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Útdráttur 

Cerebral Palsy (CP) er algengasta ástæða hreyfihömlunar meðal barna. Á Vesturlöndum 

greinast 2 til 2,5 börn með CP af hverjum 1000 lifandi fæddum börnum og má því búast 

við að á Íslandi fæðist 8 til 10 börn með CP á ári. Markmið rannsóknarinnar sem hér er 

kynnt var að kanna umfang fjárhagslegs stuðnings velferðarkerfisins á Íslandi til foreldra 

og barna þeirra sem greinast með CP og jafntframt að kanna hvort viðkomandi fjölskyldur 

hefðu ráðstöfunartekjur sem dygðu fyrir útgjöldum samkvæmt dæmigerðum 

neysluviðmiðum. Til að ná þeim markmiðum voru lagðar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: Í fyrsta lagi hvaða fjárhagslegan stuðning veitir íslenskt 

velferðarkerfi foreldrum barna með CP og hvernig er sá stuðningur skilyrtur? Í öðru lagi 

duga ráðstöfunartekjur þeirra fyrir dæmigerðum útgjöldum? Til að svara þeim 

spurningum var framkvæmd stefnugreining á íslenskum lögum og reglugerðum sem fjalla 

um réttindi fatlaðra barna og foreldra þeirra. Auk þess voru unnin bótalíkön til að greina 

fjárhagstuðning við dæmigerðar fjölskyldur og fjölskyldulíkön til að reikna út 

ráðstöfunartekjur og útgjöld þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að kveðið er á um fjárhagslegan 

stuðning velferðarkerfisins til fjölskyldna barna með CP nokkuð víða í íslenskri löggjöf. 

Stuðningurinn er háður ýmsum skilyrðum og er veittur af ólíkum stofnunum á vegum ríkis 

og sveitarfélaga. Þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að í yfirgnæfandi hluta dæma um 

fjölskyldugerðir sem rannsóknin tók fyrir, duga ráðstöfunartekjur þeirra ekki fyrir 

dæmigerðum útgjöldum. 
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Abstract 

Cerebral Palsy (CP) is the most common cause of paediatric motor disorder. In the OECD 

countries about 2 to 2,5 children are diagnosed with CP per 1000 live births which allows 

to assume that in Iceland are born 8-10 children with CP each year. The aim of the study 

presented here was to examine the extent of financial support from Icelandic welfare 

system to parents and children diagnosed with CP as well as to find out if the disposable 

income of these families is sufficient for expenses according the standard budget. In order 

to pursue these aims the following two research questions were asked. Firstly, what 

financial support does the Icelandic welfare system provide to parents of children with 

CP, and how is that support conditional? Secondly, is their disposable income sufficient 

for exemplary expenditure? In order to answer these questions policy analysis was made 

of Icelandic laws and regulations that address support for disabled children and their 

parents. Additionally, micro-simulations models were used to examine financial support 

for family examples and model family methods were used to calculate disposable income 

and exemplary expenditure.  

The results of the study reveals that financial support provided by the Icelandic 

welfare system to families of children with CP is registered in different laws, acts and 

regulations and is provided by various institutions of the state and municipality. The 

results of the study also show that in most cases of the researched family examples, the 

disposable income does not suffice for exemplary expenses.  
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1 Inngangur  

Sú breyting hefur orðið á högum fatlaðra og langveikra barna og fjölskyldna þeirra á 

síðastliðnum árum að börn með langvarandi og oft flóknar umönnunarþarfir dvelja nú í 

umsjón foreldra sinna í foreldrahúsum. Umönnuninni á fötluðu eða langvarandi veiku 

barni getur hins vegar fylgt oft ýmiss kostnaður sem leggst á foreldra 

(Velferðarráðuneytið, 2017). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

undirstrikar það að fjölskylda er undirstaða samfélagsins og að stjórnvöldum beri skylda 

til að veita henni viðeigandi stuðning svo að fatlaðir einstaklingar geti notið mannréttinda 

til jafns við aðra þegna (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

formálsorð/2007). Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins, hér eftir 

nefndur Barnasáttmálinn, undirstrikar en fremur að aðildarríki þeirra skuli gera viðeigandi 

ráðstafanir til að tryggja börnum þá umönnun og vernd sem nauðsynleg er fyrir velferð 

þeirra og viðurkenni jafnframt mikilvægi sérstakrar umönnunar og aðstoðar sem hentar 

fötluðu barni og aðstæðum forsjáraðila þess. Ríki sem hafa fullgilt sáttmálann hafa 

skuldbundið sig til að veita framfærendum barna stuðning við framfærslu þeirra þegar 

þörf er á. Á Íslandi hefur Barnasáttmálinn verið lögfestur og er hann því hluti af íslenskri 

löggjöf (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Íslensk 

stjórnvöld vinna nú einnig að því að lögfesta, Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks en eins og bent er á í tillögu til þingsályktunar um það, er fatlað fólk 

fjölmennasti minnihlutahópur í heimi (Þingskjal nr. 21/2018-2019).  

Ásamt viðurkenningu ríkja á alþjóðlegum mannréttindasamningum, hafa flest 

lýðræðisríki bundið grundavallar mannréttindi í stjórnarskrár landa sinna. Síðastliðna 

áratugi hafa átt sér stað breytingar og þróun sem fela í sér auknar áherslur á skyldur 

ríkjanna gagnvart þegnum sínum til að stuðla að velferð þeirra og réttindum (Björg 

Thorarensen, 2008; Gunnar G. Scram, 1999). Meðal slíkra ákvæða í Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands er ákvæði í 76. grein sem tryggir rétt til aðstoðar þeim sem þess þurfa 

vegna sjúkleika, fátæktar, örorku og sambærilegra þátta, auk ákvæðis sem tryggir börnum 

umönnun og vernd sem nauðsynleg er fyrir velferð þeirra (Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944).  



16 

Alþjóðlegur þrýstingur sem birst hefur í aukinni áherslu á mannréttindi og 

félagslegur skilningur á fötlun hefur haft þau áhrif að margvíslegar hindranir sem fatlað 

fólk getur orðið fyrir eru nú útskýrðar með skírskotun til félagslegra þátta. Aldagamlar 

skýringar á fötlun sem byggja á gallasjónarmiðum hafa hopað og leitt til þess að skyldur 

samfélagsins og stjórnvalda eru mun ríkari en áður (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). Þrátt fyrir það sýna niðurstöður rannsókna að 

foreldrar fatlaðra barna greina frá vöntun viðeigandi aðstoðar vegna umönnunar barns, 

skertum tækifærum til atvinnu, baráttu við kerfi og takmörkuðu fjármagni til að mæta 

þörfum barns (Ashum og Nidhi, 2004; Dantas, Pontes, de Assis og Collet, 2012; Davis o.fl., 

2010; Dezoti, Alexandre, Freire, das Mercês og Mazza, 2015).  

Í þessari rannsókn var áhersla á að kanna fjárhagslegan stuðning velferðarkerfisins 

til foreldra fatlaðra barna með áherslu á börn með Cerebral Palsy, hér eftir CP. CP er 

algengasta ástæða hreyfihömlunar hjá börnum og getur valdið röskun í hreyfiþroska, 

jafnvægi og stjórnun líkamsstöðu sem hefur áhrif á möguleika til færni og athafna 

(Richards og Malouin, 2013). Áætlað er að á Íslandi fæðist átta til tíu börn árlega með CP 

(Solveig Sigurðardóttir,2003). 

Norðurlöndin fimm vinna nú að sameiginlegu rannsóknarverkefni á aðstæðum 

einstaklinga með CP. Sérfræðingar frá Endurhæfing-þekkingarsetur, Æfingastöðinni og 

Háskóla Íslands taka þátt í verkefninu. Verkefnið ber heitið CPNorth- Living life in the 

Nordic Countries?” – „Hvernig farnast einstaklingum með CP á Norðurlöndum? og er 

markmið þess að rannsaka hvernig flóknar og langvarandi skerðingar hafa áhrif á þátttöku 

í samfélaginu, líf einstaklingsins og fjölskyldu hans (CP-North, e.d.).  

Rannsókn þessi til starfsréttinda í félagsráðgjöf verður hluti af ofangreindu 

verkefni. Mikilvægt er að skoða hvernig íslensk stjórnvöld uppfylla lagalegar, pólitískar og 

siðferðilegar skyldur sínar við fötluð börn og fjölskyldur þeirra og skoða hvort þau eru að 

tryggja þá þjónustu og velferð sem þeim er ætlað. Markmið rannsóknarinnar er að kanna 

umfang fjárhagslegs stuðnings velferðarkerfisins á Íslandi til foreldra og barna þeirra sem 

greinast með CP og kanna hvort að stuðningurinn dygði til að fjölskyldan ætti fyrir 

dæmigerðum útgjöldum. Rannsóknin var því tvíþætt og rannsóknarspurningarnar eru 

eftirfarandi: 
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• Hvaða fjárhagslegan stuðning veitir íslenskt velferðarkerfi foreldrum barna 

með CP og hvernig er sá stuðningur skilyrtur? 

• Duga ráðstöfunartekjur foreldra barna með CP fyrir dæmigerðum útgjöldum? 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í kafla á eftir inngangi er reift í kenningarlega nálgun 

hennar. Þriðji kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn, þar sem rætt er um velferðarskipan og 

áhrif hennar á líf almennra borgara með áherslu á fatlað fólk. Einnig verður rýnt í hugtakið 

fjölskylda og skilgreiningar á CP. Þá verður einnig greint frá fyrri rannsóknum á opinberum 

stuðningi til fjölskyldna fatlaðra barna. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir aðferðafræðilegum 

nálgunum rannsóknarinnar þar sem fjallað er nánar um markmið hennar og 

rannsóknarspurningar ásamt því að kynntar verðar þær aðferðir sem notaðar voru við 

vinnslu hennar. Í fimmta kafla verða kynntar helstu niðurstöður stefnugreiningar ásamt 

fjölskyldu- og bótalíkönum. Ritgerðin endar á sjötta kafla með umræðum og lokaorðum 

þar sem niðurstöður eru dregnar saman og rannsóknarspurningum svarað. 
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2 Kenningarlegur bakgrunnur 

Undirstaða félagsráðgjafar sem faggreinar eru mannréttindi og spornun gegn félagslegu 

ranglæti. Hugmyndafræði greinarinnar byggir á félagsvísindum, kenningarlegum grunni 

og gagnreyndum aðferðum í vinnu með einstaklingum og þeirra nær- og fjær umhverfi. 

Félagsráðgjafar styðjast við heildarsýn í vinnu sinni með einstaklingum og skoða áhrif 

ólíkra þátta á aðstæður skjólstæðinga (Farley, Smith og Boyle, 2009). Sjónarhorn 

félagsráðgjafa byggja á kenningum sem gefa ákveðna innsýn í félagslegan veruleika, 

hvernig megi skilja og túlka hann. Kenningar eru því ákveðið verkfæri félagsráðgjafa sem 

hjálpa þeim að átta sig á aðstæðum einstaklinga (Turner, 2013).  

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru tvær kenningar hafðar að leiðarljósi. 

Annarsvegar kerfiskenningin og hins vegar vistfæðikenningin og var þeim beitt með það 

að markmiði að skoða fjárhagslegan stuðning velferðarkerfis við foreldra barna með CP. 

2.1 Kerfiskenningar 

Ludvig von Bertalanffy (1901- 1972), heimspekingur og líffræðingur er talinn vera  

einn af upphafsmönnum kerfiskenninga (e. systems theory). Þær leggja áherslu á að 

skoða einstaklinga heildrænt í öllu umhverfi sínu. Samkvæmt kerfiskenningum eru margir 

þættir sem hafa áhrif á stöðu, hegðun og líðan fólks. Beiting kenninganna á málefni getur 

skýrt og gefið verkfæri til að skipuleggja hvernig vandi fólks er metinn og hvernig finna 

megi lausnir (Healy, 2014). Út frá sjónarhorni kerfiskenninga er hver einstaklingur hluti af 

mörgum kerfum sem eru tilkomin af mörgum undirkerfum sem hafa gagnvirkandi áhrif 

hvert á annað. Dæmi um eitt slíkt kerfi er fjölskylda sem myndar fjölskyldukerfi. Í 

fjölskyldukerfi er hægt að greina mörg undirkerfi sem aðgreina sig og stjórna aðgengi 

meðlima í þau en það geta verið makakerfi, systkinakerfi og barna og foreldrakerfi (Healy, 

2014). 

Kerfiskenningar eru notaðar í félagsráðgjöf til að skoða einstaklinga, félagsleg áhrif 

og afleiðingar þeirra á líf einstaklinga. Samkvæmt sjónarhorni kerfiskenninga getur 

breyting hjá einum meðlimi kerfis haft áhrif á virkni kerfisins í heild. Þannig að ef horft er 

til fjölskyldukerfis geta til dæmis fötlun eða veikindi hjá einum meðlimi fjölskyldukerfis 

haft áhrif á allt fjölskyldukerfið. Kerfiskenningar varpa því ljósi á mikilvægi þess að svo að 
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ná megi árangri sé tillit tekið til alls kerfisins en ekki einungis til einstakra meðlima (Healy, 

2014). Þess vegna er kenningin hentug sem vinnutæki rannsakanda til að skoða fjölskyldur 

auk þeirra kerfa sem umkringja hana og hvernig þau hafa áhrif á þær.  

2.2 Vistfræðikenning Bronfenbrenners  

Bandaríski þroskasálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1917-2005) setti fram 

vistfræðikenninguna (e. ecological systems theory) árð 1979. Kenningin lýsir því hvernig 

þroski barna mótast af mismunandi þáttum og taldi hann að umhverfið væri sá þáttur 

sem hefði hvað sterkust áhrif. Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners eru 

samfélög lagskipt og byggist sú skipting á fimm kerfum, nærkerfi, miðkerfi, stofnanakerfi, 

heildarkerfi og lífkerfi. Allir einstaklingar verða fyrir áhrifum af lögunum fimm sem birtist 

meðal annars í persónulegum þroska og þróun hvers og eins. Kenningin gerir ráð fyrir að 

kerfin fimm umlyki einstaklinginn eða barnið og fjölskyldu þess og varpi ljósi á þróun og 

tengsl einstaklinga við kerfin í kringum þá og skoði þau gagnkvæmu áhrif sem kerfin hafa 

á hvert annað (Healy, 2014). 

Bronfenbrenner raðaði kerfunum eftir nálægð þeirra við einstaklinginn. Þannig að 

kerfið sem stendur einstaklingnum næst kallast nærkerfi (e. microsystem) og vísar til 

nánustu fjölskyldu einstaklingsins og persónulegra sambanda. Í því kerfi er einstaklingur 

eða barn virkur þátttakandi, hefur bein áhrif á kerfið og verður sömuleiðis fyrir beinum 

áhrifum þess. Næsta kerfi kallast millikerfi (e. mesosystem) og nær til skipulagðrar 

formgerðar eins og skóla, tómstunda og atvinnu einstaklingsins. Millikerfið er nátengt 

nærkerfinu og hefur gagnvirk áhrif á það. Næst er stofnanakerfið (e. exosystem), þar eru 

helstu félagsfestar í lífi barns. Hér má nefna sem dæmi skólakerfi, félagskerfi, 

heilbrigðiskerfi og formlegan stuðning við barnafjölskyldur. Stofnanakerfið er í 

gagnvirkum tengslum við millikerfið og hafa þau þannig samverkandi áhrif hvert á annað. 

Heildarkerfi (e. macrokerfi) stendur einstaklingnum fjærst en hefur töluverð áhrif á líf 

hans samt sem áður. Heildarkerfið er það sem kalla má menningu, það vísar til þátta eins 

og stjórnkerfis landa, laga og reglna, viðhorfa og annarra þátta sem forma samfélagið. 

Það kerfi gegnsýrir öll hin kerfi og hefur víðtæk áhrif á þau. Síðasta kerfið kallast tímakerfi 

(e. chronosystem) og vísar til atburða í lífi einstaklingsins og umhverfi hans yfir lengri tíma. 

Kerfið skírskotar til sögulegs samhengis og hvernig kynslóðatímabil birtist sem mótunarafl 
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(Bronfenbrenner, 1979, 1986; Lally og Valentine-French, 2019). Á mynd eitt er útskýrt á 

myndrændan hátt hvernig kerfin raðast. 

 

 

Mynd 1. Vistfræðikenning Brofenbrenners 

 

Mikilvægt er að taka tillit til líffræðilegra þátta barnsins þar sem þeir geta haft 

áhrif á jafnvægi kerfanna (Brendtro, 2006). Samkvæmt Bronfenbrenner er það tákn um 

heilbrigða vistfræði (e. healthy ecology) þegar öll ofangreind kerfi virka saman og eru í 

jafnvægi. Ef það verða hins vegar átök innan kerfa, getur myndast ójafnvægi sem 

Bronfenbrenner kallaði áhættu vistfræði (e. high risk ecology) (Brendtro, 2006).  

Vistfæðikenningingin er því gott að nota til að skoða hvernig umhverfið og 

einstaklingar víxlverkandi áhrif hvert á annað í stað þess að draga fram 

einstaklingsbundna þætti í fari fólks.  

Í þessari rannsókn var athyglinni beitt að stuðningi velferðarkerfis við börn með 

CP og foreldra þeirra. Í því samhengi getur kenningin reynst vel þegar skoða á áhrif og 

mikilvægi formlegs stuðnings sem hluta af heildarkerfi ásamt þeim áhrifum sem hann 

hefur á þau kerfi sem standa einstaklingnum nærri. Þar með gefst kostur á að draga fram 

gildi gagnkvæmra áhrifa formlegs stuðnings á aðstæður barna með CP og foreldra þeirra 

og þar með til að varpa ljósi á virði þess stuðnings fyrir fjölskyldur.  

 

Lífkerfi

Heildarkerfi

Stofnanakerfi

Miðkerfi

Nærkerfi





23 

3 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður grein gerð fyrir fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar. Skipan 

velferðarmála verður skoðað, auk hugtaksins velferðarríkis í samhengi við líf almennra 

borgara með áherslu á fatlað fólk. Þá verður fjallað um ólík sjónarhorn á fötlun og 

hugtakið fjölskylda skilgreint. Auk þess verður fjallað um fyrri rannsóknir á stuðningi til 

fjölskyldna fatlaðra barna og í lok kaflans verður CP skilgreint.  

3.1 Skipan velferðarmála 

Málefni fatlaðs fólks hafa á síðastliðnum árum fengið aukna athygli innan flestra 

velferðarríkja (Stefán Ólafsson, 2005). Skipan velferðarmála móta lífshætti og lífsskilyrði 

samfélagsþegna. Hvernig velferðarmálum er fyrirkomið innan þjóðfélagsins, hefur hvað 

mest áhrif á lífsgæði einstaklinga. Velferðarríki er hugtak sem notað er yfir lýðræðisríki 

sem axla ábyrgð á velferðarmálum samfélagsþegna sína, veita aðstoð til allra 

samfélagshópa og fjármagna þær íhlutanir með sköttum og framlögum (Newton og Deth, 

2010; Stefán Ólafsson, 1999). Flestar fyrsta heims þjóðir hafa þróað velferðarkerfi í 

einhverri mynd sem veitir samfélagsþegnum aðgengi að opinberri þjónustu, meðal annars 

á sviði félags-, menntunar- og heilbrigðismála. Þannig er 20. öldin gjarnan kölluð öld 

velferðarríkis á Vesturlöndum. Norðurlöndin eru þar talin fremst í flokki og öðrum löndum 

til eftirbreytni, þar sem meginreglan er að allir samfélagsþegnar óháð starfsferli búi við 

lágmarksréttindi (Guðný Björk Eydal og Steinunn Hrafnsdóttir, 2017; Newton og Deth, 

2010; Stefán Ólafsson, 1999).  

Samkvæmt danska fræðimanninum Esping- Andersen (1999), nær hugtakið 

velferðarríki til víðtækara sviðs en einungis til stefnu í velferðarmálum. Esping- Andersen 

bendir á þrjár megin stofnanir velferðarríkis sem eru að hans mati fjölskylda, stjórnvöld 

og markaðir og er stöðugleiki á milli þeirra grundvallar. Skilgreiningar á velferð þurfa að 

taka mið af hvernig samstarfi opinbera geirans og einkageirans á sviði umönnunar og 

velferðar hefur verið háttað (Esping-Andersen, 1999). Þannig má segja að velferðarríki 

séu einn undirstöðuþáttur félagsgerðarinnar í nútímaþjóðfélögum (Stefán Ólafsson, 

1999). Efnahags- og framfarastofnun OECD hefur fjallað um tvö megin hlutverk 

velferðarkerfa í málefnum fatlaðs fólks og öryrkja. Þau eru að þeirra mati að auka 
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inngildingu fatlaðs fólks í samfélaginu og að gera því mögulegt að taka virkan þátt á 

samfélagslegum vettvangi (OECD, 2003). Íslenska velferðarkerfið er talið vera skylt þeirri 

velferðarstefnu sem fyrirfinnst á hinum Norðurlöndum. Markmið og hlutverk þeirrar 

stefnu er að tryggja öllum þegnum grundvallarréttindi og er það byggt upp sem 

borgararéttindakerfi (Stefán Ólafsson, 1999). 

3.1.1 Norræna velferðarlíkanið 

Norræna velferðarlíkanið felur í sér öflugt velferðarríki sem byggt er á reglum með það 

að markmiði að styðja samfélagsþegna. Fjármögnun opinberrar þjónustu er háð háum 

skattgreiðslum svo að tryggja megi ákveðna félagslega vernd. Forsendur líkansins eru 

tækifæri og öryggi fyrir alla ásamt félagslegri samstöðu og hefur líkanið fengið alþjóðlega 

athygli fyrir það að bæta lífsgæði og velferð (Calmfors, 2014). Norræna velferðarlíkanið 

einkennist af jöfnuði, viðamiklu opinberu velferðarkerfi sem sér um framkvæmd 

velferðarþjónustu auk þeirrar hugmyndafræði að allir séu jafnir (Stefán Ólafsson, 1999). 

Norræn velferðarríki hafa lagt áherslu á jafnrétti kynjanna hvað snertir þátttöku á sviði 

menntunar og atvinnu. Þau hafa einnig stutt foreldra vegna umönnunar barna með 

ýmsum hætti til dæmis með fjárhagslegum stuðningi til einstæðra foreldra, þjónustu 

vegna umönnunar barna og með greiðslu fæðingarorlofs. Frá upphafi norræna 

velferðarlíkansins hafa börn og fjölskyldur þeirra verið í brennidepli og birtist það í 

skipulagi velferðarmála sem einkennast af áherslu á réttindi barna og fjölskyldustefnu 

(Björnberg og Ottosen, 2013). 

Með hugtakinu fjölskyldustefna er meðal annars átt við þær aðgerðir og starfsemi 

stjórnvalda sem beinast að fjölskyldum (Neyer og Andersson, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Norrænu þjóðirnar Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð eru taldar vera 

brautryðjendur í mótun fjölskyldustefnu. Má þar nefna tilraunir þeirra til að draga úr 

árekstrum sem oft verða milli vinnumarkaðarins og foreldrahlutverka, sérstaklega hvað 

snertir mæður. Eins og Gupta, Smith og Verner, (2008) benta á, má túlka háa fæðingar 

tíðni á Norðurlöndum og mikilla þátttöku kvenna á atvinnumarkaði sem vísbendingu um 

að tilraunir norrænna þjóða, til að styðja við fjölskyldur séu að skila árangri. Samkvæmt 

skýrslu UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna er Ísland, Noregur og Svíþjóð þau ríki 

sem bjóða upp á bestu fjölskylduvænu stefnu (e. family- frendly policy) meðal 31 ríka 

þjóða heims (Chzhen, Gromada og Rees, 2019).  
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Stefán Ólafsson (1999) bendir á, í bók sinni að þegar Norðurlöndin tóku þá stefnu 

að auka og þróa opinbera velferðarþjónustu, sem nú gengur undir nafninu Norræna 

velferðarlíkanið, að þá hafi Ísland fylgt þeirri þróun að takmörkuðu leyti. Íslensk yfirvöld 

fóru í nokkrum atriðum aðra leið sem sést hvað helst í sérkennum þess. Þar má nefna 

lægri útgjöld til velferðarmála og færri velferðarúrræði. Þá hefur þjónusta í samhengi við 

barnafjölskyldur þróast fremur hægt og þrátt fyrir að stjórnvöld hér á landi styðji 

barnafjölskyldur með ýmsu móti hefur sá stuðningur verið minni heldur en stuðningur 

veittur til þeirra í samanburði við hin Norðurlöndin (Stefán Ólafsson, 1999). Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson (2011) hefur einnig vakið athygli í bók sinni á að fjárhagslegur stuðningur 

vegna barna hafi verið lægri hérlendis en í öðrum löndum. Nýjustu upplýsingar um 

heildarútgjöld hins opinbera sem varið er í félagslega vernd (e. social protection) á vefsíðu 

Hagstofu Evrópusambandsins Eurostat, eru frá árinu 2017. Samkvæmt þeim upplýsingum 

setti Ísland 9,7% af landsframleiðslu í félagslega vernd á meðan tölurnar á hinum 

Norðurlöndunum sýna 19,8% til 24.9% (Eurostat, 2019a).  

Þegar litið er til annarra Norðurlanda kemur í ljós ólík útfærsla þess stuðnings sem 

veittur er fjölskyldum fatlaðra barna innan norræna kerfisins. Foreldrar langveikra eða 

fatlaðra barna í Noregi sem ekki geta verið á vinnumarkaði vegna umönnunarþarfa barns 

síns, geta sótt um umönnunarbætur (n. pleiepenger). Hvernig bæturnar eru veittar og 

metnar er einstaklingsbundið í hverju tilfelli fyrir sig og með tilliti til umönnunarþarfa 

barnsins. Tilvik þar sem þörf er metin mikil og að foreldrar upplifi óvenjumikið vinnuálag, 

geta leitt til þess að foreldrar í Noregi kunna að eiga rétt á hærri umönnunarbótum svo 

að barnið geti búið heima. Í Svíþjóð geta foreldrar langveikra eða fatlaðra barna sótt um 

bætur sem kallast á sænsku „vårdbidrag“. Foreldrar barna sem falla undir sænsk lög um 

stuðning við fatlað fólk geta sótt um þennan bótaflokk til 23. ára aldurs. Ef barnið þarf 

meira en 20 klukkutíma aðstoð á viku getur það átt rétt á aðstoðarmanneskju. Finnskir 

foreldrar fatlaðra barna fá greiddar örorkubætur fyrir umönnun á fötluðu barni sínu til 

16. ára aldurs. Bæturnar eru skattfrjálsar en upphæðin er þrískipt og ræðst af þörfum 

barnsins (Guðný Björk Eydal og Tine Rostgaard, 2013). 

3.2 Fræðileg sjónarhorn á fötlun 

Ýmsum hugmyndum, líkönum og nálgunum hefur verið beitt til að skilgreina fötlun og 

færni (WHO, 2015). Samkvæmt fötlunarfræðum eru skilgreiningar á fötlun í grunninn 
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byggðar á tveimur megin sjónarhornum: Læknisfræðilegu sjónarhorni og félagslegu 

sjónarhorni. Fræðigreinin fötlunarfræði spratt upp úr andófi og gagnrýni fatlaðs fólks sem 

beindist meðal annars að læknisfæðilegum skilningi fötlunar og stofnanavæðingar sem 

hafði verið ríkjandi sjónarhorn á seinni hluta síðustu aldar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Hvernig fötlun er skilgreind er lykilatriði þegar teknar eru ákvarðanir um mótun á 

þjónustu, stuðnings og úrræða fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Það hvort að 

einungis sé litið til skerðinga eða hindrana barnsins eða lögð áhersla á að skoða hvað megi 

bæta í umhverfinu hefur áhrif á þá þjónustu sem veitt er fötluðum börnum (Jóna G. 

Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010).  

3.2.1 Læknisfræðileg sjónarhorn 

Læknisfræðilega sjónarhornið var ríkjandi á 20. öld í hinum vestrænum heimi og hafði 

mikil áhrif á aðstæður og viðhorf til fatlaðs fólks. Innan sjónarhornsins hefur þrifist sú 

hugmynd að fötlun sé persónulegur harmleikur og frávik frá því sem talið er eðlilegt og 

heilbrigt. Læknisfræðilega sjónarhornið leggur áherslu á að einstaklingurinn sé metinn út 

frá skerðingu hans og þeirri hugmynd að hann þurfi að lækna, bæta eða endurhæfa. 

Þannig er gengið út frá því að fatlaðir einstaklingar séu háðir aðstoð og umönnun annarra 

við athafnir daglegs lífs (Rannveig Traustadóttir, 2006; Rannveig Traustadóttir, Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir og Helgi Þór Gunnarsson, 2010). Læknisfræðilega sjónarhornið gerir 

sérfræðingum hátt undir höfði og færir þeim ábyrgð og völd í hendur sem felst meðal 

annars í að þeir gera greiningar, taka ákvarðanir um meðferðir og gefa álít sem getur haft 

afgerandi áhrif á stuðning og þjónustu og þar með lífsgæði (Rannveig Traustadóttir, 

2006).  

Læknisfræðilega sjónarhornið er talið hafa endurspeglast vel í alþjóðlega 

flokkunarkefninu International Classification of Impairments, Disability and handicaps 

(ICIDH) sem Alþjóða heilbrigðisstofnun (WHO) gaf út árið 1980. Í ICHDH flokkunarkerfinu 

mátti finna þrjú aðalhugtök: skerðingu (e. impairment) sem vísaði til missis eða þess sem 

talið er í ólagi hvort sem er vegna líffræðilegrar, líkamlegrar, sálrænnar gerðar eða virkni. 

Fötlun (e. disability) vísaði til takmarkaðar getu eða skorts á getu til að framkvæma það 

sem almennt er talið eðlilegt. Þá er hugtakið hömlun (e. handicap) sem fól í sér í þær 

hindranir sem eru tilkomnar vegna skerðingar eða fötlunar. Flokkunarkerfið hefur verið 
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gagnrýnt fyrir meðal annars það að vera mjög læknisfræðilegt, niðurlægjandi og fyrir að 

skipa fólki í fylkingar. 

3.2.2 Félagsleg sjónarhorn 

Samkvæmt félagslega sjónarhorninu mótast fötlun vegna hindrana sem fyrirfinnast í hinu 

samfélagslega umhverfi og skapa fötluðu fólki erfiðleika. Slíkar hindranir eru margskonar 

og geta birst í takmörkuðu aðgengi, huglægu sem hlutlægu. Má þar nefna óaðgengilegar 

byggingar en einnig skort á fjárhagslegum og/eða félagslegum stuðningi, upplýsingum, 

fordómum og neikvæðum viðhorfum í garð fatlaðs fólks. Félagsleg sjónarhorn horfa ekki 

fram hjá skerðingum sem fatlað fólk kann að hafa en þau leggja áherslu á að skoða einnig 

menningarlega, félagslega, efnahagslega og stjórnmálalega þætti sem hafa áhrif á líf 

daglegt fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Félagsleg sjónarhorn, í einföldu máli, greina á milli skerðinga og fötlunar, þar sem 

það er litið svo á að hið síðarnefnda inniberi félagslegan mótunarþátt fötlunar, það 

hvernig félagslegir þættir hafa áhrif fötlun. Nálgunin hefur verið rökstudd á þá leið að fólk 

með sömu skerðingar geti upplifað fötlun sína á mjög ólíkan máta og hafa samfélagsleg 

skilyrði þar mikið að segja (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). Í 

fötlunarfræði má finna ólík félagsleg sjónarhorn og ólíkar áherslur. Fræðimenn, 

sérfæðingar og aðrir sem móta stefnur í málefnum fatlaðs fólks viðurkenna almennt 

félagslegan skilning á fötlun, hins vegar er óljóst hversu mikil áhersla er lögð á félagslega 

þætti í tengslum við opinberar ákvarðanir (Rannveig Traustadóttir o.fl., 2010; 

Shakespeare, 2014).  

Norræna tengslalíkanið 

Norræna tengslalíkanið leggur áherslu á samspil umhverfis og skerðingar. Líkanið gerir 

ráð fyrir að fötlun sé misgengi milli getu einstaklinga og krafna umhverfisins. Samkvæmt 

norskum fræðimanni Jan Tøssebro má greina ákveðin sameiginlegan norrænan skilning á 

fötlun sem felst í svipaðri nálgun og sambærilegum hugmyndum um hvernig fatlað fólk 

er skilgreint. Tøssebro kallar það sjónarhorn norræna tengslasjónarhornið (e. Nordic 

relation approach to disability). Norrænn skilningur á fötlun er að hans mati pólitísks eðlis 

sem hefur birst í misræmi milli þess hvað er sagt og gert í opinberri stefnumótun og 

markmiðum norræna velferðarríkisins Sjónarhornið einkennist af þremur megin atriðum. 

Fyrsta atriðið kveður á um að fötlun verði til þegar ákveðið holrúm myndast á milli 
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væntinga samfélagsins til þegna sinna og færni einstaklings með skerðingu. Í öðru lagi 

fjallar Tøssebro um að fötlun sé bundin aðstæðum hverju sinni og að það séu þær 

aðstæður sem einstaklingur lendir í sem fatla viðkomandi en ekki skerðingin sjálf. Þriðja 

atriðið kveður á um að skilgreiningar á hvað teljist fötlun séu breytilegar og taka 

breytingum í tímans rás . Þannig eru til dæmis reglugerðir og lög sett og felld úr gildi, slíkar 

skilgreiningar eru þannig mannanna verk sem hægt er að breyta að vild aðra (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 

Breska félagslega líkanið 

Breska félagslega líkanið er hvað róttækast hinna félagslegu sjónarhorna og jafnframt það 

umdeildasta en þrátt fyrir ákveðna vankanta hefur það hvatt til mikilvægrar umræðu um 

skilgreiningar á fötlun. Samkvæmt líkaninu er það samfélagið og ófötluð menning sem 

skapar fólki með skerðingar samfélagslegar og félagslegar hindranir sem útiloka, hindra 

og draga úr möguleikum til að taka virkan þátt í samfélaginu (Barnes, Mercer og 

Shakespeare, 1999; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

3.2.3 ICF flokkunarkerfi 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) eða Alþjóðlega 

flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu eins og það nefnist á íslensku, er eitt af 

viðurkenndum félagslegum flokkunarkerfum Sameinuðu þjóðanna sem tók við af 

áðurnefndu flokkunarkerfi ICIDH árið 2001. ICF tekur mið af reglum og áherslum 

Sameinuðu þjóðanna um jöfn tækifæri fyrir fatlað fólk. Lífsálfélagsleg nálgun er 

þungamiðja ICF flokkunarkerfisins þar sem sjónarhornin tvö, læknisfræði- og félagslega 

sjónarhornið, hafa verið samþætt undir einum hatti. Tilgangur ICF er ekki að flokka fólk 

heldur að skoða heilsuástand þess á hlutlausan og heildstæðan þátt 

(Landlæknisembættið, 2009; WHO, 2001, 2015). 

Flokkunarkerfið skoðar bæði færni einstaklinga og takmarkanir. Heilsa fólks er 

metin með tilliti til persónubundinna þátta en einnig með tilliti til umhverfisþátta. Mynd 

1. skýrir nánar hugmyndafræðina á bak við IFC flokkunarkerfið og sýnir hvernig ólíkir 

þættir hafa gagnkvæm áhrif hver á annan og geta stuðlað að breytingum á heilsufari 

einstaklinga (Landlæknisembættið, 2009; WHO, 2001, 2015). 
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Til umhverfisþátta telur IFC félagslegar, efnahagslegar og skoðana mótandi 

aðstæður sem einstaklingar búa við og hafa áhrif á öll svið færni og fötlunar. Í kafla um 

umhverfisþætti er meðal annars skoðuð stefnumótun stjórnvalda, þjónusta og 

stjórnsýslukerfi og eru þeir annað hvort flokkaðir sem hindranir eða hvatar. Notagildi ICF 

er margþætt og er hugsað til að aðstoða fagfólk á hinum ýmsu sviðum 

(Landlæknisembættið, 2009; WHO, 2001, 2015). 

 

 

(Heimild: Landlæknisembættið, 2009) 

Mynd 2 ICF flokkunarkerfið skýringarmynd 

 

 

ICF hefur meðal annars verið notað sem rannsóknarverkfæri í samfélagslegri 

stefnumótun og til að greina þjónustuþörf. Þar sem að ICF tekur heildstætt á heilsu og 

heilsutengdum þáttum, nýtist það einnig við mótun félagslegra öryggiskerfa, þróun 

lagaumhverfis og tryggingakerfa (Landlæknisembættið, 2009; WHO, 2001). 

Árið 2007 kom út ICF útgáfa sem var aðlöguð að börnum og nefnist ICF-CY. Í þeirri 

útgáfu er sérstaklega horft til barna og þroskaferils þeirra. Áhersla er á samspil umhverfis 

og barns. Í ICF-CY er fötlun skipt í þjá flokka, í fyrsta lagi skerðingu sem samkvæmt 

flokkuninni er frávík í líkamsvexti eða starfsemi. Þá hömlun sem myndast við vegna 

hindrana sem barnið verður fyrir í daglegum athöfnum. Í þriðja lagi í takmarkaðri 

félagslegri þátttöku. Notagildi ICF-CY er fjölþætt og getur nýst vel í þjónustu við fötluð 

börn og fjölskyldur þeirra (WHO, 2007). 
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3.3 Fjölskylda, samfélagið og fötlun 

Í gegnum aldirnar hefur verið litið á fjölskylduna sem ákveðna stofnun innan samfélagsins 

þar sem fram fara mörg mikilvæg samfélagsleg verkefni. Þá hefur fjölskyldan verið 

stuðningsnet þar sem meðlimir hennar geta sótt andlegan og tilfinningalegan stuðningi. 

Fjölskylda var einnig lengi talin vera efnahagslegur miðpunktur samfélagsins þar sem 

fjölskyldumeðlimir unnu saman til að afla tekna, komast af og styðja hvern annan 

fjárhagslega. Hins vegar hafa samfélög tekið breytingum og fjölskyldur þar með talið líka 

(Newman og Grauerholz, 2002). Breytingar á fjölskyldum og hlutverki fjölskyldumeðlima 

hefur skapað aukna þörf fyrir samvinnu milli stjórnvalda og foreldra til að mæta þörf fyrir 

úrræði sem stuðla að velferð þeirra (Sigrún Júlíusdóttir, 1993). 

Fjölskylduform í nútímasamfélagi eru ólík og engin fjölskylda er eins. Fræðimenn 

frá ýmsum fræðasviðum hafa lagt sitt af mörkum til að skilgreina hugtakið fjölskylda og 

skoða þau hlutverk sem fylgja því að tilheyra fjölskyldu (Noens og Ramaekers, 2014). 

Sigrún Júlíusdóttir, félagsráðgjafi, skilgreindi hugtakið fjölskylda á eftirfarandi hátt og 

hefur skilgreiningin meðal annars verið notuð í tillögu um mótun opinberrar 

fjölskyldustefnu á Íslandi (þingskjal nr. 16/1995): 

Fjölskylda er hópur einstaklinga sem á sameiginlegt heimili þar sem þeir deila saman 

tómstundum, hvíld, tilfinningum, efnahag, ábyrgð og verkefnum. Meðlimirnir eru 

oftast fullorðnar manneskjur af báðum kynjum eða einstaklingur, ásamt barni eða 

börnum (þeirra). Þau eru skuldbundin hvert öðru í siðferðilegri, gagnkvæmri hollustu 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Talið er að um það bil 15% fólks á heimsvísu sé fatlað. Því er ljóst að það eru miklar 

líkur á að innan hverrar fjölskyldu séu tengsl við fatlaðan fjölskyldumeðlim, vinnufélaga 

eða vin (Farrell og Krahn, 2014). Fæðing barns er atburður sem hefur áhrif á alla 

fjölskyldunna, gefur foreldrum nýtt félagslegt hlutverk og getur táknað upphaf nýs 

lífsferils. Að eignast og ala upp barn með skerðingar, getur haft víðtæk áhrif, bæði á líf 

foreldra en einnig á líf allar fjölskyldunnar. Fjölskyldan þarf oft að takast á við nýjar 

aðstæður og hlutverk sem hún hefur mögulega ekki fengið tækifæri til að undirbúa sig 

fyrir (Dantas o.fl., 2012). Hér má þó nefna rannsókn Reichman, Corman og Noonan, 

(2008) sem könnuðu áhrif komu fatlaðs barns í fjölskyldu. Þau bentu á í niðurstöðum 

sínum að fatlað barn væri einstök viðbót við fjölskyldu sem gæti aukið samheldni hennar 

og meðvitund fjölskyldumeðlima um innri styrk. Í rannsókn Ashum og Nidhi, (2004) á 
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jákvæðri upplifun foreldra af því að eignast fatlað barn lýstu foreldrar því einnig að koma 

þess í fjölskylduna, hafi gefið nýja merkingu í líf þeirra og verið þeim mjög þroskandi 

reynsla. 

Fjölskyldur fatlaðra barna eru mismunandi en í dag alast flest fötluð börn upp hjá 

foreldrum sínum, öðru eða báðum og sjá fjölskyldurnar um stærstan hluta þeirrar 

umfangsmiklu umönnunar sem þau þarfnast (McKeever og Miller, 2004). Fjölskyldur 

fatlaðra barna eru því mikilvægur hluti af þeirra nærkerfi og þannig hafa þær umtalsverð 

áhrif á líf þeirra (Żyta, 2018). Samkvæmt danskri rannsókn eru fötluð eða langveik börn 

líklegri til þess að alast upp hjá einstæðu foreldi en önnur börn (Loft, 2011). Rannsóknir 

sýna jafnframt að fjölskyldur fatlaðra barna eru líklegri en aðrar fjölskyldur til að glíma við 

fjárhagserfiðleika, eiga ekki fyrir hversdags nauðsynjum og búa við fátækt (Emerson og 

Hatton, 2005; Kemp, Bradshaw, Dornan, Finch og Mayhew, 2004; WHO, 2011). 

Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á fátækt er það ástand sem skapast þegar 

tekjur fjölskyldunnar duga ekki fyrir grunnþörfum og neysluviðmiði viðkomandi ríkis 

(UNESCO, e.d). Það sem talið er auka líkur á fátækt hjá fjölskyldum fatlaðra barna er 

meðal annars viðbótarkostnaður vegna umönnunar þarfa fatlaðs barns. Erlendar 

athuganir á neysluútgjöldum foreldra fatlaðra barna, hafa sýnt að sérþarfir fatlaða barna 

eins og viðeigandi aðlögun heimilisins, lyf og meðferðir fela í sér mikinn fjárhagskostnað 

sem getur verið allt að þrisvar sinnum hærri en í fjölskyldum ófatlaðra barna (EDCM, 2007; 

Parish og Cloud, 2006; National Disability Authority, 2004 ). Annað atriði sem talið er auka 

líkur á fátækt hjá fjölskyldum fatlaðra barna eru skert tækifæri foreldrana til atvinnu og 

hafa rannsóknir sýnt á að það eru mæður fatlaðra barna sem gjarnan minnka við sig eða 

jafnvel hætta í námi eða vinnu til að geta annast barnið sitt. Það hefur í för með sér að 

þær eru árum saman utan vinnumarkaðar, fari á miss við tækifæri til atvinnu, launa og 

starfsframa og búi við skert lífeyris- og starfstengd réttindi (EDCM, 2007; McKeever og 

Miller, 2004; Schaible o.fl., 2018; Stabile og Allin, 2012).  

3.3.1 Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra 

Eldri rannsóknir meðal íslenskra foreldra hafa sýnt að foreldrar sækist eftir úrræðum sem 

stuðli að tengslum þeirra við börn sín og aðstoða þá við að eiga heimili með börnum og 

maka. Ójafnvægi milli félagslegra aðstæðna og persónulegs gildismats einstaklinga getur 

hins vegar leitt til álags og togstreitu innan fjölskyldunnar og jafnvel leitt til skilnaðar 
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(Sigrún Júlíusdóttir, 1993). Aðgengi að stuðningi og bjargráðum fjölskyldna getur hins 

vegar verið mismunandi og því er formlegur stuðningur mikilvægur því þó að allar 

fjölskyldur þurfi að nýta stuðning velferðar- og heilbrigðisþjónustu einhvern tímann á 

lífsleiðinni þurfa fjölskyldur fatlaðra barna að vera í tengslum við fleiri stofnanir og þurfa 

umfangsmeiri stuðning en aðrar fjölskyldur (Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 

2014).  

Aukin áhersla hefur verið lögð á stuðning velferðar- og heilbrigðisþjónustu við 

fjölskyldur fatlaðra barna svo að fötluð börn geti þroskað hámarks getu sína og notið 

bestu mögulegu lífsgæða (Parish og Cloud, 2006). Þannig snúa gjarnan rannsóknir 

undanfarinna ára á aðstæðum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra að skoðun jákvæðra 

áhrifa komu fatlaðs barns í fjölskyldu en jafnframt að skoðun hindrana í umhverfi og 

félagslegum aðstæðum sem fjölskyldan tekst á við. Meðal slíkra rannsókna eru rannsóknir 

sem kanna opinberan stuðning við fjölskyldur fatlaðra barna. Margar slíkar rannsóknir 

sýna að þrátt fyrir aukna áherslu á stuðning stjórnvalda við fjölskyldur fatlaðra barna er 

hann að skila takmörkuðum árangri. Niðurstöðum erlendra og íslenskra rannsókna ber 

saman, þar sem þær sýna óánægju og gagnrýnisraddir meðal foreldra fatlaðra barna á 

opinberan stuðning og þjónustu (Dantas o.fl., 2012; Þuríður Maggý Magnúsdóttir, 2000). 

Meðal rannsókna sem kanna viðhorf foreldra fatlaðra barna til velferðarþjónustu 

á Íslandi er rannsókn sem skoðaði fjölskyldur þroskahamlaðra barna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að foreldrar nefndu greiningu barnsins sem forsendu þess 

að veita barninu viðeigandi þjónustu og að meira tillit væri tekið til greiningarinnar sjálfrar 

en þarfa barnsins. Foreldrarnir lýstu einnig óánægju sinni með þjónustu og aðgengi að 

upplýsingum hjá Tryggingastofnun ríkisins og nefndu einnig að starfsmönnunum stofnana 

skorti oft fullnægjandi þekkingu til að veita upplýsingar. Enn fremur kom fram að foreldrar 

töldu skort á upplýsingarflæði meðal starfsfólks sem sá um þjónustu við barnið og að það 

væri fjölskyldan sem þyrfti að aðlaga sig að þjónustunni en ekki öfugt (Jóna G. 

Ingólfsdóttir, Snæfríður Egilsson og Rannveig Traustadóttir, 2017). Svipaðar niðurstöður 

má sjá í annarri íslenskri rannsókn frá árinu 2010. Þar lýstu foreldrarnir einnig að 

„sjúkdómsgreining“ barns skipti of miklu máli fyrir hvort og hvernig réttindi og þjónusta 

voru veitt. Mat rannsakenda á niðurstöðum rannsóknarinnar var að ekki væri horft til 

þarfa barnanna og fjölskyldna þeirra heldur væri litið til greiningarinnar þegar tekin væri 
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ákvörðun um stuðning og þörf fyrir þjónustu (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2010). Íslensk rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við 17 foreldra barna með 

hreyfihamlanir, leiddi í ljós að foreldrar væru oft kvíðnir fyrir framtíð fatlaðra barna sinna. 

Nokkrir foreldrar sögðust sakna þess tíma þegar barnið var í leikskóla því að álagið hafi 

aukist til muna þegar barnið byrjaði í grunnskóla (Snæfríður Þóra Egilson, 2008).  

Erlendar rannsóknir sýna svipaðar niðurstöður. Þar á meðal er rannsókn ástralskra 

rannsakenda sem sýndi að foreldrar barna með CP greina frá að lítill formlegur stuðningur 

sé til staðar og að þau þurfi að leggja sig mikið fram við að finna viðeigandi þjónustu og 

aðstoð (Davis o.fl., 2010). Niðurstöður annarrar rannsóknar sýndu einnig, að umönnun 

barns með CP getur leitt til spennu og baráttu við kerfið fyrir foreldra sem veldur mörgum 

áskorunum til að mæta þörfum barnsins. Þannig geta beðið foreldra barna með CP 

margar hindranir og margar þeirra má rekja til skorts á viðeigandi búnaði og vöntunar á 

athygli á þörfum foreldra (Alaee, Shahboulaghi, Khankeh og Mohammad Khan 

Kermanshahi, 2015). Önnur rannsókn á aðstæðum fjölskyldna fatlaðra barna með CP, 

leiddi í ljós mismunun miðað við fjölskyldur ófatlaðra barna sem birtist í skorti á viðeigandi 

aðstoð við umönnun barns og baráttu við kerfið. Afleiðing þess var meðal annars síðri 

möguleikar foreldra til vinnu sem hafði síðan áhrif á efnahag fjölskyldunnar (Dowling og 

Dolan, 2001). Eins og McLaughlin, Goodley og Clavering, (2008) benda á í rannsókn sinni, 

eru fjölskyldur fatlaðra barna því oft háðar fjárhagslegum stuðningi hins opinbera sem 

reynist oft snúið að sækja um og dugar hann einungis að takmörkuðu leyti til að mæta 

þeim auka kostnaði sem tilkominn er vegna fötlunar barnsins, en hann virðist vera þó 

nokkur. Bandarísk rannsókn frá árinu 2017 sýndi að það eru einmitt fjölskyldur barna með 

CP sem eru oft í viðkvæmri stöðu hvað varðar þætti á borð fjárhagsbyrði fjölskyldunnar, 

útlagðan kostnað og tíma sem varið er í umönnun barnsins í samanburði við fjölskyldur 

barna með aðrar fatlanir (Schaible o.fl., 2018). 

3.4 Cerebral Palsy 

Cerebral Palsy (CP) er algengasta form hreyfihömlunar hjá börnum og felst í seinkuðum 

og afbrigðinlegum hreyfiþroska sem hefur áhrif á stjórnun líkamsstöðu og samhæfingu 

vöðva (Richards og Malouin, 2013). Skerðingin verður til á meðgöngu eða á fyrstu 

æviárum barns í kjölfar skaða eða áfalls á stjórnstöðvar hreyfinga í heila. Áætlað er að á 

vesturlöndum greinist 2 til 2,5 börn með CP á móti hverjum 1000 lifandi fæddum börnum. 
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Tíðnin er talin hækka með styttri meðgöngulengd og lægri fæðingarþyngd (Richards og 

Malouin, 2013). CP hefur áhrif á færni og athafnir daglegs lífs en áhrif skerðingarinnar eru 

mismikil, allt frá vægum einkennum sem ekki kalla á teljandi þjónustuþörf til einkenna 

sem kalla á mikil inngrip og stuðning. Þannig eru einstaklingar með CP sem þroskast og 

geta hreyft sig næstum eðlilega meðan aðrir þurfa á stuðningi að halda við allar athafnir 

daglegs lífs (Richards og Malouin, 2013; Sigurdardóttir, Thórkelsson, Halldórsdóttir, 

Thorarensen og Vik, 2009). 

Birtingarmyndir líkamlegrar skerðingar einstaklinga með CP eru mismunandi og 

eru háð umfangi og staðsetningu skaðans í miðtaugakerfi. Surveillance of Cerebral Palsy 

in Europe, (2002) Evrópusamtök fagfólks sem vinna með einstaklingum með CP hafa 

unnið að flokkunarkerfi sem byggir á einkennum og staðsetningu þeirra í líkamanum. 

Samkvæmt flokkunarkerfinu er algengasta form hreyfiröskunar sem fylgt getur CP 

spastísk hreyfihömlun sem felst í hárri vöðvaspennu sem leiðir til þess að vöðvar líkamans 

verða stífir og stuttir. Spastískri hreyfihömlun hefur verið skipt eftir staðsetningu og fjölda 

einkenna í líkamanum og er sú flokkun þrískipt (Dębska, Goździalska, Jaśkiewicz og 

Cepuch, 2012). Fyrsti flokkur kallast helftarlömun (e. hemiplegia). Einstaklingar með 

helftarlömun eru oft með einkenni í öðrum helmingi líkamans og þurfa í sumum tilfellum 

að nota spelkur. Annar flokkur spastískrar hreyfilömunar kallast tvenndarlömun (e. 

diplegia). Einstaklingar með tvenndarlömun eru með einkenni í báðum helmingum 

líkamans. Margir þeirra styðjast við hjálpartæki við gang. Þriðji og alvarlegasti flokkur 

spastískrar hreyfihömlunar kallast fjórlömun (e. quadriplegia). Einstaklingar í þeim flokki 

þurfa yfirleitt á stuðningi að halda við flestar daglegar athafnir. Einkenni fjórlömunar má 

finna í öllum líkamanum (Dębska o.fl., 2012). 

Þó hreyfihömlun sé algengasta einkennið meðal einstaklinga með CP, geta fylgt 

skerðingunni ýmsir aðrir fylgikvillar. Þeir einstaklingar sem eru með fjölþætta 

hreyfihömlun, eins og fjórlömun eru líklegri til að greinast einnig með aðrar 

viðbótarskerðingar. Þannig greinist helmingur barna með CP einnig með þroskahömlun á 

meðan flogaveiki greinist hjá um það bil 35-60% barna með CP. Þá er sjónskerðing og/eða 

erfiðleikar með tal hjá um það bil 50% barna og heyrnskerðing sem kemur fram hjá 25% 

barna með CP. (Dębska o.fl., 2012). CP hefur margvísleg áhrif á daglegt líf barna sem með 

það greinast. Helmingur allra þessara barna notast við margvísleg hjálpar- og stoðtæki og 
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þau geta þurft á umtalsverðri þjónustu að halda. Hér má nefna heilbrigðis- og 

félagsþjónustu og þjónustu á sviði menntunar (Dębska o.fl., 2012). Í ástralski rannsókn 

þar sem könnuð voru lífsgæði foreldra barna með CP kom í ljós að þrátt fyrir margar 

áskoranir í daglegu lífi greina margir foreldrar barna með CP lífsgæði sín sem góð. 

Persónulegir eiginleikar, afstaða og viðhorf höfðu áhrif á mat foreldra og hvernig þeir 

mátu lífsgæði ásamt gæðum þjónustu og stuðnings. Í rannsókninni kemur einnig fram að 

foreldrar barna með CP nefndu að börnin þeirra væru þeim innblástur vegna hugrekkis 

og seiglu sem þau búa yfir. Foreldrarnir lýstu einnig ánægju með það þegar börnin þeirra 

náðu markmiðum sínum eða nýjum tímamótum (Davis o.fl., 2010). 

3.4.1 Grófhreyfifærniflokkun Gross Motor Function Classification System  

Grófhreyfifærniflokkunin Gross Motor Function Classification System (GMFCS) er 

flokkunarkerfi sem notað er til að lýsa grófhreyfifærni barna með CP. Flokkunnin skiptist 

í fimm flokka og hefur hver flokkur fjóra aldurshópa. Munurinn á milli flokka felst í 

grófhreyfifærni einstaklinga með CP sem talið er hafa áhrif á daglegt líf þeirra. 

Einstaklingar sem eru með grófhreyfifærni sem telst til flokks I glíma við minnstu 

hreyfiskerðinguna á meðan þeir sem flokkast með grófhreyfifærni í flokki V eiga við mestu 

hreyfiskerðinguna að stríða (Palisano o.fl., 2010). Markmiðið með færniflokkunarkerfi 

GMFCS er að auka samskipti á milli fjölskyldunnar, fagfólks og stofnana þegar lýsa þarf 

grófhreyfifærni barns í þeim tilgangi að taka ákvarðanir og móta markmið fyrir íhlutun og 

þjónustu. 

Almennar fyrirsagnir fyrir hvern flokk: 

GMFCS flokkur I – Gengur án takmarkana 

GMFCS flokkur II – Gengur en göngugeta er skert  

GMFCS flokkur III – Gengur með aðstoð hjálpartækja 

GMFCS flokkur IV – Sjálfstæð hreyfigeta takmörkuð, notar hugsanlega rafknúið farartæki 

eða notar handknúinn hjólastól 

GMFCS flokkur V – Aðstoðarmaður ekur einstaklingi í hjólastól á milli staða 

(Palisano o.fl., 2010) 

Könnun frá árinu 2009, byggð á upplýsingum frá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins á 139 íslenskum börnum með CP fæddum á árunum 1990 til 1996 (fjöldi barna 71) 

og fæddum á árum 1997 til 2003 (fjöldi barna 68) leiddi í ljós að 77% barna tilheyrðu 

GMFCS flokkum I og II, 19% tilheyrðu flokkum IV og V og 4% tilheyrðu GMFCS flokki III. 
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(Sigurdardottir, Thorkelsson, Halldorsdottir, Thorarensen og Vik, 2009). Reid, Carlin og 

Reiddihough, (2011) sem skoðuðu dreifingu í GMFCS flokka þar sem upplýsingar voru 

fengnar úr níu CP skrám á heimsvísu, sýndu að samkvæmt meðalgildi í hverjum GMFCS 

flokki, tilheyrðu 34.2% barna GMFCS flokki I, 25.6% GMFCS flokki II, 11.5% flokki III, 13.7% 

flokki IV og 15.6% tilheyrðu GMFCS flokki V. Þannig tilheyrðu 58,8% einstaklinga flokkum 

I og II og 29,3 % flokkum IV og V. 
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4 Aðferðafræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var í vinnslu rannsóknarinnar. 

Farið verður yfir markmið og rannsóknarspurningar, framkvæmd og úrvinnslu gagna. 

Jafnframt verður stuttlega greint frá eigindlegum rannsóknaraðferðum og rök færð fyrir 

af hverju slíkar aðferðir urðu fyrir valinu. Að lokum verður fjallað um siðferðisleg álitamál. 

4.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar eigindlegu rannsóknar var að kanna umfang fjárhagslegs stuðnings 

velferðarkerfisins á Íslandi til foreldra og barna þeirra sem greinast með CP. Þá var 

markmiðið að kanna hvort fjárhagslegur stuðningur nægði til að fjölskyldan ætti fyrir 

dæmigerðum útgjöldum. Rannsóknin var því tvíþætt og voru rannsóknarspurningarnar 

eftirfarandi: 

1. Hvaða fjárhagslegan stuðning veitir íslenskt velferðarkerfi foreldrum barna 

með CP og hvernig er sá stuðningur skilyrtur? 

2. Duga ráðstöfunartekjur foreldra barna með CP fyrir dæmigerðum útgjöldum? 

Rannsóknin er hluti af samnorrænni rannsókn sem Ísland er þátttakandi að og ber 

heitið CP-NORTH: Living life with Cerebral Palsy in the Nordic Countries. Rannsóknin er 

fjögurra ára verkefni sem tekur enda 31. ágúst. 2021 og eru öll Norðurlöndin fimm 

þátttakendur, Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð. Fyrir hönd Íslands taka þátt 

Endurhæfing- þekkingarsetur, Æfingarstöðin og Háskóli Íslands. Meginmarkmiðið 

rannsóknarinnar er að greina þau áhrif sem CP hefur meðal annars á lífsgæði, heilsu, 

félagslega- og efnahagslega stöðu, bæði á einstaklinga með CP en einnig á aðstandendur 

þeirra. Rannsókninni hefur verið skipt í þrjú meginþemu: læknisfræðilegan árangur (e. 

medical outcomes), félags og lýðheilsuárangur (e. social and public health outcomes) og 

heilsuhagfræði (e. health economics). Verkefnið er styrkt af norræni stofnun Nordforsk 

sem veitir fjármögnun til rannsókna og norræns samstarfs (CP – NORTH, e.d; Alriksson-

Schmidt o.fl., 2019).  
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4.2 Framkvæmd og undirbúningur 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst á vorönn árið 2019 með þátttöku rannsakanda í 

námskeiðinu Rannsóknaraðferðir í félagsráðgjöf. Í upphafi námskeiðsins fengu nemendur 

kynningu á ólíkum rannsóknum sem þeim bauðst að taka þátt í og var þessi rannsókn 

meðal þeirra. Tækifæri til að taka þátt í rannsókninni vakti strax áhuga hjá rannsakanda 

þar sem jafnrétti ólíkra samfélagshópa og félagsleg staða þeirra hafa lengi verið áhugaefni 

höfundar. Í kjölfarið hafði höfundur samband við Guðnýju Björk Eydal og var hún skipuð 

aðalleiðbeinandi en Guðný Jónsdóttir framkvæmdastjóri hjá Endurhæfingu- 

þekkingarsetri og sérfræðingur í taugasjúkraþjálfun og stöðustjórnun sem er þátttakandi 

fyrir hönd Íslands í norrænu rannsókninni CP-NORTH: Living life with Cerebral Palsy in 

Nordic Countries, var skipuð aðstoðarleiðbeinandi. Rannsakandi hitti leiðbeinendur á 

fundi þar sem rætt var um tillögu að rannsókninni og markmið hennar. Í framhaldi vann 

nemi rannsóknar- og tímaáætlun sem var tilbúin í maí 2019.  

Heimilda var aflað yfir sumartímann og unnið var að greiningu á stöðu 

fyrirliggjandi þekkingar í málaflokknum. Drög voru lögð af fræðilegum kafla 

rannsóknarinnar í ágúst og fundað var með leiðbeinendum um afmörkun 

rannsóknarinnar. Samhliða því hófst öflun gagna og vinna að stefnugreiningu ásamt 

skoðun á fjölskyldu- og bótalíkönum. Fyrstu drög rannsóknarinnar voru send til 

leiðbeinanda í byrjun október og vann síðan rannsakandi úr athugasemdum frá 

leiðbeinendum. Lokadrög að ritgerðinni voru send til leiðbeinanda 10. nóvember og lauk 

rannsóknarvinnunni í nóvember 2019 með skilum MA ritgerðar til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

4.3 Rannsóknaraðferðir 

Vel ígrundað val á rannsóknaraðferðum er mikilvægur þáttur í undirbúningi rannsókna 

ásamt því að velja aðferð sem hæfir þeim markmiðum og rannsóknarspurningum sem 

hafðar eru að leiðarljósi. Hefð er fyrir að rannsóknum í félagsvísindum sé skipt upp í 

eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) og megindlegar 

rannsóknaraðferðir (e. quantitative research (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2006; Neuman, 2014). 

Með tilliti til markmiða rannsóknarinnar og rannsóknarspurninga var ákveðið að 

styðjast við eigindlega rannsóknarnálgun.  
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4.3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Markmiðið eigindlegra rannsóknaaðferða er að lýsa og dýpka skilning á félagslegum 

veruleika. Það sem einkennir þær rannsóknaraðferðir frá öðrum aðferðum er að ekki er 

sett tilgáta um fyrirhugaðar niðurstöður, heldur eru niðurstöður dregnar fram við 

úrvinnslu gagna og byggir því aðferðin á aðleiðslu (e. induction) (Padgett, 2008; Ragin og 

Amoroso, 2011) Eigindlegar rannsóknaraðferð geta leitt í ljós félagsleg kerfi, uppruna 

þeirra og hugsanlegar félagslegar og efnahagslegar afleiðingar (Worek, 2017). Notkun 

eigindlegra rannsóknaraðferða hefur aukist í velferðarrannsóknum (e. social policy 

research) og eru þær notaðar í auknum mæli til að kanna og framkvæma greiningar á 

félags- og velferðarstefnu (Ritchie og Spencer, 2002). Öflun gagna í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum getur farið fram með ýmsu hætti og vegna ólíkra nálgana innan 

eigindlega rannsóknaraðferða hentar aðferðin vel þegar kanna á til dæmis gæði þjónustu 

og réttinda. Þannig gefa niðurstöður eigindlega rannsókna dýpri þekkingu og veita 

tækifæri til gagnrýnnar skoðunar á viðfangsefninu sem rannsakað er (Worek, 2017).  

Innan eigindlegra rannsóknaraðferða eru margar nálganir til að rannsaka 

fyrirhugað viðfangsefni. Til að svara rannsóknarspurningum rannsóknarinnar var annars 

vegar framkvæmd stefnugreining á helstu opinberu stuðningsúrræðunum sem standa 

foreldrum og börnum með CP til boða og hins vegar var unnið með fjölskyldu- og 

bótalíkön til að kanna áhrif stuðnings á ráðstöfunartekjur dæmigerðra fjölskyldna.  

Stefnugreining  

Stefnugreiningar í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru notaðar til rannsaka stefnur og 

árangur þeirra (Yang, 2007). Markmið stefnugreiningar er að skoða þau félagslegu gildi, 

hlutverk og markmið sem rannsökuð stefna felur í sér. Stefnugreining í rannsóknum getur 

verið mis umfangsmikil, allt frá heildstæðri greiningu á stefnu til athugunar á einstökum 

þáttum hennar. Þannig gefst rannsakanda kostur á að kanna til dæmis áhrif tilteknar 

stefnu á þá hópa sem hún nær til (Ginsberg og Miller-Cribbs, 2005; Weimer, 2017).  

Til þess að greina stuðning velferðarkerfis sem foreldrar og börn þeirra með CP 

geta átt rétt á á Íslandi, var framkvæmd stefnugreining á þeim lagalegu réttindum og 

úrræðum sem foreldrar fatlaðra barna eiga rétt á samkvæmt íslenskum lögum. Í þessari 

rannsókn var stefnugreiningin afmörkuð við þann stuðning sem íslenska velferðarkerfið 

veitir foreldrum barna með CP með áherslu á fjárhagsstuðning til framfærenda fatlaðra 
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barna. Gagna var aflað með því að lesa lög, reglugerðir og skýrslur sem veittu upplýsingar 

um réttindi til fjárhagslegs stuðnings vegna fötlunar barna þeirra. 

Rannsakanda er ekki kunnugt um að önnur slík greining hafi verið gerð á Íslandi 

með tilliti til stuðnings foreldra barna með skerðingar. Það er því von rannsakanda að 

rannsóknin muni varpa ljósi á mikilvægi viðeigandi stuðnings og að hún nýtist til að auka 

þekkingu á því sviði.  

Fjölskyldu- og bótalíkön 

Fjölskyldu-og bótalíkön eru aðferð til að bera saman bótakerfi milli nokkurra fjölskyldna 

og eru þau notuð til að kanna upphæðir bóta sem ákveðin fjölskylda hefur rétt á (Arnaldur 

Sölvi Kristjánsson, 2011). Í aðferðinni er stuðst við opinberar upplýsingar til að kanna 

hvernig skatta- og bótakerfi kemur til móts við dæmigerðar fjölskyldur með teknu tilliti til 

ýmissa forsenda og aðstæðna. Þannig er hægt að varpa ljósi á upphæð fjárhagsstuðning 

sem ákveðin dæmigerð fjölskylda hefur rétt á. Markmið aðferðarinnar er að gefa mynd af 

formlegri stefnu en ekki hvernig hún virkar í framkvæmd (Bradshaw, 2010). Fjölskyldu- 

bótalíkön voru notuð hér til að kanna hvort og hversu mikill er fjárhagslegur stuðningur 

til foreldra barna með CP frá íslenska velferðarkerfinu.  

4.4 Siðferði rannsóknarinnar 

Rannsakandi er meðvitaður um að í öllum rannsóknum þurfi að huga að siðferðislegum 

álitamálum. Því hefur verið lagt til grundvallar, bæði við undirbúning og vinnslu 

niðurstaðna, að uppfylla siðferði- og vísindalegar kröfur. Rannsakandi er meðvitaður um 

sjálfstæðisregluna sem kveður á um sjálfstæði og virðingu fyrir annarri manneskju ásamt 

því að sjá til þess að rannsóknin valdi þeim sem hún snýr að ekki skaða eins og einnig vikið 

er að í skaðleysisreglunni. Þá hefur réttlætisreglan leitt rannsóknina sem minnir á 

mikilvægi þess að vernda þá hópa sem geta verið í hættu vegna stöðu sinnar. Rannsakandi 

er einnig meðvitaður um að hagsmunir og réttindi einstaklinga vega meira en hagsmunir 

rannsóknarverkefnisins líkt og kemur fram í velgjörðarreglunni (Sigurður Kristinsson, 

2003). 

Til þess að niðurstöður verði trúverðugar þarf rannsakandi að vinna greiningu 

gagna með hlutlausum hætti og þekkja vel til aðferða sem hann hyggst nota (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandi hefur ígrundað stöðu sína gagnvart rannsóknarefninu 
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og er meðvitaður um að við gerð á eigindlegri rannsókn ber rannsakandi mikla ábyrgð. Til 

þess að auka réttmæti rannsóknarinnar hefur rannsakandi aflað fjölbreyttra gagna, 

skoðað viðfangefni frá fleiri en einni hlið og gætt hlutleysis eins og hægt er.  

Höfundur rannsóknarinnar hefur enga persónulega reynslu af Cerebral Palsy en 

hefur mikinn áhuga á jafnrétti og opinberum réttindum og er meðvitaður um skoðanir 

sínar hvað viðfangsefnið snertir.  
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður rannsóknar, í fyrsta lagi niðurstöður 

stefnugreiningarinnar og í öðru lagi niðurstöður úr fjölskyldu- og bótalíkönunum. 

5.1 Stefnugreining á réttindum foreldra til fjárhagslegs stuðnings samkvæmt 
íslenskum lögum  

Fjárhagsstuðningur og opinber þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra sem veitt er 

hverju sinni á að vera í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. Íslensk löggjöf um réttindi 

fatlaðs fólks og stöðu þess í samfélaginu á sér ekki langa sögu. Engu að síður er ljóst þegar 

eldri lög eru skoðuð að talsverðar breytingar hafa átt sér stað á viðhorfum og 

hugtakanotkun í málefnum fatlaðs fólks sem endurspeglast í afstöðu stjórnvalda og hafa 

áhrif á líf og aðstæður samfélagsþegna sem eiga í hlut (Freydís Jóna Freysteinsdóttir og 

Gylfi Jónsson, 2016; Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Fyrstu lög um réttindi fatlaðs fólks voru sett árið 1936 þegar lög um fávitahæli 

tóku gildi. Þau lög voru í gildi í 31 ár eða til árs 1967 þegar lög um um fávitastofnanir nr. 

53/1967 tóku við. Lög um fávitastofnanir voru í gildi í styttri tíma eða til árs 1979 þegar 

sett voru lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979. Í þeim lögum má greina ákveðna 

samfélagslega viðhorfsbreytingu sem aðgreina nýrri lögin frá þeim fyrri. Markmið laganna 

var að tryggja þeim sem töldust þroskahamlaðir sömu réttindi og öðrum 

samfélagsþegnum. Lögin tryggðu einnig fleiri úrræði og sérfræðiþjónustu. Löggjöfin hélt 

áfram að þróast og breytast og ný lög um málefni fatlaðra litu dagsins ljós árið 1983 sem 

komu með úrræði á borð við ferðaþjónustu og hjálpartækjaþjónustu. Árið 1992 voru lögin 

frá 1983 felld úr gildi og við tóku lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2006), með síðari breytingum árið 2010 

þegar ákveðið var að hugtakið „fatlað fólk“ yrði notað í staðinn fyrir hugtakið „fatlaðir“. Í 

þeim lögum mátti loks greina þá hugmyndafræði að fatlað fólk ætti rétt á sambærilegu 

lífi og aðrir þegnar samfélagsins ásamt aukinni áherslu á samráð við þjónustuþega Lögin 

voru í gildi í 26 ár allt þar til að núgildandi lög, lög um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 tóku gildi í október 2018. Lögin í þeirri mynd sem 

þau eru nú, taka meira tillit til Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

er markmið þeirra meðal annars „að fatlað fólk eigi kost á bestu þjónustu sem unnt er að 

veita á hverjum tíma til að koma til móts við sértækar stuðningsþarfir þess“ (lög um 
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þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir) og einnig að „Við framkvæmd 

þjónustu við fatlað fólk skal virðing borin fyrir mannlegri reisn þess, sjálfræði og 

sjálfstæði“ (lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir). Með 

tilkomu þessara laga var notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) gerð að lögfestu 

þjónustuformi og gerðar urðu breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem 

fólust meðal annars í því að gerð var breyting á 1. grein laganna þar sem í stað orðanna 

„lifað sem eðlilegustu lífi“ kom „búið við sem mest lífsgæði“ (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). 

í 1. grein laganna um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir er 

undirstrikað að við framkvæmd laganna sé framfylgt Samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks en þegar kemur að málefnum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra 

skal framfylgja Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Nánar er fjallað um þjónustu við 

fötluð börn og fjölskyldur þeirra í IV kafla laganna. Þar er kveðið á um að tryggja skuli að 

fötluð börn geti notið mannréttinda og tekið þátt í samfélaginu til jafns við önnur börn og 

að fjölskyldur þeirra eigi að fá nægilega þjónustu. Samkvæmt 1. mgr. 3. greinar laganna á 

fatlað fólk rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga og á þjónustan að vera 

samfelld og samræmd í þágu einstaka notenda. Í 3. grein er einnig kveðið á um að 

þjónustan, samkvæmt lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir, sé viðbótarþjónusta við þjónustu fyrir fatlað fólk sem er veitt á grundvelli 

annarra laga en kemur ekki í stað hennar. 

Samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 bera foreldrar framfærsluskyldu gagnvart 

börnum sínum en íslensk stjórnvöld styðja foreldra við að sinna framfærsluskyldunni með 

ýmsum formlegum stuðningi. 

5.2 Fjárhagsstuðningur til foreldra vegna fatlaðra barna 

Í þessum undirkafla er gerð greining á þeim lögum sem kveða á um fjárhagsstuðning til 

foreldra fatlaðra barna. 

5.2.1 Lög um fæðingar- og foreldraorlof 

Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 fjalla um rétt foreldra fyrir fæðingarstyrk 

og fæðingar-og foreldraorlof. Markmið laganna er að gera fjölskyldum kleift að samræma 

fjölskyldu- og atvinnulíf ásamt því að tryggja börnum samvistir við foreldra. Hérlendis eiga 

foreldrar rétt á samtals níu mánaða fæðingarorlofi. Hvort foreldri á sína þrjá mánuði auk 
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þriggja mánaða sameiginlegs réttar sem þeir geta ráðstafað af vild. Í lögunum eru gerð 

undanþágutilvik í V kafla laganna og er eitt þeirra veikindi barns eða móður (sjá nánar í 

næsta undirkafla). Fæðingarorlofssjóður er í umsýslu Vinnumálastofnunar sem sér um 

afgreiðslu umsókna. 

Fæðingarorlof ef um veikindi barns eða móður er að ræða 

Í Lögum um fæðingar- og foreldraorlof er gert ráð fyrir því að í þeim tilvikum sem barn er 

með alvarlega fötlun eða er alvarlega veikt, geti foreldrar þess átt sameiginlegan rétt til 

að framlengja fæðingarorlof um allt að sjö mánuði. Umsókn um slíkt þarf að vera rökstudd 

af sérfræðilækni. Mikilvægt er að hafa í huga að í reglugerð um fjárhagslega aðstoð við 

framfærendur fatlaðra og langveikra barna nr. 504/1997 kemur fram að ef grundvöllur 

fyrir lengingu á fæðingarorlofi skapast, þurfa foreldrar að velja hvort þeir vilji fá greiðslu 

frá fæðingarorlofsjóði eða hefja umönnunargreiðslur. Í slíkum tilfellum er foreldrum 

boðið að velja þann möguleika er bíður upp á hærri upphæð. 

5.2.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 tóku gildi 17. apríl 1991 en lögin hafa 

tekið margvíslegum breytingum í áranna rás. Meðal annars voru gerðar breytingar á 

lögunum árið 2018 með tilkomu áður nefndra nýrra laga um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir. Á vefsíðu Hagstofu Íslands eru nýjustu upplýsingar um fjölda 

fatlaðra barna sem fengu þjónustu sveitarfélaga fá árinu 2016. Samkvæmt þeim 

upplýsingum voru það 1.591 börn sem töldu 2% barnafjölda á Íslandi það ár (Hagstofa 

Íslands, e.d.-a). 

Markmið laganna er meðal annars að „tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og 

stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar“ (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). Ein 

af leiðunum sem fara á til að ná þeim markmiðum er að tryggja „þroskavænleg 

uppeldisskilyrði barna og ungmenna“ og að veita eigi aðstoð svo að „íbúar geti búið við 

sem mest lífsgæði “ (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). Þjónustan og aðstoðin á að 

„bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur komist í þá aðstöðu að 

geta ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf“ (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). 

Samkvæmt 2. grein laganna er með félagsþjónustu átt við ráðgjöf, aðstoð og þjónustu 

sem veitt er við eftirfarandi málaflokka: „Félagslega rágjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega 

heimaþjónustu, málefni barna og ungmenna, þjónustu við unglinga, þjónustu við aldraða, 
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þjónustu við fatlað fólk, húsnæðismál og vímuvarnir og aðstoð við einstaklinga með 

fíknivanda“ (lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). Auk þeirrar þjónustu sem allir íbúar 

eiga rétt geta börn átt rétt á sérstakri stuðningsþjónustu sem nánar er reifuð í næsta kafla  

Stuðningsþjónusta 

Þegar börn eru metin fyrir þörf á stuðningi getur fjölskyldan átt rétt á stuðningsþjónustu 

sem samkvæmt 26. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er skilgreind sem aðstoð 

við athafnir daglegs lífs til þeirra sem þurfa aðstoð vegna meðal annars skertrar getu, 

fötlunar eða fjölskylduaðstæðna. Viðmið stuðningsþjónustu samkvæmt lögum er allt að 

15. stundir á viku. Ef stuðningsþörfin er metin hærri er vísað á viðbótarþjónustu 

samkvæmt Lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. 

Samkvæmt bæklingi frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar um stuðningsþjónustu í borginni 

kemur fram að þjónustan sé veitt í formi persónulegrar ráðgjafar, tilsjónar, liðveislu, 

frekari liðveislu og stuðningsfjölskylda (Reykjavíkurborg, e.d.-c). Samkvæmt tölfræði 

velferðarsviðs Reykjavikuborgar var fjöldi fatlaðra barna í borginni með 

stuðningsfjölskyldu 191 árið 2018 (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Þrátt fyrir það að 

stuðningsþjónusta sveitarfélaga er ekki fjárhagslegur stuðningur til foreldra fatlaðra 

barna, þá getur hún haft áhrif á til dæmis umönnunargreiðslur, en nánara er fjallað um 

það í kafla um umönnunargreiðslur.  

Í VII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga um stuðningsþjónustu má einnig 

finna ákvæði um akstursþjónustu á viðráðanlegu gjaldi fyrir fatlað fólk. Í ákvæðinu er 

sveitarstjórum gefinn heimild til að setja reglur um þjónustuna og gjaldskrá sem á að vera 

sambærileg og gjald fyrir almenningssamgöngur. Það hefur í för með sér að 

akstursþjónusta getur verið mismunandi milli sveitarfélaga. Til dæmis hvað varðar fjölda 

ferða, gjald og þjónustutíma. Í Reykjavik er ekkert hámark fjölda ferða en fjöldi þeirra er 

ákveðinn í samræmi við þarfir notandans. Gjaldið er 230 kr. fyrir hverja ferð árið 2019 en 

fylgdarmenn barna yngri en 6 ára og þeirra sem geta ekki ferðast ein borga ekki fargjald 

(Reykjavíkurborg, e.d.-a).  

5.2.3 Lög um félagslega aðstoð 

Í lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 er fjallað um þær bætur sem teljast til 

félagslegrar aðstoðar og eru greiddar þeim sem eiga lögheimili á Íslandi ef uppfyllt eru 

þau skilyrði sem sett eru vegna tiltekinna bóta. Tryggingarstofnun ríkisins sér um móttöku 
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umsókna og greiðslu þeirra. Samkvæmt lögum um félagslega aðstoð geta foreldrar átt 

rétt á nokkrum ólíkum bótagreiðslum sem nánar er lýst hér á eftir. 

Umönnunargreiðslur 

Umönnunargreiðslur eru skilgreindar sem félagsleg aðstoð en þær er heimilt að greiða til 

framfærenda langveikra og fatlaðra barna . Samkvæmt 4. grein laga um félagslega aðstoð 

eru skilyrði fyrir þeirri aðstoð að umönnun barnsins sé kostnaðarsöm og krefjandi. 

Foreldrar þurfa að skila inn mánaðarlegri staðfestingu útlagðs kostnaðar annars geta 

greiðslurnar fallið niður. Þá geta greiðslurnar skerts ef barn er hjá stuðningsfjölskyldu eða 

í skammtímavistun í meira en átta sólarhringa á mánuði (Tryggingarstofnun, e.d.-e).  

Nánar er fjallað um umönnunargreiðslur í reglugerð um fjárhagslega aðstoð við 

framfærendur fatlaðra og langveikra barna nr. 504/1997. Í reglugerðinni nr. 504/1997 

kemur fram að umönnunargreiðslur séu greiddar eftir að fæðingarorlofsgreiðslum líkur 

og til 16 ára aldurs barnsins. Samkvæmt reglugerðinni er heimilt að hefja greiðslu 

umönnunargreiðslna fyrr og einnig lengja þær til 18 ára aldurs barns ef um ræðir alvarlega 

fjölfötlun eða lífshættulega sjúkdóma. Hins vegar koma umönnunargreiðslur í þeim 

tilvikum þá í staðin fyrir örorkulífeyri, tekjutryggingu og uppbót á lífeyri. Við ákvörðun á 

upphæð umönnunargreiðslna er horft til ákveðinna flokka sem taka tillit til sjúkdóms 

og/eða fötlunar barnsins, gæslu og þeirra útgjalda sem eru tilkomin vegna þess. Flokkunin 

er tvískipt og nær annars vegar til fatlaðra barna eða barna með atferlis-og þroskaraskanir 

og hins vegar til langveikra barna. Báðir flokkarnir hafa síðan fimm undirflokka og hvor 

um sig sem segja til um fötlunar-og sjúkdómsstig. Nákvæmari lýsing á undirflokkum, 

mögulegri prósentu tölu af umönnunargreiðslum fyrir hvern undirflokki og upphæðum 

fyrir árið 2019 má sjá í töflu 1. 
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Tafla 1. Flokkun og upphæðir umönnunargreiðslna árið 2019 

 Flokkun vegna umönnunar, 
gæslu og útgjalda vegna 

fatlaðra barna og barna með 
þroska- og atferlisraskanir. 

Flokkun vegna umönnunar, 
gæslu og útgjalda vegna 

sjúkra barna. 
Hlutfall og upphæðir 
Umönnunargreiðslna 

Fl.1 
börn, sem vegna mjög alvarlegrar 

fötlunar, fjölfötlunar, eru algjörlega 
háð öðrum með hreyfifærni og/eða 

flestar athafnir daglegs lífs. 

Börn, sem þurfa langvarandi 
vistun á sjúkrahúsi eða hjúkrun í 
heimahúsi og yfirsetu foreldris 
vegna lífshættulegra sjúkdóma, 
t.d. börn með illkynja sjúkdóma 

100% = 185.926 kr. 
50% = 92.963 kr. 
25% = 46.482 kr. 

Fl.2 

Börn, sem vegna alvarlegrar 
fötlunar þurfa aðstoð og nær 

stöðuga gæslu í daglegu lífi t.d. 
vegna alvarlegrar eða miðlungs 

þroskahömlunar, hreyfihömlunar, 
sem krefst notkunar hjólastóls, 
verulegrar tengslaskerðingar, 

einhverfu, heyrnarskerðingar, sem 
krefst notkunar 

táknmáls/varalesturs, og blindu. 

Börn, sem þurfa tíðar 
sjúkrahúsinnlagnir og meðferð í 
heimahúsi vegna lífshættulegra 
sjúkdóma, t.d. alvarlegra nýrna-, 
lungna- eða lifrarsjúkdóma, sem 

krefjast ónæmisbælandi 
meðferðar og alvarlegra 

hjartasjúkdóma. 

85% = 158.037 kr. 
43% = 79.948 kr. 

25% = 46.482 

Fl.3 

Börn, sem vegna fötlunar þurfa 
aðstoð og gæslu í daglegu lífi t.d. 
vegna vægrar þroskahömlunar, 

hreyfihömlunar, sem krefst 
notkunar spelka og/eða hækja við 

ferli, heyrnarskerðingar, sem krefst 
notkunar heyrnartækja í bæði eyru, 

og verulegrar sjónskerðingar á 
báðum augum. 

Börn, sem þurfa innlagnir á 
sjúkrahús og meðferð í heimahúsi 
vegna alvarlegra og langvarandi 

sjúkdóma, t.d. börn með 
alvarlega bæklunarsjúkdóma, 

innkirtla- og efnaskiptasjúkdóma, 
meltingarfærasjúkdóma og 

geðsjúkdóma. 

70% = 130.148 kr. 
35% = 65.074 kr. 
25% = 46.482 kr. 

Fl.4 

Börn með alvarlegar þroskaraskanir 
og/eða atferlisraskanir, sem jafna 

má við fötlun eða geðræna 
sjúkdóma og krefjast þjálfunar og 
eftirlits sérfræðinga og aðstoðar í 

skóla og á heimili og meðal 
jafnaldra. 

Börn, sem þurfa fyrst og fremst 
meðferð í heimahúsi og aðstoð 

vegna hjálpartækja, t.d. börn með 
bæklunarsjúkdóma, sem koma til 
aðgerða á nokkrum árum, börn 
með stomapoka, þvagleggi, eða 
sem þurfa reglulegar lyfjagjafir í 

sprautuformi. 
25% = 46.482 kr. 

0% = 0 kr. 

Fl.5 
Börn með vægari þroskaraskanir 

og/eða atferlisraskanir, sem þurfa 
aðstoð, þjálfun og eftirlit 

sérfræðinga. 

Börn, sem þurfa reglulegar 
lyfjagjafir um munn, nef og húð 
og eftirlit sérfræðinga, t.d. börn 
með astma, excem eða ofnæmi. 0% = 0 kr. 

Heimildir: Upplýsingar sóttar frá Tryggingarstofnun, e.d.-e 

 

Samkvæmt 6. grein reglugerðar um fjárhagslega aðstoð við framfærendur fatlaðra og 

langveikra barna er aðstoðin í formi umönnunargreiðslna ákveðin til tiltekins tíma eða að 

hámarki til fimm ára og eru umönnunargreiðslur skattfrjálsar. 

Árið 2018 var fjöldi barna með umönnunargreiðslur 3.939 og þar af voru fötluð 

börn fjölmennasti hópurinn eða 1.916 börn (Tryggingarstofnun, e.d.-d). Þegar skoðaðar 

eru tölfræðilegar upplýsingar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar kemur í ljós að við lok árs 

2018 var fjöldi fatlaðra barna með umönnunarmat sem skráð voru hjá 
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þjónustumiðstöðvum borgarinnar og voru með stuðningsþjónustu 609. Flest börn voru 

skráð í umönnunarflokki 2 (fjöldi. 332) og í flokki 3 (fjöldi 269) (Reykjavíkurborg, e.d. ). 

Endurgreiðsla umtalsverðs kostnaðar við læknishjálp og lyf 

Samkvæmt 11. grein laga um félagslega aðstoð er heimilt að endurgreiða umtalsverðan 

lyfja og lækniskostnað fyrir sjúkratryggðan einstakling með teknu tilliti til tekna. Nánar er 

kveðið á um það í reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum kostnaði við læknishjálp, 

lyf og þjálfun nr. 318/2013. Samkvæmt reglugerðinni er heimilt að endurgreiða útgjöld 

vegna tal- iðju og sjúkraþjálfunar auk læknishjálpar og lyfja. Samkvæmt 2. grein 

reglugerðarinnar ná endurgreiðslur meðal annars til útgjalda vegna lyfseðilsskyldra lyfja 

fyrir börn til 18 ára aldurs. Við mat á hvort að sé til staðar réttur fyrir endurgreiðslu er 

horft bæði til útlags kostnaðar en einnig til skattskyldna tekna. Samkvæmt reglugerðinni 

er heimilt að endurgreiða hlutfall af útgjöldum fyrir lyf og lækniskostnað þegar hann nær 

yfir 0.7% af tekjum á þriggja mánaða tímabili. Í reglugerðinni eru sett tekjumörk fyrir 

endurgreiðslu kostnaðar sem er 3.890.000 kr. á almanaksári árið á undan fyrir einstæðing 

sem reglugerðin skilgreinir sem einstakling sem er hvorki í sambúð né hjúskap og er einn 

um heimilisrekstur og 6.340.000 fyrir fjölskyldu. Nánara má sjá um viðmiðunartekjur og 

endurgreiðslu í töflu 2. Í reglugerðinni er tekið tillit til barna og dragast 435.000 kr. frá 

árstekjum fyrir hvert barn yngra en 18 ára. Reglugerðin heimilar að vikið sé frá 

viðmiðunartekjum þegar um ræðir verulega lækkun á tekjum vegna alvarlegra veikinda 

eða atvinnumissis.  

 

Tafla 2. Endurgreiðsla útgjalda v. lyfja og lækniskostnaðar 

 

Einhleypingur Fjölskylda 

Hlutfall 
kostnaðar af 

tekjum á þriggja 
mánaða tímabili 

Endurgreiðsla 
útgjalda 
umfram 
kostnað 

 

1.820.000 og 
lægri 

2.960.000 
og lægri 

0,7% 90% 

Viðmiðunartekjur: 
1.820.000-
2.750.000 

2.960.000-
4.480.000 . 

0,7% 75% 

 
2.750.000-
3.890.000 

4.480.000-
6.340.000 

0,7% 60% 

Heimildir: Reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum kostnaði við læknishjálp, lyf og þjálfun nr. 
318/2013 
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Bifreiðamál barna 

Umönnunargreiðsluþegar geta sótt um uppbót til kaupa á nauðsynlegri bifreið vegna 

hreyfihömlunar barns samkvæmt 10. grein laga um félagslega aðstoð. „Markmiðið með 

því er gera hreyfihömluðum einstaklingum kleift að stunda atvinnu, skóla og sækja 

reglubundna endurhæfingu eða læknismeðferð“ (reglugerð um styrki og uppbætur til 

hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða nr. 170/2009). Á heimasíðu 

Tryggingastofnunar segir jafnframt að til þess að geta átt rétt á styrknum, þurfi 

hreyfihamlaður einstaklingur að styðjast við hjólastól og/eða við tvær hækjur að staðaldri. 

Að jafnaði er ekki veittur styrkur vegna barna yngri en tíu ára en undanþága getur verið 

veitt í tilvikum þar sem barn yngra en tíu ára þarf á bifreið að halda eins og fullorðinn 

einstaklingur í svipaðri stöðu. Foreldrar barna með umönnunargreiðslur get einnig sótt 

um niðurfellingu bifreiðargjalda á einni bifreið en slíkar umsóknir eru afgreiddar hjá 

Embætti ríkisskattstjóra (Tryggingarstofnun, e.d.-a).  

5.2.4 Lög um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna 

Foreldrar sem þurfa að leggja niður störf, minnka starfshlutfall, hætta í námi eða geta ekki 

unnið sökum umönnunarþarfa barns geta átt rétt á greiðslum samkvæmt lögum um 

greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna nr. 22/2006, að uppfylltum 

tilteknum skilyrðum. Markmið laganna er að tryggja fjárhagsaðstoð þegar börn greinast 

með alvarlega fötlun eða alvarlegan sjúkdóm. Tryggingastofnun sér um afgreiðslu 

umsókna og framkvæmd greiðslna samkvæmt lögum þessum. Lögin skipta réttindum í 

þrjá flokka eftir stöðu foreldra sem verður greint frá nánar um hvert og eitt í næsta kafla. 

Aðilar sem geta átt rétt á greiðslu samkvæmt lögunum eru foreldrar sem hafa forsjá barns 

en einnig maki eða sambúðarmaki sem er í samvistum með foreldri og hefur farið með 

forsjá lengur en eitt ár og hefur samþykki beggja kynforeldra. Hins vegar er kveðið á um 

það í lögunum að báðir foreldrar barnsins geti ekki fengið greiðslurnar greiddar fyrir sama 

tímabil, nema um sé að ræða líknandi meðferðir.  

Samkvæmt áfangaskýrslu um umönnunargreiðslur og greiðslur til foreldra 

langveikra eða fatlaðra barna fengu 207 foreldrar foreldragreiðslur á árunum 2008 til 

2017 (Velferðarráðuneytið, 2017). 
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Greiðslur til foreldra á vinnumarkaði 

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

22/2006 geta foreldrar átt rétt á sameiginlegum tekjutengdum greiðslum í allt að sex 

mánuði ef þeir geta ekki stundað atvinnu vegna bráðaaðstæðna þegar barn þeirra greinist 

með alvarlega fötlun eða langvinnan alvarlegan sjúkdóm. Réttur þessi getur skapast ef 

foreldrar hafa verið í að minnsta kosti 25% starfshlutfalli samfellt í sex mánuði á íslenskum 

vinnumarkaði áður en barn greinist. Samkvæmt 9. grein laganna telst einnig til þátttöku 

á vinnumarkaði orlof eða leyfi, tímabil atvinnuleysisbóta, tímabil á sjúkra- og dagpeninga 

og bætur frá tryggingarfélagi sem koma í stað launa vegna slyss. Skilyrði fyrir greiðslu er 

að umönnunarþörf barnsins sé þess eðlis að foreldri þurfi að leggja niður launuð störf til 

að mæta þeim. Greiðslurnar eru tekjutengdar og miða við 80% af meðaltali heildarlauna 

yfir 12. mánaða tímabil tveimur mánuðum fyrir greiningu barns. Hámarksgreiðslur sem 

foreldri getur átt rétt á fyrir árið 2019 er 803.724 kr. á mánuði og eru þær greiddar frá 

þeim degi sem atvinnutekjur og tekjur úr sjúkra- eða styrktarsjóði stéttarfélaga falla niður 

(Tryggingarstofnun, e.d.-b).  

Í 12. grein laganna er fjallað um rétt til greiðslna í þeim tilvikum þar sem foreldrar 

þurfa að minnka starfhlutfall vegna bráðaaðstæðna sem kom upp í tengslum við greiningu 

barns. Samkvæmt lögunum getur foreldri þegar þannig háttar, átt rétt á hlutfallslegum 

greiðslum í samræmi við minnkað starfshlutfall. Skilyrði fyrir greiðslu eru að foreldrið hafi 

verið í minnkuðu starfshlutfalli í samfellt 14 virka daga eða lengur og að minnkað 

starfshlutfall muni vara í tvær vikur eða lengur.  

Foreldrar sem fá greiðslur samkvæmt ofan töldum skilyrðum er heimilt að borga 

til stéttarfélags síns og í séreignarsjóð, auk þess sem foreldri greiðir að lágmarki 4% af 

greiðslunum í lífeyrissjóð. 

Greiðslur til foreldra í námi 

Þeir foreldrar sem hafa verið í 75 til 100% námi í að minnsta kosti sex mánuði á síðastliðnu 

tólf mánaða tímabili þegar barnið greinist eða hafa verið á íslenskum vinnumarkaði í að 

minnsta kosti sex mánuði fram til þess að námið hófst og hafa þurft að gera hlé í námi í 

að minnsta kosti í eina önn vegna sérstakrar umönnunarþarfar, geta átt rétt á greiðslum 

í allt að þrjá mánuði. Upphæð greidd til foreldra í þessum aðstæðum fyrir árið 2019 er 

225.439 kr. á mánuði. Ef báðir foreldrar eru í námi og uppfylla skilyrði laganna myndast 
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þriggja mánaða sameiginlegur réttur. Þegar umsækjandi hefur skilað inn öllum gögnum 

og fengið foreldragreiðslurnar samþykktar eru þær síðar greiddar í lok misseris/annar 

eftir að foreldri hefur skilað inn staðfestingu frá skóla um að það hafi þurft að gera hlé á 

námi (Tryggingarstofnun, e.d.-b).  

Almenn fjárhagsaðstoð – grunngreiðslur 

Foreldrar sem hafa verið í vinnu eða námi og uppfylla skilyrði til greiðslna og hafa klárað 

rétt sinn en geta ekki snúið aftur til starfa vegna sérstakra umönnunarþarfa barns eða 

þeir foreldrar sem hafa verið utan vinnumarkaðar þegar barn greinist, geta átt 

sameiginlegan rétt á grunngreiðslum samkvæmt IV kafna laga um greiðslur til foreldra 

langveikra eða alvarlega fatlaðra barna. Skilyrði fyrir greiðslum með þessum hætti eru háð 

því að barn hafi fengið greiningu á fyrsta eða öðru sjúkdóms- eða fötlunarstigi. Lengd 

greiðslutímabils ber að endurskoða reglulega af Tryggingastofnun með tilliti til aðstæðna 

fjölskyldunnar í heild. Upphæð grunngreiðslna árið 2019 er 225.439 kr. Aukinheldur geta 

foreldrar sem eiga rétt grunngreiðslum og hafa framfærsluskyldu gagnvart börnum yngri 

en 18. ára átt rétt á barnagreiðslum með hverju barni að upphæð 33.168 árið 2019 til 

viðbótar við grunngreiðslur. Einstæðir foreldrar sem eiga rétt á grunngreiðslum, geta 

einnig haft rétt á sérstökum barnagreiðslum að upphæð 9.602 kr. fyrir tvö börn eða 

24.965 kr. fyrir þrjú börn miðað við upphæðir árið 2019. (Tryggingarstofnun, e.d.-b). 

Grunngreiðslur eru tekjutengdar en samkvæmt 22. grein laganna mega tekjur foreldris 

svo sem örorkulífeyrisgreiðslur úr lífeyrissjóðum og séreignarsjóðum og grunngreiðslur 

ekki vera samtals meira en það sem nemur upphæð grunngreiðslna auk frítekjumarks sem 

er 77.688 árið 2019. Ef tekjur fara yfir frítekjumark, skerðist upphæð grunngreiðslna um 

helming þeirra tekna sem eru umfram.  

5.2.5 Lög um sjúkratryggingar 

Markmið laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008 er meðal annars „að tryggja 

sjúkratryggðum aðstoð til verndar heilbrigði og jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu 

óháð efnahag“ (lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008). Í lögunum má einnig finna ákvæði 

sem fjalla um bætur og réttindi sem geta verið í formi dagpeninga, endurgreiðslna, styrkja 

og annarrar aðstoðar. Kafli þessi greinir frá bótum sem koma sérstaklega að málefnum 

fatlaðs fólks og með tilliti til barna greindra með CP. 
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Hjálpartæki 

Samkvæmt 26. grein laganna taka sjúkratryggingar þátt í greiðslum á nauðsynlegum 

hjálpartækjum til að auðvelda athafnir daglegs lífs. Samkvæmt lögunum eru hjálpartæki 

skilgreind sem þau tæki sem eiga meðal annars að draga úr fötlun, auka færni og auðvelda 

umönnun. Nákvæmari umfjöllun um þátttöku sjúkratrygginga í kaupum á nauðsynlegum 

hjálpartækjum má nálgast í reglugerð um styrki vegna hjálpartækja nr. 1155/2013 og á 

heimasíðu Sjúkratrygginga Íslands. Reglugerðin geymir einnig sérreglur um hjálpartæki og 

má í þeim finna ákvæði um aðkomu hinna ýmsu stofnana þar sem þeim er falin 

framkvæmd og úthlutun ákveðinna hjálpartækja. Til dæmis úthlutar Heyrnar- og 

talmeinastöð heyrnartæki og Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskertra og 

daufblinda útvegar sérhæfðari hjálpartæki. Samkvæmt 7. grein reglugerðarinnar taka 

sjúkratryggingar ekki þátt í greiðslu á hjálpartækjum sem eru notuð til náms eða atvinnu. 

Ef aðstæður koma upp þar sem fatlaður einstaklingur þarf á hjálpartæki að halda vegna 

náms og viðkomandi er 16. ára eða eldri eða vegna atvinnu 18. ára og eldri, má sækja um 

hjálpartæki hjá lögheimils sveitarfélagi.  

Í skýrslu starfshóps skipuðum af Heilbrigðisráðherra sem kom út í september 2019 

með það að markmiði að skoða fyrirkomulag um hjálpartæki á Íslandi, leggur 

starfshópurinn til að reglugerðir sem koma að hjálpartækjum yrðu endurskoðaðar og taki 

mið að Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í skýrslunni tók 

starfshópurinn saman þau hjálpartæki sem eru niðurgreidd gegn ákveðnum forsendum 

og þau sem eru það ekki. Það sem áhugavert er í þeim samanburði og vert er að nefna í 

tenglum við fötluð börn er að auka sett af hjálpartækjum til barna sem búa á tveimur 

heimilum eru ekki niðurgreidd (Heilbrigðisráðuneytið, 2019). 

Ferðakostnaður og dvalarkostnaður 

Þegar upp kemur sú staða að sjúkratryggður einstaklingur þarf að leita heilbrigðisþjónustu 

sem ekki er í boði í heimahéraði, er hægt að sækja um endurgreiðslu ferðakostnaðar til 

Sjúkratrygginga Íslands samkvæmt 30. grein laganna (Sjúkratryggingar Íslands, e.d.). 

Endurgreiðsla þessi á við alla sjúkratryggða einstaklinga að uppfylltum vissum skilyrðum. 

Reglugerð um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra innanlands nr. 

871/2004, fjallar um endurgreiðslu á fargjöldum fylgdarmanns sjúklinga yngri en 18 ára 

og þeirra sem ekki eru færir um að ferðast einir. Þessi réttur getur vel átt við í aðstæðum 
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barna með CP sem búa utan Stór-Reykjavíkursvæðisins og þurfa til að mynda að sækja 

heilbrigðisþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt 2. grein reglugerðarinnar á 

endurgreiðsla við í tilvikum tveggja ferða sem eru að minnsta kosti 20 km langar á 12 

mánaða tímabili. Endurgreiddur er 2/3 hluti fyrir ferðakostnað með áætlunarferð eða 

með eigin bifreið. Sjúkratryggingar endurgreiða einnig heimsóknarferðir fyrir foreldra 

sem heimsækja börn sín á sjúkrahús þegar um ræðir ítrekaða eða langvarandi spítalavist. 

Einnig geta foreldrar barna yngri en 18. ára sótt um endurgreiðslu vegna óhjákvæmilegs 

dvalarkostnaðar annars foreldris þegar barn þeirra er innlagt á sjúkrahús sem er að 

minnsta kosti í 20 km fjarlægð frá heimili. Sjúkratryggingar endurgreiða allt að 80% af 

dvalarkostnaði foreldris og að hámarki 75% ef um er að ræða báða foreldra ef veikindin 

eru lífsógnandi. Í reglugerð um greiðslu dvalarkostnaðar vegna sjúkrahúsinnlagnar barns 

nr. 457/2000 er í 4. grein fjallað um fyrirvara vegna endurgreiðslu dvalarkostnaðar. Þeir 

felast í að ekki er hægt að endurgreiða vegna daglegra ferða og dvalarkostnað á sama 

tímabili. 

5.2.6 Lög um tekjuskatt og eignarskatt nr. 90/2003 

Samkvæmt 65. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, er heimilt að lækka skattstofn 

einstaklinga við ákveðnar aðstæður. Eitt dæmi um slíkar aðstæður sem kveðið er á um í 

lögunum er framfæri langveiks eða fatlað barns sem leiðir til verulegra útgjalda sem eru 

umfram þær greiðslur sem eru greiddar til framfærenda vegna fötlunar eða sjúkdóms 

barns svo sem umönnunargreiðslur, styrkir og bætur. Framfærandi barnsins þarf að skila 

til þess gerðu eyðublaði við skattaframtal auk þeirra gagna sem krafist er í umsókn. 

5.2.7 Almennur fjárhagsstuðningur til foreldra 

Fatlað fólk á rétt á öllum almennum stuðningi ríkis og sveitarfélaga, líkt og komið hefur 

verið inn á. Hvað snertir foreldra barna með CP er mikilvægt til að fá sem heildstæðasta 

mynd af réttindastöðu hjá hinu opinbera, að skoða einnig almennan fjárhagsstuðning 

ætlaðan foreldrum óháð sértækum aðstæðum.  

Barnabætur 

Barnabætur á Íslandi samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 eru greiddar 

framfærendum barna yngri en 18 ára sem hafa almenna skattskyldu hér á landi og búa á 

Íslandi í meira en 183 daga á ári. Grundvöllur reiknings upphæða barnabóta byggist á 
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skattaframtali framfærenda barnsins og er upphæðinni skipt í fjórar greiðslur yfir árið. 

Barnabætur eru ekki skattskyldar en þær eru tekjutengdar og byrja að skerðast þegar 

tekjur sambúðarfólks eða hjóna fara umfram 7.200.000 kr. á ári eða 3.600.000 kr. á ári 

hjá einstæðu foreldri. Hlutfall skerðingar er einnig bundið við fjölda barna. Viðbót vegna 

barna yngri en 7. ára skerðist um 4% fyrir hvert barn umfram tekjur foreldris. Barnabætur 

eru greiddar báðum foreldrum ef foreldrar deila lögheimili en að öðrum kosti eru þær 

greiddar því foreldri sem barn á lögheimili hjá (Ríkisskattstjóri, e.d.-a). Upphæðir fyrir árið 

2019 og hlutfall skerðinga miðað við fjölda barna má sjá í töflu 3.  

 

Tafla 3. Barnabætur, upphæðir 2019 og skerðing 
 

Með fyrsta barni 

Með hverju 
barni 

umfram eitt 
Skerðing við 
tekjustofn 

Eitt 
barn 

Tvö 
börn 

Þrjú 
eða 
fleiri 

Hjón og 
sambúðarfólk 234.500 279.200 

7.200.000 -
11.000.000 4% 6% 8% 

 

  

umfram 
11.000.000 5,5% 7,5% 9,5% 

Einstæðir 
foreldrar 390.700 400.800 

3.600.000 -
5.500.000 4% 6% 8% 

 
  

umfram 
5.500.000 5,5% 7,5% 9,5% 

Viðbót með 
hverju barni 
yngra en 7 
ára 

140.000 140.000 

Hjón: 
7.200.000 
Einstæðir 
foreldrar: 
3.600.000 

4% 4% 4% 

Heimild í töflu: Ríkisskattstjóri, e.d.-a 
 

Mæðra- og feðralaun 

Mæðra- og feðralaun eru ætluð öllum einstæðum foreldrum sem eiga tvö eða fleiri börn 

yngri en 18 ára á þeirra framfæri. Upphæðir mæðra- og feðralauna eru ekki tengdar 

tekjum foreldris en þær eru skattskyldar. Árið 2019 er upphæð bótanna 9.948 kr. á 

mánuði vegna tveggja barna og 25.864 kr. á mánuði vegna þriggja eða fleiri barna 

(Tryggingarstofnun, e.d.-c).  
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Barnalífeyri 

Í lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 er kveðið á um barnalífeyri er 

fjárhagsstuðning sem greiddur er framfærendum barna í þeim tilfellum þegar að minnsta 

kosti annað foreldra er örorkulífeyrisþegi eða er látið. Í lögunum er einnig ákvæði sem 

segir að Tryggingastofnun ríkisins geti ákveðið að greiða barnalífeyri með barni 

ellilífeyrisþega svo og með barni einstaklings sem sætir gæsluvist eða er í afplánun, enda 

hafi vistin varað að minnsta kosti þrjá mánuði. Einnig í tilvikum þar sem barn verður ekki 

feðrað eða ef móður nýtur ekki við vegna sérstakra eða óvenjulegra aðstæðna. 

Barnalífeyrir er ekki tekjutengdur. 

Meðlag 

Þegar foreldrar búa ekki saman eða skilja, getur það foreldri sem hefur forsjá og barnið 

hefur lögheimili hjá, krafist greiðslu meðlags úr hendi hins foreldrisins samkvæmt 

barnalögum nr. 76/2003. Meðlag skal staðfesta af sýslumanni eða dómi. Það foreldri sem 

hefur rétt á meðlagi getur þá snúið sér til Tryggingastofnunar til að fá meðlagið 

fyrirframgreitt. Í þeim tilvikum greiðir Tryggingastofnun meðlagið og í kjölfarið sendir 

Innheimtustofnun sveitarfélaga greiðsluseðill til meðlagsgreiðandans. Tryggingarstofnun 

hefur heimild til að greiða meðlag sem er að hámarki upphæð barnalífeyris og nefnist 

einfalt meðlag (Innheimtustofnun sveitarfélaga, e.d.). Einstæðum foreldrum er þar með 

ávallt tryggt lágmarksmeðlag (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). Árið 2019 er upphæð 

einfalds meðlags 34.362 kr. á mánuði (Innheimtustofnun sveitarfélaga, e.d.). Rétt er að 

geta þess að foreldrar hafa heimild til að semja um hærra meðlag en það sem samsvarar 

upphæð barnalífeyris. Í slíkum tilvikum er það samkomulag milli foreldra hvernig þeir 

framkvæma greiðslur sem eru umfram einfalt meðlag ef foreldri óskar eftir milligöngu 

Tryggingastofnunar um greiðslu meðlags (lög um almannatryggingar nr. 100/2007). Eins 

og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, (2011), benti á í bók sinni Fjölskyldubætur á Íslandi, eru 

meðlagsgreiðslur ekki beint opinber stuðningur ríkis eða sveitarfélaga þar sem þær eru 

innheimtar frá meðlagsskyldu foreldri. Samt sem áður er mikilvægt að líta til þeirra þegar 

gerður er samanburður á fjárstuðningi til foreldra vegna barna. 

5.2.8 Samantekt 

Kafli þessi greindi frá og fjallaði um stuðning sem hið opinbera tryggir foreldrum fatlaðra 

barna og fjölskyldum þeirra með áherslu á fjárhagslegan stuðning. Greint hefur verið frá 
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ólíkum stuðningi sem veittur er grundvelli að minnsta kosti sjö lagabálka. Stuðningur 

samkvæmt lögum þessum er annaðhvort á vegum ríkis eða sveitarfélaga og er 

framkvæmdin í höndum eftirfarandi stofnana: Sjúkratryggingar Íslands, Tryggingastofnun 

Íslands, sveitarfélag umsækjanda og Ríkisskattstjóri. Foreldrar þurfa því að fara á milli 

nokkurra stofnana til að sækja þann stuðning sem þeir kunna að eiga rétt á auk þess sem 

hann er iðulega bundin skilyrðum. Í töflu 4 má sjá samantekt á þeim stuðningi sem greint 

var frá í kaflanum. 

 

Tafla 4. Samantekt stefnugreiningar á stuðningi til foreldra fatlaðra barna 

Lög Stuðningur sem lögin veita 

Stofnun sem sér um 
framkvæmd á 
stuðningnum 

Barnalög  - Meðlag 
Tryggingastofnun 

ríkisins 

Lög um fæðingar- og 
foreldraorlof 

- Framlenging á fæðingarorlofi um 
7 mánuði v. veikinda barns eða 
móður 

Vinnumálastofnun 

Lög um félagsþjónustu 
sveitarfélaga - Stuðningsþjónusta 

Sveitarfélag 
umsækjanda 

Lög um félagslega 
aðstoð 

- Umönnunargreiðslur 

- Endurgreiðsla umtalsverðs 
kostnaðar við læknishjálp og lyf 

- Bifreiðamál barna 

- Barnalífeyri 

Tryggingarstofnun 
Ríkisins 

Lög um greiðslur til 
foreldra langveikra eða 
alvarlega fatlaðra barna 

- Greiðslur til foreldra á 
vinnumarkaði 

- Greiðslur til foreldra í námi 

- Almenn fjárhagsaðstoð 
grunngreiðslur 

Tryggingarstofnun 
Ríkisins 

Lög um sjúkratryggingar 

- Hjálpartæki 

- Ferðakostnaður og 
dvalarkostnaður 

Sjúkratryggingar 
Íslands 

Lög um tekjuskatt og 
eignarskatt  

- Barnabætur 

- Lækkun á skattstofn 
Ríkisskattstjóri 

 

Breytilegt er hvaða hugtök lögin nota yfir stuðning í boði. Ýmist er fjallað um bætur, 

aðstoð eða fjárhagsaðstoð sem skiptist í réttindi eða heimildagreiðslur. Tekjutengingar 

eru algengar, sum aðstoðin er skattskyld auk þess sem hún er bundin takmörkunum til 

dæmis hvað varðar tímaspönn. Stuðningurinn er almennt ekki veittur sjálfkrafa heldur 
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þurfa foreldrar eða framfærendur barnanna að sækja sérstaklega um hann og skila og afla 

gögnum í samræmi við kröfur. Eina undanþágu má finna frá þessari meginreglu og eru 

það barnabætur 

Líkt og fram hefur komið í kafla um aðferðafræðilegan bakgrunn. afmarkast 

stefnugreining rannsóknarinnar við stuðning velferðarkerfisins og nær hún því einungis til 

þess stuðnings sem veittur er samkvæmt þeim lögum sem greint hefur verið frá. Ýmis 

félaga- og hagsmunasamtök bjóða upp á margskonar stuðningsúrræði fyrir félagsmenn 

sína. Þá er ónefndur sá stuðningur sem veittur er innan fjölskyldna. Til dæmis hefur 

rannsókn frá Svíþjóð á hlutverki fjölskyldu og velferðarríkis sýnt að 41% þátttakenda 

sögðust aðstoða annan fjölskyldumeðlim fjárhagslega (Björnberg og Latta, 2007). Þá 

kemur einnig í ljós í skýrslu Eurostat á umönnunarhlutverkum Evrópubúa að á Íslandi sé 

hæsta hlutfall þeirra sem sinna umönnun aðstandenda sinna. Samkvæmt skýrslunni sinna 

8,9% Íslendinga óvinnufærum ættingjum á meðan er hlutfallið innan við 3% á hinum 

Norðurlöndum og 4% meðal annara landa Evrópu (Eurostat, 2019b). 

5.3 Fjölskyldu- og bótalíkön 

Fyrir rannsóknina voru búnar til fjölskyldur barna með CP sem notaðar voru til viðmiðunar 

fyrir fjölskyldu- og bótalíkön. Þær fjölskyldugerðir sem fjölskyldu- og bótalíkanið náði til 

samanstóðu annars vegar af giftum foreldrum með eitt barn og hins vegar af einstæðum 

foreldrum með eitt barn. Ráð er gert fyrir að barn einstæðu foreldranna búi hjá móður en 

hafi ríka umgengni við föður og dvelji hluta úr hverri viku hjá honum.  

Eins og hefur komið fram birtast afleiðingar CP á misjafnan máta. Fyrir fjölskyldu- 

og bótalíkanið var ákveðið að kanna ofangreind fjölskylduform út frá GMFCS flokkum V 

og III. Samkvæmt GMFCS flokkun þarf barn í GMFCS flokki V á ýmiskonar stuðningi að 

halda og er með aðstoðarmanneskju sem ekur því milli staða í hjólastól. Miðað við þær 

forsendur var ákveðið að barn í GMFCS flokki V yrði í umönnunarflokki eitt samkvæmt 

umönnunarmati TR en í honum eru: „börn, sem vegna mjög alvarlegrar fötlunar, 

fjölfötlunar, eru algjörlega háð öðrum með hreyfifærni og/eða flestar athafnir daglegs 

lífs“ (lög um félagslega aðstoð 99/2007). Samkvæmt flokkunarkerfi GMFCS , getur barn í 

GMFCS flokki III gengið með aðstoð hjálpartækja. Það hefur því verið metið í 

umönnunarflokk þrjú hjá TR þar sem flokkast „Börn, sem vegna fötlunar þurfa aðstoð og 

gæslu í daglegu lífi t.d. vegna vægrar þroskahömlunar, hreyfihömlunar, sem krefst 
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notkunar spelka og/eða hækja við ferli, heyrnarskerðingar, sem krefst notkunar 

heyrnartækja í bæði eyru, og verulegrar sjónskerðingar á báðum augum“ (lög um 

félagslega aðstoð99/2007). Mat á umönnunarflokki barns er lykilforsenda umönnunar- 

og foreldragreiðslna og því mikilvægt að metið sé í hvaða umönnunarflokk börn eru metin 

til að geta reiknað út fjárhagstuðning í samhengi við bótalíkönin.  

Aldur barna er einn áhrifaþáttur varðandi það hvernig stuðningurinn er veittur. 

Því var ákveðið að í fjölskyldunum yrðu börnin sem um ræðir á mismunandi aldri. Ákveðið 

var því að fjölskyldu-og bótalíkön mun vera framkvæmd fyrir fjölskyldur með börn á leik- 

og grunnskólaaldri.  

Til að ákveða stöðu fjölskyldunnar á húsnæðismarkaði var horft til upplýsinga frá 

Hagstofu Íslands þar sem fram kemur að 83,2% þeirra sem tilheyra heimilisgerðinni fleiri 

en einn fullorðinn með börn, búa í eigin húsnæði (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Þar sem það 

er vandkvæðum bundið að finna upplýsingar um dæmigerðan húsnæðiskostnað og ekki 

lengur aðgengilegt sem hluti af neysluviðmiðum (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b), var ákveðið 

að gera ráð fyrir að fjölskyldurnar byggju í Búsetaíbúð vegna þess að þar er hægt að 

nálgast með einföldum hætti heildarútgjöld vegna húsnæðis. Mánaðarlegt búsetugjald 

hjá Búseta var talið vera gott viðmið þar sem í því gjaldi er gert ráð fyrir tryggingum, 

fasteignagjöldum, hús- og viðhaldssjóði og fjármagnskostnaði íbúðar. Valin var þriggja 

herberja íbúð á fyrstu hæð í Reykjavík sem talin var hentug fyrir foreldra með eitt barn 

með mánaðarlegt búsetugjald 193.216 kr. (Búseti, e.d.). 

Við ákvörðun á dæmigerðum fjölskyldum var gert ráð fyrir að þær uppfylltu 

skilyrði fyrir almenn réttindi til þjónustu á Íslandi en féllu hins vegar ekki undir sérlög og 

reglur eins og lög um útlendinga nr. 96/2002 eða lög um málefni innflytjenda nr. 

116/2012. Þrátt fyrir að niðurstöður úr slíkri athugun væru einnig athyglisverðar og vert 

að skoða er það efni fyrir viðarmeiri rannsókn og var það mat höfundar í samráði við 

leiðbeinendur að takmarka rannsóknina við ofangreindar fjölskyldur.  

5.3.1 Neysluviðmið 

Til að gefa hugmynd um möguleg útgjöld fjölskyldna með eitt barn, var reiknað út 

dæmigert neysluviðmið Félagsmálaráðuneytisins sem ætlað er að endurspegla og gefa 

sem heildstæðasta mynd af dæmigerðum útgjöldum íslenskra heimila miðað við hóflega 

neyslu. Dæmigert neysluviðmið gerir ráð fyrir fjölskyldu sem hefur nú þegar stofnað 
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heimili og tekur því ekki til stofnkostnaðar heimilisreksturs. Þá er húsnæðiskostnaður 

einnig undanskilinn (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). Skýrsla um íslensk neysluviðmið tekur 

fram að þarfir fjölskyldna séu mjög einstaklingsbundnar, því séu neysluviðmiðin 

takmörkuð í eðli sínu og geti ekki endurspeglað einstakar þarfir hverrar fjölskyldu. 

Sérstaklega fjallar skýrslan um í þessu sambandi að langvarandi veikindi eða fatlanir, geti 

leitt til aukinna útgjalda vegna framfærslu. Þannig er til dæmis í dæmigerðu neysluviðmiði 

Félagsmálaráðuneytis gert ráð fyrir að fjölskylda sem samstendur af þremur eða færri 

meðlimum, sé á bíl í verðflokki 1. sem gæti verið Toyota Yaris, WV Polo eða sambærilegir 

fólksbílar af minni gerð (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal og Andrés Júlíus Ólafsson, 

2011). Þegar hreyfihamlað barn nær ákveðinni stærð og þyngd og þarfnast hjálpartækja 

eins og hjólastóls eða göngugrindar, gengur það ekki fyrir fjölskyldu að vera á fólksbifreið 

af minni gerð ef barnið á að geta verið virkur þátttakandi í samfélaginu og geta komist á 

milli staða.  

Athugun á upplýsingum um viðbótarkostnað sem getur lagst á fjölskyldur fatlaðra 

barna, leiddi í ljós að ekki voru fyrirliggjandi íslenskar rannsóknir eða upplýsingar um 

neysluútgjöld vegna sértækra þarfa fatlaðra barna á Íslandi. Í þessari rannsókn var það 

leyst með því að bæta upphæð umönnunargreiðslna við neysluviðmið dæmigerðra 

fjölskyldna barna með CP. Hins vegar ef horft er til erlendra rannsókna um 

viðbótarkostnað vegna fötlunar barns, gefa þær vísbendingar um að upphæð 

umönnunargreiðslna nægi ekki fyrir aukakostnaði tilkomnum vegna fötlunar barns 

(McLaughlin o.fl., 2008; Parish og Cloud, 2006). Slík viðmið eru víða til staðar og því 

mikilvægt að þau verði einnig unnin hérlendis. 

Til að reikna dæmigerð neysluviðmið fjölskyldna samkvæmt reiknivél 

Velferðarráðuneytis um neysluviðmið (sem sjá má í töflu 5) voru áætlaðar eftirfarandi 

forsendur: 

Dæmigerð fjölskylda – hjón með eitt barn í leikskóla:  

fjöldi fullorðinna á heimili: 2, fjöldi barna 1, búsetusvæði: höfuðborgarsvæðið, 

reka einn bíl. 
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Dæmigerð fjölskylda – hjón með eitt barn í grunnskóla og í skólamötuneyti:  

fjöldi fullorðinna á heimili: 2 , fjöldi barna 1 , búsetusvæði: höfuðborgarsvæði, 

reka 1 bíl. 

Dæmigerð fjölskylda – einstætt foreldri með eitt barn á leikskóla: 

fjöldi fullorðinna á heimili: 1, fjöldi barna 1, búsetusvæði: höfuðborgarsvæði, 

reka 1 bíl. Barnið dvelur 8 daga á mánuði hjá umgengnisforeldri. 

Dæmigerð fjölskylda - umgengnisforeldri með eitt barn í leikskóla: fjöldi 

fullorðinna á heimili: 1, 1 barn dvelur heimilinu 8 daga í mánuði, búsetusvæði: 

höfuðborgarsvæði, reka 1 bíl.  

Dæmigerð fjölskylda – einstætt foreldri með eitt barn í grunnskóla og í 

skólamötuneyti: fjöldi fullorðinna á heimili: 1, fjöldi barna 1, búsetusvæði: 

höfuðborgarsvæði, reka 1 bíl. Barnið dvelur 8 daga á mánuði hjá 

umgengnisforeldri 

Dæmigerð fjölskylda- umgengnisforeldri með eitt barn í grunnskóla og í 

skólamötuneyti: fjöldi fullorðinna á heimili: 1, 1 barn dvelur heimilinu 8 daga í 

mánuði, búsetusvæði: höfuðborgarsvæði, reka 1 bíl.  

Til að dæmigert neysluviðmið gefi sem raunverulegasta mynd af neysluútgjöldum 

fjölskyldna er nauðsynlegt að bæta við húsnæðiskostnaði. Eins og áður sagði var ákveðið 

að styðjast við mánaðarlegt búsetugjald hjá Búseta til að bæta við neysluviðmiðið.  
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Tafla 5. Dæmigert mánaðarlegt neysluviðmið Velferðarráðuneytis og búsetugjald foreldra með 
eitt barn árið 2019 

Heimili 
Dæmigerð 

neysluviðmið  
Mánaðarlegt 
búsetugjald 

Útgjöld 
samtals 

Hjón með barn á leikskóla 377.457 193.216 570.673 

Hjón með barn í grunnskóla 355.922 193.216 549.138 

Einstætt foreldri með barn í 
leikskóla 

261.550 193.216 454.766 

Einstætt foreldri með barn í 
grunnskóla 

251.626 193.216 444.842 

Umgengnisforeldri 
með barn í leikskóla 

230.935 193.216 424.151 

Umgengnisforeldri með barn í 
grunnskóla 

227.326 193.216 420.542 

Heimild: Búseti, e.d.; Stjórnarráðs Íslands, e.d.-b 

 

 

Í töflu 5 má sjá dæmigerð mánaðar neysluviðmið og búsetugjald eins mánaðar árið 2019 

fyrir dæmigerðar fjölskyldur sem styðst verður við í framhaldi af fjölskyldu- og bótalíkön. 

Útgjöld fjölskyldna eru á bilinu 420.542 kr. til 570.673 sem stýrist af fjölda einstaklinga á 

heimili og aldri barnsins. 

5.3.2 Bótalíkön 

Til að greina hversu mikinn stuðning viðkomandi fjölskyldur fá, er í þessum kafla reiknuð 

út bótalíkön fyrir þær. Niðurstöður útreikningsins má nýta til að leggja mat á hversu 

mikinn stuðning hið opinbera veitir foreldrum barna með CP með tilliti til tekna 

fjölskyldunnar og umönnunarmats barnsins.  

Fjölskyldunum sem lýst var í fyrri kafla um fjölskyldu- og bótalíkön, voru reiknaðar 

tekjur í samræmi við upplýsingar frá Hagstofu Íslands um upphæðir reglulegra launa, 

fjórðungsmörk þeirra og upphæð lágmarkslauna samkvæmt samningum stéttarfélagsins 

Eflingar. Skoðuð voru dæmi um fjölskyldur með miðgildi launa, neðri og efri 

fjórðungsmörk launa auk þess sem litið var til fjölskyldna með lágmarkslaun.  

Einnig verða tekin dæmi um hjón þar sem móðir er utan vinnumarkaðar og fær 

greiddar foreldragreiðslur og dæmi um einstætt foreldri með foreldragreiðslur. 
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Foreldrar á vinnumarkaði  

Í töflu 6 má sjá upphæðir launa sem Hagstofa Íslands skilgreinir sem ,,greidd mánaðarlaun 

fyrir umsaminn vinnutíma hvort sem um er að ræða dagvinnu eða vaktavinnu “ (Hagstofa 

Íslands, e.d.-c), fyrir fullvinnandi einstaklinga eftir kyni og fjórðungskiptingu samkvæmt 

útreikningi Hagstofu Íslands fyrir árið 2018, ásamt lágmarkslaunum fyrir fullt starf 

samkvæmt samningum Eflingar (Efling, e.d.; Hagstofa Íslands, e.d.-c). Ákveðið var að 

styðjast við upplýsingar um regluleg laun þar sem gert er ráð fyrir að foreldrar barna með 

CP í umönnunarflokkum 1 og 3 hafi mögulega takmarkaða möguleika til sinna yfirvinnu 

vegna umönnunarþarfa barns. 

Launaupphæðir sem sjá má í töflu 6 verða notaðar við útreikning á 

ráðstöfunartekjum dæmigerðra fjölskyldna. 

 

Tafla 6. Regluleg mánaðarlaun fullvinnandi einstaklinga eftir kyni árið 2018 skv. útreikningum 
Hagstofu Íslands og lágmarkslaun skv. samningum Eflingar fyrir fullt starf 

Mánaðarlaun Konur Karlar 

Neðri fjórðungsmörk 405.000 430.000 

Miðgildi 523.000 543.000 

Efri fjórðungsmörk 627.000 716.000 

Lágmarkslaun 317.000 317.000 

Heimildir: Efling, e.d.; Hagstofa Íslands, e.d.-c. 

Giftir foreldrar 

Í töflu 7 má sjá niðurstöður bótalíkans fyrir fjölskyldur þar sem foreldrar eru giftir og eiga 

eitt barn sem ekki er skilgreint með umönnunarþarfir sem ná viðmiðum 

umönnunarflokka. Fjölskylda A er með lágmarkslaun, Fjölskylda B er með laun við neðri 

fjórðungsmörk, fjölskylda C með laun við miðgildi launa og fjölskylda D með laun við efri 

fjórðungsmörk. Af mánaðar atvinnutekjum voru dregin 4% í lífeyrissparnað hjá báðum 

foreldrum og staðgreiðsla skatta reiknuð að teknu tilliti til persónuafsláttar.  

Til viðbótar við atvinnutekjur voru fjölskyldum reiknaðar barnabætur út frá tekjum 

hjóna með aðstoð reiknivélar barnabóta á vefsíðu ríkisskattstjóra (Ríkisskattstjóri, e.d.-b). 

Upphæð barnabóta á ársgrundvelli hefur verið skipt í 12 greiðslur til að finna mánaðarlega 

upphæð þeirra. Rétt á barnabótum eiga einungis fjölskylda A með tekjur við lágmarkslaun 
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og fjölskylda B miðað við tekjur við neðri fjórðungsmörk. Fjölskyldur B og C eiga ekki rétt 

á barnabótum þar sem þær eru of tekjuháar. 

Þar sem dæmin eru skoðuð út frá hjónum eiga fjölskyldurnar ekki rétt á 

mæðra/feðralaunum eða húsæðisbótum þar sem gert er ráð fyrir að þær búi í búsetaíbúð. 

Gengið er út frá að fjölskyldur hvorki fái né borgi meðlög.  

 

 

Tafla 7. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur hjóna með eitt barn 

 Fjölskylda A Fjölskylda B Fjölskylda C Fjölskylda D 

Atvinnutekjur móður 317.000 405.000 523.000 627.000 

Lífeyrissparnaður -12.680 -16.200 -20.920 -25.080 

Staðgreiðsla skatta -55.969 -87.176 -129.021 -165.902 

Atvinnutekjur föður 317.000 430.000 543.000 716.000 

Lífeyrissparnaður -12.680 -17.200 -21.720 -28.640 

Staðgreiðsla skatta -55.969 -96.041 -136.114 -197.464 

Tekjur foreldra eftir skatt 496.702 618.383 758.225 925.914 

Barnabætur 18.182 10.142 0 0 
Barnabætur viðbót v. Barna 

yngri en 7 ára 10.307 2.267 0 0 

Ráðstöfunartekjur samtals ef 
barn yngra en 7 ára 525.191 630.792 758.225 925.914 

Ráðstöfunartekjur samtals ef 
barn eldra en 7 ára  514.884 618.383 758.225 925.914 

 

Í töflu 8 er tekið dæmi um ráðstöfunarfé sömu fjölskyldna og í töflu 7 með tilliti til tekna 

og neysluviðmiðs. Þegar neysluviðmiðið hefur verið dregið frá ráðstöfunartekjum 

fjölskyldna, vantar fjölskyldu A með lágmarkslaun og barn á grunnskólaaldri 34.254 kr. og 

sömu fjölskyldu með barn á leikskólaaldri 45.482 kr. til að geta staðið við dæmigerð 

útgjöld að teknu tilliti til húsnæðiskostnaðar. Fjölskyldur B, C og D eiga á bilinu 10% til 

41% af ráðstöfunartekjum eftir að neysluútgjöld hafa verið dregin frá. 
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Tafla 8. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur hjóna með eitt barn að frádregnum 
dæmigerðum útgjöldum  

 

Ráðstöfunar-
tekjur Neysluviðmið 

Ráðstöfunarfé 
eftir dæmigerð 

útgjöld 

Hlutfall af 
ráðstöfunar
tekjum eftir 

útgjöld 

Fjölskylda A     

barn yngra en 7 ára 525.191  570.673  -45.482  -9% 
barn eldra en 7 ára 514.884  549.138  -34.254  -7% 
Fjölskylda B     

barn yngra en 7 ára 630.792  570.673  60.119  10% 

barn eldra en 7 ára 628.525  549.138  79.387  13% 

Fjölskylda C     

barn yngra en 7 ára 758.225  570.673  187.552  25% 

barn eldra en 7 ára 758.225  549.138  209.087  28% 

Fjölskylda D     

barn yngra en 7 ára  925.914  570.673  355.241  38% 

barn eldra en 7 ára 925.914  549.138  376.776  41% 
 

Tafla 9 sýnir dæmi um ráðstöfunartekjur miðað við sömu tekjur foreldra og í töflu 8 en að 

viðbættum fjárhagslegum stuðningi fyrir barn með hámarks umönnunargreiðslur 70% í 

umönnunarflokki 3. Dæmið sýnir að ráðstöfunartekjur fjölskyldna hækki um upphæð 

umönnunargreiðslna en hvorki fjölskylda A, B,C eða D á rétt á endurgreiðslu útgjalda 

vegna lyfja og lækniskostnaðar þar sem þær eru allar yfir tekjuviðmiðum.  

 

Tafla 9. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur hjóna með eitt barn í umönnunarflokki 3 

 

Fjölskylda 
A 

Fjölskylda 
B 

Fjölskylda 
C 

Fjölskylda 
D 

Tekjur foreldra eftir skatt 618.383 758.225 925.914 496.702 

Barnabætur 10.142 0 0 18.182 

Barnabætur viðbót v. Barna yngri en 7 ára 2.267 0 0 10.307 

Umönnunarbætur 70% 130.148 130.148 130.148 130.148 

Endurgreiðsla útgjalda v. lyfja og 

læknisþjónustu - - - - 

Opinber fjárhagsstuðningur samtals ef 

barn yngra en 7 ára 142.557 130.148 130.148 165.634 

Opinber fjárhagsstuðningur samtals ef 

barn eldra en 7 ára 140.290 130.148 130.148 165.634 

Ráðstöfunartekjur ef barn yngra en 7 ára 760.940 888.373 1.056.062 655.339 

Ráðstöfunartekjur ef barn eldra en 7 ára 758.673 888.373 1.056.062 645.032 
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Í töflu 10 má síðan sjá dæmi um hvað fjölskyldur eiga eftir af ráðstöfunartekjum þegar 

áætlað neysluviðmið hefur verið dregið frá. Þar sem umönnunargreiðslur eiga að mæta 

kostnaði vegna umönnunar barns í ákveðnum umönnunarflokki hefur upphæð hámarks 

umönnunargreiðslna fyrir flokk 3, (þeirri sömu og bætt var í ráðstöfunartekjur í töflu níu) 

verið bætt við neysluviðmiðið og dregið frá ráðstöfunartekjum. 

 

Tafla 10. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur hjóna með barn í umönnunarflokki 3 að 
frádregnum dæmigerðum útgjöldum  

 

Ráðstöfunar-
tekjur 

Neyslu-
viðmið 

Umönnunar-
greiðslur  

Ráðstöfunar-
fé eftir 

dæmigerð 
útgjöld 

Hlutfall af 
ráðstöfunar-
tekjum eftir 

útgjöld 

Fjölskylda A      
barn yngra en 7 ára 655.339 570.673 130.148 -45.482 -7% 
barn eldra en 7 ára 645.032 549.138 130.148 -34.254 -5% 
Fjölskylda B      
barn yngra en 7 ára 760.940 570.673 130.148 60.119 8% 
barn eldra en 7 ára 758.673 549.138 130.148 79.387 10% 

Fjölskylda C      

barn yngra en 7 ára 888.373 570.673 130.148 187.552 21% 

barn eldra en 7 ára 888.373 549.138 130.148 209.087 24% 

Fjölskylda D      
barn yngra en 7 ára 1.056.062 570.673 130.148 355.241 34% 
barn eldra en 7 ára 1.056.062 549.138 130.148 376.776 36% 

 

Dæmi í töflu 10 sýnir að fjölskylda A, með tekjur við lágmarkslaun, nær ekki að mæta 

dæmigerðu neysluviðmiði og vantar fjölskyldunni að minnsta kosti 34.254 kr. á mánuði ef 

barnið er á leikskólaaldri til að mæta dæmigerðum neysluútgjöldum. Upphæðin sem 

vantar hækkar í 45.482 kr. á mánuði í þeim tilvikum þar sem barnið er á grunnskólaaldri. 

Samtímis eiga hinar dæmigerðu fjölskyldur á bilinu 8% til 36% eftir af ráðstöfunartekjum 

að loknum greiðslu almennra útgjalda. 

Einstæðir foreldrar  

Í þessum undirkafla verða tekin dæmi um fjölskyldur sem samanstanda af einstæðu 

foreldri og einu barni. Í töflu 11 er dæmi um útreikning ráðstöfunartekna fyrir fjórar 

fjölskyldur sem eru samsettar af einstæðri móður með eitt barn sem ekki er skilgreint 

með umönnunarþarfir sem ná viðmiðum umönnunarflokka. Móðir í fjölskyldu H er með 

laun við lágmarkslaun, í fjölskyldu I með laun við neðri fjórðungsmörk, í fjölskyldu J með 
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laun við miðgildi launa og í fjölskyldu K með laun við efri fjórðungsmörk lágmarkslaun. Af 

mánaðar atvinnutekjum voru dregin 4% í lífeyrissparnað og staðgreiðsla skatta með teknu 

tilliti til persónuafsláttar. 

Eins og gert var í dæmum um fjölskyldur með giftu foreldrum voru til viðbótar við 

atvinnutekjur reiknaðar fjölskyldum barnabætur út frá tekjum móður með aðstoð 

reiknivélar barnabóta á vefsíðu ríkisskattstjóra (Ríkisskattstjóri, e.d.-b). Upphæð 

barnabóta þeim greiddum hefur verið skipt í 12 greiðslur til að finna mánaðarlega 

upphæð þeirra. Einnig var gert ráð fyrir því að fjölskyldurnar fái einfalt meðlag sem er 

34.362 kr. árið 2019. Þar sem að í fjölskyldunum er einvörðungu eitt barn eiga þær hvorki 

rétt á mæðra/feðralaunum né húsnæðisbótum þar sem gert er ráð fyrir að þær búi í eigin 

húsnæði. 

Tafla 11. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris með eitt barn 

Tegund tekna Fjölskylda H Fjölskylda I Fjölskylda J Fjölskylda K 

Atvinnutekjur móður 317.000 405.000 523.000 627.000 
Lífeyrissparnaður -12.680 -16.200 -20.920 -25.080 
Staðgreiðsla skatta -55.969 -87.176 -129.021 -165.902 
Tekjur foreldris eftir skatt 248.351 301.624 373.059 436.018 

Einfalt meðlag 34.362  34.362  34.362  34.362  
Barnabætur 31.878 28.358 22.668 16.948 
Barnabætur viðbót v. barna 

yngri en 7 ára 10.987 7.467 2.747 0 

Ráðstöfunartekjur samtals ef 
barn yngra en 7 ára 325.578  371.811  432.836  487.328  

Ráðstöfunartekjur samtals ef 
barn eldra en 7 ára 314.591  364.344  430.089  487.328  

 

Í töflu 12 er tekið dæmi um ráðstöfunarfé sömu fjölskyldna og í töflu 11 með tilliti til tekna 

og dæmigerðs neysluviðmiðs. Þegar neysluviðmiðið hefur verið dregið frá 

ráðstöfunartekjum fjölskyldna, kemur í ljós að einungis fjölskylda K með tekjur við efri 

fjórðungsmörk hefur efni á dæmigerðum mánaðarlegum útgjöldum.  
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Tafla 12. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris með eitt barn að 
frádregnum dæmigerðum útgjöldum 

 

Ráðstöfunar-
tekjur Neysluviðmið 

Ráðstöfunarfé 
eftir dæmigerð 

útgjöld 

Hlutfall af 
ráðstöfunar-
tekjum eftir 

útgjöld 

Fjölskylda H     
barn yngra en 7 ára  325.578 454.766 -129.188 -39.7% 

barn eldri en 7 ára  314.591 444.842 -130.251 -41.4% 

Fjölskylda I     

barn yngra en 7 ára  371.811 454.766 -82.955 -22.3% 

barn eldra en 7 ára  364.344 444.842 -80.498 -22.1% 

Fjölskylda J     

barn yngra en 7 ára  432.836 454.766 -21.930 -5.1% 

barn eldra en 7 ára  430.089 444.842 -14.753 -3.4% 

Fjölskylda K     

barn yngra en 7 ára  487.328 454.766 32.562 6.7% 

barn eldra en 7 ára  487.328 444.842 42.486 8.7% 

 

Tafla 13. sýnir dæmi um ráðstöfunartekjur miðað við sömu tekjur foreldra en að 

viðbættum fjárhagslegum stuðningi fyrir barn með hámarks umönnunargreiðslur, 70% í 

umönnunarflokki 3. Einungis fjölskylda H á rétt á endurgreiðslu útgjalda vegna lyfja og 

lækniskostnaðar ef hann fer yfir 0,7% af tekjum á þriggja mánaða tímabili. 

Tafla 13. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris með eitt barn í 
umönnunarflokki 3. 

Tegund tekna Fjölskylda H Fjölskylda I Fjölskylda J Fjölskylda K 

Tekjur foreldris eftir skatt 248.351  301.624  373.059  436.018  

Einfalt meðlag  34.362  34.362  34.362  34.362  

Barnabætur  31.878  28.358  22.668  16.948  
Barnabætur viðbót v. barna yngri 

en 7 ára  10.987  7.457  2.747   
Umönnunarbætur 70%  130.748  130.748  130.748  130.748  
Endurgreiðsla útgjalda v. lyfja og 

læknisþjónustu  − − − 

Opinber stuðningur samtals ef 
barn yngra en 7 ára 207.975  200.925  190.525  182.058  

Opinber stuðningur samtals ef 
barn eldra en 7 ára 196.988  193.468  187.778  182.058  

Ráðstöfunartekjur ef barn yngra 
en 7 ára 456.326  502.549  563.584  618.076  

Ráðstöfunartekjur ef barn eldra 
en 7 ára 445.339  495.092  560.837  618.076  
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Í töflu 14 má sjá dæmi um upphæðir sem fjölskyldur eiga eftir af 

ráðstöfunartekjum þegar áætlað neysluviðmiðið hefur verið dregið frá. Líkt og í dæminu 

í töflu 10, þar sem reiknaðar voru ráðstöfunartekjur fyrir hjón, verður hér einnig bætt við 

neysluviðmið, upphæð umönnunargreiðslna fyrir barn í umönnunarflokki 3. Dæmið í töflu 

14 sýnir að einungis fjölskylda J, samsett af einstæðri móður með tekjur við efri 

fjórðungsmörk og með eitt barn með CP, nær viðmiðum um dæmigerð neysluviðmið. Á 

meðan vantar fjölskyldu K, einstæðri móður á lágmarkslaun 125.588 kr. ef barn er yngra 

en 7 ára og 129.651 kr. ef barnið er eldra en 7 ára á mánuði til að ná viðmiðunum. Frekari 

sundurliðun og upphæðir má sjá í töflu 14. 

 

Tafla 14. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris með barn í 
umönnunarflokki 3 að frádregnum dæmigerðu útgjöldum 

 

Ráðstöfunar-
tekjur 

Neyslu-
viðmið 

Umönnunar
greiðslur 

Ráðstöfunar- 
fé eftir 

dæmigerð 
útgjöld 

Hlutfall af 
ráðstöfunar-

tekjum 
eftir útgjöld 

Fjölskylda K      
barn yngra en 7 ára  456.326 451.766 130.148 -125.588 -28% 

barn eldra en 7 ára  445.339 444.842 130.148 -129.651 -29% 
Fjölskylda H      

barn yngra en 7 ára  502.549 451.766 130.148 -79.365 -16% 
barn eldra en 7 ára  495.092 444.842 130.148 -79.898 -16% 
Fjölskylda I      

barn yngra en 7 ára  563.584 451.766 130.148 -18.330 -3% 

barn eldra en 7 ára  560.837 444.842 130.148 -14.153 -3% 

Fjölskylda J      

barn yngra en 7 ára  618.076 451.766 130.148 36.162 6% 

barn eldra en 7 ára  618.076 444.842 130.148 43.086 7% 

 

 

Í næstu tveimur töflum eru skoðaðar ráðstöfunartekjur umgengnisforeldra sem í þessum 

dæmum eru feður þar sem faðir H er með lágmarkslaun, faðir I er með tekjur við neðri 

fjórðungsmörk, faðir J með miðgildi launa og faðir K með tekjur við efri fjórðungsmörk. 

Dregið hefur verið frá ráðstöfunartekjum þeirra einfalt meðlag, 4% í lífeyrissparnað og 

staðgreiðsla skatta með teknu tilliti til persónuafsláttar. Vegna þess að þeir eru ekki 

lögheimilis foreldrar barnanna, eiga þeir ekki rétt fjárhagsstuðningi vegna framfærslu 

þeirra. Í töflu 15 má sjá dæmi um ráðstöfunartekjur ofangreindra umgengnisfeðra. 
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Tafla 15. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur umgengnisforeldris 

Tegund tekna Faðir H Faðir I Faðir J Faðir K 

Atvinnutekjur föður 317.000  430.000 543.000  716.000 

Lífeyrissparnaður -12.680 -17.200 -21.720  -28.640 

Staðgreiðsla skatta -55.969 -96.041 -136.114 -197.464 

Einfalt meðlag  -34.362 -34.362  -34.362 -34.362  

Ráðstöfunartekjur 
samtals  

213.989 282.397  350.804 455.534 

 

Í töflu 16 hefur dæmigert neysluviðmið, þar sem gert er ráð fyrir að barn dvelji hjá 

umgengnisforeldri í að minnsta kosti 8 daga á mánuði, verið dregið frá ráðstöfunartekjum 

feðra.  

 

Tafla 16. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur umgengnisforeldris að frádregnum 
dæmigerðum útgjöldum 

 
Ráðstöfunar-

tekjur Neysluútgjöld 

Ráðstöfunar-
tekjur eftir 

útgjöld 

Hlutfall af 
ráðstöfunartekjum 

eftir útgjöld 

Faðir H     

barn yngra en 7 ára 213.989  424.151  -210.162  -98% 

barn eldra en 7 ára 213.989  420.542  -206.553  -97% 

Faðir I     

barn yngra en 7 ára 282.397  424.151  -141.754  -50% 

barn eldra en 7 ára 282.397  420.542  -138.145  -49% 
Faðir J     
barn yngra en 7 ára 350.804  424.151  -73.347   -21% 
barn eldra en 7 ára 350.804  420.542  -69.738  -20% 
Faðir H     
barn yngra en 7 ára  455.534  424.151  31.383  7% 
barn eldra en 7 ára 455.534  420.542  34.992  8% 

 

 

Þrátt fyrir að enginn aukakostnaður umfram dæmigert neyslu- og húsnæðisviðmið hafi 

verið dregið frá ráðstöfunartekjum dæmigerða umgengnisforeldra, sýnir dæmið að þeir 

eiga í miklum erfiðleikum með að mæta þeim dæmigerðum viðmiðum. Einungis 

umgengnisforeldri með tekjur við efri fjórðungsmörk á tekjuafgang eftir greiðslu útgjalda. 

Fjölskyldur með foreldragreiðslur 

Í þessum undir kafla verða tekin dæmi um fjölskyldur sem fá greiddar foreldragreiðslur. Í 

töflu 17 er dæmi um ráðstöfunartekjur fjögurra dæmigerða fjölskyldna sem skipa gifta 

foreldra með barn í umönnunarflokki eitt. Gert er ráð fyrir að móðir hafi verið utan 
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vinnumarkaðar lengur en sex mánuði sökum umönnunarþarfa barns og fái greiddar 

foreldragreiðslur í formi grunngreiðslna. Faðir í fjölskyldu H er með tekjur við 

lágmarkslaun, í fjölskyldu E er faðir með laun við neðri fjórðungsmörk, í fjölskyldu F við 

miðgildi og í fjölskyldu G við efri fjórðungsmörk. Allar fjölskyldurnar fá 

umönnunargreiðslur og eiga rétt á tekjutengdum barnabótum. Fjölskylda E, F og H geta 

einnig átt rétt á endurgreiðslu lyfja og læknisþjónustu ef þau útgjöld ná yfir 70% af tekjum. 

Fjölskylda F er hins vegar með of háar tekjur til þess að geta átt rétt á endurgreiðslu lyfja 

og læknisþjónustu. 

 

Tafla 17. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur foreldra með barn í umönnunarflokki 1 og 
móðir með foreldragreiðslur 

 Fjölskylda H Fjölskylda E Fjölskylda F Fjölskylda G 

Atvinnutekjur móður 0 0 0 0 

Foreldragreiðslur 258.607 258.607 258.607 258.607 

Lífeyrissparnaður -10.344 -10.344 -10.344 -10.344 

Staðgreiðsla skatta -35.261 -35.261 -35.261 -35.261 

Atvinnutekjur föður 317.000 430.000 543.000 716.000 

Foreldragreiðslur 0 0 0 0 

Lífeyrissparnaður -12.680 -17.200 -21.720 -28.640 

Staðgreiðsla skatta -55.969 -96.041 -136.114 -197.464 

Tekjur foreldra eftir skatt 461.353 529.761 598.168 702898 

Barnabætur 19.542 195.42 19.542 14.040 

Barnabætur viðbót v. barna 
yngri en 7 ára 

11.667 116.67 11.667 6.165 

Umönnunargreiðslur 85% 185.037 185.037 185.037 185.037 

Endurgreiðsla útgjalda v. lyfja 
og læknisþjónustu. 

√ √ √ - 

Opinber stuðningur samtals ef 
barn yngra en 7 ára 

216.246 216.246 216.246 192.606 

Opinber stuðningur samtals ef 
barn eldra en 7 ára 

204.579 204.579 204.579 186.441 

Ráðstöfunartekjur ef barn 
yngra en 7 ára 

677.599 746.007 814.414 895.504 

Ráðstöfunartekjur ef barn 
eldra en 7 ára 

665.932 734.340 802.747 889.339 

 

Í töflu 18 má sjá dæmi um ráðstöfunartekjur fjölskyldna úr töflu 17, þegar neysluviðmið 

hefur verið dregið frá. Eins og í fyrri dæmum um fjölskyldur sem fá umönnunargreiðslur, 

hefur upphæð þeirra verið dregin fá ráðstöfunartekjum. Dæmið sýnir að fjölskyldu H, þar 

sem faðir er með lágmarkslaun vantar á bilinu 78.111 kr. til 86.243 kr. á mánuði til að geta 

staðið undir dæmigerðum útgjöldum. Fjölskylda E nær ekki neysluviðmiðum heldur, hana 
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vantar 9.703 kr. þegar gert er ráð fyrir að barnið sé yngra en sjö ára, en fjölskyldan á 165 

kr. afgangs eftir dæmigerð útgjöld miðað við að barnið sé eldra en 7 ára.  

Tafla 18. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur hjóna með eitt barn í umönnunarflokki 1 
að frádregnum dæmigerðum útgjöldum þegar móðir fær foreldragreiðslur 

 
Ráðstöfunar-

tekjur 
Neyslu-
viðmið 

Umönnunar
greiðslur til 
frádráttar 

Ráðstöfunar
fé eftir 

dæmigerð 
útgjöld 

Hlutfall af 
ráðstöfunart
ekjum eftir 

útgjöld 

Fjölskylda H      

barn er yngra en 7 ára 677.599 570.673 185.037 -78.111 -11.5% 

barn er eldra en 7 ára 665.932 549.138 185.037 -68.243 -10.2% 

Fjölskylda E      

barn er yngra en 7 ára 746.007 570.673 185.037 -9.703 -1.3% 

barn er eldra en 7 ára 734.340 549.138 185.037 165 0.0% 

Fjölskylda F      

barn er yngra en 7 ára 814.414 570.673 185.037 58.704 7.2% 

barn er eldra en 7 ára 802.747 549.138 185.037 68.572 8.5% 

Fjölskylda G      

barn er yngra en 7 ára 895.504 570.673 185.037 139.794 15.6% 

barn er eldra en 7 ára 889.339 549.138 185.037 155.164 17.4% 

 

Í Töflu 19 er tekið dæmi um ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris utan vinnumarkaðar 

með foreldragreiðslur og einfalt meðlag. Í dæminu hér er það gefið að um sé að ræða 

einstæða móður með barn í umönnunarflokki eitt. Þar sem foreldragreiðslur eru 

skattskyldar hefur staðgreiðsla skatta verið dregin frá auk 4% í lífeyrissparnað. 

Fjölskyldunni hafa einnig verið reiknaðar umönnunargreiðslur og barnabætur. 

Tafla 19. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris með foreldragreiðslur 

Tekjur Upphæð 

Foreldragreiðslur 258.607 
Lífeyrissparnaður -10.344 
Staðgreiðsla skata -35.261 

Tekjur eftir skatt 213.002 

Umönnunargreiðslur 85% 185.926 
Einfalt meðlag 34.362 
Barnabætur 32.558 
Barnabætur viðbót v. barna yngri en 7 ára 11.667 

Opinber stuðningur samtals ef barn er yngra en 7 ára 264.513 

Opinber stuðningur samtals ef barn er eldra en 7 ára 252.846 

Ráðstöfunartekjur samtals ef barn er yngra en 7 ára 477.515 

Ráðstöfunartekjur samtals ef barn er eldra en 7 ára 465.848 
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Í töflu 20 er dæmi tekið um ráðstöfunartekjur þegar dæmigert neysluviðmið hefur verið 

dregið frá mánaðarlegum ráðstöfunartekjum móður. Dæmið sýnir að móðir með 

foreldragreiðslur í formi grunngreiðslna vanti á bilinu 160.177 kr. til 164.920 kr. í 

ráðstöfunartekjur til að gera náð dæmigerðu neysluviðmiði.  

 

Tafla 20. Dæmi um mánaðarlegar ráðstöfunartekjur einstæðs foreldris sem fær greiddar 
foreldragreiðslur að frádregnum dæmigerðum útgjöldum 

 

Ráðstöfunar-
tekjur einstæðs 

foreldris 
Neyslu-
viðmið 

Umönnunar-
greiðslur  

Ráðstöfunar-
tekjur eftir 

útgjöld 

Hlutfall af 
ráðstöfunar-
tekjum eftir 

útgjöld 

Ráðstöfunartekjur 
samtals ef barn 
yngra en 7 ára 

477.515 451.766 185.926 -160.177 -34% 

Ráðstöfunartekjur 
samtals ef barn 
eldra en 7 ára 

465.848 444.842 185.926 -164.920 -35% 

 

Í dæminu í töflu 20 má sjá að einstæðri móður vantar töluverða upphæð til að geta átt 

fyrir dæmigerðum útgjöld.  

5.3.3 Samantekt 

Í kaflanum hefur verið greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem tekin hafa verið 

fyrir dæmi um fjárstuðning vegna umönnunar barna með CP í umönnunarflokki eitt og 

þrjú út frá mismunandi fjölskyldugerðum. Samkvæmt fjölskyldu- og bótalíkani sem sett 

var fram, kemur í ljós að fjárstuðningurinn er breytilegur eftir forsendum og aðstæðum 

foreldra. Þegar ráðstöfunartekjur eftir dæmigerð útgjöld fjölskyldna, giftra foreldra með 

eitt barn í umönnunarflokki eitt eða þrjú, eru bornar saman við ráðstöfunartekjur 

fjölskyldna, giftra foreldra með ófatlað barn, kemur í ljós að hlutfallslega er opinber 

fjárhagsstuðningur hæstur til foreldra með lágmarkslaun og með barn á leiksskólaaldri. 

Þrátt fyrir slíkan stuðning náði engin fjölskylda með lágmarkslaun fjárhagslegu 

neysluviðmiði í þeim dæmum sem lögð voru til grundvallar rannsókninni.  

Opinber fjárhagsstuðningur virðist lækka eftir því sem atvinnutekjur dæmigerðra 

fjölskyldna eru hærri. Má þar nefna barnabætur sem eru tekjutengdar. Umönnunar- og 

foreldragreiðslur sem voru í dæmigerðum fjölskyldum voru í formi grunngreiðslna 
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stjórnast hins vegar af umönnunarflokki barnsins. Frekari sundurliðun á hlutfalli 

ráðstöfunartekna dæmigerðra fjölskyldna má sjá í töflu 21.  

 

Tafla 21. Hlutfall ráðstöfunartekna giftra foreldra að frádregnum dæmigerðum 
neysluútgjöldum, skipt eftir umönnunarflokkum og launum 

 

Engin umönnunar-
flokkur 

Umönnunar-
flokkur 3 

umönnunar-
flokkur 1 

Lágmarkslaun/ barn yngra en 7 ára -9% -7% -12% 
Lágmarkslaun/ barn eldra en 7 ára -7% -5% -10% 
    

Neðri fjórðungsmörk/ barn yngra en 7 ára 10% 8% -1% 
Neðri fjórðungsmörk/ barn eldra en 7 ára 13% 10% 0% 
    

Miðgildi/ barn yngra en 7 ára 25% 21% 7% 
Miðgildi/ barn eldra en 7 ára 28% 24% 9% 
    
Efri fjórðungsmörk/ barn yngra en 7 ára 38% 34% 16% 
Efri fjórðungsmörk/ barn eldra en 7 ára 41% 36% 17% 

 

Mynd 3 sýnir hlutfall ráðstöfunartekna giftra foreldra með barn í umönnunarflokki 1 og 3 

eftir dæmigerð neysluútgjöld samanborið við ráðstöfunartekjur giftra foreldra með barn 

ekki í umönnunarflokki. Á myndinni má sjá að hlutfall ráðstöfunartekna að frádregnum 

dæmigerðum útgjöldum hækka eftir atvinnutekjum foreldra en foreldrar barna, hvort 

sem barnið stendur utan við umönnunarflokk eða ekki, eru með lágmarkslaun, ná ekki að 

greiða fyrir dæmigerð neysluútgjöld. Á myndinni má einnig sjá að fjölskyldurnar með börn 

í umönnunarflokki hafa lægra hlutfall af ráðstöfunartekjum eftir útgjöld en fjölskyldur 

barna með barn sem er umönnunarþarfir miðað við umönnunarflokk.  



76 

 

Í þeim fjölskyldum þar sem skoðaðir voru einstæðir foreldrar, kemur í ljós að allar 

einstæðu mæðurnar fyrir utan þær sem voru með tekjur við efri fjórðungsmörk, náðu 

síður dæmigerðu neysluviðmiði. Verst komu út einstæðar mæður með barn í 

umönnunarflokki 1 og þær sem stóðu utan vinnumarkaðar ásamt einstæðum mæðrum 

með lágmarkslaun. Frekari sundurliðun má sjá á mynd 4.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Hlutfall ráðstöfunartekna dæmigerðra giftra foreldra að frádregnum dæmigerðum 
útgjöldum 

Lág-
marks-
laun:
barn

yngra en
7 ára

Lág-
marks-
laun:
barn

eldra en
7 ára

Neðri
fjórð-
ungs-
mörk:
barn

yngra en
7 ára

Neðri
fjórð-
ungs-
mörk:
barn

eldra en
7 ára

Miðgildi:
barn

yngra en
7 ára

Miðgildi:
barn

eldra en
7 ára

Efri
fjórð-
ungs-
mörk:
barn

yngra en
7 ára

Efri
fjórð-
ungs-
mörk:
barn

eldra en
7 ára

Umönnunarflokkur 3 -7% -5% 8% 10% 21% 24% 34% 36%

umönnunarflokkur 1 -12% -10% -1% 0% 7% 9% 16% 17%

engin umönnunarflokkur -9% -7% 10% 13% 25% 28% 38% 41%
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Staða umgengnisforeldra sem í þessum fjölskyldu- og bótalíkönum voru feður, sýnir 

einnig að fjárhagsleg staða þeirra er ekki góð. Einungis feður með tekjur við efri 

fjórðungsmörk launa ná dæmigerðum neysluviðmiðum. Mikilvægt er að vekja athygli á 

að dæmigerð neysluviðmiðið endurspeglar ekki þarfir ákveðinna fjölskyldna. Tilgangur 

þeirra er að gefa ákveðinn ramma og eru þau reiknuð út frá meðaltali miðað við hóflega 

neyslu. Aðgengilegar upplýsingar um aukin útgjöld sem fjölskylda getur þurf að greiða í 

tengslum við fötlun barna, voru ekki til staðar við vinnslu þessara bótalíkana. Þess vegna 

var upphæð umönnunargreiðslna bætt við upphæð neysluviðmiðs, þar sem hún á að 

mæta hluta kostnaðar sem fylgir umönnun fatlaðs barns. Fjölskyldu- og bótalíkanið í 

þessari rannsókn takmarkast af þessu og getur því ekki endurspeglað raunveruleg 

neysluútgjöld einstakra fjölskyldna. Notkun líkananna með þessum hætti, var ætlað að 

varpa ljósi á mögulega stöðu fjölskyldna barna með CP miðað við ákveðnar forsendur og 

gefa þannig innsýn í stöðu fjárhagsmála. 
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umönnunarflokkur 1 -34% -35%
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Mynd 4. Hlutfall ráðstöfunartekna dæmigerða einstæðra mæðra að frádregnum dæmigerðum 
útgjöldum 
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6 Umræður og lokaorð 

Alþjóðlegir mannréttindasamningar eiga það sammerkt að undirstrika mikilvægi 

stuðnings hins opinbera við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Það er því mikilvægt í 

samhengi við auknar kröfur um jafnrétti og mannréttindi að rannsóknarsamfélagið rýni 

stuðningsúrræði og hvað, hvernig og hvaða þjónusta er veitt. CP er skerðing sem er 

algengasta ástæða hreyfihömlunar barna. Því má leiða að því líkur að töluverður fjöldi 

fólks hafi persónulega reynslu af lífi og áskorunum sem fjölskyldur barna með skerðinguna 

kunna að takast á við.  

Málefni fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra í ljósi fjárhagslegs stuðnings hins 

opinbera er rannsóknarefni þessarar eigindlegu rannsóknar. Markmið hennar var að 

kanna umfang fjárhagslegs stuðnings velferðarkerfisins á Íslandi til foreldra og barna 

þeirra sem greinast með CP. Þá var markmiðið að kanna hvort sá stuðningur nægði til að 

fjölskyldan ætti fyrir dæmigerðum útgjöldum. Í þessum kafla mun höfundur ræða 

niðurstöður rannsóknarinnar með teknu tilliti til eftirfarandi rannsóknarspurninga: 

1. Hvaða fjárhagslegan stuðning veitir íslenskt velferðarkerfi foreldrum barna 

með CP og hvernig er sá stuðningur skilyrtur? 

2. Duga ráðstöfunartekjur foreldra barna með CP fyrir dæmigerðum útgjöldum? 

 

Hvaða fjárhagslegan stuðning veitir íslenskt velferðarkerfi foreldrum barna með CP og 
hvernig er sá stuðningur skilyrtur? 

Samkvæmt Efnahags- og framfarastofnun OECD er meginhlutverk velferðarkerfa í 

málefnum fatlaðs fólks að stuðla að inngildingu þess í samfélaginu og gera því betur kleift 

að taka virkan þátt (OECD, 2003). Þegar litið er til annarra Norðurlanda kemur í ljós að 

útfærsla þess stuðnings sem veittur er fjölskyldum fatlaðra barna er misjöfn milli 

landanna. Þá hafa rannsóknir sýnt að foreldrar fatlaðra barna telji að sá stuðningur sem 

þeim er veittur sé ekki fullnægjandi. Foreldrar telja sig fá takmarkaðar upplýsingar um 

stuðning sem stendur þeim til boða, auk þess sem flókið sé að nálgast slíkar upplýsingar. 

Þá stjórnist stuðningur fremur af greiningu heilsuvanda en ekki af þörfum barnsins og 
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fjölskyldunnar (Ashum og Nidhi, 2004; Dantas o.fl., 2012; Davis o.fl., 2010; Dezoti o.fl., 

2015). 

Reynslu fjölskyldna eins og hún birtist í ofangreindum rannsóknum má setja í 

samhengi við sjónarhorn kerfiskenninga sem leggja áherslu á fjöllaga skilning og hvernig 

margir þættir í lífi fólks móti reynsluheim þess og daglegt líf. Velferðarskipan og það 

hvernig opinber stuðningur er formaður er einn áhrifaþáttur og sá sem hefur hvað mest 

áhrif á líf einstaklinga. Í ljósi þess eru gagnrýnisraddir foreldra fatlaðra barna gagnvart 

reynslu þeirra á framkvæmd opinbers stuðnings vel skiljanlegar.  

Kerfiskenningar leggja áherslu á gagnvirkni kerfa sem að einstaklingum koma. Því 

geta áhrif óánægju á einu sviði haft djúpstæð áhrif á önnur kerfi til að mynda á samband 

við maka og fjölskyldukerfið í heild og því haft áhrif á hjónaband og fjölskylduna alla. Auk 

þess, eins og komið hefur fram, er fjölskylda mikilvægur hluti nærkerfis fatlaðra barna. 

Því er mikilvægt að fyrirbyggja álag í tengslum við stuðning velferðarkerfis sem foreldrar 

fatlaðra barna hafa lýst, til að draga úr hættu á að það hafi áhrif á virkni fjölskyldunnar og 

lífsgæði. Samkvæmt ICF flokkunarkerfinu er slíkt álag flokkað sem hindrun í umhverfi 

barns sem hefur áhrif á daglegt líf þess, velferð og heilsufar.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að sá fjárhagslegi stuðningur sem 

íslenskt velferðarkerfi veitir fjölskyldum barna með CP er skráður víða í íslenskri löggjöf. 

Stuðningurinn er háður ýmsum skilyrðum og er veittur af ólíkum stofnunum á vegum ríkis 

og sveitarfélaga. Það hefur í för með sér að umsækjendur þurfa að fara á milli nokkurra 

stofnana ef þeir ætla að sækja um eða fá upplýsingar um stuðning sem stendur þeim til 

boða. Niðurstöðurnar sýna einnig að fjárhagsstuðningur sem ætlaður er framfærendum 

fatlaðra barna og stefnugreining náði til, er ekki veittur sjálfkrafa heldur þurfa foreldrar 

fatlaðra barna að sækja sérstaklega um og er hann í flestum tilvikum einungis veittur til 

ákveðins tíma í senn. Það leiðir af sér, að þegar tímabili fjárhagsstuðnings lýkur þarf að 

hefja umsóknarferlið aftur. Niðurstöðurnar gefa einnig vísbendingu um eins og fram hefur 

komið í öðrum íslenskum rannsóknum, að stuðningur velferðarkerfis til fatlaðra barna er 

mjög tengdur greiningu barns eða umönnunarmati Tryggingarstofnun ríkisins þar sem 

það hefur áhrif á upphæð umönnunargreiðslna, rétt til foreldragreiðslna og áhrif á 

stuðningsþjónustu sveitarfélaga.  
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Börn með CP lifa allt sitt líf með hreyfihömlun, hugsanlegum fylgikvillum eins og 

flogaveiki, þroskahömlun tjáskipta- og næringarvandamálum ásamt flóknum afleiddum 

skerðingum (Richards og Malouin, 2013). Ferlið eins og það er í núverandi mynd getur 

reynst foreldrum yfirþyrmandi, ekki síst ef fjárhagslegur stuðningur dugar ekki fyrir 

dæmigerðum neysluviðmiðum. Krafa um reglulega endurnýjun umsókna og kröfur um að 

þurfa stöðugt að sýna fram á útlagðan kostnað frá upphafi greiningar, eins og í tilfelli 

umönnunargreiðslna, er öráreiti aðgerð sem eykur álag og hefur neikvæð áhrif á 

fjölskylduna. Í samhengi við félagslega sjónarhornið á fötlun má túlka þessa kröfu sem 

kerfislæga hindrun í umhverfi fjölskyldu fatlaðs barns sem getur aukið álag og ýtt undir 

neikvæðar afleiðingar skerðingar. 

 

Duga ráðstöfunartekjur foreldra barna með CP fyrir dæmigerðum útgjöldum? 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun bentir á að fjölskyldur þar sem meðal heimilismanna eru 

fatlaðir einstaklingar eru líklegri til að lifa við fátækt sökum lægri tekna og þeirra 

mánaðarlegu útgjalda sem eru tilkomin vegna fötlunarinnar (WHO, 2011). Þess vegna er 

talið að fatlað fólk og öryrkjar þurfi hærri tekjur en aðrir hópar samfélagsins til að njóta 

sömu lífskjara (National Disability Authority, 2004). Erlendar athuganir á neysluútgjöldum 

foreldra sem ala upp fatlað barn, hafa sýnt að sérstakar þarfir barnsins eins og viðeigandi 

aðlögun heimilisins, lyf, og meðferðir fela í sér mikinn fjárhagskostnað sem getur verið 

allt að þrisvar sinnum hærri en í fjölskyldum ófatlaðra barna (Parish og Cloud, 2006).  

Á Íslandi geta foreldrar barna með CP átt rétt á umönnunargreiðslum, 

foreldragreiðslum, styrki vegna útvegaðar hjálpartækja og bílakaupa, endurgreiðslu 

vegna lyfja- og ferðakostnaðar auk þeirra almennu fjölskyldubóta sem aðrar íslenskar 

fjölskyldur geta átt rétt á að uppfylltum vissum skilyrðum. Þrátt fyrir það benda 

niðurstöður fjölskyldu- og bótalíkana í þessari rannsókn til þess að fjárhagsleg staða 

íslenskra barnafjölskyldna miðað við dæmigert neysluviðmið sé viðkvæm. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að ráðstöfunartekjur foreldra með lágmarkslaun 

og í mörgum dæmum þegar um hærri laun er að ræða, að teknu tilliti til opinbers 

fjárstuðnings duga ekki fyrir dæmigerðum útgjöldum hvort sem um ræðir giftra eða 

einstæða foreldra. Athugun á ráðstöfunartekjum giftra foreldra með barn í 

umönnunarflokki 1 og 3 leiddi í ljós að ávallt hafa foreldrar þar sem barn er með 
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skilgreindar umönnunarþarfir samkvæmt umönnunarmati, lægri ráðstöfunartekjur að 

frádregnum dæmigerðum neysluútgjöldum samanborið við giftra foreldra með sömu 

atvinnutekjur og barn sem ekki er með skilgreindar umönnunarþarfir sem ná viðmiðum 

umönnunarflokka. 

Í þeim dæmum sem skoðaðar voru einstæðar mæður sem börn hafa lögheimili hjá 

og feður sem börn hafa umgengni við, leiddi fjölskyldu- og bótalíkön í ljós að þau þurfa að 

hafa að lágmarki tekjur við efri fjórðungsmörk til að eiga fyrir dæmigerðum útgjöldum. 

Þær einstæðar mæður sem fengu foreldragreiðslur í staðinn fyrir atvinnutekjur komu afar 

illa út úr bótalíkönum þar sem þær vantar um það bil 35% hærri ráðstöfunartekjur eða 

um 160.177 kr. á mánuði svo að tekjur þeirra dygðu fyrir dæmigerðu neysluviðmiði. Út 

frá þeim niðurstöðunum má draga þá ályktun að opinber fjárstuðningur til foreldra barna 

með CP dugi ekki til fyrir dæmigerð neysluviðmið ef foreldrar hafa lágar eða engar 

atvinnutekjur.  

Mikilvægt er að nefna að dæmigert neysluviðmið sem notað var við framkvæmd 

á fjölskyldu- og bótalíkön náði ekki yfir öll þau útgjöld sem geta skapast vegna fötlunar 

barns og má skilgreina það sem ákveðinn veikleika rannsóknarinnar. Hugfast þarf að hafa 

að mögulega þarf fjölskylda barns með fjölþættar skerðingar að vera í aðgengilegri íbúð 

sem þarf að aðlaga svo að hún henti þörfum barnsins og fjölskyldunnar. Slík fjölskylda 

getur þurft að gera ráð fyrir rými fyrir sérstakt rúm, hjólastóla aðgengi, aðlögun á 

baðherbergi og salerni, mögulegum loftlyftubúnaði ásamt öðrum hjálpartækjum sem 

ætlað er til að auka færni barns, auðvelda umönnun og stuðla að þátttöku í daglegu lífi. 

Húsnæðiskostnaður getur af þeim sökum í einhverjum tilfellum verið hærri. Auk þess mun 

fjölskylda þar sem barn styðst við hjálpartæki að öllum líkindum að eiga stærri bíl. Þegar 

barnið vex úr grasi gæti það þurft séraðlagaðan bíl sem hefur bæði hærra kaupverð og 

meiri viðhaldskostnað en hefðbundinn fólksbíll. Það má því áætla að mánaðarleg útgjöld 

fjölskyldna barna með fjölþættar skerðingar eru hærri en þau sem áætluð voru í þessari 

rannsókn. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa samt sem áður vísbendingu um að tilteknar 

fjölskyldur fatlaðra barna á Íslandi búa við fátækt sem samkvæmt skilgreiningu 

Sameinuðu þjóðanna er það ástand sem skapast þegar með tekjum fjölskyldunnar tekst 

henni ekki að uppfylla neysluviðmið viðkomandi ríkis (UNESCO, e.d). 
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Íslenska velferðarkerfið og hvernig það útfærir stuðning til fjölskyldna fatlaðra 

barna, er í ósamræmi við norræna velferðarlíkanið sem leggur áherslu á velferð 

barnafjölskyldna og á að tryggja öllum þegnum samfélagsins ákveðna félagslega vernd og 

jöfn tækifæri. Niðurstöður benda sterklega til að endurskoða þurfi stuðning til foreldra 

fatlaðra barna, ekki síst í ljósi þess að Ísland vill löggilda Samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks en eins og fram kom í inngangi ritgerðarinnar, undirstrikar 

samningurinn það að fjölskylda er undirstaða samfélagsins og ber stjórnvöldum skylda til 

að veita henni viðeigandi stuðning svo að fatlaðir einstaklingar geti notið mannréttinda 

til jafns við aðra þegna. 

Höfundur rannsóknarinnar vonar að rannsóknin muni vekja athygli á þessu 

viðfangsefni og verði hvatning til frekari rannsókna á þessu sviði. Þar sem 

framtíðarrannsóknarefni gæti til dæmis verið að skoða nánar og leggja mat á 

viðbótargjöld foreldra barna með CP.  
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Stjórnmál og stjórnsýsla, 2(12), 443-466. 
doi:http://dx.doi.org/10.13177/irpa.a.2016.12.2.12 

Ginsberg, L. H. og Miller-Cribbs, J. (2005). Understanding social problems, policies, and 
programs (4 útgáfa). Columbia, South Carolina: Univ of South Carolina Press.  

Guðný Björk Eydal og Steinunn Hrafnsdóttir. (2017). Velferðarríkið og hin íslenska leið: 
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