upplýsingum á framfæri, kalla eftir 

upplýsingum frá íbúum, greina tjónnæmi og viðnámsþrótt, fela íbúum tiltekin verkefni eða 

hlutverk og fleira mætti nefna (Bird, Gísadóttir og Dominey-Howes, 2010; Dominelli, 2015; 

Jóhannesdóttir og Gísladóttir, 2010; McKinnnon og Alston, 2016; Newburn, 1993; Padgett, 

2002; Rowlands, 2013).  

Þekking félagsráðgjafa hefur að einhverju leyti verið nýtt við gerð viðbragðsáætlana á 

Suðurlandi nú á síðustu misserum og kemur það til vegna þeirrar reynslu sem viðbragðsaðilar 

höfðu af samstarfi við félagsþjónustuna í Árborg 2008 og þeirri áherslu sem fram kemur í LVN 

leiðbeiningunum sem Árborg notaði á þeim tíma (Sólveigar Þorvaldsdóttir og fleiri 2008). 
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11 Lokaorð 

Skilgreina þarf með skýrari hætti en nú er hlutverk félagsþjónustu sveitarfélaga í 

viðbragðsáætlunum almannavarna. Ávarpa þarf hlutverk hennar með tilliti til þeirra mikilvægu 

verkefna sem hún sinnir og er þar nærtækt að nefna húsnæðis- og afkomumál íbúanna. 

Sveitarfélög þurfa að leggja mun ríkari áherslu á að nýta þekkingu og bjargir félagsþjónustu og 

félagsráðgjafar þegar þau undirbúa og takast á við samfélagsleg áföll af öllu tagi. 

Félagsþjónustan hefur yfirsýn og upplýsingar um tjónnæma hópa og viðnámsþrótt 

samfélagsins auk þess að hafa þekkingu á félagslegum tengslum og virkni í samfélaginu sem 

hún starfar í. Samfélagsvinna er gagnreynd aðferð til að vinna með hópum og hefur valdeflingu 

íbúa og samfélags að leiðarljósi. Rannsóknir benda til þess að æskilegt sé að við vinnu í 

tengslum við samfélagsleg áföll séu virkjaði þeir hópar, formlegir eða óformlegir, sem þegar 

eru til staðar í samfélaginu. Félagsþjónustan getur haft frumkvæði að því að virkja ýmsa hópa 

til þátttöku við gerð viðbragðsáætlana og til að auka viðnámsþrótt samfélagsins og nálgun 

félagsráðgjafar með áherslur á heildarsýn, valdeflingu, notendasamráð og málsvarahlutverk 

gagnvart skjólstæðingum er ákjósanleg í slíkum verkefnum. Til að þetta megi verða þarf 

breytingar á öllum stigum stjórnkerfisins. Lærdómur sem draga má af reynslu og rannsóknum 

á hlutverki félagsþjónustu á tímum samfélagslegra áfalla gefur skýrt til kynna að þessara 

breytinga er þörf til að tryggja öryggi og velferð samfélaga í  framtíðinni.  

Takmörkuð aðkoma félagsþjónustunnar að almannavörnum og viðbragðsáætlunum liggur 

að einhverju leyti í því hvernig félagsþjónustan og sveitarfélögin skilgreina sitt hlutverk og 

hvort þau hafa aðstæður (s.s. fjármagn) til langtímaaðgerða í kjölfar áfalla. Sá mikli munur sem 

hér hefur komið fram á viðbrögðum félagsþjónustunnar í húsnæðismálum íbúa í kjölfar 

þessara ólíku áfalla gefur tilefni til að skoða skipulag þeirra mála eins og bent er á í 

niðurstöðukafla. Það að hafa öruggt þak yfir höfuðið er ein af grunnforsendum velsældar í lífi 

hvers manns. Það er því mikilvægt að reynsla félagsþjónustunnar í Árborg af störfum í kjölfar 

áfallanna 2008 verði nýtt til að búa félagsþjónustu sveitarfélaga hér á landi undir verkefni og 

aðstæður sem skapast í kjölfar samfélagsáfalla. Í nánustu framtíð er þörf frekari rannsókna hér 

á landi á þátttöku félagsþjónustunnar í almannavarnastarfi og við gerð og notkun 

viðbragðsáætlana. Rannsaka þarf langtímaáhrif endurtekinna samfélagslegra áfalla á 

samfélagið í Árborg útfrá sjónarhorni tjónnæmis og viðnámsþróttar í þeim tilgangi að það verði 

betur undir búið fyrir þau áföll sem framtíðin kann að bera í skauti sér.  
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Viðauki 1. Upplýst samþykki viðmælenda  

Upplýst samþykki 

um þátttöku í rannsókn á viðbrögðum félagsþjónustu Árborgar við tveimur ólíkum 

samfélagsáföllum á árinu 2008, Suðurlandsskjálfta og bankahruni. 

 

Í þessari rannsókn er rannsakandi Ragnheiður Hergeirsdóttir félagsráðgjafi og meistaranemi í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Netfang; rah7@hi.is .  Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar og 

leiðbeinandi er Dr. Guðný Björk Eydal prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Netfang hennar er: ge@hi.is.  

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða viðbrögð félagsþjónustu Árborgar við tveimur 

samfélagsáföllum árið 2008, Suðurlandskjálftanum þann 29.maí og Hruninu nokkrum 

mánuðum síðar, og hvernig leiðbeiningar um viðbrögð við samfélagsáföllum 

(viðbragðsáætlun) nýttust í þeirri vinnu. 

 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er ætlað að auka þekkingu og skilning fagaðila og stjórnvalda á 

hlutverki félagsþjónustu sveitarfélaga á tímum samfélagsáfalla og í kjölfar þeirra.  Tilgangurinn 

er meðal annars að vekja athygli á mikilvægi skipulagðra vinnubragða og samfellu í 

félagsþjónustu í kjölfar áfalla hvort sem þau eru af náttúru- eða mannavöldum.  

 

Rannsakandi/rannsakendur tekur eitt viðtal við hvern þátttakanda og má búast við að hvert 

viðtal taki um eina klukkustund. Viðtölin verða afrituð og kemur nafn þátttakanda fram í 

upphafi viðtals. Hljóðskrár og afrit verða varðveitt á lokuðu heimasvæði rannsakanda og 

leiðbeinanda á vef Háskóla Íslands og eytt að lokinni rannsókn.  Í MA ritgerð rannsakanda og 

mögulega í greinarskrifum verður vitnað í ummæli þátttakanda þegar við á, en í öllum tilvikum 

verður þátttakanda sendur texti í tölvupósti og óskað samþykkis ef haft er orðrétt eftir honum. 

 

Í rannsókninni er ekki kallað eftir upplýsingum er varða viðkvæma persónulega þætti heldur 

fyrst og fremst um starfshætti og  verkefni starfsmanna félagsþjónustunnar í kjölfar áður 

nefndra atburða.  Rannsóknin er ekki leyfis- eða tilkynningaskyld skv. lögum um persónuvernd 
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og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Í samræmi við 8.gr þeirra laga verður þess gætt við 

vinnslu upplýsinganna að þær séu unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti 

gagnvart hinum skráða og í samræmi við 9. gr. sömu laga er hér með leitað eftir samþykki 

þáttakenda fyrir vinnslu á persónuupplýsingum sínum í þágu eins eða fleiri tiltekinna 

markmiða. 

 

Þátttakendum er frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er á rannsóknarferlinu án 

útskýringa og afleiðinga. Einnig hefur þátttakandi rétt á að neita að svara einstökum 

spurningum eða ræða ákveðin efnisatriði.  

 

Samþykki þetta er í tvíriti og mun þátttakandi halda eftir einu eintaki.  

 

Undirritaður þátttakandi staðfestir hér með að hafa lesið yfir þetta skjal og einnig hafa 

rannsakendur kynnt munnlega eðli og umfang þessarar rannsóknar. Er ég samþykk/ur 

þátttöku án greiðslu eða annarrar umbunar.  

 

Selfossi dags.____________ 

 

 

______________________________  ________________________________ 

Nafn viðmælanda / þátttakanda  Ragnheiður Hergeirsdóttir 

      félagsráðgjafi og meistaranemi við 

      Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 
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Viðauki 2. Viðtalsvísir 

Leitað verður upplýsinga um eftirfarandi þætti : 

a) 

Hver voru verkefnin í félagsþjónustunni í Árborg í kjölfar Suðurlandsskjálftans 2008  

Við hverju þurfti að bregðast?  

Hver voru verkefnin? 

Hvernig brugðust þið við?    

Hvað af daglegum verkefnum og hvað var annað ? 

Hvar fór vinnan fram?  

Var samstarf við aðra s.s. félagasamtök, stofnanir? 

Hvaða aðilar voru það? 

Höfðuð þið einhverjar leiðbeiningar til að styðjast við í þessum aðstæðum?  

Höfðuð þið rætt / undirbúið ykkur undir viðlíka aðstæður/ verkefni? 

Hvað gekk vel, hvað hefði mátt ganga betur? 

Eitthvað sem kom á óvart? 

Hvað var ekki gert sem eftir á að hyggja hefði etv. verið gott/æskilegt? 

Hvar funduð þið mest fyrir afleiðingum skjálftans? (fjárhagsaðstoð, húsnæðismál, barnavernd, 

félagsleg ráðgjöf/fjölskylduráðgjöf) 

Voruð þið þátttakendur eða komuð að aðgerðum eins og rýmingum á  heimilum/stofnunum 

fólks? 

Hvað með húsnæðismál íbúa sveitarfélagsins, komu verkefni á því sviði á borð 

félagsþjónustunnar og með hvaða hætti? 

Komuð þið að aðstoð eða stuðningi vegna þess að fólk fór tímabundið af svæðinu eða sendi 

börnin sín annað? 

Hver voru verkefnin í félagsþjónustunni í kjölfar bankahrunsins í október 2008?  

Við hverju þurfti að bregðast?  

Hver voru verkefnin? 

Hvernig brugðust þið við?    

Hvað af daglegum verkefnum og hvað var annað? 

Hvar fór vinnan fram?  

Var samstarf við aðra s.s. félagasamtök, stofnanir? 
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Höfðuð þið leiðbeiningar til að styðjast við?  

Höfðuð þið rætt / undirbúið ykkur undir viðlíka aðstæður/ verkefni? 

Hvað gekk vel, hvað hefði mátt ganga betur? 

Eitthvað sem kom á óvart? 

Hvað var ekki gert sem eftir á að hyggja hefði etv. verið gott/æskilegt? 

Hvar funduð þið mest fyrir Hruninu? (fjárhagsaðstoð, húsnæðismál, barnavernd, félagsleg 

ráðgjöf/fjölskylduráðgjöf) 

Telur þú að íbúar í sveitarfélaginu /notendur félagsþjónustunnar hafi fundið meira eða 

öðruvísi fyrir síðara áfallinu vegna þess fyrra?   

Hvernig þá og á hverju greinir þú það? 

Hvað var líkt og hvað ólíkt í viðbrögðum félagsþjónustunnar við þessum ólíku áföllum?   

b)  

Skipti viðbragðsáætlunin að þínu mati máli við skipulag og framkvæmd vinnu í kjölfar áfallanna 

2008 ? 

Ef svo var, lýsa með hvaða hætti hún kom að gagni? 

Var hún hjálpleg, góð, fullnægjandi, hvernig gekk að vinna eftir henni? 

Telur þú að viðbragðsáætlun félagsþjónustu geti náð til viðbragða við ólíkum áföllum og hvað 

þarf hún að hafa til að svo sé? 

c) Fyrir félagsráðgjafa: 

Hvernig leið þér sem félagsráðgjafa í þessu verkefni? 

Hvernig fannst þér fagþekking þín nýtast?   

Telur þú að nýta mætti þekkingu félagsráðgjafar betur í svona aðstæðum? 

Hvernig mætti nýta hana betur eða með öðrum hætti?  

Hvaða þekkingu fannst þér þig helst skorta til að takast á við þessar aðstæður? 

Beittuð þið einhverjum sérstökum vinnuaðferðum félagsráðgjafar eins og t.d. samfélagsvinnu, 

hópavinnu? 

d) Fyrir félagsþjónustuna: 

Hvernig gekk samstarf ykkar í félagsþjónustunni við aðra viðbragðsaðila? 

s.s. almannavarnir, Rauða krossinn, lögregluna, björgunarsveitir,  heilbrigðisþjónustuna og 

aðra samstarfsaðila í kjölfar Suðurlandsskjálftans  

Í kjölfar skjálftans/hrunsins? 

Hvernig voru mörk/skil á milli ykkar og þeirra?   
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Hvað markaði skil/yfirfærslu verkefna milli aðila? 

e) Fyrir félagsþjónustuna: 

Fékkst þú, og aðrir starfsmenn félagsþjónustunnar, nægilegan stuðning frá 

stjórnendum/utanaðkomandi sérfræðingum til að takast á við verkefnin? 

Hvernig geturðu lýst því, í hverju fólst það? 

Ef ekki, hefurðu hugsað um / skoðun á hvernig stóð á því? 

Hvernig myndir þú hafa viljað hafa þetta? 

f)   

Telur þú að þín eigin reynsla, t.d. af fyrri áföllum, hafi haft áhrif á þín viðbrögð, þína nálgun og 

vinnu í kjölfar þessara tveggja áfalla árið 2008 og þá hvernig? 

Ef viðmælandi vill nefna dæmi   

g)  

Lærdómur: Hvað myndir þú gera „næst“ þegar samfélagsáfall verður? 

Hvað myndir þú gera öðruvísi og hvað eins og 2008?  

Hvaða ábendingar hefur þú, í ljósi þinnar reynslu, til þeirra sem skipuleggja og bera ábyrgð á 

félagsþjónustu sveitarfélaga varðandi undirbúning og viðbrögð við mögulegum 

samfélagsáföllum? 

 

 


