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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um þróun búsetuþjónustu fatlaðs fólks. Fjallað er um yfir þróun 

lagasetninga í málefnum fatlaðs fólks frá fyrstu lögum er snúa að fötluðu fólki sem sett voru 

á Alþingi 1936. Einnig er fjallað um  hugmyndafræði sem hefur verið ríkjandi á hverjum tíma. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða með hvaða hætti búsetuþjónusta hefur breyst frá fyrri 

tímum til dagsins í dag. Í ritgerðinni er horft heim í Skagafjörð og skoðuð þróun 

búsetuþjónustu á svæðinu og framtíðarsýn Sveitarfélagsins Skagafjarðar í búsetumálum  

fatlaðs fólks skoðuð. Einnig er sjónum beint að hugmyndafræði sem unnið er eftir á 

þjónustusvæði sveitarfélagsins í dag. Gagna var aflað úr bókum, fræðiritum, heimasíðum og 

með einu viðtali. Niðurstöður ritgerðarinnar benda til að víða hafi verið bágar aðstæður í 

búsetumálum fyrir fatlað fólk fyrr á tímum en í dag sé litið mun meira til hvers og eins 

einstaklings og hans þarfa. Þrátt fyrir að svo sé virðist vera langt í land með að fatlað fólk 

njóti fulls jafnrétti á við aðra samfélagsþegna en fullgilding Íslands á Samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) og nýju lögin um þjónustu við fatlað fólks með 

langvarandi stuðningsþarfir (2018) hafa stutt vel undir að réttindi fatlaðs fólks séu virt.  
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Inngangur  

Miklar breytingar hafa orðið í málefnum fatlaðs fólks frá því fyrstu lög um þjónustu við fatlað 

fólk voru sett á laggirnar. Engin lög giltu um málefni fatlaðs fólks á Íslandi fyrr en árið 1936 

þegar lög um fávitahæli (nr. 18/1936) voru samþykkt á Alþingi en þau lög náðu einungis til 

þjónustu við fatlað fólk á sólarhringsstofnunum. Enn er barist fyrir auknum réttindum fatlaðs 

fólks og hugarfarsbreytingu samfélagsins gagnvart fötluðu fólki. Ástæðan fyrir vali á þessu 

verkefni er áhugi minn á búsetumálum og sögu fatlaðs fólks. Ég er búsett í Skagafirði og hef 

unnið undanfarin ár í búsetuþjónustu við fatlað fólk. Ég vildi dýpka þekkingu mína á sögu 

fatlaðs fólks og skoða framtíðarsýn Sveitarfélagsins Skagafjarðar í búsetuþjónustu fatlaðs 

fólks. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða með hvaða hætti búsetuþjónusta hefur breyst frá 

fyrri tímum til dagsins í dag. Ritgerð þessi er heimildaritgerð þar sem gagna var aflað á 

hefðbundinn hátt úr bókum, fræðiritum, af heimasíðum og með einu viðtali við Grétu Sjöfn 

Guðmundsdóttir, félagsmálastjóra Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Ég valdi að ræða við hana 

vegna mikillar reynslu hennar af félagsmálum sveitarfélagsins. Hugtök um fötlun sem notuð 

eru í ritgerðinni koma úr heimildum sem ég nota. Set ég gjarnan í gæsalappir eldri hugtök um 

fatlað fólk sem hafa í dag neikvæða merkingu. Ritgerðin skiptist niður í þrjá kafla. Í fyrsta 

kafla er sjónum beint að þróun hugmyndafræði í málaflokkum fatlaðs fólks. Auk þess er 

fjallað um helstu lagasetningar sem tengdust hverju tímabili sögunnar, allt frá fyrstu lögum 

sem sett voru á laggirnar árið 1936 og fram til núgildandi laga um þjónustu við fatlað fólk 

með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018). Í öðrum kafla er sjónum beint að þróun 

búsetu fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra. Fjallað er um stofnanavæðingu og altækar 

stofnanir. Fjallað er um flutning málaflokka fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga. Horft er til  

Norðurlands vestra og skoðað hvernig það tók þátt í þeim breytingum. Þar á eftir er fjallað 

um búsetustaði fatlaðs fólks á svæðinu.  Því næst er fjallað um framtíðarsýn Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar í búsetumálum og hugmyndafræði sem unnið er eftir í dag innan 

þjónustusvæðis sveitarfélagsins. Að lokum er efni ritgerðar dregið saman og rætt.  



9 

1 Þróun hugmyndafræði og þjónustu 

Í þessum kafla er fjallað um hugmyndafræði og lagasetningar sem ríkt hafa um málefni 

fatlaðs fólks í upphafi tuttugustu aldarinnar til dagsins í dag. Fjallað er um 

mannkynbótastefnu, læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun, hugmyndafræði um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku. Einnig er fjallað um stofnanamenningu og skoðað hvað altækar stofnanir 

stóðu fyrir. Ég fjalla um hugmyndafræði um sjálfstætt líf og samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks. Til þess að varpa frekara ljósi á stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu er 

fjallað um helstu lagasetningar frá fyrstu lögum um fávitahæli sem voru sett árið 1936 til 

nýjustu laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem sett voru 

haustið 2018.  

1.1 Mannkynbótastefna og læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

Það tímabil í málefnum fatlaðs fólks sem hófst um aldamótin 1900 og stóð fram yfir síðari 

heimsstyrjöldina hefur oft verið kennt við erfðarótta og aðgreiningu (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Á fyrri hluta tuttugustu aldar töldu vísindamenn að þeir gætu sýnt fram 

á að vissir eiginleikar sem taldir voru óæskilegir erfðust milli kynslóða. Óæskilegir eiginleikar 

voru taldir meðal annars drykkjusýki, geðsjúkdómar, andlegur vanþroski, vændi og 

afbrotahneigð. Einstaklingar sem báru þessa ókosti voru taldir úrkynjaðir og gallaðir og því 

yrði ekki breytt með nokkrum félagslegum né uppeldislegum áhrifum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Var sá almenni ótti ríkjandi að stjórnlausar barneignir „fávita“, eins og 

fatlað fólk var kallað á þeim tíma, yrðu til að stuðla að hnignun þjóða. Kynslóðum 

framtíðarinnar þótti því stafa mikil ógn af sívaxandi hópi „fávita“ (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Taldi fólk að ríkisvaldinu bæri að takmarka fjölgun óhæfra þegna annars vegar og 

hinsvegar að stuðla að ræktun afburða manna og snillinga. Það myndi gera ríkið glæsilegra 

og farsælla (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Vísindamenn og sérfræðingar þess tíma 

stunduðu rannsóknir sem studdu þessar kenningar og trúði fólk því að hægt væri að 

erfðabæta mannkynið. Eins var talið á þeim tíma að fatlað fólk væri frjósamara en annað fólk 

og myndi því eignast fleiri afkomendur en aðrir. Höfðu þessar skoðanir áhrif á lagasetningar 

þess tíma og fengu þær hljómgrunn meðal stjórnvalda. Til að umhverfinu stafaði ekki hætta 

af fötluðu fólki var markvisst reynt að koma í veg fyrir að þau eignuðust börn. Í því skyni var á 

öðrum og þriðja áratug 20. aldar sett á laggirnar lög um órfrjósemisaðgerðir víða í hinum 

vestræna heimi. Ísland samþykkti lög um slíkar aðgerðir árið 1938 (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

Mannkynbótastefnan lognaðist niður á fjórða áratug tuttugustu aldar. Með aukinni 

þekkingu á erfðafræði voru færð rök fyrir því að ekki væri hægt að bæta kyn þjóða með 

erfðum (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  Hin síðari ár hafa þó vaknað miklar umræður um 
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siðferðileg álitamál sem beinast að því hvort réttlætanlegt sé fyrir konur að fara í 

snemmómskoðun til að finna erfðagalla í fóstri í móðurkviði í þeim tilgangi til að útrýma 

fóstrinu. Hefur komið til tals hvort slík greining sé ekki endurvakning á 

mannkynbótastefnunni. Einnig hefur verið rætt um að þessar aðgerðir valdi fötluðu fólki sorg 

og sendi þeim þau skilaboð að þau séu óvelkomin og utangátta í samfélaginu (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). 

Hugmyndir manna um kynbætur á fólki hélst í hendur við læknisfræðileg sjónarhorn á 

fötlun. Innan læknisfræðinnar var lögð áhersla á erfðavísindi sem leið til að lækna sjúkdóma 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun einblínir á skerðingu 

einstaklingsins sem megin vandamál hans. Það þurfi að lækna einstaklinginn og laga hann 

með meðferðum. Þetta líkan horfir til þess sem er að einstaklingnum frekar en að horfa á 

hvernig sé hægt að laga umhverfið að þörfum hans (Disability Nottinghamshire, 2019). Talið 

var að uppspretta allra erfiðleika sem einstaklingurinn upplifði væru komnir frá þeim 

persónulega harmleik sem fötlunin fól í sér. Lítið eða ekkert tillit var tekið til umhverfisáhrifa 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Í Vestrænum heimi var læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun 

við líði mest alla tuttugustu öldina. Talcott Parson ritaði árið 1950 að sjúkdómar og 

sjúkdómstengd hegðun væru frávik frá því sem taldist eðlilegt. Hann sagði að fötlun fólks 

væru óeðlilegt ástand sem krefðist alltaf sérfræðiaðstoðar. Þessar hugmyndir settu fatlað 

fólk í hóp með veikum manneskjum sem voru ekki taldar hluti af samfélaginu og voru fatlað 

og veikt fólk oft vistað á altækum stofnunum. Þetta viðhorf hefur lengi haldist hjá fagfólki 

sem og almennum borgurum. Afleiðing þess er að oft hefur verið litið svo á að fatlað fólk sé 

háð öðrum um allt sitt líf og geti ekki lifað eðlilegu lífi (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 Lög um fávitahæli nr. 18/1936  

Fram til ársins 1930 var engin opinber þjónusta í boði fyrir fatlað fólk hér á landi. Fyrsti vísir 

að þjónustu við fatlað fólk á Íslandi var þegar Sólheimar í Grímsnesi hófu starfsemi sína. 

Sesselja Sigmundsdóttir flutti heim til Íslands eftir að hafa stundað nám erlendis og kynnt sér 

rekstur barnaheimila. Hún setti upp barnaheimili í Grímsnesi fyrir fötluð og umkomulaus 

börn árið 1931. Í upphafi komu þangað bæði fötluð og ófötluð börn en í dag búa þar einungis 

fullorðnir fatlaðir einstaklingar (Margrét Margeisdóttir, 2001). Þörfin var brýn fyrir 

barnaheimili á þeim tíma og höfðu þau börn forgang að heimilinu sem voru veikluð eða 

vanrækt. Staðsetning Sólheima var að evrópskri fyrirmynd. Þar voru reistar stofnanir utan 

þéttbýlis með það að markmiði að vernda fötluðu börnin fyrir áreiti heimsins (Þorvaldur 

Kristinsson, 2015).  

Fyrsta íslenska löggjöfin um fatlað fólk varð til árið 1936 þegar lög nr. 18/1936 um 

fávitahæli voru samþykkt á Alþingi. Þar er í fyrsta sinn á Íslandi fjallað um fólk með 
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þroskahömlun. Þar segir að stofna skuli hjúkrunarheimili fyrir örvita og fávita og skólaheimili 

fyrir vanvita og hálfvita. Á hjúkrunarheimili skyldu þeir fara sem hvorki gætu unnið né lært 

(Þorvaldur Kristinsson, 2015). Staðsetning sem var valin fyrir stofnanir var helst utan 

borgarmarka, úr augsýn annarra sem bjuggu í þéttbýlinu (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001). 

Einnig var talið að með því að einangra þá sem bjuggu á stofnunum væri verið að verja 

samfélagið fyrir hættunni sem gæti stafað af þeim sem þar bjuggu og minni líkur væru á að 

fatlað fólk eignaðist afkvæmi. Segir í lögum nr. 18/1936 að fullorðnir „fávitar“ skyldu vera á 

vinnuhæli, því þeir gætu stundað einhverja vinnu. Þá skyldi líka gerður munur á 

framfærslustyrk „fávita“ og fátækrastyrk. Þótt þessi lög væru talin réttarbót fyrir fatlað fólk 

var framfylgd þeirra ábótavant. Auk þess mörkuðu lögin stefnu og upphaf aðgreiningar 

fatlaðs fólks og þeirrar stofnanavæðingar sem varð í kjölfarið á Íslandi (Þorvaldur Kristinsson, 

2015).  

Eins og áður sagði var fyrsta stofnun heimilis fyrir fatlað fólk á Sólheimum í Grímsnesi, 

það var rekið sem sjálfseignarstofnun. Markmið Sólheima er að fatlað fólk fái þá leiðsögn og 

þjálfun sem það þarf til að lifa eðlilegu lífi og taka þátt í samfélaginu (Þorvaldur Kristinsson, 

2015). Fyrsta stofnunin á Íslandi sem rekin var af íslenska ríkinu er sett á laggirnar árið 1944. 

Var stofnunin staðsett á Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði. Litið var á þá stofnun sem 

hjúkrunarhæli og þar voru vistuð börn, konur og karlar (Hrefna Friðriksdóttir, Rannveig 

Traustadóttir, Guðrún V. Stefánsdóttir, Ingólfur Einarsson, Grétar L. Marinóson, Una Björk 

Ómarsdóttir, 2016). Þar var starfrækt heimili til ársins 1958. Þá voru síðustu vistmennirnir 

þar, fimm konur, fluttar á Kópavogshæli (Þorvaldur Kristinsson, 2015).  

Kópavogshæli var stofnað árið 1952 og hefur frá upphafi verið fjölmennasta og stærsta 

sólarhringsstofnun sem verið hefur á Íslandi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Var hælið kallað 

Aðalfávitahæli ríkisins í Kópavogi. Litið var til landa í kringum okkur og fylgt þeirra fyrirmynd 

að setja upp altæka stofnun. Þá þótti mannúðleg og góð lausn að setja fatlað fólk á 

sólarhringsstofnanir. Fyrstu vistmenn komu á Kópavogshæli árið 1952 frá Kleppjárnsreykjum 

(Þorvaldur Kristinsson, 2015). Sagði Ragnhildur Ingibergsdóttir þáverandi yfirlæknir 

Kópavogshælis að hvatinn til að stofna Kópavogshæli var til að mæta brýnni þörf á uppeldi 

og vistun „vangefinna“ sem var of erfitt að hafa á heimilum sínum. Flestir urðu íbúar 

Kópavogshælis 200 talsins árið 1976. Var það talið yfir mörkum þess sem heimilið hefði pláss 

fyrir og var íbúum fækkað í 185. Var þó enn talin veruleg yfirfylling af vistmönnum og skortur 

á starfsfólki.  Í kjölfar nýrra laga og hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku  í 

málaflokkum fatlaðs fólks var tekin var ákvörðun af stjórnarnefnd ríkisspítala árið 1993 að 

loka hælinu. Var þá hafist handa við að útskrifa vistmenn og hælið fékk hlutverk sem 

endurhæfingar- og hæfingardeild Landspítalans í Kópavogi (Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 2016). 
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Fluttu vistmenn frá Kópavogshæli ýmist á sambýli, í heimabyggðir eða í eigin íbúðir (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2008).  

Önnur sólarhringsstofnun var sett á laggirnar tveimur árum eftir að Kópavogshæli var 

stofnað. Árið 1954 var stofnað barnaheimili í Skálatúni í Mosfellssveit. Var það kallað 

barnaheimili Templara að Skálatúni. Var þar gert ráð fyrir 17 börnum en tekin voru inn 23 

börn og bjuggu 10 starfsmenn á staðnum einnig. Skálatún er rekið sem sjálfseignarstofnun 

og hefur stækkað töluvert frá upphafi. Mikil uppbygging hefur átt sér stað til að bæta 

aðbúnað íbúa og starfsfólks og voru reist þar fimm sambýli. Þegar mest var bjuggu 56 íbúar í 

Skálatúni (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Árið 1965 tók til starfa sólarhringsstofnunin að Tjaldanesi í Mosfellssveit. Var sú stofnun 

sett upp af forgöngu foreldra fatlaðra barna. Fyrst um sinn var hún rekin sem 

sjálfseignarstofnun en var árið 1976 gefin íslenska ríkinu til eignar. Skilyrðin fyrir gjöfinni voru 

að Tjaldanes yrði áfram rekið sem heimili, heimavistarskóli og verndaður vinnustaður fyrir 

pilta og stúlkur sem hefðu orðið fyrir líkamlegum eða andlegum áföllum vegna slysa eða 

sjúkdóma. Þó hafa einungis dvalið piltar á Tjaldanesi frá upphafi. Þar dvöldu þegar mest var 

24 piltar á aldrinum 10 ára til 33ja ára en eru nú oftast um sautján piltar þar í dvöl (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  

 Lög um ófrjósemisaðgerðir nr. 16/1938 

Þáverandi landlæknir, Vilmundur Jónsson setti fram frumvarp um ófrjósemisaðgerðir árið 

1937. Frumvarpið var samþykkt án umræðna og andmæla á Alþingi 1938. Þær aðgerðir sem 

voru leyfðar með frumvarpi þessu voru afkynjanir, vananir og fóstureyðingar. Lögin kváðu á 

um að slíkar aðgerðir væru heimilar á fólki ef þær kæmu í veg fyrir að það fólk myndi auka 

kyn sitt. Voru þessar aðgerðir framkvæmdar ef taldar voru líkur á að afkvæmi einstaklingsins 

myndi erfa galla foreldris. Hvort sem það væri vanskapnaður, hættulegir andlegir eða 

líkamlegir sjúkdómar, fávitaháttur, glæpahneigð eða geðveiki (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Lög um ófrjósemisaðgerðir sem voru samþykkt á Alþingi voru í takt við við 

lagasetningar annarra Norðurlanda og Bandaríkjanna. Var þó talin þörf á íslenskum 

greindarvísitölu prófum sem myndu greina á milli fábjána, fáráðlinga, heimskingjum, 

miðlungsmönnum og gáfumennum.  Slík próf voru talin nauðsynleg til að hægt væri að meta 

fávitaháttinn réttilega og til að hafa til hliðsjónar ófrjósemis umsóknum. Þeir sem gátu sótt 

um ófrjósemisaðgerð voru einstaklingurinn sjálfur, foreldrar eða forráðamaður eða löglega 

skipaður tilsjónarmaður. Landlæknir hafði leyfisvald samkvæmt lögunum og hafði hann þrjá 

nefndarmenn ráðuneytis til aðstoðar við framkvæmd laganna (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  
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Lög um ófrjósemisaðgerðir giltu til ársins 1975. Samkvæmt skýrslu sem gerð var að 

beiðni heilbrigðisráðherra voru á þeim tíma framkvæmdar 722 ófrjósemisaðgerðir. 707 á 

konum og 15 á körlum. Fjöldi þeirra sem gengu undir ófrjósemisaðgerðir vegna geðveiki eða 

andlegs vanþroska á þessum árum voru 120 manns, 111 konur og 9 karlmenn. Mikill 

meirihluti þeirra aðgerða var gerður vegna andlegs vanþroska. Ófrjósemisaðgerðir vegna 

andlegs vanþroska eða geðveiki voru framkvæmdar á börnum frá 11 ára upp í 46 ára fólk 

(Þingskjal 1055/2001-2002).  

 Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967 

Árið 1967 var ný löggjöf um fávitastofnanir samþykkt á Alþingi, nr. 53/1967. Hægt er að 

greina samfélagslegar viðhorfsbreytingar í garð fatlaðs fólks þar sem orðin andlega vanheilt 

fólk og vanvitar koma fyrir þó algengast er að talað er um „fávita“. Nokkrar nýjungar eru í 

lögunum sem vísa til breytinga í hugsunarhætti gagnvart fötluðu fólki og er meiri áhersla 

lögð á kennslu og þjálfun fatlaðs fólks (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Nýju lögin studdust við greindarvísitölur til að meta hvort fólk var örvitar, hálfvitar, 

fávitar eða vanvitar. Sagði í lögunum að ríkið skyldi reka eitt aðal hæli fyrir „fávita“ og fékk 

Kópavogshæli það hlutverk. Aðalhæli íslenska ríkisins skyldi vera í senn hjúkrunar-, vinnu-, 

kennslu- og uppeldis hæli. Leitast var eftir að raða vistmönnum saman á deildir þannig úr 

yrði samstæð heild. Lögin heimiluðu að útibú frá aðal hælinu risu sem hvert um sig gæti haft 

eigin hlutverk. Einnig var sveitarfélögum og einkaaðilum heimilt að reka dagvistunarheimili 

og fávitastofnanir að fengnu leyfi heilbrigðisráðherra. Allar umsóknir um hælisvist, hvort sem 

var á aðalhæli ríkisins eða öðrum hælum skyldu fara í gegnum forstöðumann aðalhælisins. Sá 

forstöðumaður skyldi finna viðeigandi vistunarúrræði á hæli fyrir einstaklinginn (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

Þó rík áhersla sé í þessum lögum á stofnanaþjónustu var í 14. grein laga um 

fávitastofnanir kveðið á um að ráðherra væri heimilt að setja reglugerð um félagsaðstoð fyrir 

andlega vanþroska fólk. Var það í fyrsta skipti sem gert er ráð fyrir þjónustu við fatlað fólk úti 

í samfélaginu. Sú reglugerð var sett árið 1977, 10 árum eftir að lög um fávitastofnanir voru 

sett. Aðstoðin sem fólst í lögunum átti að gera vanheilu fólki að búa í heimahúsum. Sett var á 

fót göngudeild við Kópavogshæli sem starfaði áfram eftir að lög um fávitastofnanir og þessi 

reglugerð féll úr gildi árið 1980. Göngudeildin fékk ákvörðunarvald um hverjir fengju vist á 

hælum og fékkst þannig betri heildarsýn á vistunina. Á göngudeildinni var sinnt ráðgjöf við 

vistmenn og aðstandendur. Kópavogshæli flokkaðist í skilgreiningu altækrar stofnunar (e. 

total institution) og var sambærileg stofnunum sem reknar voru á Norðurlöndum uppúr 

árinu 1950. Lög um fávitastofnanir giltu í 13 ár (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 
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1.2 Þróun stofnana 

Fyrr á tímum var fötluðu fólki oft fundinn vettvangur við hæfi í sinni sveit. Ýmist var það sent 

á milli bæja til að aðstoða við tilfallandi verk eða þau voru undir umsjón hreppstjóra. Þegar 

iðnvæðingin byrjaði varð mikill flutningur fólks til þéttbýla í leit að vinnu og breyttist 

sveitamenningin í kjölfarið. Fatlað fólk varð frekar hornreka og var oft talið þeim fyrir bestu 

að vera vistað á lokuðum stofnunum. Þar væru þau í vernduðu umhverfi og samfélagið væri 

verndað frá þeim. Eins of fyrr segir fór tímabil aðgreiningar í hönd. Mannkynbótastefna 

mótaðist er sérfræðingar þess tíma töldu sig finna það út að tenging væri milli erfða og að 

fólk væri fátækt eða fatlað. Ekki var talið æskilegt að fólk úr slíkum hópi samfélagsins væri að 

fjölga sér, því þau væru vanþróaðri en efri stéttir samfélagsins. Fólk með fötlun varð 

einangrað og útskúfað. Iðnvæðingin hefst seinna á Íslandi en í Evrópu, uppúr 20. öldinni. Það 

gerði að verkum að þéttbýli þróast síðar á Íslandi en í löndum Norður-Evrópu (Þorvaldur 

Kristinsson, 2015). 

Eftir því sem læknavísindin þróuðust fór að verða meiri greinamunur gerður á 

svokölluðum „fávitahætti“ og geðveiki. Á 19. öld fóru hugmyndir manna að skýrast um 

stofnanir fyrir fólk með þroskahömlun. Víða risu upp hæli og skólar fyrir fólk með 

þroskahömlun og svo fyrir hreyfihamlaða, heyrnarskerta og blinda. Upp úr aldamótum 1800 

risu fyrst á Norðurlöndum skólar fyrir blinda og heyrnarlausa í Danmörku. 55 árum síðar var 

stofnaður skóli fyrir fólk með þroskahömlun. Þær stofnanir og fleiri sem settar voru á 

laggirnar í framhaldinu byggðu á því sjónarmiði að hægt væri að lækna fávitaháttinn. Það 

gekk ekki sem skildi og breyttust þessar stofnanir í lokaðar geymslur á fötluðu fólki sem voru 

mun lakari staðir en aðrir þjóðfélagsþegnar létu bjóða sér (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

Altækar stofnanir (e. total institution) koma mjög við sögu fatlaðs fólks, sérstaklega um 

fyrri hluta tuttugustu aldar. Altæk stofnun er hugtak sem nær til stofnanna sem einstaklingar 

eru vistaðir og allt þeirra líf fer fram innan stofnunarinnar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Ekki eru margir hópar fólks sem hafa búið við eins neikvæð viðhorf og samfélagslega 

einangrun og fatlað fólk. Sú félagslega þjónusta sem var í boði á áttunda áratug tuttugustu 

aldar, bæði fyrir fullorðna og börn, fólst að miklu leyti í þjónustu á altækum stofnunum 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010).  

Um miðja tuttugustu öldina koma fram rannsóknir sem sýna fram á skaðsemi 

stofnanavistar fyrir fólk. Á sjöunda áratug tuttugustu aldar skrifar Erving Goffman bók um 

stimplunarkenningar og hvernig skaðsemi stimplunar birtist hjá einstaklingum sem verða 

fyrir henni. Stimplunarkenningar greina hvernig einstaklingar bregðast við stimplun sem 

fylgir því að vera skilgreindur á neikvæðan hátt sem öðruvísi en aðrir einstaklingar. 

Stimplunarkenningar greina einnig hvernig samfélög bregðast við þeim sem eru stimplaðir 

öðruvísi. Hann rannsakaði einnig hvað á sér stað innan stofnanna (Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 
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2016). Hann komst að því að samskipti starfsfólks innan stofnananna er ópersónulegt og 

mikil innri regla er til staðar og getur það í sjálfu sér orðið markmið vinnunnar. 

Einstaklingarnir sem þar búa verja þar sínum frítíma, sofa þar og vinna. Það er andstætt því 

sem gerist utan veggja stofnunarinnar, þar sem fólk sækir vinnu að heiman og ver degi sínum 

með ólíkum hópum fólks (Goffman, Asylums, 1961; Margrét Margeirsdóttir, 2001). Erving 

Goffman (1961) skilgreinir altækar stofnanir á fimm vegu. Í fyrsta lagi stofnanir eins og 

elliheimili og munaðarleysingjaheimili, þar sem einstaklingar geta ekki séð um sig sjálfir en 

eru skaðlausir umhverfinu. Öðru lagi stofnanir á við berklahæli og holdsveikrahæli, þar sem 

einstaklingar geta ekki séð um sig sjálfir og eru skaðlegir umhverfinu. Í þriðja lagi fangelsi og 

geðsjúkrahús, þar sem verið er að vernda samfélagið gegn ógnandi einstaklingum. Í fjórða 

lagi stofnanir sem veita ákveðna starfsreynslu og fræðslu. Í fimmta og síðasta lagi stofnanir á 

við klaustur, þar sem stofnunin er hvíldarstaður eða menningarmiðstöð. Goffman rannsakaði 

einnig veruleikann sem einstaklingar á slíkum stofnunum upplifa. Auðmýkingarferli, 

forréttindakerfi, aðlögun og að lokum útskrift eða brottför. Goffman vildi aukin heldur meina 

að þótt stofnanirnar hefðu ólík starfssvið, t.d. heimili fyrir fatlað fólk, fangelsi eða klaustur þá 

hefðu þær allar ýmis sérkenni sameiginleg (Goffman, Asylums, 1961; Margrét Margeirsdóttir, 

2001).   

1.3 Hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku 

Nýjar hugmyndir sem komu fram um fatlað fólk og mannréttindi þeirra mörkuðu þáttaskil á 

samfélagslegri stöðu fatlaðs fólks eftir miðja tuttugustu öld. Þær hugmyndir lögðu áherslu á 

rétt fatlaðs fólks til að taka þátt í samfélaginu og lifa eðlilegu lífi (Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 

2016). Á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar spratt upp sú hugmyndafræði sem varð 

grundvöllur að nýrri stefnu á félagsmálum er vörðuðu þjónustu við fatlað fólk. Kom hún fram 

eftir síðari heimstyrjöldina þar sem miklar þjóðfélagsbreytingar urðu á Vesturlöndum. Þessi 

stefna byggðist upp af kenningum um eðlilegt líf og átti upptök sín í Svíþjóð. 

Hugmyndafræðin kemur fram sem mótvægi við stofnanavæðingu því lausnin var ekki lengur 

talin vera sú að loka fatlað fólk inni á stofnunum þar sem það gat ekki lifað mannsæmandi lífi 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Eðlilegt líf merkir að aðlaga skuli umhverfi og lífsskilyrði fatlaðs fólks að því sem þyki 

eðlilegt að annað fólk búi við í samfélaginu. Ekki skuli breyta fötluðu fólki í ,,venjulegt” fólk 

frá því sem það er. Þrátt fyrir fötlun einstaklinganna skuli miða umhverfið við þarfir þeirra. 

Markmið eðlilegs lífs sé jafnrétti fyrir alla, eins og hægt er. Einstaklingarnir eru þannig 

viðurkenndir með rétt til að vera fatlaðir eða frábrugðnir öðru fólki. Skilgreining Nirje um 

hugmyndafræðina eðlilegt líf felur í sér að skapa skuli fötluðu fólki skilyrði til að geta lifað lífi 

sínu sem líkast öðrum samfélagsþegnum. Nirje setur fram þessa kenningu árið 1969. 

Hugmyndafræðin kemur fram á þeim tíma sem algengast er að fatlað fólk sé vistað á 
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altækum stofnunum og er mótvægi gegn þeirri stofnanavæðingu sem réð ríkjum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  

Þessi skandinavíska kenning barst víða um heim og um árið 1970 endurskilgreindi Wolf 

Wolfensberger kenninguna um eðlilegt líf út frá félagsvísindum og heimspeki. Wolf talaði um 

að leggja þyfti megin áherslu á þroska og þjálfun hins fatlaða einstaklings til að hann yrði 

hæfur til að gegna störfum og njóta virðingar í samfélaginu. Þannig myndi fatlað fólk öðlast 

félagslega stöðu sem væri viðurkennd í menningarumhverfi þeirra. Hann lagði einnig áherslu 

á félagslega blöndun og varaði við því að fólk væri vistað á stofnunum. Þessar kenningar 

Wolfensberger bárust frá Ameríku aftur til Evrópu þar sem Lars Kebbon og samstarfsfélagar í 

Svíþjóð fóru að vinna með eðlilegt líf sem stefnumótandi hugtak í félagslegri þjónustu í 

byrjun níunda áratugarins. Kebbon lagði megináherslu á að ytri aðstæður þyrftu að taka tillit 

til fatlaðs fólks svo að það gæti lifað sínu lífi á eigin forsendum  (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

 Félagslegur skilningur á fötlun 

Á svipuðum tíma og hugmyndafræðin um eðlilegt líf kom fram fór að þróast félagslegur 

skilningur á fötlun. Félagslegur skilningur á fötlun kom fram sem gagnrýni á læknisfræðilegan 

skilning á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003). Félagslegi skilningurinn leggur áherslu á að 

þær hindranir sem eru í umhverfinu skapi fötlun einstaklingsins. Þær hindranir séu oft 

skapaðar af ófötluðu fólki. Félagslegar hindranir geta verið til dæmis slæmt aðgengi, skortur 

á þjónustu eða fordómar fyrir fötluðu fólki og birtist þannig fötlun einstaklingsins af 

afleiðingum og aðstæðum samfélagsins. Félagsleg sjónahorn á fötlun endurskilgreindu 

hugtakið fötlun á róttækan hátt (Rannveig Traustadóttir, 2003). í Þessu samhengi hafa þróast 

nokkur félagsleg líkön sem ganga mislangt í að skilgreina fötlun útfrá umhverfishindrunum.    

Breska félagslega líkanið er umdeildasta og þekktasta líkanið. Upphaf þess er rakið til 

áttunda áratugar tuttugustu aldar. Á þeim tíma börðust samtök fatlaðs fólk gegn meðal 

annars útskúfun þeirra á vinnumarkaði, fátækt og innritun fatlaðs fólks á 

sólarhringsstofnanir. Það sem einkennir breska líkanið eru skörp skil á milli líffræðilega 

þáttarins (skerðingarinnar) annars vegar og félagslega þáttarins (fötlunarinnar) hinsvegar. 

Þannig er ekki litið á að skerðingin og fötlunin sé það sama. Fötlunin er skilgreind sem 

takmörkun einstaklingsins til athafna eða tækifæra vegna samfélagslegra hindrana til 

þátttöku í eðlilegu lífi. Skilgreining breska líkansins á skerðingu er sú sálræna, líkamlega og 

andlega skerðing sem einstaklingurinn hefur. Þannig er það ekki skerðingin sem fatlar 

einstaklinginn heldur þær félagslegu hindranir í umhverfinu sem útiloka fólk frá þátttöku í 

samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Gert er ráð fyrir mannlegum margbreytileika 

sem er hindraður með ríkjandi fyrirkomulagi samfélagsins. Þannig takmarkast raunverulegir 



17 

möguleikar fatlaðs fólks til að haga sínu lífi að eigin vild. Þessi skörpu skil hafa verið gagnrýnd 

og hafa fræðimenn bent á að skerðingin geti átt þátt í sumum hindrunum og þar með 

orsakað fötlun einstaklings (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 

Norræni tengslaskilningurinn kom fyrst fram um árið 1970  og var einn tilgangur þess að 

minnka neikvæða umræðu um fatlað fólk meðal annars með að finna heppilegri orð um 

fötlun til að nota í samfélaginu. Að öðru leiti er ekki ýkja langt síðan fræðimenn fóru að tala 

um hvort sameiginleg tenging væri milli sjónarhorna á fötlun á Norðurlöndum. Í lögum um 

aðstoð við þroskahefta sem sett voru árið 1979 skrifar Rannveig Traustadóttir (2003) að komi 

fyrst fram í íslenskum lögum endurspeglun á norrænum tengslaskilningi (Rannveig 

Traustadóttir, 2003).  

Þær hugmyndir, sem kenndar eru við eðlilegt líf og samfélagsþátttöku og lýst var fyrr í 

kaflanum, hafa verið taldar grundvöllur að hinum norræna tengslaskilningi á fötlun. Eftir 

umræðu um breska félagslega líkanið fóru norrænir fræðimenn að ígrunda hvort skilningur á 

fötlun væri sambærilegur á Norðurlöndum. Einnig vildu þeir vita í hverju það fælist ef 

sameiginlegur skilningur væri til staðar. Fræðimaðurinn Tøssebro áleit að mismunandi 

skilningur væri á fötlun á Norðurlöndum en að finna mætti sameiginlegan skilning sem 

byggðist á tengslum milli einstaklings og umhverfi hans (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Tøssebro (2004) talar um að bæði í alþjóðlegum skrifum sem og á Norðurlöndum hafi 

þrjú megin sjónarhorn á fötlun verið áberandi. Eitt er að litið er á fötlunina frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni, sem einstaklingsbundið einkenni. Annað er að litið er á að 

fötlunin verði til vegna umhverfislegra þátta svipað og í breska félagslega líkaninu. Þriðja 

sjónarhornið lítur á fötlun sem félagslega mótaða í gegnum samspil umhverfislegra og 

félagslegra þátta og einstaklingsins. Þetta þriðja sjónarhorn á fötlunina er einkennandi fyrir 

norræna tengslaskilninginn og er hún kennd við tengsl umhverfis og einstaklings (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008).  

Í norræna tengslaskilningnum er fötlun skilgreind sem aðstæðubundin, að fólk geti verið 

fatlað í vissum aðstæðum en að fötlunin hái ekki í öðrum aðstæðum. Sem dæmi getur blind 

manneskja auðveldlega talað í síma þótt hún sjái ekki og manneskja í hjólastól getur afgreitt í 

búð þótt hún geti ekki óstudd klifið fjöll. Frekar skuli horfa til þess sem fólk getur gert, heldur 

en að einblína á þá hluti sem fólk geti ekki gert. Norræn tengslaskilningurinn fjallar líka um 

að fötlun er afstæð. Tøssebro taldi fötlun ekki hafa skýr mörk og að það væri oft háð 

félagslegum, jafnvel tilviljunarkenndum ákvörðunum um það hvort einstaklingar væru 

skilgreindir með þroskahömlun eða ekki. Það geti farið eftir viðmiðunum hverrar þjóðar fyrir 

sig og pólitískum áherslum (Rannveig Traustadóttir, 2003).  



18 

Sá skilningur sem hefur þróast á fötlun í kjölfar aukinnar áherslu á mannréttindi er kallað 

mannréttindarsjónarhorn. Þar kemur fram ný hugmyndafræði og skilningur á fötlun sem 

varð til út frá áratuga vinnu fatlaðra aðgerðasinna. Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2007) er fötlun skilgreind sem afleiðing flókins samspils milli 

einstaklinga og samfélagslegra þátta er koma í veg fyrir að fólk geti tekið fullan þátt í 

samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björsdóttir, 2013). Má rekja tilurð sérstaks mannréttindasamnings fatlaðs fólks til þess að 

þótt fatlað fólk hafi haft sama tilkall til fullra mannréttinda samkvæmt öðrum samningum, þá 

hefur það ekki dugað til. Birtist það þannig að fatlað fólk hefur ekki haft sama aðgang og 

ófatlað fólk að menntun, atvinnu, fjölskyldulífi og heimili. Sjálfræði fatlaðs fólks hefur verið 

vanvirt og fatlað fólk hefur þurft að þola ýmiskonar fordóma, misnotkun og ofbeldi. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna (2007) sýnir hverju þarf af breyta til að fatlað fólk öðlist 

sömu réttindi og annað fólk. Samningurinn leggur áherslu á að fötlun sé ekki galli og að hægt 

sé að rekja allar hindranir fatlaðs fólks til skerðingar þeirra. Þannig færist ábyrgðin frá fatlaða 

einstaklingnum til stjórnvalda og samfélagsins alls. Stjórnvöld skulu því uppræta allar þær 

hindranir sem fatlað fólk verður fyrir til að tryggja þeim mannvirðingu og jafnan rétt án 

mismununar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, o.fl., 2013). 

 Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 

Árið 1979 voru samþykkt ný lög á Alþingi, lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979. Lögin 

byggðu á hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. Þetta voru tímamótalög sem 

mörkuðu upphaf þjónustu við fatlað fólk úti í samfélaginu. Lög þessi mörkuðu miklar 

breytingar á stefnu málaflokksins um að fatlað fólk ætti rétt á skilyrðum til að lifa sem 

eðlilegasta lífi og njóta jafnréttis á við aðra samfélagsþegna. Innan laganna fólst breyting á 

stjórnsýsluháttum og þjónustuþáttum sem miðuðust við jafnrétti og eðlilegt líf. Sett var á 

laggirnar stjórnarnefnd sem skipuð var aðilum úr félagsmála-, heilbrigðismála- og 

menntamálaráðuneyti, en einnig sátu í nefndinni fulltrúar frá Landssamtaka Þroskahjálpar og 

Öryrkjabandalagi Íslands. Stjórnarnefndin átti að sjá um samræmingu aðgerða hjá 

stjórnvöldum svo skörun milli ráðuneyta yrði sem minnst (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

 Eitt ákvæði laganna sem var talið mikilvægt var að skipta landinu upp í átta 

starfssvæði sem hvert um sig hefði fimm manna svæðisstjórn. Fylgdi skipting starfssvæðanna 

kjördæmum landsins. Svæðisstjórnirnar áttu að sjá um áætlanagerð um þjónustuþörf og að 

koma með tillögur að uppbyggingu þjónustu. Misjafnt var á milli svæða á hvaða stigi 

uppbygging þjónustu við fatlað fólk var, sum svæði höfðu enga þjónustu við fatlað fólk og 

þurfti því að byggja þá þjónustu upp frá grunni (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Ýmislegt 

annað var nýtt í lögum nr. 47/1979, má nefna að setja átti upp skammtímaheimili fyrir fötluð 

börn, afþreyingarheimili fyrir fullorðið faltað fólk og að byggja átti sambýli, þar sem fatlað 
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fólk gæti búið. Sambýlin áttu að vera fyrir sex til átta manns og vera staðsett í 

íbúðarhverfum. Í lögum þessum var einnig sagt að setja skyldi upp sérstaka Greiningarstöð 

sem gæti frætt foreldra fatlaðra barna og greint fötluð börn. Fram að stofnun 

Greiningarstöðvarinnar sinnti Athugunar- og greiningardeildin störfum hennar (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Greiningar- og ráðgjafastöðin var stofnuð 1986 (Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, e.d.).  

Fyrri lög voru orðin úrelt þegar lög um aðstoð við þroskahefta voru samþykkt og 

hugmyndafræðilegar áherslur voru orðnar mjög breyttar (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Samt var enn sterk tilhneiging til að skilgreina bæði þjónustu sem fólk fékk og fólkið sjálft 

útfrá læknisfræðilegum viðmiðum. Talað er um í lögunum að þau eigi um alla þá sem geta 

ekki án aðstoðar náð eðlilegum andlegum og líkamlegum þroska. Birtast þar vel 

læknisfræðileg sjónarmið á fötlun. Þá náðu lögin einungis til þroskaheftra en ekki allra 

fatlaðra einstaklinga. Fólk sem hafði aðrar skerðingar en þroskahömlun vildi ekki skilgreina 

sig sem þroskahefta en þá var orðið þroskaheftur nýyrði í íslenskri tungu og átti að leysa af 

hólmi orð á borð við „fávita“ og „vangefna“. Vegna þess festist orðið þroskahefur ekki í 

málinu sem yfirhugtak um fatlað fólk. Í þessum lögum er talið að norrænn tengslaskilningur 

birtist fyrst í íslenskum lögum. Þótt að horft hafi verið til að þroskaheftir einstaklingar væru 

afbrigðilegirar hafi verið verið lögð áhersla á mikilvægi samfélagslegrar aðstoðar og umhverfi 

einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983 

Ný lög voru samþykkt 1983, Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983. Lög þessi náðu til breiðari 

hóps fatlaðs fólks en fyrri lög höfðu gert svo að nú voru allir fatlaðir einstaklingar felldir undir 

sömu lög. Er fatlaður skilgreint í lögunum sem allir þeir sem er líkamlega og andlega hamlaðir 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Markmið laganna 1983 var keimlíkt markmiði laganna sem 

sett voru 1979. Tryggja átti fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör og ófatlað fólk naut. 

Þannig væri hægt að skapa fötluðu fólki sem eðlilegast líf og að fatlað fólk gæti fundið sinn 

stað í samfélaginu þar sem því myndi vegna sem best (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Ríkari áhersla var lögð á uppeldi, umönnun, hæfingu og þjálfun til að undirbúa 

einstaklinga fyrir samfélagsþátttöku frekar en að lækna hann eða vernda hann. Guðrún V. 

Stefánsdóttir bendir á í doktors ritgerð sinni að samfélagsþátttaka sé ekki skilgreind í lögum 

þessum, svo óljóst sé undir hvað var verið að búa einstaklinginn. Segir Guðrún einnig frá 

orðum Rannveigar Traustadóttur (2003) að lögin skilgreini fatlað fólk sem þá sem eru 

andlega eða líkamlega hamlaðir og endurspeglist þar enn læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun. 

Að hamlanirnar leiði af sér fötlunina og vandinn sé hjá einstaklingnum en ekki samfélaginu 

(Rannveig Traustadóttir, 2003).  
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Þegar þessi lög eru sett árið 1983 voru svæðisstjórnirnar þegar starfandi og störfuðu 

áfram. Þær voru elfdar, fengu aukin hlutverk og meðlimum var fjölgað úr fimm í sjö. Segir í 

þessum lögum að þjónusta við fatlað fólk skyldi vera veitt eins og unnt væri á almennum 

stofnunum og yrði að taka tillit til þess við uppbyggingu stofnanna. Einnig voru 

endurhæfingar- og atvinnumál fatlaðra færð í svæðisbundið skipulag. Í 21. grein laganna var 

kveðið á um að svæðisstjórnirnar skyldu hafa forgöngu um úrbætur í húsnæðismálum fatlaðs 

fólks (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Hófust umræður um lokanir stofnana hér á landi í 

kjölfar þessara laga og var árið 1993 farið að vinna að lokun Kópavogshælis eftir að tekin 

hafði verið ákvörðun af stjórnarnefnd ríkisspítala í samráði við félagsmálaráðuneytið (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2008).   

 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 

Ný lög voru sett á Íslandi árið 1992, lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Þar kemur enn fram 

nýr skilningur á fötlun og eiga þeir rétt á þjónustu eftir þessum lögum sem eru líkamlega eða 

andlega fatlaðir og þarfnast sérstaks stuðnings og þjónustu vegna þess. Átt er við þá sem eru 

þroskahamlaðir, hreyfihamlaðir, geðfatlaðir eða sjón- eða heyrnaskertir. Segir líka að fötlun 

geti orsakast af langvandandi veikindum eða slysum. Þessi skilgreining er sú ítarlegasta sem 

komið hafði um hvaða fólk ætti rétt á þjónustu samkvæmt lögum. Vel er hægt að greina 

læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun í þessum lögum þó norrænn tengslaskilningur 

endurspeglist einnig. Áhersla er lögð á að afbrigðileikinn sé hjá einstaklingnum og skuli 

þjónusta og styðja einstaklinga til að lifa með skerðingum sínum (Rannveig Traustadóttir, 

2003).  

Í lögum um málefni fatlaðra 1992 en markmið að tryggja fötluðu fólki jafnrétti 

sambærilegu og aðrir þjóðfélagsþegnar njóta og skuli skapa þeim skilyrði til eðlilegs lífs og 

fullrar samfélagsþátttöku. Bersýnilegur munur kemur fram ef borin eru saman fyrstu lög um 

fávitastofnanir 1936 og lög um málefni fatlaðra 1992 þar sem farið er úr aðgreiningarstefnu 

til viðurkenningar á fullgildri þátttöku fólks með þroskahömlun í samfélaginu. Þessum lögum 

var breytt árið 1996 en voru kölluð það sama. Var þá farið að huga að flutningi málaflokks 

fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga og þurfti að gera breytingar á skipulagi málaflokksins og 

lagasetninga. Samningar voru gerðir við reynslusveitarfélög árið 1994 en lítið gerðist í 

yfirfærslunni fyrst um sinn og var henni stöðugt frestað (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

1.4 Sjálfstætt líf og staðan í dag 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf byggir á baráttu fatlaðs fólks á áttunda áratug tuttugustu 

aldar um mannréttindi. Þekktasti upphafsmaður hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf er Ed 

Roberts. Hann fékk lömunarveiki sem barn og notaðist við hjólastól og öndunarvél. Hann 

þurfti að berjast fyrir sinni háskólagöngu sem þótti ekki sjálfsögð á þeim tíma. Hann var mikill 
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baráttu maður um borgaraleg réttindi og þar fór af stað hugmyndafræðin um sjálfstætt líf. 

Hugmyndafræðin breiddist um heiminn í framhaldinu og hefur haft mikil áhrif í þeirri 

þjónustu sem er veitt og þróun réttinda fatlaðs fólks. Í kjölfar þess að hugmyndafræðin 

breiddist út varð til ný tegund af þjónustu við fatlað fólk og er það form kallað á Íslandi NPA 

(e. personal assistance). Réttindi fatlaðs fólks hafa aukist með breytingum á hugarfari 

almennings (NPA miðstöðin, e.d. -a). Hugmyndafræðin byggir á að endurskilgreina sjálfstæði 

úr því að það skorðist við að geta allt án aðstoðar í það að sjálfstæði sé að hafa val, stjórn og 

möguleika á sjálfstæðu lífi með aðstoð. Þar hefur NPA orðið form af þjónustu sem leggur 

áherslu á sjálfstætt líf hvers einstaklings með aðstoð (Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, e.d.).  

Áhersla hugmyndafræðar um sjálfstætt líf er að fatlað fólk skuli hafa ákvarðanarétt um 

sitt líf og fulla stjórn á sínu lífi. Fatlað fólk hefur rétt á að tilheyra samfélagi án aðgreiningar 

og að móta eigin lífsstíl. Það skipti ekki máli hversu alvarleg skerðingin er sem fólk hefur né 

eðli hennar (NPA miðstöðin, e.d. -a). Hugmyndafræði NPA leggur áherslu á að fötlunin 

skapist af hinum ýmsu hindrunum í samfélaginu, menningarlegar hindranir, umhverfislegar 

hindranir eða fjárhagslegar. Það sé ekki líkamlega eða andlega skerðingin sem leiði til 

fötlunarinnar. Það er hvatt til breytinga á samfélaginu til að allir geti tekið þátt og fengið 

aðstoð sem þeir þurfa (NPA miðstöðin, e.d. -a). Í hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf er gerð 

krafa um borgaraleg réttindi fatlaðs fólks. Að fatlað fólk hafi val um hvernig þjónusta við sig 

er skipulögð og hvenær hún fari fram, þau ráða hvar þjónustan er veitt og af hverjum (NPA 

miðstöðin, e.d. -b).  

Í 19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er sérstaklega 

fjallað um sjálfstætt líf. Þar segir að aðildarríkin skuli viðurkenna að fatlað fólk hafi sömu 

valkosti og aðrir og skuli gera ráðstafanir til að greiða fyrir fullri þátttöku þeirra í samfélagi án 

aðgreiningar. Að fatlað fólk geti valið hvar það býr til jafns við aðra. Að fatlað fólk hafi aðgang 

að félagsþjónustu og meðal annars persónulegum stuðningi til þátttöku í samfélaginu og að 

þjónustan mæti þörfum fólksins sem notar hana til jafns við aðra (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Eina leiðin til að uppfylla þessi skilyrði sáttmálans 

er að innleiða notendastýrða persónulega aðstoð, NPA (NPA miðstöðin, e.d. -a). Lög um 

þjónustu við fatlað fólk með langavarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 eiga að tryggja fötluðu 

fólki að lifa sjalfstæðu lífi á eigin forsendum. Þau ítreka þetta og segjir meðal annars í þeim 

að við framkvæmd á þjónustu við fatlað fólk skuli vera borin virðing fyrir sjálfræði, sjálfstæði 

og mannlegri reisn. Nánar verður fjallað um samning Sameinuðu þjóðanna og lög nr. 

38/2018 að neðan. 
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 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Ísland undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (CRPD) hinn 30. 

mars 2007 en fullgilti hann 23. september 2016, sbr. þingsályktun nr. 61 sem samþykkt var á 

145. löggjafarþingi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) byggir á 

mannréttindayfirlýsingunni og Mannréttindasáttmála Evrópu. Alls staðar í heiminum var 

fatlað fólk jaðarsett og naut ekki þeirra mannréttinda sem það átti tilkall til, þvert á tilgang 

mannréttindasáttmálans. Áframhaldandi mismunun á fötluðu fólki ýtti undir þá nauðsyn að 

samþykkja lagalega bindandi verkfæri þar sem kveðið yrði á um að skylda ríki til að stuðla að 

og vernda sérstaklega réttindi fatlaðs fólks. Tekið var til þess ráðs að útbúa sérstakan 

samning sem hefur það markmið að gefa skýra staðfestingu á að réttindi fatlaðs fólks eru 

mannréttindi og að styrkja þurfi virðingu fyrir þeirra réttindum (United Nations – Disability, 

e.d.-a). Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) kemur í kjölfar áratuga vinnu 

Sameinuðu þjóðanna til að breyta viðhorfum til fatlaðs fólks (United Nations - Disability, e.d.-

b). Sérstök nefnd var skipuð af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations 

General Assembly) sem sá um gerð samningsins. Fatlað fólk og hagsmunasamtök þeirra voru 

í forystu hlutverki og unnið var í virku samráði við aðra meðlimi nefndarinnar (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, munnleg heimild, 6. nóvember 2018).  

Markmið samnings Sameinuðu þjóðanna (2007) er að verja og tryggja jöfn mannréttindi 

og grundvallarfrelsi fatlaðs fólks til jafns við aðra. Einnig er markmið samningsins að efla og 

vinna að eðlislægri mannlegri reisn fatlaðs fólks. Í samningnum er fatlað fólk er skilgreint sem 

það fólk sem hefur langvarandi líkamlega, vitsmunalega eða andlega skerðingu, skerta 

skynjun eða verði fyrir annarskonar hindrunum sem komi í veg fyrir fulla samfélagsþátttöku 

til jafns við annað fólk (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 1.gr/2007). 

Meginreglur samningsins eru meðal annars virðing fyrir sjálfstæði einstaklingsins, frelsi hans 

til að taka ákvarðanir og að taka fullan þátt í samfélagi án aðgreiningar. Samningurinn leggur 

áherslu á bann við mismunun, virðingu fyrir fjölbreytileika og viðurkenningu á fötluðu fólki 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2.gr/2007).  

Aðildarríki að samningnum skulu viðurkenna rétt fatlaðs fólks frelsi til að velja sér búsetu 

og rétt til ríkisfangs til jafns við aðra. Aðildarríkin eiga að viðurkenna að fatlað fólk hafi sama 

rétt og aðrir í samfélaginu og skuli njóta sömu valkosta og aðrir samfélagsþegnar hafa 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna, 18.gr/2007). Aðildarríkin skulu gera viðeigandi og 

árangursríkar ráðstafanir til að greiða fyrir réttindum fatlaðs fólks. Fötluðu fólki skal ekki gert 

að eiga heima þar sem viss búsetuform ríki, heldur hafa val um búsetu og með hverjum það 

býr (Samningur Sameinuðu þjóðanna, 19.gr/2007).  
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 Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 

Núgildandi lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir voru samþykkt 

árið 2018. Markmið þeirra laga er að fatlað fólk fái sem bestu þjónustu sem unnt er að veita 

sem kemur til móts við stuðningsþarfir þeirra. Lögin eiga að tryggja að þjónustan sem er veitt 

fötluðu fólki geri þeim kleift að lifa sjálfstæðu lífi á eigin forsendum og að fatlað fólk fái þann 

einstaklingsmiðaða stuðning sem það þarf til að njóta fullra mannréttinda til jafns við aðra. 

Lögin segja að virðing skuli borin fyrir mannlegri reisn fatlaðs fólks, sjálfstæði þess og 

sjálfræði. Segir í lögunum að við framkvæmd þeirra skuli fylgja eftir þeim alþjóðlegur 

skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld  hafa gegnist undir, sérstaklega samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) og þegar um börn ræðir, barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna (Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018). 

Fötlun er í þessum lögum skilgreind sem afleiðing skerðinga og hindrana sem verði til í 

samspili fólks sem hafi skerðingar og umhverfi þess og viðhorfa sem hindra fulla og 

árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Fatlað fólk er skilgreint sem fólk sem hafi 

langvarandi vitsmunalega, geðræna og líkamlega skerðingu eða skerta skynjun sem valdi 

ýmiskonar hindrunum sem komi í veg fyrir samfélagsþátttöku til jafns við aðra án aðstoðar. 

Þessi lög eru viðbót við lög um almenna félagsþjónustu og þarf einstaklingur þarf að nýta 15 

klukkustundir á viku í þjónustu eigi hann að falla undir lög þessi (Lög um þjónustu við fatlað 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018). 

Lögin kveða á um að sveitarfélög beri ábyrgð á þjónustu sem veitt er og gæðum hennar. 

Fatlað fólk skal fá þá stoðþjónustu sem það þarfnast til að geta tekið þátt í samfélaginu til 

jafns við aðra. Fatlað fólk á rétt á húsnæði eftir óskum þess og þörfum sem og þeirri 

félagslegu þjónustu sem á þarf að halda svo þau geti búið á eigin heimili. Fatlað fólk skal ráða 

hvar það býr og með hverjum til jafns við aðra samfélagsþegna, ráðherra setur reglugerð um 

húsnæðisúrræði með tilliti til stærðar, fjölda samliggjandi íbúða, sameiginlegu rými og 

viðbótarrými vegna fötlunar (Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir, nr. 38/2018).  

1.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um ólík sjónahorn á fötlun og rýnt í þær áherslur sem voru ríkjandi í 

samfélaginu á hverjum tíma. Farið var yfir helstu lagasetningar um fatlað fólk frá árinu 1936 

um lög um fávitastofnanir til núgildandi laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir sem sett voru árið 2018. Mikill munur er á áherslum og viðhorfi samfélagsins 

í garð fatlaðs fólks á þessu tímabili og sést það glöggt í þeim stefnum sem lögin marka. Í 

byrjun 20. aldarinnar var mikil aðgreiningarstefna og stofnanavæðing alsráðandi en í lok 20. 
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aldarinnar og byrjun 21. aldarinnar er mikil áhersla lögð á sjálfstætt líf, mannréttindi og 

samfélagsþátttöku til jafns við aðra þegna landsins (Þorvaldur Kristinsson, 2015).  

Farið var yfir áhrif mannkynbótastefnu á fatlað fólk og lög um ófrjósemisaðgerðir (nr. 

16/1938) sem sett voru á Alþingi 1938. Troðið var á mannréttindum fatlaðra kvenna 

sérstaklega, því mun fleiri konur fóru í ófrjósemisaðgerðir en karlar á þeim tíma sem lögin 

giltu, jafnvel óafvitandi um tilgang aðgerðarinnar og áhrif hennar á líf þeirra (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Fjallað var um hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku sem 

kom fram eftir miðja tuttugustu öldina og lagði áherslu á rétt fatlaðs fólks til þátttöku í 

samfélaginu sem og rétti þeirra til að lifa eðlilegu lífi. Hugmyndafræðin kom fram sem 

mótvægi á þá stofnanavæðingu og aðgreiningarstefnu sem réð ríkjum fyrir þann tíma 

(Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

Horft var til þróun stofnana á Íslandi og farið yfir sögu fyrstu sólarhringsstofnana á 

Íslandi. Læknisfræðileg sjónarhorn eru áberandi í íslenskum lögum sérstaklega í byrjun 

lagasetninga og fram eftir níunda og tíunda áratug tuttugustu aldar. Þó urðu félagsleg 

sjónarhorn á fötlun meira áberandi eftir því sem leið á tuttugustu öldina. Fjallað var um 

breska félagslega skilninginn á fötlun sem var umdeildur og kom fram með róttæka 

endurskilgreiningu á hugtakinu fötlun. Nokkru seinna fóru fræðimenn að skoða norrænan 

tengslaskilning á fötlun en sá tengslaskilningur kemur fyrst fram á Íslandi í lögum nr. 47 um 

aðstoð við þroskahefta sem sett voru árið 1979. Þar sem gert er ráð fyrir samfélagslegri 

ábyrgð og áhrifum umhverfis á einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Sjónum er beint að  hugmyndafræði um sjálfstætt líf og samfélagsþátttöku sem kom 

fram á áttunda áratug 20. aldar og hvernig notendastýrð persónuleg aðstoð mótaðist út frá 

þeirri hugmyndafræði.  Kaflinn endaði svo á umfjöllun um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólk sem var undirritaður árið 2007 en fullgiltur á Íslandi árið 2016 og 

umfjöllun um núgildandi lög um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir sem voru sett 

haustið 2018. Samningur Sameinuðu þjóðanna (2007) og núgildandi lög um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (2018) eiga að styðja fatlað fólk til lífsgæða til 

jafns við aðra samfélagsþegna og tryggja réttindi þeirra. 
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2 Þróun búsetuþjónustu við fatlað fólk í Skagafirði 

Þessi kafli fjallar um hvernig búsetuþjónusta þróast í málaflokkum fatlaðs fólks í Skagafirði. 

Fjallað er um Sólborg, fyrstu stofnunina sem sett var á laggirnar á Norðurlandi og hvaða 

búsetuúrræði urðu til eftir að Sólborg lokaði. Fjallað er um þá búsetu kosti sem Sveitarfélagið 

Skagafjörður býður uppá fyrir fatlað fólk í dag. Fjallað er um yfirfærslu málaflokka fatlaðs 

fólks frá ríki til sveitarfélaga og þá er horft sérstaklega til Norðurlands vestra og hvernig 

yfirfærslan var þar. Að lokum er sjónum beint að hugmyndafræði sem unnið er eftir í dag á 

þjónustusvæði Sveitarfélagsins Skagafjarðar í málefnum fatlaðs fólks. 

 Frá ríki til sveitarfélaga 

Mikil uppbygging varð á Íslandi á árunum 1980-2001 í málefnum fatlaðs fólks. Fór 

málaflokkurinn þá að standast samanburð við Norðurlönd. Gildir það þó um málefni fatlaðs 

fólks eins og mörg önnur velferðarmál að þeim verður seint eða aldrei lokið. Málaflokkurinn 

þróast sífellt í takt við samfélag hvers tíma. Markmið í þróun málefna fatlaðs fólks er að sem 

minnstar hindranir verði á vegi þeirra í þjóðfélaginu og að sundurgreining verði sem minnst 

milli fatlaðs fólks og ófatlaðs fólks (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Fatlað fólk var þó enn aðgreint í lögum um félagsþjónustu því almenn félagsþjónusta á 

borð við skóla, heimaþjónusta og vinnumiðlun var komin á hendur sveitarfélaganna, en 

málefni fatlaðs fólks voru á borði ríkisins. Stjórnvöld mörkuðu þá stefnu um að málefni 

fatlaðs fólks yrði flutt frá ríki til sveitarfélaga. 1994 hófust viðræður félagsmálaráðuneytis við 

nokkur sveitarfélög en leiddu þær ekki til mikils árangurs. Nokkrir reynslusamningar voru 

hinsvegar gerðir í framhaldi af þessum viðræðum. Sett voru lög um reynslusveitarfélög (nr. 

82/1994) sem gáfu sveitarfélögum möguleika á að taka málaflokka, meðal annars málefni 

fatlaðs fólks, í sína stjórn. Aðrir málaflokkar voru öldrunarmál, heilsugæsla og fleira. Þetta 

fyrirkomulag skyldi auka sjálfstjórn sveitarfélagana og laga þjónustu og stjórnsýslu að 

staðbundnum aðstæðum. Þannig yrði þjónusta við íbúa betri og fjármagn myndi nýtast betur 

frá ríkinu. Fjögur sveitarfélög af tólf sem valin voru í að vera reynslusveitarfélög völdu að 

taka að sér málefni fatlaðs fólks. Eftir viðræður við þessi fjögur sveitarfélög voru einungis tvö 

sem samningar tókust við, voru það Akureyrarbær, Vestmannaeyjabær. Samningarnir voru 

gerðir 1996 og 1997, þeir runnu út 1999 en voru framlengdir til 2001 (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001).  

Norðurlandskjördæmi vestra gerði samning við félagsmálaráðuneyti 1999 sem gilti til 

loka árs 2001. Sá samningur kvað á um að framkvæmd laga um málefni fatlaðs fólks væri á 

ábyrgð byggðasamlagsins. Þjónusta við fatlað fólk meðal annars að annast rekstur heimila og 

stofnanna var þannig komið á borð sveitarfélagsins. Svæðisskrifstofa málefna fatlaðs fólks 

sem hafði verið á Sauðárkróki var í framhaldinu lögð niður. Árið 1997 var haldið fimmta 
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ársþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Fékk landshlutanefnd það verk að vinna 

greinargerð um yfirfærslu málefna fatlaðs fólks til sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra. 

Byggðasamlag um málefni fatlaðs fólks var stofnað í framhaldi af þeirri vinnu (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

13. mars árið 2009 var undirrituð viljayfirlýsing af fulltrúum Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og ríkisins um að færa alla almenna þjónustu við fatlað fólk frá ríki til 

sveitarfélaga. Meginmarkmið yfirfærslunnar var að þjónustan væri nær notendanum. Það 

gæfi aukna möguleika á samhæfingu og aðlögun þjónustunnar að persónulegum aðstæðum 

notendans. Þarna urðu merk tímamót og ein mesta endurskipurlagning á verkaskiptingu 

sveitarfélaga og ríkis frá því að yfirfærsla grunnskóla var framkvæmd árið 1996. Undirritað 

var samkomulag um yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk árið 2010 og tók það gildi 1. janúar 

2011 (Velferðarráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið, innanríkisráðuneytið og 

Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015).  

Í kjölfar þessara breytinga voru gerðar margar nýjar reglugerðir til að fylgja eftir 

breyttum áherslum. Of viðamikið var talið að fara samhliða í lagabreytingar þó gildandi lög 

væru komin til ára sinna. Ein reglugerð sagði að þjónustusvæðin skyldu hvert um sig gera 

áætlun til að leggja niður búsetu í herbergjasambýlum sem uppfyllti ekki skilyrði um 

lágmarksstærð. Þá voru um 50 herbergjasambýli á landinu og áætlaður fjöldi íbúa í þeim um 

260 manns. Eftir skýrslu um endurmat á yfirfærslu málefna fatlaðs fólks frá 

velferðarráðuneyti er talið að umfang heimaþjónustu og sértækrar þjónustu svo sem frekari 

liðveislu hafi aukist við að þjónusta við fatlað fólk fer meira fram í sjálfstæðri búsetu frekar 

en á sambýlum. Gert er þó ráð fyrir að almenn liðveisla og heimaþjónusta komi til með að 

mæta stuðningsþörf margra einstaklinga í sjálfstæðri búsetu (Velferðarráðuneyti o.fl., 2015).   

 Byggðasamlag um málefni fatlaðra á Norðurlandi vestra, SFNV 

Á tólfta ársþingi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra sem haldið var árið 2004 kom 

starfshópur á vegum Byggðasamlags um málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra (SFNV) var 

samþykkt aðgerðaráætlun og stefnumótun um búsetumál fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra. 

SFNV starfaði eftir þjónustusamningi við félagsmálaráðuneytið frá 1. apríl 1999. Eins og áður 

segir gilti þjónustusamningur til ársloka 2001 sem var endurnýjaður og gilti þá til ársloka 

2006 (Ársæll Guðmundsson, Björn Magnússon, Elín R. Líndal, Friðrik Sigurðsson, Haukur 

Ómarsson, Valgarður Hilmarsson, Þórdís Friðbjörnsdóttir, 2004). Byggðasamlagið tók þá að 

sér að veita fötluðu fólki á starfssvæði sínu þá þjónustu sem svæðisskrifstofu málefna fatlaðs 

fólks bar að veita samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 og þeirra reglugerða 

sem fylgdu þeim lögum. Byggðasamlagið hafði það markmið að færa þjónustu fatlaðs fólks á 

Norðurlandi vestra til sveitarfélaganna, stuðla þannig að betri nýtingu þess fjármagns sem 
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var veitt til málaflokksins og að bæta þjónustu við fatlað fólk. Unnið var eftir þeirri stefnu að 

veita einstaklingsmiðaða, heildstæða þjónustu í heimabyggð (Ársæll Guðmundsson ofl., 

2004).  

Í byggðasamlaginu störfuðu öll sveitarfélög á Norðurlandi vestra. Frá Húnavatnssýslu 

vestari til og með Siglufjarðarkaupstað. Starfssvæðinu var skipt upp í 4 þjónustusvæði, 

Vestur- og Austur Húnavatnssýsla, Skagafjarðarsýsla og Siglufjarðarkaupstaður. 

Byggðasamlagið starfaði eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og gerði samninga 

við þjónustusvæðin um að annast þjónustu við fatlað fólk í umboði þess. Byggðasamlagið 

mótaði sér stefnu og framtíðarsýn varðandi þjónustu við fatlað fólk sem gilti til ársloka 2006 

eins og þjónustusamningurinn (Ársæll Guðmundsson ofl., 2004).  

Markmið SFNV var að vera leiðandi í að veita þjónustu til fatlaðs fólks og aðstandenda 

þeirra í samræmi við mat á þjónustuþörf einstaklinganna. SFNV vildi einnig vera leiðandi í 

samþættingu þjónustu við fatlaða og félagslegri þjónustu sem sveitarfélögin voru að veita. 

Markmið samþættingunnar var að þjónusta við fatlað fólk yrði einstaklingsmiðaðri en verið 

hafði og síður væri verið að flokka fólk eftir fyrirfram skilgreindum hópum. Innan stefnu 

SFNV var að fatlað fólk fengi samskonar þjónustu og aðrir íbúar sveitarfélaganna. Að fatlað 

fólk gæti lifað í sinni heimabyggð eða þar sem það kysi að búa og átt sem eðlilegast líf  

(Ársæll Guðmundsson ofl., 2004). 

2.2 Heimili fatlaðs fólks  

 Sólborg  

Sólborg var vistheimili sem byggt var í nágrenni Akureyrar og tók til starfa 1969. Á þeim tíma 

voru komnar miklar kröfur um dagheimili fyrir „vangefin“ börn. Jóhannes Óli Sæmundsson, 

námsstjóri tók að sér slíka kennslu árið 1960 í eigin húsnæði. Í grein sem hann skrifaði í 

Þroskahjálp 1, 1978 koma glöggt fram viðhorf samfélagsins gagnvart fötluðu fólki og 

fjölskyldum þeirra. Þar segir meðal annars að aðstandendur fatlaðs fólks búi við mikla 

óhamingju og finni til lamandi minnimáttarkenndar (Margrét Margeirsdóttir, 2001).   

Almenningur hafði ekki þekkingu á orsökum þroskahömlunar og var engin krafa gerð um 

þjónustu áður en Styrktarfélag vangefinna á Norðurlandi var stofnað. Styrktarfélagið vildi 

létta foreldrum fatlaðra barna hlutskipti sitt og rétta hlut fatlaðs fólks. Styrktarfélagið fór að 

huga að byggingu dvalarheimilis fyrir „þroskahefta“. Það var erfitt að fá samþykki fyrir því að 

byggja slíkt hús fyrir norðan vegna áætlunar frá árinu 1965 var talið betra að stækka við 

Kópavogshæli heldur en að reisa ný hæli. Sólborg var reist í útjaðri Akureyrabæjar, uppi á 

hárri hæð við Glerá. Fyrst fengu 15 einstaklingar vist þar, en þörfin var brýn og þegar Sólborg 

var formlega vígð árið 1971 voru vistmenn þar 46 og 7 einstaklingar voru þar í dagvist. Flestir 

urðu vistmenn Sólborgar 67 talsins (Margrét Margeirsdóttir, 2001).   
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Sólborg þjónustaði Norðurland eystra og Norðurland vestra en vegna þess hve stofnunin 

hafði illa afmarkað hlutverk varð fljótlega þörf fyrir frekari deildarskiptingu innan 

stofnunarinnar. Einstaklingarnir sem þar bjuggu höfðu mjög ólíka hæfni og getu og voru á 

mjög dreifðu aldursbili. Vegna þess var byggt við Sólborg auk þess var sett upp 

sjúkrarými  fyrir 20 einstaklinga sem voru „ofurfatlaðir“ andlega og líkamlega. Sólborg keypti 

íbúðarhúsnæði á Akureyri árið 1975 og var sett þar upp fjölskylduheimili eða sambýli. Það 

var gert að fyrirmynd annarra Norðurlanda og voru slík heimili að gefa góða raun. Það var 

fyrsta slíka búsetuformið á Íslandi. Þar bjuggu 5-8 manns og var hugsað til þess að þeir sem 

þar byggju gætu búið álíka og aðrir í samfélaginu (Margrét Margeirsdóttir, 2001).   

Fleira var athyglisvert í sögu Sólborgar. Má þar nefna að settur var á laggirnar 

starfshópur sem átti að skila tillögum um hvernig best væri að standa að málum um 

verndaða vinnustaði og hvort væru til störf sem vistmenn gátu unnið á almennum 

vinnumarkaði. Starfshópurinn skilaði niðurstöðum árið 1980 um að ýmis störf væru á 

almennum vinnumarkaði sem ,,vangefnir” gátu unnið. Starfsfólk þyrfti þó leiðbeiningar og 

aðstoð við einstaklingana fyrstu mánuðina. Einnig var lagt fram að hafist yrði handa við að 

stofna verndaðan vinnustað. Fyrsti sjálfstæði verndaði vinnustaðurinn á Íslandi var stofnaður 

af Styrktarfélagi vangefinna á Akureyri 1981  (Margrét Margeirsdóttir, 2001).   

Sólborg var rekin sem sjálfseignarstofnun af Styrktarfélagi vangefinna fram til ársins 

1984. Ríkið tók þá við eignarhaldi og rekstri vistheimilisins. 1989 var tekin ákvörðun um að 

leggja starfsemina á Sólborg niður í áföngum. Það var í takt við breytt lög og áherslur 

samfélagsins um búsetu og þjónustu við fatlað fólk. Íbúar Sólborgar dreifðust því um 

Norðurland, komið var sambýli á Sauðárkróki og Siglufirði sem einstaklingar fluttu á. 

Skömmu síðar komu sambýli á Blönduósi og Húsavík. Aðrir fengu annars konar viðeigandi 

húsnæði á Norðurlandi. Allir íbúar voru fluttir frá Sólborg árið 1995 (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).   

 Egilsá   

Á Egilsá í Norðurárdal í Skagafirði var rekið skólaheimili fyrir „þroskahefta“. Það tók til starfa 

haustið 1983. Þar störfuðu fimm kennarar og leiðbeinendur sem jafnframt bjuggu þar og 

sinntu öllum verkum. Fötluð börn á ýmsum aldri stunduðu þarna nám. Markmið 

skólaheimilisins var að börnin færu til sinna heima eftir að árangur hefði náðst í kennslu 

þeirra á Egilsá. Þetta sambýlisform var talið til margra kosta, manneskjulegt fyrir starfsfólk og 

börnin sem og gott fyrir samskipti allra sem þar bjuggu. Einnig var talið kostur að 

starfskraftur nýttist vel með tilliti til bæði tíma og gæða. Skólaheimilið átti að vera 

heimilislegt og persónulegt (Dagur tímarit, 1983).    
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Gagnrýnisraddir heyrðust þó um stofnun heimilisins því farið var að hafa fötluð börn 

með ófötluðum börnum í skóla við nám og leik. Forráðamenn Egilsár bentu á að forsenda 

fyrir blönduðum nemendahópi væru að sérmenntaðir kennarar væru til staðar með góða 

starfsþjálfun sem gætu leiðbeint og aðstoðað almenna kennara við kennslu. Einnig þyrfti að 

vera góð ráðgjafaþjónusta í fræðsluumdæminu sem hefði eftirfylgni og myndi styðja við þá 

skóla sem hefðu nemendur með sérþarfir. Forráðamenn Egilsár sögðu að alltaf myndu vera 

takmörk fyrir því hversu langt væri hægt að ganga í bekkjarblöndun. Það hlyti að setja 

ákveðin mörk ef nemendur hefðu litla greind, ákveðin geðræn vandamál eða mikla fjölfötlun. 

Töldu þeir óframkvæmanlegt að  hafa kennslu í sérbekkjum eða deildum við hina einstöku 

skóla á Norðurlandi vestra, vegna þess hve nemendafjöldi með álíka sérþarfir væri lágur 

(Dagur tímarit, 1983).   

Markmið Egilsár var að endurhæfa nemendur sína. Gera þá hæfari en áður til að takast á 

við raunveruleikann. Markmið var einnig að hjálpa þeim til að læra að hjálpa sér sjálf. 

Forráðamenn Egilsár sögðu að sjálfstæði næðist með þjálfun í hagnýtum fræðum 

og líkamsþjálfun, kennslu og samvinnu milli foreldra, starfsfólks og kennara. Þar var einnig 

horft til þess að þeir nemendur sem myndu ekki snúa til heimahaga að lokinni dvöl kæmust á 

sambýli sem yrðu vonandi byggð á næstu árum. Valið var í hóp barnanna með tilliti til 

skerðingar. Ekki var tekið við of mikið fötluðum börnum, þ.e börnum sem þurftu hjúkrun 

allan sólarhringinn. Tekið var tillit til fjölskylduaðstæðna og að foreldrar væru samvinnufúsir 

gagnvart kennslunni. Þeir nemendur sem gátu fóru nokkrum sinnum í viku í 

Varmahlíðarskóla í almenna kennslu en þá fór með þeim kennari frá Egilsá. Heimilið var 

starfrækt í 10 ár (Dagur tímarit, 1996).   

 Búsetuþróun í Skagafirði 

Vegna þess að byggt var sameiginlega upp búsetuúrræði á Sólborg hófst önnur uppbygging á 

þjónustu við fatlað fólk síðar á Norðurlandi vestra miðað við sum önnur landsvæði. Á 

árunum 1965-1975 þótti stofnun á við Sólborg góð lausn á búsetuvanda fatlaðs fólks. Eins og 

fyrr segir flutti fatlað fólk af öllu Norðurlandi á Sólborg þar af fimmtán einstaklingar af 

Norðurlandi vestra. Raunverulega byrjaði uppbygging þjónustu við fatlað fólk á Norðurlandi 

vestra uppúr árinu 1983 þegar fyrsta sambýlið reis á Siglufirði árið 1984. Sambýli var sett á 

stofn á Sauðárkróki 1988. Því húsnæði var lokað síðar og sambýli sambærilegt því sem reis á 

Siglufirði, byggt á öðrum stað á Sauðárkróki árið 1994. Sama ár var nánast eins herbergja 

sambýli reist á Blönduósi (Ársæll Guðmundsson ofl., 2004). 

2.2.3.1 Sambýlið á Sauðárkróki  

Sambýlið á Sauðárkróki var reist í þeirri mynd sem það er í dag í Fellstúni árið 1994. 1988 var 

hinsvegar gert sambýli í íbúðarhúsi að Grundarstíg 22. Því var lokað árið 2000. Grundarstígur 
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22 hlaut endurgerð og fékk nýtt þjónustuhlutverk. Hefur þar síðan verið rekin 

skammtímadvöl fyrir  fötluð börn á Norðurlandi vestra (Ársæll Guðmundsson ofl., 2004). Á 

sambýlinu í Fellstúni búa núna fimm einstaklingar í fimm herbergjum. Sambýlið á 

Sauðárkróki er eitt af síðustu sambýlunum sem eru reist í slíkri mynd á landinu. Farið var að 

horfa til annarskonar búsetu úrræða fyrir fatlað fólk og óskaði sveitarfélagið eftir að 

breytingar yrðu gerðar á hönnun hússins í sambandi við einkarými og baðherbergi 

sérstaklega. Þeirri beiðni var hafnað og var það því sambýlið reist í sinni mynd (Gréta Sjöfn 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 26.03.2019).  

2.2.3.2 Íbúðir í Freyjugötu 18  

Er sambýlinu að Grundarstíg lokaði voru teknar í notkun 4 einstaklingsíbúðir í tveggja hæða 

húsi að Freyjugötu 18. Íbúðir á neðri hæð þess húss eru sérhannaðar fyrir fatlað fólk. Þar er 

gert ráð fyrir að íbúar séu nokkuð sjálfstæðir og ekki var gert ráð fyrir fastri viðveru 

starfsfólks. Var hugsað til þess að þjónusta íbúa í þessu húsnæði í formi félagslegrar liðveislu, 

frekari liðveislu og með heimahjúkrun. Reynslan sýndi að búsetuform af þessari gerð var 

hentug. Bæði með tillit til einkarýmis og starfsmannaaðstöðu. Var það einnig talið henta vel 

að þjónusta einstaklinga í venjulegum íbúðum því íbúðirnar hentuðu bæði fyrir fatlað fólk 

sem og ófatlað fólk. Ef fatlaður einstaklingur þyrfti ekki á húsnæðinu að halda væri hægt að 

nýta það á almennum markaði.  Í framhaldi þessara breytinga var sú stefna tekin af 

Byggðasamlaginu að meta búsetuþörf einstaklinga á Norðurlandi vestra og ákveðið var að 

miða alla uppbyggingu búsetumála að því að efla sjálfstæða búsetu fatlaðs fólks (Ársæll 

Guðmundsson ofl., 2004).   

2.2.3.3 Íbúðir við Kleifatún  

Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð árið 1976. Tilgangur samtakanna var að sameina 

félög er unnu að hagsmuna- og réttindamálum fatlaðs fólks. Markmið þeirra var að tryggja 

fötluðu fólki fullt jafnrétti á við annað fólk (Landssamtökin Þroskahjálp, e.d. –a). Innan 

Landssamtaka Þroskahjálpar er rekinn húsbyggingasjóður. Markmið hans er að auðvelda 

sveitarfélögum að standa við lagalegar skuldbindingar sínar gagnvart fötluðu fólki. 

Sveitarfélögin eru lagalega skylduð til að sjá fötluðu fólki fyrir hentugu húsnæði á leigugjaldi 

sem það ræður við. Húsbyggingasjóður þessi á nú og rekur sjötíu til áttatíu íbúðir á landinu. 

Íbúðirnar eru framleigðar til fatlaðs fólks samkvæmt ákvörðunum viðkomandi sveitarfélaga 

(Landssamtökin Þroskahjálp, e.d. –b).  

Fimm af þessum íbúðum Þroskahjálpar voru byggðar á Sauðárkróki árið 2011. Var 

fötluðu fólki boðið að flytja þangað inn. Flest þau sem þangað fluttu komu úr annarri 

þjónustu sveitarfélagsins. Einn maður flutti af sambýlinu, tvær konur fluttu úr íbúð sem þær 

höfðu leigt saman og fengið þjónustu í, einn flutti úr foreldrahúsum og sá síðasti flutti úr 
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annarri íbúð á vegum sveitarfélagsins sem hann hafði fengið þjónustu í (Gréta Sjöfn 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild 26.03.2019).  

2.3 Framtíðarsýn Sveitarfélagsins Skagafjarðar 

Sveitarfélagið Skagafjörður stefnir að því að veita áfram einstaklingsmiðaða þjónustu til 

fatlaðs fólks. Sveitarfélagið er lögbundið til að fylgja lögum um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018. Er stefna sveitarfélagsins því að fylgja eftir þeim 

lögum (Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 26.03.2018). Í þeim lögum segir 

meðal annars að fötluðu fólki sem nú býr á herbergja sambýlum skulu bjóðast annarskonar 

búsetukostir (Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018). 

Uppbygging hefur miðast við að fatlað fólk eigi rétt á eigin heimilli í samræmi við þarfir sínar 

og óskir undanfarin tuttugu ár. Því hefur áhersla verið lögð á uppbyggingu þjónustuíbúða. Í 

framhaldi þess að þjónustuíbúðir við Freyjugötu voru byggðar var þjónustuþörf fatlaðs fólks 

á Norðurlandi vestra metin og öll uppbygging í búsetumálum hefur síðan miðast að því að 

efla sjálfstæða búsetu fatlaðs fólks. Farið var í breytingar á húsakosti fatlaðs fólks á Siglufirði 

og Hvammstanga en þau svæði tilheyrðu einnig þjónustusvæði Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 

Verið er að undirbúa lokun sambýlisins á Blönduósi. Farið verður af stað í að byggja 

íbúðarkjarna fyrir einstaklingana sem þar búa á þessu ári. Nú hefur Siglufjörður skilið sig frá 

þjónustusvæðinu og þjónustusamningur við Austur- og Vestur Húnavatnssýslu rennur út við 

lok árs 2019. Ekki hafa verið teknar ákvarðanir um áframhaldandi samstarf (Gréta Sjöfn 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 26.03.2018). 

Áhersla hefur verið á að framfylgja breytingum sem ný lög höfðu í för með sér. 

Norðurland vestra tók þátt í samstarfsverkefni um NPA og síðan NPA hefur verið lögfest 

hefur verið gerður einn nýr samningur á svæðinu. Búist er við að samningarnir verði fleiri á 

næstu árum. Er það talinn einn af kostum þess að vera ekki of stórt sveitarfélag að hægt er 

að klæðskerasníða þjónustu að hverjum og einum þjónustunotenda þá þjónustu sem hann 

kýs að nýta. Félagsþjónustan reynir að hafa yfirsýn yfir fjölda einstaklinga sem komi til með 

að þurfa aðstoð á eigin heimili til að geta brugðist við í tíma og komi ekki til langrar biðar á 

biðlista eftir heimili  (Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 26.03.2018). 

2.4 Hugmyndafræði 

Undir þjónustusvæði Sveitarfélagsins Skagafjarðar í málefnum fatlaðs fólks heyra Austur- og 

Vestur Húnavatnssýslur og Skagafjörður. Unnið hefur verið eftir hugmyndafræði um 

valdeflingu og nýlega var innleidd hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar. Allir starfsmenn 

þjónustusvæðisins sem vinna með fötluðu fólki á svæðinu vinna eftir þessari hugmyndafræði 

og er það meðal annars tekið fram í ráðningasamningum starfsmanna. Fjallað verður hér um 

hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar og valdeflingar hér að neðan. 
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 Þjónandi leiðsögn  

Hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar var innleidd á þjónustusvæði Sveitarfélagsins 

Skagafjarðar haustið 2018 (Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 

26.03.2019).  Þjónandi leiðsögn er hugmyndafræði sem kemur frá Omaha, Nebraska 

Bandaríkjunum. Upphafsmaður hugmyndafræðinnar er John McGee (Kristinn Már Torfason 

og Valgý Arna Eiríksdóttir, e.d.). Sem ungur maður varði John mörgum árum í að aðstoða 

götubörn í Brasilíu. Börnin voru oft í virkilega erfiðum aðstæðum en fóru að bera mikla 

umhyggju til Johns. Vakti það hann til umhugsunar um hversu fábrotin samskipti voru oft 

milli manna í heimalandi hans. John átti geðfatlaðan bróður og upplifði John þjónustuna sem 

bróður hans var veitt og framkomu sem honum var sýnd, með þeim hætti að honum fannst 

þörf á breytingum. Hann gerði hvað hann gat til að finna leiðir til að auka gæði þjónustunnar 

við fatlað fólk. Hann vildi að byggt yrði á kærleika og virðingu (Kristinn Már Torfason og Valgý 

Arna Eiríksdóttir, e.d.).   

Annar maður, Daniel C. Hobbs átti það sameiginlegt með John að finnast vinnubrögð 

sem tíðkuðust í þjónustu við einstaklinga óásættanleg. Var upplifun þeirra sú að vinnubrögð 

einkenndust oft af niðurlægjandi framkomu og andlegum og líkamlegum refsingum. Þeir fóru 

í framhaldinu í sameiningu að berjast fyrir breytingum. Árið 1992 kom Daniel C. Hobbs til 

Akureyrar. Hann var nokkur skipti með starfsmönnum á vettvangi og lagði grunn að vinnu 

með einstaklingum sem áttu við flóknar og margvíslegar fatlanir að stríða. Árangur af 

vinnunni var mikill og góður og var það upphaf þess að Akureyrarbær innleiddi Þjónandi 

leiðsögn í starfi sínu með fötluðu fólki, fyrst bæjarfélaga á Íslandi (Kristinn Már Torfason og 

Valgý Arna Eiríksdóttir, e.d.).   

Gagnkvæm tengls (e. intedependence) er grunnhugmynd sem þjónandi leiðsögn byggir 

á. Unnið er eftir því að við séum öll háð hverju öðru á einhvern hátt. Gerðar eru kröfur til 

ummönnunaraðila að þeir líti inná við og gefi af sér hlýju, nýti það góða sem býr í hverjum 

manni og gefi af sér skilyrðislausa umhyggju til annarra. Segir í bæklingi sem Þjónandi 

leiðsögn á Íslandi gaf út að ferlið byrji hjá okkur sjálfum. Hlutverk ummönnunaraðila sé 

gríðarlega mikilvægt og að krafa sé aukin um skuldbindingu sem leiði af sér breytingar. 

Breytingarnar séu bæði persónulegar og samfélagslegar. Umhyggja okkar og hlýja gagnvart 

náunganum myndi tengsl og samkennd. Að við getum gefið af okkur án þess að ætlast til að 

fá nokkuð til baka (Þjónandi Leiðsögn, e.d.).   

,,Þjónandi leiðsögn snýst um skilyrðislausa umhyggju og kærleika” (Þjónandi Leiðsögn, 

e.d.). Þjónandi leiðsögn horfir hvað mest á tengslamyndun og samkennd og horfir 

sérstaklega til einstaklinga sem geti hafa þróað með sér vantraust, vonbrigði og ótta. Eftir því 

sem félagsleg tengsl styrkist dragi úr ofbeldishegðun og nýtt hegðunarmynstur fari að þróast. 
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Til þess að það geti gerst þurfa bæði einstaklingurinn og umönnunaraðilinn að upplifa sig 

örugga (Þjónandi Leiðsögn, e.d.).  

 Valdefling 

Unnið er eftir hugmyndafræði valdeflingu á þjónustusvæði Sveitarfélagsins Skagafjarðar. 

Áður en hugtakið valdefling (e. empowerment) varð mikilvægt í réttindabaráttu fatlaðs fólks 

var það mikið notað í réttindabaráttu kvenna og annarra minnihlutahópa (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Á hugtakinu er ekki til ein ákveðin skilgreining né neinn ákveðin 

kennimaður kenndur við það. Hugtakið þykir frekar teygjanlegt og óljóst. Megin atriði 

valdeflingar eru að fólk fái meiri stjórn á sínu lífi. Hugtakið miðar þannig að  því að fólk fá 

meiri lífsgæði og aukin mannréttindi. Valdefling er meðal annars einkenni af viðhorfum til 

einstaklinga og hópa fólks, nálgun okkar í starfi, tilgangi rannsókna og útkomu mála (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006).   

Virðist vera auðveldara að skilgreina hvað hindri valdeflingu heldur en hvaða beinu 

túllkun valdefling hefur. Viss þjónustuform eins og stofnanamiðuð þjónusta er talin 

valdskerðandi sem og þegar fólk hefur ekki val um hvar það býr. Starfsfólk getur valdskert 

einstaklinga með að alhæfa eða gera ekki kröfur til einstaklingana. Fagfólk og teymisvinna 

fagfólks er talið geta valdskert einstaklinga þegar þeir beita ekki valdi sínu rétt (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006).  

Að færa vald til þeirra sem ekki hafa það frá þeim sem hafa það er einföld skýring á 

valdeflingu (Elín Ebba Ásmundsdóttir, 2007). Vinnuskilgreining á valdeflingu felur í sér a.m.k. 

15 lykilþætti samkvæmt Judi Chamberlin (e.d.). Vann Chamberlin að rannsóknarverkefni sem 

var hannað til að mæla valdeflingu í meðferðum. Til að vinna að þessari mælingu var ákveðið 

að setja upp vinnuskilgreiningu á hugtakinu. Valdefling felur m.a. í sér að hafa vald til að taka 

ákvarðanir. Oft er gert ráð fyrir því að einstaklingar sem þurfi á aðstoð að halda séu ófærir 

um að taka ákvarðanir. Þeir sem ekki fá tækifæri til að æfa sig í ákvarðanatöku er haldið í 

aðstæðum þar sem þeir eru háðir öðrum og ósjálfstæðir. Val er mikilvægt fyrir allt fólk og 

með valdeflingu eru valkostir nægir, ekki einungis já/nei eða annaðhvort/eða. Að efla 

ákveðni er einn liður í valdeflingu þar sem skjólstæðingar geta tjáð óskir sínar á 

skilmerkilegan hátt og staðið með ákvörðunum sem hann tekur. Valdefling stuðlar að því að 

fólk skilji að það hefur réttindi. Þegar fólk þekkir réttindi sín öðlast það meira sjálfstraust og 

aukinn innri styrk (Judi Chamberlin, e.d.).   

Síðustu tvö atriði í skilgreiningunum á valdeflingu eru þeir að einstaklingar eigi að stuðla 

sjálfir að viðvarandi þroska og breytingum og efla jákvæða sjálfsmynd og vinna bug á 

fordómum. Valdefling er ekki ákvörðunarstaður heldur ferðalag og nær enginn einhverju 

lokastigi í þroska og breytingum. Þegar valdefling eykst hjá einstaklingum finna þeir fyrir 
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auknu sjálfsöryggi og trú á eigin getu. Þar með hefur einstaklingur aukna færni á að stjórna 

eigin lífi. Þarna koma nokkrir lykilþættir fram ásamt betri skilgreiningum en einnig kemur 

fram að valdefling felur í sér að hafa aðgang að upplýsingum og úrræðum, vekja væntingar 

um að einstaklingurinn geti haft áhrif, að læra að hugsa á gagnrýninn hátt, læra um reiði og 

láta hana í ljós, að finnast maður ekki vera einn og vera hluti af hóp, hafa áhrif á breytingar í 

eigin lífi og eigin samfélagi (Judi Chamberlin, e.d.).  

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um búsetuþróun á Norðurlandi vestra hjá fötluðu fólki. Fjallað var 

um flutning málaflokka fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga og hvernig Norðurland vestra tók 

þátt í þeim breytingum. Ferlið við yfirfærslu málaflokksins tók mörg ár en síðan í byrjun árs 

2011 hefur þjónusta við fatlað fólk verið rekin af sveitarfélögunum (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014). Einnig er fjallað um þá staði sem fatlað fólk í Skagafirði bjó á. Sólborg er 

ekki í Skagafirði en fatlað fólk úr Skagafirði var vistað þar, því var valið að fjalla um þá 

stofnun. Eftir að stofnunin lokaði fluttu margir einstaklingar af Sólborg aftur í sína 

heimabyggð, ýmist á sambýli eða önnur húsnæðisúrræði (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Upp úr 1980 var farið að reisa sambýli á Norðurlandi vestra eins og annars staðar á 

landinu og farið var yfir uppbyggingu þeirra. Hafist hefur verið handa við að loka sambýlum á 

svæðinu eða breyta þeim til að uppfylla lög um lágmarksstærð íbúða fyrir fatlað fólk. Hefur 

sambýlinu á Hvammstanga verið breytt og leggja á niður sambýlið á Blönduósi en byggðar 

verða nýjar íbúðir fyrir þjónustunotendurna þar. Sambýlið á Sauðárkróki er enn starfrækt í 

sömu mynd en farið er að horfa til með hvaða hætti húsnæðinu þar verði breytt eða með 

hvaða hætti verði gerð önnur heimili fyrir þjónustunotendurna þar (Gréta Sjöfn 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 26.03.2019).  

Fjallað var um skólaheimilið að Egilsá og hvernig þróunin var á Sauðárkróki í 

búsetuþjónustu fatlaðs fólks. Framtíðarsýn Sveitarfélagsins Skagafjarðar var skoðuð  með 

tilliti til áherslna í búsetuþjónustu. Kaflanum lauk með umfjöllun um hugmyndafræði sem 

unnið er eftir í Sveitarfélaginu Skagafirði og á því svæði sem sveitarfélagið þjónustar í 

málefnum fatlaðs fólks, hugmyndafræði valdeflingar og þjónandi leiðsagnar. Þjónandi 

leiðsögn var innleidd á þjónustusvæðinu árið 2019 og eru gerðar væntingar til þess að sú 

vinna sem felst í báðum þessari hugmyndafræði muni efla þjónustunotendur til 

sjálfsákvörðunar og aðstoði þá við almenna góða líðan í lífinu.   
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3 Samantekt og umræður 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða með hvaða hætti búsetuþjónusta hefur breyst frá fyrri 

tímum til dagsins í dag. Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður þessar ritgerðar og 

þær spurningar sem vöknuðu við gerð hennar.  

Í ritgerðinni var fjallað um og reynt að tengja saman mismunandi skilning á fötlun og 

með hvaða hætti hann kemur fram í lagasetningum. Í fyrstu lögum sem sett voru á Alþingi 

árið 1936 (nr. 18/1936) voru læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun ráðandi en félagslegur 

skilningur á fötlun varð sífellt meira áberandi þegar leið á 20. öldina og í byrjun 21. 

aldarinnar. Norrænn tengslaskilningur kom fyrst fram í lögum um aðstoð við þroskahefta (nr. 

47/1979). Þar var gert ráð fyrir samfélagslegri ábyrgð og að umhverfi hefði áhrif á fatlaða 

einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 2003). Áberandi munur er á áherslum og 

samfélagslegum viðhorfum gagnvart fötluðu fólki í tímans rás og sést það glöggt í stefnum 

þeim er lögin marka á hverjum tíma. Aðgreiningarstefna og stofnanavæðing mótaðist í 

byrjun tuttugustu aldar með lögum um fávitahæli (nr. 18/1936) en farið var að huga að 

sjálfstæðri búsetu fatlaðs fólks á seinni hluta tuttugustu aldarinnar með tilkomu 

hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Lög um 

aðstoð við þroskahefta (nr. 47/1979) voru byggð að hluta á hugmyndafræði um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku og mörkuðu upphaf í þjónustu við fatlað fólk úti í samfélaginu en í 

lögunum má þó sjá áhrif læknisfræðilegra sjónarhorna á fötlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Sjónum var beint að áhrifum mannkynbótastefnu á fatlað fólk og fjallað var um lög 

um ófrjósemisaðgerðir (nr. 16/1938). Mun fleiri fatlaðar konur fóru í slíka aðgerð en fatlaðir 

karlar og voru flestar aðgerðir gerðar vegna andlegs vanþroska fólks (Þingskjal 1055/2001-

2002).  

Málaflokkur fatlaðs fólks færðist frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 en mörgum árum áður 

hófst undirbúningur þeirrar vinnu (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Var markmið 

yfirfærslunnar að þjónusta við fatlað fólk yrði nær notendanum, að þjónustan yrði 

einstaklingsmiðaðri og heildstæðari (Velferðarráðuneyti o.fl., 2015).  Sjónum var beint að 

búsetustöðum fatlaðs fólks á Norðurlandi vestra en sérstaklega var skoðað á Sauðárkróki 

hvernig búsetuþjónusta hefur þróast frá því að ákvörðun var tekin um að loka stofnunum á 

borð við Sólborg. Sambýli risu á Norðurlandi vestra seint á 20. öld og er nú markmið að innan 

fárra ára verði ekkert slíkt búsetuform í boði fyrir fatlað fólk. Stefna Sveitarfélagsins er að öll 

áhersla verði á sjálfstæðri búsetu og einstaklingsmiðaðri þjónustu (Gréta Sjöfn 

Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 26.03.2019). 

Dreg ég þann lærdóm af þessari ritgerðarvinnu að mikilvægt er að vera meðvitaður um 

sögu fatlaðs fólks til að skilja betur þá baráttu sem fatlað fólk hefur staðið í og stendur enn í. 
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Helstu niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að í byrjun 20. aldarinnar við upphaf 

aðgreiningarstefnu og stofnanavæðingar var, hafi oft á tíðum aðstæður á búsetustöðum 

fatlaðs fólks verið ómannúðlegar og óviðunandi. Oft hafi heimili fatlaðs fólks verið stofnanir 

sem voru yfirfullar af vistmönnum og oft á tíðum reknar með manneklu og fjárskorti. Benda 

heimildir til að aðstæður fatlaðs fólks í búsetumálum séu í betri farvegi í dag þar sem reynt er 

að huga einstaklingsmiðað að hverjum þjónustunotenda. Núgildandi lög um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) kveða á um að fatlað fólk hafi fullt 

vald til að velja sér búsetustað en spurning sem kviknaði við ritgerða vinnu þessa er hvort að 

svo sé alltaf raunin. Hefur fatlað fólk raunverulega fullt vald til að velja sér búsetustað eða 

eru það stjórnvöld sem vísa fötluðu fólki í vissa búsetukjarna eða fyrirfram ákveðnar íbúðir 

því það henti til dæmis vegna starfsmannahalds? 
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4 Lokaorð 

Ferlið við gerð þessarar ritgerðar hefur opnað augu mín mikið er varðar aðstæður fatlaðs 

fólks í samfélaginu. Bæði var athyglisvert að sjá hvernig staða fatlaðs fólks var í upphafi 20. 

aldarinnar og bera saman við stöðu fatlaðs fólks í dag. Saga fatlaðs fólks er merkileg og 

mikilvægt er að samfélagið gleymi henni ekki. Við sem verðandi þroskaþjálfar þurfum að 

halda sögunni á lofti og halda áfram þeirri baráttu sem á undan er gengin til að lífsgæði 

fatlaðs fólks haldi áfram að batna og verða til jafns við aðra samfélagsþegna. Tel ég að með 

aukinni rödd fatlaðs fólks getum við sem þroskaþjálfar gert okkur betur grein fyrir því hvar 

þörf er fyrir okkur. Til að geta unnið vel fyrir fatlað fólk þurfum við að vita hvað þau vilja, 

hvernig þau vilja búa og hverskonar þjónustu fatlað fólk vill nýta sér. Eins og viðmælandi 

minn sagði að þá getur verið styrkur í að vera mátulega stórt sveitarfélag. Hafa frelsi til að 

mæta þjónustunotendum á þeirra eigin forsendum og geta sniðið þjónustuna eftir þeirra 

þörfum og óskum. 

Finnst mér gríðarlega mikilvægt að við sem ætlum að starfa sem þroskaþjálfar séum 

meðvituð um sögu fatlaðs fólks. Það styrkir okkur sem fagfólk og gerir okkur grein fyrir því að 

til að öðlast eitthvað betra en við höfum þurfum við að berjast fyrir því þar til árangur næst. 

Einnig megum við ekki sofna á verðinum. Þótt sigrar náist þurfum við að hafa heildarsýn og 

vera virk í baráttu fyrir ólíkum þörfum fólks. Var tilfinning mín sú að búsetuþjónusta fatlaðs 

fólks séu í mun farsælli farvegi en áður, en víða innan kerfisins þurfi að gera betur til að full 

mannréttindi fatlaðs fólks séu virt til jafns við aðra. Fötluðu fólki er enn oft beint í vissar áttir 

sem ófatlað ráðafólk vísar til. Mín starfskenning hefur þróast við gerð þessa verkefnis og er 

ég mun meðvitaðri um sögu fatlaðs fólks og stöðu þeirra í dag. Það mun styrkja mig sem 

fagmann og efla mig í baráttu fyrir jafnrétti alls fólks.  
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