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Ágrip 

Er hægt að mæta óskum þjónustunotenda í búsetuþjónustu? Er lokaritgerð höfundar til 

B.A. prófs við Menntavísindasvið í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands á vorönn 

2009. 

Ritgerðin er fræðileg og fjallar um búsetuúrræði og valmöguleika þeirra sem sækja um 

búsetuþjónustu. Höfundur skoðaði aðallega verklag tveggja svæðisskrifstofa, hjá 

Svæðisskrifstofu Reykjaness og Svæðisskrifstofu Suðurlands. Markmiðið er að beina 

sjónum að því eins og titill ritgerðar gefur til kynna hvort hægt er að mæta óskum fatlaðs 

fólks í búsetuþjónustu. Skoðuð eru búsetuform sem bjóðast fötluðu fólki ásamt því 

umsóknarferli sem við þarf að hafa. Til að glöggva sig betur á þeim aðstæðum sem fatlað 

fólk stendur frammi fyrir verða tilbúnar dæmisögur birtar sem eiga sér hliðstæður í 

raunveruleikanum. Sögurnar eru mismunandi en í þeim er horft til þess hvort að notendur 

þjónustunnar eigi þess kost að geta valið sjálfir um búsetuúrræði. En reynt er að mæta 

þörfum umsækjenda um búsetuþjónustu en hindranir sem verða á vegi þeirra eru 

margvíslegar og ekki alltaf hægt að mæta óskum þjónustunotenda. 
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Inngangur 

Við búum í samfélagi þar sem gert er ráð fyrir að allir hafi jafnan rétt en ákveðnir 

þjóðfélagshópar hafa átt undir högg að sækja þegar kemur að jöfnum rétti, þar á meðal 

fatlað fólk. Áherslur hafa verið í auknum mæli á mannréttindi og samfélagsleg viðhorf 

þeim til handa. Með tilkomu sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 

stefnumótunar félagsmálráðuneytisins hafa réttindi þeirra aukist. Þeir sem starfa að 

málefnum fatlaðra hafa í ríkum mæli farið að vinna eftir þessum áherslum. Hefur vinna 

þessi verið komin fram úr því sem lagaramminn segir til um, sem mótar þjónustu í 

málefnum fatlaðra. Sú nýja sýn á fötlun felst í auknum réttindum fatlaðs fólks og þátttöku 

þess í samfélaginu sem felst í að fatlað fólk eigi að hafa sömu tækifæri og ófatlað fólk til 

að hafa stjórn á eigin lífi.  

Ef horft er um öxl, og sú þróun skoðuð sem hefur orðið á búsetumálum fatlaðra á 

undanförnum áratugum, hafa breytingar verið í þá átt að fatlað fólk hefur flutt frá 

fjölmennum altækum stofnunum yfir í það að búa í íbúð úti í bæ og haldi heimili út af 

fyrir sig með utankomandi aðstoð. Því má áætla að valmöguleikar til búsetu hafi aukist 

og fatlað fólk geti í auknum mæli valið um búsetuhagi sína. En þegar betur er að gáð er 

það flókið og lengra ferli fyrir fatlað fólk sem þarf sértæka þjónustu. Þegar einstaklingur 

óskar er eftir búsetuþjónustu, er það fyrst á hendi sveitarfélaganna sem síðan vísar því 

áfram til svæðisskrifstofa. Þar er lögð inn umsókn um búsetuþjónustu og er ákveðin 

formfesta sem þarf að fylgja og fara þarf með allar umsóknir samkvæmt ákveðnu 

verklagi hjá svæðisskrifstofum. Þannig er tryggt að allar umsóknir fái sömu meðferð. 

Meta þarf stöðu umsækjanda og þjónustuþörf. Það mat byggir mikið á reynslu fagfólks 

sem leiðir síðan til úthlutunar á búsetuúrræði sem í boði er. Það eru ákveðnar hindranir 

sem auðvelda það ekki að fá þá búsetu sem einstaklingur óskar eftir. Það gerist í flestum 

tilvikum að einstaklingar lenda á biðlista þar sem fá úrræði eru í boði. En reynt er að 

mæta þörfum umsækjanda um búsetuþjónustu og eftir kostum eru byggð búsetuúrræði í 

samræmi við fyrirliggjandi þarfir. Uppbygging gengur oft hægar en þarfir segja til um en 

það er þó breytilegt eftir landshlutum og skortur á fjármagni gerir það að verkum að ekki 

er hægt að mæta óskum þjónustunotenda. 
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Að flytja að heiman er stór áfangi í lífi hverrar manneskju. Við höfum ákveðnar 

vonir og væntingar um hvar við viljum búa og hvernig. Það er engin undantekning hjá 

fötluðu fólki, það hefur einnig sínar vonir og væntingar um búsetu. Í búsetuþjónustu 

hefur hugmyndafræðin verið að breytast í þá átt að fatlað fólk tekur meiri þátt í 

samfélaginu og að það hefur meiri áhrif á eigið líf en áður. Með nokkrum dæmisögum 

velti ég því fyrir mér hvort að staðan sé alltaf samkvæmt því sem hugmyndafræðin segir 

til um en framkvæmdin annað. Við eftirfarandi spurningum leita ég svara:  Hver eru 

úrræði einstaklings sem sækir um búsetuþjónustu? Er hægt að koma til móts við óskir 

hans? Í þessu sambandi leitast ég við að skoða hvernig íslenskur veruleiki er hjá fötluðu 

fólki sem þarf að nýta sér búsetuþjónustu. 

 

1. Kafli Stjórnkerfið og sáttmálar. Í þessum kafla skoða ég hvaða réttindi og 

skyldur stjórnvöld hafa gagnvart þegnum sínum. Þar er fjallað um mannréttindi og 

velferðarkerfi. Síðan er greint frá sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem tryggir réttindi 

fatlaðs fólks um jafna þátttöku í samfélaginu og stefnumótun félagsmálaráðuneytis sem 

nefnd er Mótum framtíð þjónustu við fötluð börn og fullorðna 2007 – 2016. En meðal 

annars er eitt af stefnumarkmiðum stefnumótunar í búsetu að fatlað fólk velji sjálft 

búsetuhætti sína og að þeir verði sem almennastir. Síðan eru þau lög og reglugerðir sem 

móta þjónustu í málefnum fatlaðs fólks og hlutverk og verkefni svæðisskrifstofa sem 

þjónustar málaflokkinn.  

2. kafli Fræðileg sýn og hugtök. Þessi kafli fjallar um fræðilegt sjónarhorn sem unnið er 

eftir í málaflokki fatlaðra en það er læknisfræðilegt sjónarhorn sem hefur lagt áherslu á 

líkamlegt ástand einstaklingsins og frávik. Hefur félagsfræðilegt sjónarhorn verið 

mótvægi við það sem hefur komið fram með áherslu á hvernig umhverfið getur komið til 

móts við einstaklinginn og dregið með því úr áhrifum skerðingarinnar. Síðan verður 

greint frá sjónarhorni sem við Íslendingar höfum verið að horfa á þar sem koma fram  

tengsl fatlaðs fólks við umhverfi sitt. Einnig að fötlun sé því afstæð og verði til í samspili 

einstaklings og umhverfis. Síðan koma útskýringar á þeim lykilhugtökum sem koma fyrir 

í þriðja og fjórða kafla.  

3. Kafli Þegar sótt er um búsetuþjónustu. Þessi kafla fjallar um þau búsetuform og úrræði 

sem bjóðast fötluðu fólki sem vill komast í búsetu og þeim nýjungum sem tengjast 
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breyttum áherslum í starfi með fötluðu fólki ásamt umsóknarferli á búsetuþjónustu hjá 

svæðisskrifstofum.  

4. kafli Sögur af fötluðu fólki. Í þessum kafla eru dæmisögur sex einstaklinga sem hafa 

óskað eftir búsetuþjónustu. Öll eru þroskahömluð og er þjónustuþörf þeirra mismunandi 

en öll þurfa þau stuðning og ráðgjöf við að halda heimili. Fjórar sögupersónurnar búa í 

mismunandi húsnæði á vegum svæðisskrifstofu en tvær búa í foreldrahúsum. Sögurnar 

eru mismunandi en í þeim er skírskotað til þess hvort að notendur þjónustunnar eiga þess 

kost að geta valið sjálfir um búsetuþjónustu. Allar sögurnar eru tilbúnar en eiga sér 

hliðstæður í raunveruleikanum og byggir höfundur þetta á mörgum dæmum sem hann 

sjálfur hefur kynnst ásamt því að fá upplýsingar frá fagfólki. 
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1. Stjórnkerfið og sáttmálar  
Mannréttindi snerta alla alls staðar og eru óháð tíma og rúmi og hafa áhrif á 

þróun. Í dag er víðtækari skilningur en áður á samspili mannréttinda, sjálfbærrar þróunar, 

öryggis og friðar. Áhersla er lögð á tengingu og samspil í eflingu mannréttinda, 

lýðræðisþróunar og réttarríkis.1 Flestar þjóðir búa við einhverskonar velferðarkerfi og eru 

það lífsskilyrði og lífshættir fólks sem móta velferðarkerfin. Með slíku kerfi er ríkisvaldið 

að láta sig varða lífskjör þegna sinna. 2 Í stjórnarskrá Íslands eru lög sem tryggja skyldur 

ríkisins við almenna borgara. Réttarstaða almennings er því nokkuð skýr og skilgreint er 

hvert fólk á að leita réttar síns.3 Löggjöf í málefnum fatlaðra hefur tekið miklum 

breytingum hér á landi. Allt fram til ársins 1936 var engin sérlöggjöf í málefnum fatlaðra. 

Almenn löggjöf um framfærslu náðu yfir málefni fatlaðra.4 En í dag höfum við sérlög um 

málefni fatlaðra sem koma til viðbótar almennri þjónustu sem sveitarfélögin veita. 

Sameinuðu þjóðirnar undirrituðu samkomulag um nýjan sáttmála til verndar réttindum 

fatlaðra einstaklinga. Einnig hefur félagsmálaráðuneytið gert drög að stefnumótun þar 

sem horft er til framtíðar frá 2007 til 2016. Hún hefur ekki verið samþykkt ennþá en þrátt 

fyrir það er farið að vinna eftir henni í málaflokknum. 

1.1 Mannréttindi og velferðarkerfið 
Á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 10. desember 1948 var samþykkt 

Mannréttinda yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Hún er grundvöllur allra þeirra yfirlýsinga, 

samþykkta og samninga sem Sameinuðu þjóðirnar hafa mótað. Yfirlýsingin telst ekki 

vera þjóðréttarsamningur í hefðbundnum skilningi þess hugtaks og er því ekki bindandi 

að lögum fyrir aðildarríki Sameinuðu þjóðanna. En hún hefur engu síður haft táknrænt 

gildi og fylgja flestar stjórnarskrár sem settar hafa verið eftir 1948 meginreglum 

Mannréttindayfirlýsingarinnar.5 Í dag er víðtækari skilningur en áður á samspili 

mannréttinda, sjálfbærrar þróunar, öryggis og friðar. Áhersla er lögð á tengingu og 

                                                 
1 Utanríkisráðuneytið, 2007.bls.6 
2 Stefán Ólafsson, 1999, bls 17 -18 
3 Bragi Guðbrandsson, 1991, 328 -329 
4 Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 106 
5 Brynhildur G. Flóvent, 2004, bls. 22 
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samspil í eflingu mannréttinda, lýðræðisþróunar og réttaríkis.6 Mannréttindi snúast fyrst 

og fremst um skyldur stjórnvalda á milli landa eða gagnvart þegnum landsins og 

ávinningur af því að nota mannréttindanálgun í hagsmunabaráttu mannréttinda er að hún 

nær til allra og snýst um að uppfylla gæði en ekki magn. Mannréttindi standa af sér 

tímasveiflur og eru tvíþætt; annars vegar griðaréttur sem á að tryggja þegnum vernd fyrir 

yfirgangi stjórnvalda eins og borgaraleg réttindi og sjálfræði og rétt þegna til að lifa lífi 

sínu án ótta við afskipti stjórnvalda. Hins vegar er það gæðaréttur en hann er til að 

tryggja öllum þegnum ákveðin lífsgæði frá hendi stjórnvalda. Eins og félagsleg og 

menningarleg réttindi og rétt þegna til að fá aðstoð þeirra til að lifa lífi sem er þeim 

samboðið.7  

Flest allar þjóðir búa við einhverskonar velferðarkerfi og með slíku kerfi láta 

stjórnvöld sig miklu varða lífskjör þegna sinna. Lífsskilyrði og lífshættir hverrar þjóðar 

móta velferðarkerfið og er það sá þáttur ásamt atvinnu sem hefur mest áhrif á lífskjör 

fólks.8 Með hugtakinu velferð er ekki einungis átt við efnahagsleg gæði heldur er verið að 

höfða til víðtækari skilgreiningar á lífsgæðum.9 Velferðarsamfélag þarf að uppfylla 

grundvallarþætti sem falla undir velferð. Samfara þessu er einnig aukin áhersla á ýmis 

félagsleg gæði, svo sem jafnrétti, samfélagsþjónustu og menningarlega fjölbreytni.10 

Í stjórnarskrá Íslands eru lög sem tryggja skyldur stjórnvalda við almenna borgara og er 

réttarstaða almennings því nokkuð skýr. Markmið laga er að samfélagið hafi skyldum að 

gegna við þegna sína og grípi til ráðstafana til að tryggja afkomu þeirra þannig að 

grundvallarþörfum í félagslegu og efnalegu tilliti sé fullnægt. Með þessu er 

velferðarsjónarmiðið haft í fyrirrúmi að koma til móts við ólíkar þarfir einstaklinga.11  

Nokkur grundvallarmannréttindi eru vernduð í stjórnarskrá Íslenska lýðveldisins. 

Dæmi um þau eru trúfrelsi, ferðafrelsi, almenn jafnræðisregla, persónufrelsi, friðhelgi 

einkalífsins, félagsleg réttindi, réttindi til menntunar og vernd barna. Umrædd ákvæði 

stjórnarskrárinnar eru ólík og vernda rétt með mismunandi hætti og mæla fyrir um að 

ákveðin réttindi skuli tryggð með lögum án þess að skilgreina frekar efni þeirra. Á þetta 

                                                 
6 Utanríkisráðuneytið, 2007, bls.6 
7 Vilhjálmur Árnason, 2003, bls. 86 
8 Stefán Ólafsson, 1999, bls. 17 -18 
9 Bragi Guðbrandsson, 1991, bls. 328 - 329 
10 Stefán Ólafsson, 1999, bls. 17 -18 
11 Bragi Guðbrandsson, 1991, bls. 328 -329 
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við um ýmis félagsleg réttindi þar sem skyldur eru lagðar á löggjafann til að tryggja þeim 

sem þess þurfa félagslega aðstoð, rétt til menntunar og fleira12. Löggjafi landsins er 

framkvæmd ríkisvaldsins, nefnd stjórnsýsla og meginaðili stjórnsýslunnar er ríkið. 

Opinber stjórnsýsla skiptir okkur öll máli, hún annast framkvæmd laga og reglna og 

starfar samkvæmt þeim. Einnig hefur löggjafinn falið öðrum aðilum framkvæmd 

stjórnsýslunnar öðrum en ríkinu, af þeim aðilum skipta sveitarfélögin lang mestu máli.13 

Lög um stjórnsýslu tóku gildi 1994 og voru þau að mestu reglur sem byggðu á óskráðum 

grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins. Með þeim var það lögbundið hvaða reglum á að 

fylgja þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldur manna. Þannig er þeim ætlað 

að tryggja sem best réttaröryggi í skiptum við hið opinbera; þ.e. ríki og sveitarfélög.14 

1.2 Lög og sáttmálar  
Í desember 2006 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samning um 

réttindi fatlaðs fólks sem er mikilvægt skref í réttindabaráttu fatlaðra og stefnir Ísland á 

að fullgilda samninginn. Í honum er tryggt að fatlaðir einstaklingar njóti sömu tækifæra 

og mannréttinda og aðrir þjóðfélagsþegnar. Markmiðið með þessum samningi er að 

stuðla að því að fatlaðir njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, 

jafnframt því að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir 

mannlegri reisn þeirra. Í 19. gr. sáttmálans sem ber yfir skriftina Að lifa sjálfstæðu lífi og 

án aðgreiningar í samfélaginu segir að þau ríki sem eru aðilar að samningnum 

viðurkenni rétt allra fatlaðra til jafns á við aðra til að lifa í samfélaginu og rétt til að velja 

og hafna. Það skulu gerðar árangursríkar og viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlaðir geti 

notið þessa réttar til fulls og stuðli að fullri þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar, meðal 

annars með því að tryggja að fatlað fólk fái tækifæri til þess að velja sér búsetustað og 

með hverjum og hvar þeir búi til jafns við aðra. Einnig að fatlað fólk þurfi ekki að eiga 

heima þar sem tiltekið búsetuform ríkir og að fötluðum verði veittur aðgangur að margs 

konar samfélagsaðstoð á borð við heimaþjónustu, vist á dvalarheimili og annars konar 

                                                 
12 Utanríkisráðuneytið, 2007, bls. 6 
13 Rekstur og stjórnun sveitarfélaga, 1998, bls. 12 
14 Stjórnsýslulög nr.37/1993 
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aðstoð. Aðgangur að þeirri nauðsynlegu þjónustu til að geta lifað í samfélaginu án 

aðgreiningar og til að koma í veg fyrir einangrun þeirra og aðskilnað frá samfélaginu.15
 

Í stefnu félagsmálaráðuneytisins Mótum framtíð – þjónusta við fötluð börn og 

fullorðna 2007 til 2016 eru stefnumarkmiðin að fatlað fólk velji sjálft búsetuhætti sína og 

að þeir verði að jafnaði hliðstæðir því sem almennt gerist. Að þjónusta vegna búsetu sé 

sniðin að einstaklingsbundnum þörfum íbúans með hliðsjón af óskum hans og/eða 

aðstandenda. Hvati sé til eins mikils sjálfstæðs heimilishalds og kostur er og með því að 

auka frekari liðveislu og þróuð verði notendastýrð þjónusta þar sem notendur stýra sjálfir  

þjónustu sinni eftir þörfum og óskum.16 Einnig að auka skuli réttindagæslu og veita 

fötluðu fólki kost á talsmanni sem gætir hagsmuna þeirra. Með fræðslu og kynningu skal 

stefnt að því að reyna að breyta viðhorfi almennings til fatlaðs fólks og efla fagmenntun 

starfsfólks í þessum málaflokki. Stefnt er að því að árið 2012 verði 50 prósent af 

starfsfólki með einhvers konar fagmenntun sem varðar viðfangsefni þeirra.17 Í 

stefnumótuninni í kaflanum um þjónustu vegna búsetu er eitt af starfsmarkmiðum að: 

Hvatt verði til þess að fatlað fólk skapi sér búsetu með eins sjálfstæðum hætti og 

kostur er. Þannig verði efldur sjálfsákvörðunarréttur þess, stuðlað að 

valdeflingu, aukinni friðhelgi einkalífs og sjálfstæðum lífsháttum að öðru leyti. 

Þetta gildi jafnt um þá sem hafa litla, miðlungs eða mikla þörf fyrir þjónustu. 

Haft verði í huga að aukin ábyrgð á eigin lífi felur einnig í sér auknar kröfur og 

skyldur og „rétt“ til að gera mistök.18  

 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga hefur það að markmiði að tryggja 

fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla þannig að velferð íbúa á grundvelli 

samhjálpar. Skal það gert meðal annars með því að bæta lífskjör þeirra sem standa 

höllum fæti, og veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað 

atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi. Í framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að 

hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans 

og styrkja hann til sjálfshjálpar. Að veita skuli þjónustu, aðstoð og ráðgjöf í tengslum við 

                                                 
15 Félagsmálaráðuneytið, 2007 
16 Félagsmálaráðuneytið, 2006a, bls.63 
17 Félagsmálaráðuneytið, 2006b, bls.67 
18 Félagsmálaráðuneytið, 2006b, bls.19 
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meðal annars félagslega heimaþjónustu, þjónustu við fatlaða og húsnæðismál.19 Fyrstu 

almennu lögin um málefni fatlaðra tóku gildi árið 1984  og var þar fyrsta skilgreiningin á 

hugtakinu fötlun í íslenskum lögum.20 En í þeim segir að ,,orðið fatlaður í þessum lögum 

merkir þá sem eru andlega eða líkamlega hamlaðir.“21 Árið 1992 tóku gildi ný lög um 

málefni fatlaðra en í 1.gr. segir að: „Markmið þessara laga er að tryggja fötluðum jafnrétti 

og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa 

eðlilegu lífi.“ Með þessum lögum kom fram ný sýn og hugsun og meiri áhersla lögð á 

einstaka þætti. Áhersla var lögð á almenna þjónustu í stað sértækrar og í því felst að 

ávallt skuli leitast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt almennri löggjöf. Í lögum 

um málefni fatlaðra er einnig fjallað um stoðþjónustu og segir í 8.gr. að miða skal að því 

að gera fötluðu fólki kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Veita skal 

stoðþjónustu á hverju svæði með þeim hætti að það sem best henti hverjum stað og skal 

miðast við þarfir fatlaðs fólk á heimilum sínum sem felst í því að treysta möguleika þeirra 

til sjálfstæðs heimils halds. Einnig kemur fram í 25.gr. að: „Í sérstökum tilvikum skal 

veita fötluðum einstaklingum frekari liðveislu sem felur í sér margháttaða aðstoð við 

ýmsar athafnir daglegs lífs, enda sé hún nauðsynleg til að koma í veg fyrir dvöl á 

stofnun.“22 Í reglugerð um búsetu fatlaðra er kveðið á um frekari liðveislu. Að hún sé 

viðbótarþjónusta við þá lögbundnu almennu þjónustu sem fötluðum stendur til boða, svo 

sem félagsleg heimaþjónusta og heimahjúkrun. Kemur þetta einungis til álita að réttur til 

slíkrar þjónustu hafi verið fullnýttur. Þeir sem fá frekari liðveislu er fatlað fólk sem býr 

ekki á sambýli eða stofnun og að hinn fatlaði þurfi á aðstoðinni að halda meðal annars til 

að komast hjá því að búa á sambýli eða stofnun. Fer það eftir mati á þörf, röðun í forgang 

á svæðinu og eftir því fjármagni sem veitt er til málaflokksins af hálfu ríkisins. Aðstoð 

sem þessi tengist einstaklingum og þörf þeirra á hverjum tíma.23  

1.3 Svæðisskrifstofa 
Reglugerð um svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra segir til um stjórnsýslulega 

stöðu þeirra. Svæðisskrifstofur starfa skv. lögum nr.59/1992 um málefni fatlaðra og starfa 

                                                 
19 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr.40/1991 
20 Brynhildur G. Flóvenz, 2004, bls. 18 
21 Lög um málefni fatlaðra, nr.41/1983 
22 Lög um málefni fatlaðra, nr.59/1992 
23 Reglugerð um búsetu fatlaðra nr. 296/2002 
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þær í umboði félagsmálaráðuneytisins og eru ábyrgar gagnvart því í verkum sínum. 

Hlutverk og verkefni svæðisskrifstofa eru tilgreind í lögum og í reglugerð og segir í henni 

að á hverju starfssvæði málefna fatlaðra skal starfrækt svæðisskrifstofa. 

Svæðisskrifstofa hefur það hlutverk að safna upplýsingum um þörf fyrir þjónustu á 

hverjum tíma, meta þörf umsækjenda fyrir þjónustu og stuðning, gera áætlanir um 

framkvæmd þjónustunnar og að samræma þá þjónustu sem fötluðu fólki stendur til boða. 

Veitt er þjónusta í samræmi við lög og reglugerðir t.d. búsetuþjónusta, hæfing, dagvist, 

vernduð vinna, afgreiðsla styrkja skv. 27.gr. laga um málefni fatlaðra, ráðgjöf og 

leikfangasafnsþjónusta. Þá hafa starfsmenn skrifstofunnar eftirlit með aðgengismálum og 

gera tillögur til úrbóta þegar þörf er á. Svæðisskrifstofa ber fjárhagslega ábyrgð á rekstri 

heimila og stofnana fatlaðra sem eru á vegum ríkisins á svæðinu og skal árlega í 

fjárlagatillögum sínum áætla kostnað vegna stoðþjónustu skv. 8. gr. laga um málefni 

fatlaðra. Umsóknir um þjónustu á þjónustustofnunum fatlaðra eiga að berast 

svæðisskrifstofu skriflega. Ekki er heimilt samkvæmt lögum að ákveða búsetuform án 

þess að þörf hins fatlaða fyrir þjónustu hafi verið metin og hafa þarf samráð áður en 

ákvörðun um búsetu er tekin.24 Markmið með þjónustu svæðisskrifstofa málefna fatlaðra 

er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og 

að vinna að því að sköpuð séu þau skilyrði sem fatlað fólk þarf til að lifa eðlilegu lífi.25 

Fatlað fólk á rétt á allri almennri þjónustu á vegum ríkis og sveitarfélaga og ef 

einstaklingur þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings vegna fötlunar sinnar á hann rétt á 

þeirri þjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðra. Svæðisskrifstofan hefur því lögum 

samkvæmt yfirumsjón með allri félagslegri þjónustu ríkisins við fatlaða á svæðinu sbr. 

lög um málefni fatlaðra og önnur lög og reglugerðir þar um. Í 10.gr. reglugerðar um 

búsetu fatlaðra sem fjallar um ákvörðun um búsetu og þjónustu segir meðal annars að 

umsókn um búsetu skuli send til viðkomandi svæðisskrifstofu. Umsóknin telst aðeins gild 

að hún komi frá hinum fatlaða eða forráðamanni hans og skal svæðisskrifstofa sjá um að 

þjónustuþörf hins fatlaða sé metin áður en búseta er ákveðin. Einnig segir að ef 

viðkomandi búsetuúrræði er á vegum svæðisskrifstofu tekur svæðisskrifstofa ákvörðun 

um vistun. En ef búsetuúrræði er á vegum annars aðila en svæðisskrifstofu, þ.e. 

                                                 
24 Reglugerð um svæðisskrifstofur um málefni fatlaðra nr. 273/1993 
25 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 
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sveitarfélags, félagasamtaka eða sjálfseignarstofnunar skal alltaf leita eftir samráði við 

hinn fatlaða og væntanlegt sambýlisfólk hans.26   

1.4 Samantekt 
Af ofangreindri umfjöllun má sjá að mannréttindi snúast fyrst og fremst um 

skyldur stjórnvalda gagnvart þegnum sínum og að allir hafi jafnan rétt. Í velferðarkerfi 

eru það lífsskilyrði og lífshættir fólks sem eru mikilvægir fyrir lífskjör fatlaðs fólks. Í 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna og stefnumótun félagsmálaráðuneytisins er mikið horft til 

réttinda fatlaðs fólks um að hafa áhrif á eigið líf, efla sjálfsákvörðunarrétt þess og 

sjálfstæði í lífsháttum og jafna kjör þess í þjóðfélaginu. Lög og reglur í málefnum fatlaðra 

sem móta þjónustu við fatlað fólk eru sérlög sem tryggja réttindi sem ekki eru tryggð í 

almennum lögum. Þessi lög eru hins vegar orðin 17 ára gömul og sú þróun í 

búsetumálum komin langt fram úr þeim lögum og reglugerðum sem ramminn segir til 

um. En vinna er hafin samkvæmt hugmyndafræði þeirri sem sáttmálinn og stefnumótunin 

segir til um jafna rétt fatlaðs fólks og einnig að nýrri reglugerð um búsetu fatlaðra. 

Í öðrum kafla verður komið inn á þau fræðilegu sjónarhorn sem höfð hafa verið 

að leiðarljósi í vinnu í málaflokki fatlaðra og hugtök sem notast verður við síðar í 

ritgerðinni. 

                                                 
26 Reglugerð um búsetu fatlaðra nr. 296/2002 gr. nr. 10 
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2. Fræðileg sýn og hugtök  
Í þessum kafla verður fjallað um fræðilega sýn og hugtök í hugmyndafræði 

fatlaðra. Fram til þessa hefur ástand fatlaðs einstaklings verið skýrt út frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni. Andsvar við því er félagsfræðilegt sjónarhorn sem leggur áherslu á 

umhverfið og hvernig það getur komið til móts við einstaklinginn og dregið með því úr 

áhrifum skerðingarinnar.27 Í félagsfræðilega sjónarhorninu er lögð áhersla á nýja sýn á 

fötlun eins og aukin réttindi fatlaðs fólks og full þátttaka þess í samfélaginu. Þannig er 

hægt að auka lífsgæði og valdeflingu með auknum sjálfsákvörðunarrétti þeirra sem búa 

við fötlun. En samhliða því er lögð áhersla á að líta ekki á fatlað fólk sem veika 

einstaklinga, eða sem minna mega sín eins og læknisfræðilega sjónarmiðið hefur lagt 

áherslu á,  heldur sem fullgilda borgara með réttindi og skyldum sem því fylgja. 

2.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn 
Læknisfræðilegt sjónarhorn leggur áherslu á að greina fötlun sem líkamleg eða 

andleg afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf um meðhöndlun, meðferð, endurhæfingu 

eða umönnun. Litið er svo á að fötlunin feli í sér persónulegan harmleik, skerðingin er 

álitin uppspretta allra erfiðleika einstaklingsins og lítið eða ekkert tekið tillit til áhrifa 

umhverfis eða aðstæðna. Eftir að manneskja hefur hlotið læknisfræðilega greiningu er 

litið svo á að hún þarfnist afskipta sérfræðinga og gegnum tíðina hefur það verið algengt 

að fatlað fólk sé aðgreint frá venjulegu fólki og samfélaginu og sett á sérstakar stofnanir 

sem eru ætlaðar að þjóna því. 28 Beinist gagnrýni á læknisfræðilegt sjónarhorn gagnvart 

lagaramma í málefnum fatlaðra.  

2.2 Félagsfræðilegt sjónarhorn 
Í félagsfræðilegu sjónarhorni er gert ráð fyrir að vandi skerðingarinnar liggi ekki í 

einstaklingnum heldur samspil einstaklingsins og þess umhverfis sem tekur einungis mið 

af ófötluðu fólki. Félagsfræðilegt sjónarhorn snýst því um líf fatlaðs fólks og liggur til 

grundvallar fötlunarfræði. Pólitísk hlið tengist baráttu fyrir mannréttindum fatlaðra og 

þeirri kröfu að fagstéttir og samfélagið allt hafi hagsmuni fatlaðs fólks að leiðarljósi.29 

                                                 
27 Félagsmálaráðuneytið, 2006a, bls.41 
28 Rannveig Traustadóttir, 2003, 29 
29 Dóra S.Bjarnason, 2001, bls. 30 -34 
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Félagsfræðilegt sjónarhorn hefur verið gagnrýnt af hagsmunasamtökum fólks með 

ákveðnar skerðingar, sem hafa ekki verið gerð góð skil innan þess því reynsla þess fellur 

ekki vel að sjónarhorninu. 30 

Á Norðurlöndunum hefur enginn einn skilningur á hugtakinu fötlun verið ríkjandi 

og hefur verið bent á að þau deili vissum sameiginlegum grundvallarhugmyndum. 

Megináherslan sé á tengsl fatlaðs fólks og umhverfis þess. Hefur sú nálgun verið nefnd 

tengslalíkanið eða misræmislíkanið. Það sé bundið aðstæðum hvort skerðing á færni verði 

að fötlun; fötlun sé því afstæð og verði til í samspili einstaklings og umhverfis.31 

2.3 Hugtök  
Hugtökin Fötlun og fatlaður eru lykilhugtök í allri umræðu um málefni fatlaðs 

fólks og tekur mið af læknisfræðilegu sjónarhorni. Hugtökin hafa lengi verið notuð um 

líkamlega fötlun, þá aðallega hreyfihömlun og skynhömlun. Síðastliðin ár hafa hugtökin 

öðlast víðari merkingu sem lagahugtök og ná nú yfir líkamlega og andlega fötlun. Inntak 

þessara hugtaka hafa áhrif á samfélagslega stöðu og viðhorf þeirra sem fatlaðir eru ásamt 

úrræðum þeim til handa.32 Staða geðfatlaðs fólks var nokkuð óljós innan þessara 

lagahugtaka og með lögum um málefni fatlaðra frá árinu 1992 var komið í veg fyrir það. 

Með þeim lögum á fötlun við geðfötlun, þroskahömlun, hreyfihömlun og sjón- og 

heyrnarskerðingu. Fötlun getur jafnframt verið afleiðing af slysum eða langvarandi 

veikindum.33  

Bengt Nirje var einn af þeim fræðimönnum sem komu fram með nýjar hugmyndir 

á tuttugustu öldinni í málefnum fatlaðra. Hann kom með kenningu um eðlilegt líf, þar 

sem hann segir að eðlilegt líf felist í að sinna persónulegum þörfum og jafnframt 

félagslegum skyldum eins og skóla, vinnu, frítíma og fleiru.  

Annar fræðimaður, Wolf Wolfensberger, talar um að eðlilegt líf eigi ekki endilega við um 

að allir séu eins. Einstaklingurinn á að geta gert eitthvað sem er jafnvel ekki túlkað af 

almenningi sem algengt, heldur menningarlega metið.34  

                                                 
30 Rannveig Traustadóttir, 2003, bls. 31 
31 Félagsmálaráðuneytið, 2006a, bls.41 
32 Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 24 
33 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 
34 Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 62-64 
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Síðan eru þeir sem hafa aðhyllst félagsfræðilegt sjónarhorn og tala um sjálfstætt líf og 

skilgreina það oftast að fatlað fólk eigi að hafa sömu tækifæri og ófatlað fólk til að hafa 

stjórn á eigin lífi. Að hinum hefðbundna skilningi á orðinu sjálfstæði sé ögrað. Að fatlað 

fólk hafi sjálft stjórn á því hvernig þjónustu, stuðnings og aðstoðar það þarfnast.  

 

Með þessu sé lögð áhersla á að sjálfstæði er ekki tengt líkamlegri eða vitsmunalegri 

getu fólks til að sjá um sig sjálft án aðstoðar, heldur því að einstaklingurinn hafi 

aðgang að þeirri aðstoð sem hentar viðkomandi og þegar hann þarf á henni að 

halda.35 

 

Allir einstaklingar eru með einhverjum hætti háðir þeim aðstæðum sem þeir lifa í eða því 

fólki sem taka þarf tillit til á hverjum tíma. Markmiðið með kröfunni um sjálfstætt líf 

fatlaðs fólks byggir á þeim grunnhugmyndum þar sem lögð er áhersla á mannréttindi, 

samfélagsleg viðhorf gagnvart fötlun, jöfn tækifæri fatlaðs fólks á við ófatlað og að 

skerðing einstaklingsins er ekki orsök útilokunar fatlaðs fólks frá fullri 

samfélagsþátttöku.36 En á þessa skilgreiningu erum við að horfa í hugmyndafræði í 

málefnum fatlaðra í dag. 

Valdefling getur verið skilgreind á þann hátt að einstaklingar öðlist stjórn yfir 

eigin lífi. Valdefling tengist lífsgæðum og mannréttindum og vísar til framfara og 

réttsýni, að væntingar séu uppfylltar og hægt sé að ná jöfnuði þrátt fyrir að aðstæður séu 

erfiðar. Markmið valdeflingar er að einstaklingar öðlist aukin áhrif á eðli, framvindu og 

inntak aðstæðna sinna. Varðar það virðingu, réttvísi, sanngirni, jafnrétti og jafnræði 

gagnvart aðstæðum einstaklingsins ásamt möguleika til virkrar þátttöku í samfélaginu, 

möguleika til þroska og lífsgæða á við aðra. Lykilhugtökin í valdeflingu eru því 

sjálfstæði, réttur til sjálfsákvarðana og að einstaklingurinn taki ábyrgð á eigin lífi í sínar 

hendur.37 

Fólk með þroskahömlun getur sjálft tekið ákvarðanir þegar áherslan er ekki lögð á 

sjálfsákvörðun sem sjálfstæða frammistöðu, fullkomna stjórn og fullkominn árangur. 

Hafa þarf í huga að einstaklingnum séu gefin nægjanleg tækifæri til að vera áhrifavaldur í 

eigin lífi, að hann fái tækifæri til að velja og læra að taka eigin ákvarðanir. Eins þarf að 

                                                 
35 Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008 
36 Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008 
37 Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006, bls. 75 -76 
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gera einstaklingnum mögulegt að njóta lífsfyllingar í samfélaginu og ganga þarf úr 

skugga um að stuðningur og sveigjanleiki sé til staðar.38 

Margvíslegir þættir byggja á lífsgæðum svo sem eins og persónulegar og sálrænar 

aðstæður, félagsleg tengsl, heimilishættir, atvinna/dagleg viðfangsefni og tómstundir. 

Upplifun einstaklingsins á sjálfum sér og umhverfi sínu hefur gagnkvæm áhrif. Þær 

kenningar um lífsgæði sem leggja bæði áherslu á hlutlæga og huglæga þætti í hinu mannlega 

lífi eiga rætur sínar í húmanistiskum hugmyndum um manngildi. Að tilfinningar, vonir og 

þrár, ásamt viðhorfum eru álitnar jafn mikilvægar til skilnings á athöfnum manna sem ytri 

atburðir, félagslegar og efnislegar aðstæður.39 

2.4 Samantekt  
Í hugmyndafræði fatlaðra er horft til þess að frá læknisfræðilegu sjónarhorni, þá 

fatli umhverfið einstaklinginn, þar sem ekki er gert ráð fyrir þeim sem hafa einhverskonar 

skerðingu. En félagfræðilega sjónarhornið leggur áherslu á að umhverfið eigi að koma til 

móts við einstaklinginn og þannig er dregið úr áhrifum skerðingarinnar. Einnig hefur 

félagsfræðilega sjónarhornið lagt aðrar áherslur og komið með nýja sýn á fötlun sem felst 

í auknum réttindum fatlaðs fólks og þátttöku þess í samfélaginu. Hugtakið eðlilegt líf 

kom fyrst fram á 20. öld hjá nokkrum fræðimönnum. Þeir sem aðhyllast félagsfræðilegt 

sjónarhorn tala um sjálfstætt líf sem felst í að fatlað fólk eigi að hafa sömu tækifæri og 

ófatlað fólk til að hafa stjórn á eigin lífi og hafi sjálft stjórn á því hvernig þjónustu, 

stuðnings og aðstoðar það þarfnast. Er það sú skilgreining sem unnið er eftir í 

hugmyndafræði í málaflokki fatlaðra í dag.  

 Í þriðja kafla verður farið yfir umsóknarferli hjá svæðisskrifstofunum og þær 

verklagsreglur sem við eru hafðar. Einnig hvaða búsetuúrræði og form þeirra standa til 

boða þeim sem þurfa þjónustuna.  

 

                                                 
38 Wehmeyer, M.L., 1998, bls. 5-16 
39 Anna Soffía Óskarsdóttir, 2003 
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3. Þegar sótt er um búsetuþjónustu 

Í þessum kafla verður fjallað um þau búsetuúrræði sem bjóðast fötluðu fólki þegar 

það flytur að heiman og ferli umsóknar um þjónustu. Miðað verður fyrst og fremst út frá 

svæðisskrifstofum og þeim upplýsingum sem fengust frá Svæðisskrifstofu um málefni 

fatlaðra á Reykjanesi [SMFR] og Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Suðurlandi 

[SMFS] um verklagsreglur vegna umsóknar um þjónustu.  

Valmöguleikum sem bjóðast fötluðu fólki í búsetuþjónustu hefur fjölgað 

undanfarin ár og eru í samræmi við fjölbreyttar óskir og mismunandi þjónustuþarfir 

umsækjenda. Búsetuform eru mismunandi en í búsetureglugerð segir að fatlað fólk eigi 

kost á að búa þannig sem henti best hverjum og einum miðað við óskir, aðstæður og þörf 

á þjónustu. Um er að ræða eftirfarandi kosti samkvæmt reglugerð: Íbúðir, íbúðir með 

sameiginlegri aðstöðu, sambýli, áfangastaðir, vistheimili og heimili fyrir börn.40 Sum af 

þessum úrræðum þykja í flestum tilvikum ekki lengur boðleg samkvæmt þeirri 

hugmyndafræði sem fylgt er eftir í málaflokki fatlaðra og má þar nefna úrræði eins og 

áfangastaði, vistheimili og heimili fyrir börn og verða þau úrræði ekki kynnt hér sem 

valmöguleikar í búsetuþjónustu. 

Umsókn um búsetu er formlegt ferli og farið er með allar umsóknir samkvæmt 

ákveðnu verklagi hjá svæðisskrifstofum. Mat þarf að fara fram á umsækjanda sem metur 

stöðu einstaklingsins og þjónustuþörf, sem leiðir síðan til úthlutunar á því búsetuúrræði 

sem í boði er. Formleg matstæki eru takmörkuð sem mælikvarði fyrir þjónustuþörf 

einstaklings.  

3.1 Búsetuþjónusta 

Búsetuþjónusta þarf að vera miðuð út frá þörfum og óskum hvers og eins notanda 

og þjónustan einstaklingsmiðuð þannig að notandinn geti búið með þeim hætti sem hann 

velur sér og í því byggðarlagi þar sem hann óskar sér. Til að það sé mögulegt þarf að vera 

öflugt samstarf milli svæðisskrifstofu, sveitarfélaga, félagasamtaka, stofnana og 

einkaaðila til að byggja upp sambærilega valkosti á búsetu. Markmiðið er að fatlað fólk 

hafi og njóti jafnréttis eins og annað fólk í samfélaginu. Lögð er áhersla á að þeim 

                                                 
40 Reglugerð um búsetu fatlaðra nr. 296/2002 
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einstaklingum sem nota þjónustuna séu sköpuð skilyrði til þess að hafa áhrif á eigið líf og 

þeir upplifi öryggi á eigin heimili en geti jafnframt notið einkalífs. Því er mikilvægt að 

búsetuþjónustan sé sveigjanleg og geti aðlagast breyttum þörfum einstaklingsins sem 

nýtur þjónustunnar og fylgt þeim breytingum sem verða í samfélaginu á hugmyndafræði í 

þjónustu við fatlaða.41 

Fatlað fólk eins og aðrir þegnar samfélagsins eiga rétt á félagslegri þjónustu 

sveitarfélaga. Þetta á einnig við um fatlað fólk sem þarf stuðning og aðstoð á heimilum 

sínum. Fer það eftir mati á þjónustuþörf annars vegar og reglum viðkomandi sveitarfélags 

hins vegar.42 Þeir sem óska eftir þjónustu þessari leita fyrst til félagsmálayfirvalda í sínu 

byggðarlagi sem síðan sendir erindi til svæðisskrifstofu ef sýnt er fram á að viðkomandi 

þurfi á sértækri þjónustu að halda. Það er síðan í flestum tilfellum að svæðisskrifstofa 

gerir samning við viðkomandi sveitarfélag um samræmda persónulega þjónustu við fatlað 

fólk sem er sérsniðin að þörfum þess. En faglegar og fjárhagslegar forsendur þurfa að 

liggja til grundvallar ákvörðun svæðisskrifstofu um að veita frekari liðveislu.43 

Svæðisskrifstofur bjóða flestar uppá ýmiskonar úrræði og þjónustu í búsetumálum. Um er 

að ræða heimili með sólarhringsþjónustu og einnig þjónustu sem aðlöguð er að 

mismunandi þörfum fólks sem býr sjálfstætt og eru búsetuform mismunandi. Þetta eru 

meðal annars íbúðarheimili með sameiginlegri aðstöðu sem geta verið íbúðir í 

fjöleignarhúsi, eða íbúðir á tilteknu svæði og íbúar yfirleitt fimm til sex. Með 

sameiginlegri aðstöðu er átt við rými þar sem starfsmenn geta haft aðstöðu og eftir 

atvikum einnig með eldhúsi, sjúkrabaði o.fl. sem íbúar eiga aðgang að.  

Sambýli er eitt af þeim búsetuformum sem í boði eru en það er heimili fatlaðs fólks, að 

jafnaði 18 ára og eldra, sem heldur heimili saman og búa að jafnaði fjórir til sex íbúar á 

heimilinu. Íbúar hafa herbergi til umráða en öll önnur aðstaða eins og salernisaðstaða, 

stofa og eldunaraðstaða er sameiginleg.  

Síðan eru það íbúðarkjarnar þar  sem einstaklingar búa í flestum tilvikum einir í íbúð og 

halda heimili út af fyrir sig. Íbúðakjarnar geta verið sex íbúðir í sama húsi eða nálægt 

hver annarri og íbúar fá þjónustu en starfsmenn hafa aðstöðu utan íbúðanna. 

                                                 
41 Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á Suðurlandi, e.d. 
42 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 
43 Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á Reykjanesi, e.d.a. 
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Frekari liðveisla telst orðið vera eitt af þeim búsetuúrræðum sem í boði er fyrir 

fatlað fólk. Þetta er viðbótarþjónusta við þá lögbundnu almennu þjónustu 

sveitarfélaganna sem fötluðum stendur til boða og felur í sér margháttaða aðstoð við 

ýmsar athafnir daglegs lífs. Frekari liðveisla er þjónusta sem er veitt á heimilum fólks í 

mislangan tíma, getur verið frá fáum klukkustundum á viku upp í margar klukkustundir á 

dag og er veitt með þeim hætti að hún efli sjálfstæði og færni íbúa. Sjálfstæð búseta 

notast við þjónustu frekari liðveislu en með sjálfstæðri búsetu er átt við búsetu annað 

hvort í leiguhúsnæði (t.d. íbúð í eigu félagasamtaka eða sveitarfélags) eða í eigin 

húsnæði. Í sjálfstæðri búsetu er miðað við að einstaklingar hafi töluverða færni við 

athafnir daglegs lífs og búa einn til tveir íbúar saman sem þurfa litla þjónustu. Í 

sjálfstæðri búsetu er ekki gert ráð fyrir fastri viðveru starfsfólks.44 

Á undanförnum árum hefur ný hugmyndafræði sem tengist baráttu fatlaðs fólks 

fyrir sjálfstæðu lífi verið að ryðja sér til rúms víða um lönd og einnig á Íslandi. Þessi 

hugmyndafræði byggir á rétti fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi, hafa fulla stjórn á því 

og taka eigin ákvarðanir.45 Frekari liðveislan/sjálfstæð búseta er að vissu leyti grein af 

svipuðum toga en henni er ekki stýrt af þjónustunotanda sjálfum nema að því leyti sem 

hann hefur áhrif á hana með því að setja fram óskir sínar um stuðning og ráðgjöf.46 

Útfærsla á notendastýrðri þjónustu er þannig að gerður er samningur við notandaþjónustu 

um að notandi fái í hendur það fjármagn sem annars væri notað í þjónustu við hann. 

Þjónustunotandinn hefur stjórn þjónustunnar í sínum höndum. Hann ákveður hver er 

ráðinn til vinnu, hvaða verk eru unnin, hvar, hvenær og hvernig.47 Enn sem komið er, er 

ekkert í lögum sem styður þessa þjónustu en nokkrir samningar hafa verið gerðir við 

fatlaða sem hafa óskað eftir slíkri þjónustu og hafa þá þann valmöguleika að stýra henni 

sjálfir samkvæmt SMFR og SMFS.  

3.2 Umsóknarferlið  

Einstaklingur sem sækir um búsetuþjónustu á svæðisskrifstofu þarf að gera það 

skriflega. Allar umsóknir eru meðhöndlaðar af formfestu samkvæmt verklagi. Mikilvægt 

er að verklagsreglum sé fylgt og séu í samræmi við stjórnsýslulög, upplýsingalög og lög 

                                                 
44 Svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra á Reykjanesi, e.d. b 
45 Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008 
46 Félagsmálaráðuneytið, 2006a, bls. 63 
47 Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008 



Er hægt að mæta óskum þjónustunotenda um búsetuþjónustu? 

 20

um persónuupplýsingar. Þannig er tryggt að allar umsóknir fái sömu meðferð. Eftir 

könnun á heimasíðum þeirra sex svæðisskrifstofa sem starfandi eru í landinu er allstaðar 

hægt að sækja um þjónustu rafrænt. Einnig er hægt að nálgast þar til gerð eyðublöð á 

svæðisskrifstofunum sjálfum. Verklagsreglur samkvæmt SMFR og SMFS eru að þegar 

umsókn er móttekin er hún afhent umsjónaraðila þjónustuteymis. Þjónustuteymi 

viðkomandi svæðisskrifstofu tekur síðan umsóknina til umfjöllunar og er hún afgreidd 

skriflega eins fljótt og unnt er. Umsækjandi er boðaður í viðtal til að tryggja að 

nauðsynlegar upplýsingar liggi fyrir. Í viðtalinu er umsækjanda kynnt réttindi sín og þá 

þjónustu sem hann á rétt á að sækja um. Einnig þarf að fara fram mat á umsækjanda þar 

sem þjónustuþörf hans metin, en notast er við sjö flokka mat sem er mælikvarði sem 

metur þarfir fyrir þjónustuna. Einnig er stuðst við spurningalista og upplýsingaöflun sem 

útbúin er á hverri svæðisskrifstofu fyrir sig sem fylgir stefnu og hugmyndafræði í 

málaflokki fatlaðra, en auk þess byggist þetta einnig mikið á reynslu fagfólks. Ef ljóst er 

að dráttur muni verða á afgreiðslu umsóknar er umsækjanda sent bréf til staðfestingar á 

móttöku umsóknar og hann upplýstur hvenær afgreiðslu er að vænta sbr. 9 gr. 

stjórnsýslulaga nr.37/1993. Ef vafamál koma upp við meðferð og afgreiðslu umsókna er 

hægt að leita álits lögfræðings í félagsmálaráðuneyti. Í öllum afgreiðslubréfum koma 

fram upplýsingar til umsækjanda ef þeir eru ekki sáttir við afgreiðslu mála um 

málskotstétt samkvæmt 26.gr. stjórnsýslulaga.48 Þarf það að gerast skriflega innan þriggja 

mánaða frá því að umsækjanda barst vitneskja um ákvörðun svæðisskrifstofu.  

Við afgreiðslu erinda/umsókna skal jafnræðisregla stjórnsýslulaga virt en í 11. gr. segir: 

„Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti, óheimilt 

er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum á kynferði 

þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum“.49 

Ef kemur í ljós að ekki er hægt að veita umsækjanda þá þjónustu sem hann hefur sótt um 

fer hann á biðlista og er umsækjandi upplýstur um það skriflega. Ef umsækjandi er enn á 

biðlista einu ári frá dagsetningu umsóknar eru honum sendar upplýsingar um stöðu mála, 

kannað hvort aðstæður hans hafi breyst frá því umsókn barst og hvort hann óski eftir að 

                                                 
48 Stjórnsýslulög nr.37/1993 
49 Stjórnsýslulög nr.37/1993 
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eiga áfram umsókn um þjónustu. Því miður eru biðlistar oft valdir af því að viðunandi 

niðurstaða næst ekki.  

3.3 Samantekt 

Stöðug þróun hefur átt sér stað í búsetuþjónustu og bjóða flestar svæðisskrifstofur 

uppá á ýmsar útfærslur á búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk. Búsetuform eru mismunandi 

eins og heimili með sólarhringsþjónustu allt til heimila með minni þjónustu. Frekari 

liðveisla er viðbótarþjónusta sem hefur verið í boði fyrir fatlað fólk í sjálfstæðri búsetu 

fyrir utan þá almennu þjónustu sem sveitarfélögin hafa boðið upp á. Með frekari liðveislu 

er þjónusta aðlöguð að mismunandi þörfum fólks sem býr sjálfstætt. Umsóknarferli fyrir 

búsetuþjónustu er formfast hjá svæðisskrifstofum og mikilvægt er að verklagsreglum sé 

fylgt. Eftir að umsókn hefur verið skilað inn þarf að fara fram þjónustumat á umsækjanda 

til meta þörf hans fyrir þjónustu. Búseta fer eftir óskum og þörfum einstaklings og 

aðstandenda hans í samráði við svæðisskrifstofu. Ef úrræði sem umsækjandi hefur óskað 

eftir er ekki aðgengilegt, fer viðkomandi á biðlista og ekki er vitað hvenær hægt er að 

bjóða þá þjónustu sem hann óskaði. En ljóst er að ekki er alltaf hægt að mæta óskum 

einstaklinga varðandi búsetuna þó það gangi betur nú en fyrir nokkrum árum. 

Í kaflanum hér á eftir koma nokkrar dæmisögur af einstaklingum sem eru að sækja um 

búsetuþjónustu eða eru í ákveðnum breytingaferli í búsetu. Einnig er skoðað hvort hægt 

er að mæta óskum þeirra um búsetuþjónustu en stefna hjá flestum svæðisskrifstofum er 

sú að umsækjendur hafi eins mikið val um búsetu og kostur er. 
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4. Sögur af fötluðu fólki 
Í þessum kafla verða sagðar sex sögur af fötluðu fólki, öll eru þroskahömluð og er 

þjónustuþörf þeirra mismunandi og þurfa þau mismikla aðstoð í athöfnum daglegs lífs. 

Allt eru þetta einstaklingar sem þurfa stuðning og ráðgjöf við að halda heimili. Fjórar 

sögupersónurnar búa í mismunandi búsetuúrræðum á vegum svæðisskrifstofu en tvær búa 

í foreldrahúsum. Sögurnar eru ólíkar en í þeim er skírskotað til þess hvort að notendur 

þjónustunnar eigi þess kost að geta valið sjálfir um búsetuþjónustu. Það sem á við 

þjónustunotendur eru þeir sem búa eða koma til með að búa í þeim úrræðum sem í boði 

er. Þær hindranir sem koma upp á gera það að verkum að einstaklingur getur ekki valið 

sér búsetu sem hann óskar sér. Allar sögurnar eru tilbúnar en eiga sér hliðstæður í 

raunveruleikanum.  

 

4.1 Katrín 
Katrín er 25 ára og hefur ásamt foreldrum sínum sótt um búsetuþjónustu. Katrín 

óskar eftir að búa í sjálfstæðri búsetu í íbúð úti í bæ og fá aðstoð frekari liðveislu. Eftir 

viðtal og mat á þjónustuþörf hjá ráðgjafa eru þeir sammála Katrínu og meta þarfir hennar 

eins og hún gerir. Foreldrar Katrínar sjá fyrir sér að hún þurfi meiri þjónustu og viðveru 

starfsmanna, hræðast að hún verði ein og að hún muni einangrast og verði einmana og 

engin verði til að vernda hana. Foreldrarnir hafa áhrif á þessa stöðu og vegna þeirra 

afstöðu þarf að koma til málamiðlunar og Katrín fær íbúð með sameiginlegu rými og 

þjónustu allan sólarhringinn.  

 

Eftir mat á þjónustuþörf og viðtal hjá ráðgjafa svæðisskrifstofu, kemur í ljós að ósk 

Katrínar er að vera í sjálfstæðri búsetu. Hugur hennar var meira í þá átt að geta verið 

áhrifavaldur í sínu lífi og njóta þjónustu frekari liðveislu. Fengi hún stuðning og ráðgjöf 

til geta búið sjálfstætt sem meðal annars felst í stuðningi við að skipuleggja eigið líf. 

Vegna hræðsla foreldra Katrínar um að hún fari að búa ein úti í bæ, er ekki horft til 

hennar sjálfsákvörðunarréttar. En vegna afstöðu foreldranna þarf að koma til 

málamiðlunar um búsetuúrræði. Foreldrar Katrínar hræðast einmanaleikann og er það vel 

skiljanlegt. En þetta er eitthvað sem þjónustunotandinn þarf að læra og það eru 
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starfsmenn frekari liðveislu sem veita þeim þann stuðning og ráðgjöf að fá tækifæri til að 

vinna sig út úr slíkum aðstæðum.  

 

4.2 Steinunn 
Steinunn er 35 ára gömul kona og þarf þjónustu allan sólahringinn. Nú stendur til 

breyting á heimili Steinunnar og búsetuþjónustunni á svæðinu. Minnka á þjónustu við 

íbúa og taka næturvaktir af en eftir þarfagreiningu á þjónustu íbúa er Steinunn sú eina 

sem þarf þjónustu allan sólahringinn. Því þarf hún að flytja á annað heimili sem er með 

meiri þjónustu. Aðstandendur Steinunnar eru þessu mótfallnir, því einungis eru tvö ár 

síðan Steinunn flutti í þetta húsnæði. En þar sem svæðisskrifstofan er búin að taka 

ákvörðun um breytinguna, hafa þau ekkert um það að segja og verða að sætta sig við 

ástandið. 

 

Í sumum tilvikum þarf í hagræðingarskyni að gera breytingar á búsetuhögum 

einstaklinga. Ákvörðun um val á flutningi er því alfarið tekin af svæðisskrifstofu, því 

hafa aðstandendur og Steinunn sjálf lítið um það að segja hvar hún býr. Í þessi tilviki fer 

það einungis eftir því hvar sú þjónusta sem Steinunn þarfnast er staðsett. 

 

4.3 Helgi 
Helgi býr í þjónustuíbúð með sameiginlegu rými. Vegna breytinga á 

heimiliseiningunni var ákveðið að gera nýtt þjónustumat á öllum íbúum heimilisins. Eftir 

viðtal og mat hjá ráðgjafa kom fram að þarfir og óskir hans er að flytja í íbúð úti í bæ og 

fá aðstoð frekari liðveislu. En Helgi er flogaveikur og hefur verið að fá flogaköst allt að 

einu sinni á ári og alltaf í svefni. Helgi hefur verið fær um flestar athafnir daglegs líf, en 

starfsfólk á það til að ofvernda hann vegna flogakastanna. Foreldrar Helga eru látnir og á 

hann eina systur sem býr erlendis. Því hefur forstöðumaður heimiliseiningarinnar og 

starfsfólk verið talsmenn Helga og er starfsfólkið uggandi um hag Helga ef þjónustan við 

hann er minnkuð og hann fengi flog þegar enginn væri hjá honum.  
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Forstöðumaður og starfsfólk sem eru talsmenn Helga láta fötlun hans vera hindrun fyrir 

því að hann geti flutt út í sjálfstæða búsetu. Það að fá hugsanleg flog einu sinni á ári 

réttlætir ekki sólarhringsþjónustu og hægt er að tryggja öryggi hans með öðrum hætti til 

dæmis með öryggisvakt eða öryggishnappi. Einnig er vel hægt að hafa ákveðið 

öryggisnet starfsmanna svo sem eins og með hringingum á morgnana og ef Helgi ekki 

svarar, er hægt að kanna hverju því sætir. 

 

4.4 Guðjón  
Guðjón er 32 ára og býr í þjónustuíbúð en bjó áður á sambýli. Með tímanum hefur 

færni hans aukist jafnt og þétt og ætti samkvæmt mati starfsmanna að geta flutt út í 

sjálfstæða búsetu. Þegar starfsfólk hefur fært það í tal og boðið honum að flytja í íbúð út í 

bæ, hefur hann ekki viljað það þar sem hann segist ekki treyst sér í það. Hann segist 

verða einmana og hræddur um að vakna ekki á morgnana í vinnu. Hann gleymi svo oft að 

stilla vekjaraklukkuna og síðan þegar hann þarf að fara í vinnuna þá mætir hann of seint 

af því hann sefur yfir sig. Guðjón leitar mikið til starfólksins eftir stuðningi og ráðgjöf við 

hluti sem hann gerir síðan sjálfur, eins og hann sé að leita eftir félagsskap starfsmanna. 

Það hefur orðið raunin að Guðjón hefur búið ennþá í þessum þjónustukjarna á meðan það 

er biðlisti inn í þessa búsetu.  

 

Þegar við skoðum sögu Guðjóns þá er hann greinileg óöruggur og þorir hugsanlega ekki 

að búa einn úti í bæ. Þrátt fyrir að matið segir til um færni Guðjóns þá er framkvæmdin 

flóknari, hann mætir skilningi á því að vilja ekki fara úr þessu þjónustuúrræði. Þetta hefur 

þau áhrif að starfsfólk þarf að endurskoða afstöðu sína og styrkja hann og efla til 

sjálfstæðis og gera honum þannig kleift að takast á við ábyrgð á eigin lífi. 

 

4.5 Þóra  
Þóra er 25 ára gömul kona og flutti í sína eigin íbúð eftir að hún útskrifaðist úr 

framhaldsskóla. Foreldrar hennar höfðu keypt íbúð fyrir hana þegar hún var 18 ára og 

ákváðu að hún myndi flytja í þessa íbúð þegar hún yrði eldri, en settu henni engin 

eiginleg tímamörk. Þau vildu gefa henni þann tíma sem hún þyrfti til að aðlagast 
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ákvörðuninni. Tilhugsunin ein fyrir Þóru að flytja að heiman var henni á þeim tíma 

óbærileg. En þegar frá leið og líða tók á að hún kláraði skólann tók hún sjálf þá ákvörðun 

að hún skyldi flytja eftir útskrift.  

 

Hugmyndin hjá foreldrum Þóru þegar þau kaupa íbúðina er sú að veita henni þennan 

stuðning sem hún þarf og aðlögun til að átta sig á hlutunum og máta sig í hlutverkið. En 

síðan var það hennar ákvörðun að taka það skref að ákveða að flytja að heiman. Þrátt 

fyrir að þau stjórni íbúðarkaupum sýna þau henni skilning og Þóra er áhrifavaldur í sínu 

lífi með því að geta valið sjálf hvenær hún flytur.  

 

4.6 Jón  
Jón er 22 ára, býr í foreldrahúsum og þarf töluvert mikla aðstoð. Hann er þungur í 

andlegri umönnun. Foreldrar Jóns eru að bugast undan álagi sem getur fylgt því að sinna 

einstaklingi allan sólahringinn  og hafa því sótt um búsetuþjónustu fyrir hann. Þarfir hans 

eru metnar og Jón þarf þjónustu með sólarhringsumönnun. Því miður er ekki hægt að 

verða við þeim óskum þar sem ekkert slíkt úrræði er laust núna. Því fer Jón á biðlista eftir 

búsetu og foreldrarnir sjá ekki fram á að úrræði sem hentar Jóni losni í bráð  

 

Þau úrræði eru ekki alltaf á lausu sem viðkomandi þarfnast eða óskar og verður það til 

þess að Jón lendir á biðlista. Hvað hann verður lengi á biðlista veit enginn en reynt er að 

byggja búsetuúrræði í samræmi við fyrirliggjandi þarfir. Hins vegar gengur uppbygging  

oft hægar en þarfir segja til um. Á meðan eykst álagið á foreldra Jóns. Ef ekkert verður 

gert til að létta þeim álagið getur það leitt til þess að einn daginn gefist þau upp og Jón 

þurfi að flytja í þjónustu, hvort sem hún hentar honum eða ekki. Það er ekkert val fyrir 

Jón eða foreldra hans.  

 

 

Af þessum sögum má draga þá ályktun að það sé mun flóknara ferli hjá fötluðu fólki 

heldur en öðru fólki að flytja í búsetu eða þegar breyting verður á búsetuhögum. Vegna 

þeirrar sértæku þjónustu sem svæðisskrifstofurnar veita virðist umsóknarferlið vera afar 

flókið og valmöguleikarnir fara eftir þeim aðstæðum sem fatlað fólk lifir í. Í upphafi 
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ritgerðarinnar eru settar fram tvær spurningar: Hver eru úrræði einstaklings sem sækir um 

búsetuþjónustu? Og Er hægt að koma til móts við óskir þeirra? Þjónusta við fatlað fólk 

tekur mið af gildandi lögum, reglugerðum, stefnu stjórnvalda og þeirri hugmyndafræði 

sem er ríkjandi á hverjum tíma. En samkvæmt því erum við komin út fyrir lagarammann í 

valmöguleika á búsetuúrræðum og vinnan komin lengra heldur en löggjafinn segir til um. 

Fjármagnið fylgir ekki eftir og svæðisskrifstofur hafa ekki úrræðin. En þrátt fyrir það 

hefur vinna við málaflokkinn fylgt stefnumótuninni frá félagsmálaráðuneytinu sem 

gengur lengra en reglugerð um búsetu fatlaðra. En eins og áður hefur komið fram er hvatt 

til þess að fatlað fólk skapi sér búsetu með eins sjálfstæðum hætti og að 

sjálfsákvörðunarréttur þess verði efldur. Þannig er stuðlað að valdeflingu og aukinni 

friðhelgi einkalífs og sjálfstæðum lífsháttum.50 

Ef litið er á dæmisögurnar hér að ofan en í þeim er horft til þess hvort hægt er að 

mæta þjónustunotendum í búsetuþjónustu. Í flestum tilfellum hefur þjónustunotandinn 

lítið með það að segja hvernig búsetuþjónustu hann fær. Reynt er að mæta óskum og 

þörfum einstaklinga sem sækja um búsetuþjónustu en það er hins vegar ljóst að það tekst 

ekki alltaf. Í lögum um málefni fatlaðra er markmið þjónustu svæðisskrifstofa í málefnum 

fatlaðra að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna og að vinna að því að sköpuð séu þau skilyrði sem fatlað fólk þarf til að 

lifa eðlilegu lífi.51 Þær hindranir sem gera það að verkum að einstaklingur hefur ekki þá 

valmöguleika um búsetu er af margvíslegum toga. Svo sem eins og foreldrar og 

aðstandendur, stjórnvöld, starfsfólk og skortur á fjármagni til að byggja upp úrræði sem 

þörf er fyrir og þá myndast biðlistar. Það má segja að áhrifaleysi sögupersóna í sögunum 

hér að ofan séu einkennandi í flestum tilfellum.  

Í sögu Katrínar er að þrátt fyrir að ráðgjafar meta hana eins og hún gerir sjálf hafa 

foreldrarnir áhrif á hennar stöðu. Vegna þeirra afstöðu þarf að koma til málamiðlunar um 

búsetuúrræði en ekki er horft á hennar sjónarmið og sjálfsákvörðunarréttur hennar því 

ekki virtur. En í sögu Þóru þá fær hún þann stuðning og aðlögun til að átta sig á því 

hlutverki sem bíður hennar. Það var á hennar forsendum sem hún fékk að taka sjálf þá 

                                                 
50 Félagsmálaráðuneytið, 2006b, bls. 19 
51 Lög um málefni fatlaðra nr.59/1992 
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ákvörðun um að flytja og því má segja að árangur foreldrana hafi verið sá að hún fengi 

tækifæri til að hafa áhrif á eigi líf hafi náðst. 

Stjórnvöld þurfa í sumum tilvikum í hagræðingarskyni að gera breytingar á búsetuhögum 

einstaklinga. Því verður ákvörðun um val á búsetu fyrir Steinunni því alfarið tekin af 

svæðisskrifstofu en ekki af henni sjálfri eða aðstandendum. Sem er einnig í Jóns tilviki 

þar sem hann og foreldrar hans eru háð þeim úrræðum sem eru í boði hjá 

svæðisskrifstofu. Ef þau eru ekki til staðar verður hættan sú, eins og í sögu Jóns að hann 

fer á biðlista og ekki verður vitað hvenær úr rætist hjá honum. Óvissan um framtíðina er 

því mikil og á meðan eykst álagið hjá foreldrunum.  

Í einu tilfelli eru það forstöðumaður eða starfsfólk sem kemur í veg fyrir að íbúi 

flytur í íbúð, hindrunin verður vegna þess að starfsfólk er uggandi um hag íbúans. En eins 

og Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason (2004) segja getur það reynst erfitt að 

finna jafnvægi á milli sjálfræðis og forræðis þegar um samband fagmanns og 

þjónustunotanda er að ræða. Í sumum tilvikum og eflaust flestum er það þjónustunotandi 

sem á að ráða sjálfur sinni ákvörðun. En í öðrum tilvikum væri það óábyrgt af fagmanni 

að taka ekki ákvarðanir fyrir þjónustunotandann til að vernda hann og hagsmuni hans, 

þegar hann af einhverjum ástæðum er ekki fær um að meta aðstæður sínar sjálfur. 

Mikilvægt er að fagmaðurinn geri sér grein fyrir og hugleiði af hverju vanhæfnin stafar. 

Eigi vanhæfnin rætur sínar að rekja til þess að þjónustunotandann skortir upplýsingar sem 

hann er fullfær um að skilja, ber fagmanninum siðferðisleg skylda að upplýsa og gera 

honum þar með kleift að taka ákvörðunina sjálfur. Ef vanhæfni stafar aftur á móti af því 

að þjónustunotandinn er ófær um að meta aðstæður sínar þá ber fagfólki skylda til að gera 

það sem verndar best hagsmuni og velferð viðkomandi.52 

Í sögunni af Guðjóni er honum mætt af skilningi þrátt fyrir mat starfsmanna að 

hann geti búið sjálfstætt og þar með hefur hann áhrif á búsetuhagi sína. En með stuðningi 

og eflingu Guðjóns til sjálfstæðis væri möguleiki að styrkja hann í ákvarðanatöku á eigin 

lífi.  

Hlutverk starfsfólks er að nýta þekkingu sína og hæfni við að finna leiðir að settu marki. 

Talið er að viðhorf starfsfólks breytist gagnvart einstaklingnum þegar það lærir að horfa á 

                                                 
52 Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004, bls. 25 
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hann út frá lífsgildum hans, sem eru ekki ólík þeirra eigin, og hættir að sama skapi að 

einblína á fötlun hans.53 

 

4.7 Samantekt 

Það þarf að samræma óskir notanda við mat þjónustu og þau úrræði sem tiltæk eru og 

hefur verið reynt að mæta óskum fólks. Staðan í búsetuþjónustu er því miður sú að 

biðlistar eftir þjónustu eru í flestum tilfellum langir. Helsta hindrunin er hvað bilið á milli 

laga og reglugerða og þeirrar hugmyndafræði sem er ríkjandi í málaflokknum er breytt 

því fjármagni er úthlutað í samræmi við lagarammann. Við erum komin fram úr 

reglugerðinni sem er jákvætt og farið er að bjóða upp á fjölbreyttari búsetuþjónustu, þar 

sem mikið er horft til þess að allir geti á einhvern hátt verið þátttakendur í eigin lífi og 

lifað eins sjálfstæðu lífi og kostur er. Búsetuþjónustan er að nokkru leyti sveigjanlegri og 

reynt er að laga hana að breyttum þörfum þeirra einstaklinga og samkvæmt 

hugmyndafræði í þjónustu við fatlaða og í samfélaginu almennt. Að búsetuþjónustan sé 

veitt með þeim hætti að einstaklingar geti notið einkalífs og geti haft áhrif á valmöguleika 

sína í búsetuþjónustu.  

                                                 
53 Vilborg Jóhannsdóttir, 2001, bls. 151 
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Lokaorð 

Á þessari leið minni í vinnu við þetta verkefni hef ég öðlast dýpri skilning á búsetu 

almennt en jafnframt áttað mig á því hversu flókið ferli er á þeim undanfara áður en 

einstaklingur fær einhver úrræði í búsetuþjónustu. Það kemur fram að við erum komin 

lengra í vinnu og þróun í búsetuúrræðum heldur en löggjafinn segir til um. En það kemur 

á óvart hvað samfélagið, og þá við sem störfum við málaflokk fatlaðra, er stutt á veg 

komið í að vinna samkvæmt því sem fræðin segja til um jafnan rétt þeim til handa í 

framkvæmd þrátt fyrir yfirlýstar stefnur. Þeim vegatálmum, sem verða á leið fatlaðra að 

því markmiði að geta átt kost á því að ákveða eigin búsetuhagi, verður kannski seint rutt 

úr vegi. En með tímanum verði hægt að milda þau áhrif með því að mæta þörfum 

umsækjanda um búsetuþjónustu á þeirra forsendum og að þjónustunotendur sjálfir geti 

haft áhrif á sitt líf. 
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