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Ágrip  

Viðfangsefni þessara fræðilegu ritgerðar er að fjalla um yfirfærslu sértækrar félagsþjónustu 

við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga og hvaða hugsanlega ávinninga sú yfirfærsla getur haft í 

för með sér. Einnig er það markmið verkefnisins að kynna fyrir lesandum þróun málefna 

fatlaðra, stefnu stjórnvalda og sveitarfélaga varðandi yfirfærslu. Til þess að geta áttað sig á 

hver hugsanlegur ávinningur er af yfirfærslunni fjallar höfundur um verkefni 

Félagsmálaráðuneytisins, hið svokallaða Reynslusveitarfélagsverkefni og leggur höfundur 

aðaláherslu á að kynna reynslu og árangur sem náðst hefur með samþætta félagsþjónustu á 

Akureyri. Með þessu verkefni verður vonandi opnaður umræðu grundvöllur fyrir hinn 

venjubundna leikmann um hvað felst í yfirfærslunni og hver er ávinningur af henni fyrir 

notanda, sveitarfélög og ríkið. 
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Formáli 

Áhugi minn á því að fjalla um þetta viðfangsefni í þessari ritgerð má rekja til starfa minna hjá 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi og ekki síður vegna þess að ég er einnig  faðir 

tveggja fatlaðra drengja. Við upphaf náms míns í þroskaþjálfafræðum við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands vöktu áætlanir stjórnvalda um yfirfærslu sértækrar þjónustu áhuga minn. Ég 

ákvað því strax í upphafi að skrifa um þetta málefni, en eftir að námið hófst komu mörg önnur 

áhugaverð verkefni til greina, en ég hafði þó alltaf áhuga á tilfærslunni. Í miðju námi kynntist 

ég konu og eftir stutt kynni hófum við samband saman, Hún á tvo drengi sem báðir eru með 

þroskaskerðingu og hefur sú staðreynd að ég sem foreldri barna sem eru að nota þjónustu 

svæðisskrifstofu vakið með mér enn meiri áhuga sérstakalega í því ljósi hvernig þjónustan 

geti þróast í framhaldi af þeim breytingum sem nú standa fyrir dyrum og hvernig breytist 

þjónustan sem við eigum rétt á? Verður hún betri? Verður auðveldara að nálgast hana? 

Tíminn mun leiða í ljós hvernig henni verður háttað, en þangað til er hægt að gera sér í 

hugarlund hvernig hún verður með þvi að kynna sér þá stefnumörkun sem yfirvöld og 

sveitarfélög hafa í málinu. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Þór Garðari Þórarinssyni 

sérstaklega vel fyrir greinargóðar ábendingar og skýra leiðsögn. Ekki síður vil ég þakka 

Svanhildi kærustu minni og strákunum okkar þeim Hilmi Snæ og Elvari Snæ alla þessa 

þolinmæði gagnvart mikilli fjarveru minni frá heimili okkar, vegna skóla og vinnu. Ég vil 

einnig þakka allri fjölskyldu minni og samstarfsfólki mínu þann stuðning  sem þau hafa veitt 

mér síðastliðin þrjú ár. 

 

Ólafur Garðar Rósinkarsson 

Apríl 2010 
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Inngangur 

Um þessar mundir er ekki nema rétt um átta mánuðir þar til að fyrirhugaðar breytingar á 

sértækri félagsþjónustu við fatlaða eiga að taka gildi. En fyrirhugað er að þjónustan flytjist frá 

ríki til sveitarfélagnna þann fyrsta janúar næstkomandi. 

 Umræðan um flutning málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga hefur staðið yfir í um 

þrjá áratugi. Með árunum hefur umræðan mótast frá því að vera hugmyndir meðal 

hagsmunasamtaka og annarra áhugamanna um þróun þjónustu í málaflokki fatlaðara í það að 

vera stefna stjórnvalda og standa þau nú þétt að baki slíkum áætlunum, eins og glöggt má lesa 

af orðum Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra frá því 1. október árið 2009 „Við viljum 

efla hið staðbundna lýðræði og bæta lýðræðisleg vinnubrögð, við viljum færa verkefnin heim í 

hérað― (Jóhanna Sigurðardóttir, munnleg heimild, 1. okt. 2009). Félagsmálarráðuneytið vann á 

árunum 2004 – 2007 að stefnumótun  í þjónustu við fötluð börn og fullorðna  á árunum 2007 

til 2016, þar sem fram kemur að stefnt sé að auka við virkni og þáttöku fatlaðra í lífi og starfi 

samfélagsins, og að stefnt er að því að færa sértæka félagsþjónustu við fatlaða frá ríki til 

sveitarfélaga (Félagsmálaráðuneytið, 2006b).  

 Þróun í málefnum fatlaðra á Íslandi hefur verið nokkuð ör, en það er þó ekki fyrr en 

uppúr 1935 að sett eru sérstök lög er snerta málefni fatlaðra. Á þessum tíma voru fatlaðir 

kallaðir ýmist fávitar, hálfvitar eða örvitar.  Fyrstu lögin tóku gildi árið 1936 og nefndust lög 

um fávitahæli og bera þess glögg merki að litið var á þennan hóp sem hóp ósjálfbjarga 

einstaklinga sem ekki gátu séð um sig. Til þess að draga enn frekar úr því að „fávitar― eða 

„óvitar― fæddust voru sett lög tveimur árum seinna er heimiluðu ófrjósemisaðgerðir til þess að 

draga úr þeirri áhættu að andlega og líkamlega vanheilt fólk gæti fjölgað sér (lög um 

ófrjósemisaðgerðir nr 16/1938). Í áranna rás hafa viðhorf til fatlaðra breyst og farið var að 

gefa meiri gaum að aðstæðum þeirra, en það er þó ekki fyrr en með lagastetningu árið 1979 að 

hætt var að nota orð eins og fáviti og vanviti um fatlaða. Í dag er talað um þá sem einstaklinga 

sem nýta sér þjónustu eða þjónustunotendur sem eiga rétt á að kröfum þeirra um lífsgæði sé 

sinnt. Með setningu laga um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 fór af stað umræða um að 

færa þjónustu við fatlaða heim í sveitarfélögin svo að unnt væri að sinna þörfum þeirra betur, 

en það er þó ekki fyrr en með setningu laga um málefni fatlaðra árið 1992 að þess er getið í 

lögum að stefna beri að því að færa málaflokkin af höndum ríkisins til sveitarfélaganna. Var 

því getið í bráðabirðgar ákvæðum laganna að þau bæru að endurskoða innan fjögurra ára með 
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hliðsjón af endurskoðuðum lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (lög um málefni fatlaðra 

nr. 52/1992).  

 Það er svo árið 1997 að undirbúningur hefst að því að færa málaflokkinn frá ríki til 

sveitarfélaga en sá undirbúningur fór einkum fram árin 1999 – 2000 en árið 2001 er honum 

frestað um óákveðinn tíma þar sem að ekki náðist samþykkt milli ríkis og sveitarfélaga um 

yfirfærsluna. Á árunum 2006 – 2007 fer umræðan um yfirfærsluna af stað aftur og sett var á 

stofn verkefnisstjórn sem hefur það hlutverk að vinna að framkvæmd verksins (Sigurður H. 

Helgason, 2010). Þann 13. Mars árið 2009 undirrita ríkisstjórn Íslands og samband íslenskra 

sveitarfélaga viljayfirlýsingu um yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga.  

Undirnefnd verkefnastjórnar setti fram þau markmið að með yfirfærslu ætti að: 

1. Bæta þjónustu við fatlaða og auka möguleika til að laga hana að þörfum hvers og eins.  

2. Stuðla að samþættingu nærþjónustu við íbúa sveitarfélaga.   

3. Efla félagsþjónustu sveitarfélaga.   

4. Styrkja sveitarstjórnarstigið.   

5. Einfalda verkaskipan ríkis og sveitarfélaga.  

 (Félagsmálaráðuneytið, 2008.). 

Höfundur ætlar í þessu verkefni að leita svara við spurningunni „Hver er hugsanlegur 

ávinningur af yfirfærslu sértækrar félagsþjónustu við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga? 

Höfundur ætlar að svara spurningunni í fræðilegri heimildaritgerð. Ritgerðin var unnin með 

söfnun upplýsinga um þróun málefna fatlaðra, stefnu stjórnvalda í málefnum fatlaðra. Auk 

þess var sótt í heim fræðigreina- og bóka um hugmyndafræði í vinnu með fötluðum. Höfundur 

grúskaði mikið í skýrslum sem tengdust bæði yfirfærslunni og reynslusveitarfélagsverkefninu 

og byggir stórann hluta af niðurstöðum á þeim sem og ársskýrslum Akureyrarbæjar sem hefur 

mesta reynslu sveitarfélaga á Íslandi af yfirfærslunni. Auk þess að svara rannsóknar-

spurningunni, er markmið höfundar að kynna fyrir lesendum, þróun málefna fatlaðra á Íslandi 

undanfarin 80-90 ár, fræða þá um hugmyndafræði að baki þeirrar þjónustu sem fötluðum 

hefur verið veitt sem og kynna almennt yfirfærslu sértækrar félagsþjónustu við fatlaða frá ríki 

til sveitarfélaga. 

 Ritgerðin skiptist í átta megin kafla. Í fyrsta kaflanum fjallar höfundur um þróun í 

málefnum fatlaðra, stefnu stjórnvalda og sveitarfélaga vegna flutnings málaflokksins, í öðrum 

kaflanum er fjallað um þær hugmyndafræðilegu nálganir sem hafa verið verið við lýði í 

þjónustu við fatlaða. Þriðji kaflinn „Gæði í þjónustu― fjallar um það hvað þarf að hafa í huga 
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til þess að þjónusta geti orðið sem best, hugtök eins og sjálfræði, valdefling og virðing eru 

skoðuð ásamt því að höfundur veltir fyrir sér með hvaða hætti mannréttinda sáttmálar tengjast 

þjónustunni. Í Fjórða kafla ræðir höfundur þær breytingar sem nauðsynlegt er að gera á 

sveitarfélögum áður er að þau geta tekið við málaflokknum og hver rökin eru fyrir því að 

samþætta félagsþjónustuna. Fimmti og sjötti kafli fjalla um hið svokallaða Reynslusveitars-

félagsverkefni. Til þess að gera sér í hugarlund hver hugsanlegur ávinningur er af yfirfærslu 

kynnti höfundur sér tilraunarverkefni á vegum félagsmálaráðuneytisins, en  þar var 

sveitarfélögum boðið að taka þátt í því að setja upp tilraun til að skoða lýðræðislegar umbætur 

á stjórnsýslu, flytja verkefni frá ríki til sveitarfélaga og að bæta þjónustu við íbúa í viðkomandi 

sveitarfélögum. Í framhaldi af þeirri umfjöllun verða kynntar niðurstöður óháðs aðila sem tók 

m.a. verkið á Akureyri út, en Akureyrarbær var eitt þriggja sveitarfélaga á landinun ásamt 

Vestmannaeyjum og Hornafirði sem tóku að sér verkefni tengd sértækri félagsþjónustu við 

fatlaða. Í sjöunda kafla er umræðu þáttur, niðurstöður höfundar og hugleiðingar hans og að 

lokum er áttundi kaflinn lokaorð ritgerðarinnar. 
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1. Þróun málaflokksins, stefnur og straumar yfirvalda 

Í þessum kafla fjallar höfundur um þróun laga um málefna fatlaðra. Tilgangur þess að fjalla 

um þróun laganna í ljósi þess að færa á málaflokkinn frá ríki til sveitarfélaga er til þess að 

gera sér betur grein fyrir stöðu málaflokksins í dag og hvers vegna umræðan um yfirfærslu fer 

af stað og stjórnvöld setja upp stefnumörkun að yfirfærslunni. Auk þess verður farið yfir 

stefnu ríkisvalds og sveitarfélaga vegna yfirfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga. 

1.1. Þróun málaflokksins 

Á þriðja áratug síðustu aldar eru sett fram fyrstu sérlög um málefni fatlaðra (Þess má geta að 

það er ekki fyrr 1983 að fram kemur skilgreining á hugtakinu fatlaður og það notað í 

lagasetningum og umfjöllunum um málefni fatlaðra), þá komu fram lög sem báru nafnið Lög 

um fávitahæli. Fyrir þann tíma voru engin sérlög til um málefni fávita heldur voru málefni 

þeirra tengd almennri löggjöf um framfærslu á vegum sveitarfélaga. Þannig var óþekkt að 

taka málefnum þeirra sérstökum tökum. Uppúr 1930 hefst Sesselja Sigmundsdóttir handa við 

að reisa heimili fyrir munaðaralaus og fötluð börn í Sólheimum í Grímsnesi. En hún hafði 

nokkrum árum fyrr kynnt sér rekstur barnaheimila sem rekin voru eftir hugmyndafræði 

Rudolfs Steiners. (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 Árið 1935 leggur Guðrún Lárusdóttir þingmaður fram frumvarp til laga um fávitahæli, 

ári seinna er frumvarpið samþykkt og gert að lögum Þar var gert ráð fyrir að ríkisstjórn sæi 

um að stofna skólaheimili fyrir vanvita og hálfvita, hjúkrunarhæli fyrir örvita og fávita sem 

ekki gátu tileinkað sér neitt nám og vinnuhæli fyrir fullorðna fávita sem einhverja vinnu gátu 

stundað. (lög um fávitahæli nr. 18/1936). Árið 1938 eru sett lög sem heimila ófrjósemis-

aðgerðir á fólki (fávitum og öðrum vanheilum) til að koma í veg fyrir að það fjölgi sér, þar 

sem hætta væri á að afkvæmi þeirra yrðu eins og foreldrarnir, eins væri það erfitt fyrir 

vanheila foreldra að sjá fyrir sér og afkvæmi sínu ef það gæti ekki unnið almennilega launaða 

vinnu. Þessi lög byggðu að hluta til á mannkynbótastefnu um erfðir og eiginleika. (lög um 

ófrjósemisaðgerðir nr. 16/1938). 

 Árið 1944 var fyrsta ríkisrekna stofnunin fyrir „fávita― eins og greindarskertir voru 

kallaðir á þeim tíma stofnað, það var að Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði. Það starfaði allt til 

1958, en þá fluttust síðustu íbúarnir þaðan, allt konur,  á kvennadeild Kópavogshælis, en 

Kópavogshæli hóf starfssemi árið 1952. (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 
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 Árið 1967 voru sett lög um fávitastofnanir nr. 53/1967 og felldu þá úr gildi lögin um 

fávitahæli frá 1936. Samkvæmt þeim átti ríkið að reka eitt aðalhæli fyrir fávita og þjónaði 

Kópavogshæli því hlutverki fram til 1980 (Lög  um fávitastofnanir. Nr 53/1967). Lögin um 

fávitastofnanir heyrðu undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið þar sem læknisfræðilega 

líkanið var við lýði á þeim tíma og samkvæmt því var þroskahömlun sjúkdómur og sorglegur 

atburður í lífi einstaklings og fjölskyldu hans (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Það var síðan 

árið 1993 að heiti stofnunarinnar var breytt í endurhæfingardeild Landspítalans í Kópavogi og 

var í samþykkt sem gerð var þar í kjölfarið að stefna bæri að því að útskrifa íbúa hælisins og 

koma þeim á sambýli eða önnur viðeigandi úrræði í framtíðinni (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).   

  Með setningu laga um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979  hófst uppbygging á 

úrræðum fyrir fólk með þroskahömlun vítt og breytt um landið. Það var mat margra að með 

lögunum 1979 væri tekið eitt stærsta framfaraskref á Íslandi fyrir fatlaða. Nær öll ákvæði 

laganna voru nýmæli. Í þeim fólust nýjir stjórnsýsluhættir og margvíslegar nýjungar í 

þjónustu við þroskahefta. Yfirstjórn málaflokksins fluttist yfir til félagsmálaráðuneytisins, þó 

svo að hann hafi að hluta til einnig heyrt undir heilbrigðisráðuneytið og 

menntamálaráðuneytið. Í lögunum var landinu skipt í átta starfssvæði með sjö manna 

svæðisstjórn á hverju þeirra þar sem sæti átti fulltrúi hagsmunasamtaka fatlaðra. Á svæðunum 

var komið á fót skrifstofum svæðisstjórna sem hafði uppbygginguna með höndum. Í lögunum 

var gert ráð fyrir að heimamenn hefðu nokkur áhrif á uppbyggingu og stjórn málaflokksins í 

gegnum nýstofnuð svæðisráð þó svo að allt fjármagn kæmi frá ríkissjóði. Meðal annarra 

nýmæla voru ákvæði um sambýli í almennum íbúðahverfum, ―skammtímafósturheimili‖ til að 

létta álagi af foreldrum, ―skóladagheimili‖ og ―afþreyingarheimili‖ fyrir fullorðna. Þá var 

mælt fyrir um stofnun Greiningarstöðvar ríkisins til þess að tryggja greiningu og ráðgjöf þegar 

grunur vaknaði um þroskafrávik hjá börnum (Lög um aðstoð við þroskahefta nr.47/1979).  

 Árið 1983 voru lögin frá 1979 endurskoðuð og nafni þeirra breytt úr lög um aðstoð við 

þroskahefta í lög um málefni fatlaðra, nýmæli í þessum lögum eru að ákvæði þeirra ná til allra 

fatlaðra einstaklinga bæði andlega og líkamlega (lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983). 

Ný lög um málefni fatlaðra voru sett 1992. Helstu nýmæli þeirra voru að yfirstjórn 

málaflokksins var flutt að öllu leyti undir eitt ráðuneyti, félagsmálaráðuneytið. Stjórnskipuleg 

staða svæðisskrifstofa breyttist og þær fengu aukin verkefni, aukin áhersla var lögð á að fatlað 

fólk nyti almennrar þjónustu og sérstök ákvæði komu til sögunnar um réttindagæslu. Þá voru 

aðrar áherslur settar fram í húsnæðis-, atvinnu- og ferlimálum, einkum hvað varðar möguleika 
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fatlaðs fólks á sjálfstæðri búsetu og störf á almennum vinnumarkaði. Ennfremur voru tekin af 

öll tvímæli um að lög um málefni næðu einnig til geðfatlaðs fólks en það hafði verið nokkuð á 

reiki (lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992).  

 Í lögunum frá árinu 1992 er eftirfarandi ákvæði um hlutverk svæðisráða „Að hafa 

frumkvæði að aukinni ábyrgð sveitarfélaga í málefnum fatlaðra―. Aukin heldur er í þeim 

eftirfarandi ákvæði: „Svæðisráð skal eiga frumkvæði að því að unnið sé að samningum milli 

ríkis og sveitarfélaga um það að sveitarfélögin annist þjónustu við fatlaða að hluta til eða að 

öllu leyti― (Lög um málefni fatlaðra, 1992).  

 Á undanförnum tveimur áratugum hefur þróun hugmyndafræði í málaflokknum verið 

það hröð að tilhögun þjónustu hefur að ýmsu leyti ekki náð að fylgja eftir þeim hugmyndum 

sem teljast í takt við tímann hverju sinni. Óhætt er að segja að þótt lög og reglugerðir um 

málefni fatlaðra hafi verið endurskoðuð á undanförnum rúmum áratug með hliðsjón af 

breyttum forsendum þá má finna margt sem ástæða er að taka til gagngerrar athugunar til þess 

að heildstæð stefna í málefnum fatlaðra geti litið dagsins ljós, sem dæmi má nefna búsetu-

reglugerð frá árinu 2002, hugmyndafræðin að baki henni hafði á skömmum tíma breyst það 

hratt að hún taldist úrelt fljótlega eftir að hún kom út.  

1.2. Yfirlýst stefna ríkis og sveitarfélaga um yfirfærslu málefna fatlaðra 

Með viljayfirlýsingu sem undirrituð var þann 13. mars 2009 kemur fram m.a. að verkefnið feli 

í sér tilfærslu á allri almennri þjónustu við fatlaða til sveitarfélaga ásamt því að fjármögnun á 

verkefninu verði á höndum sveitarfélaga, óháð því hvort að um er ræða þjónustu sem veitt er 

af sveitarfélaginu, sjálfseignarstofnunum eða öðrum aðilum. Þar kemur einnig fram að 

verkefnisstjórnin skuli skipuð fulltrúum ríkis og sveitarfélaga. Ennfremur segir að 

verkefnisstjórn skuli eiga í nánu samráði við þá aðila sem tilfærslan varðar þ.m.t. sveitarfélög, 

núverandi veitendur þjónustu, starfsmenn og hagsmunasamtök. (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2009) 

Í viðauka 2 í viljayfirlýsingunni segir jafnframt: 

Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á þjónustunni verður samþætt og á hendi eins aðila. Í þessu 

felst að fjármagn fylgir verkefnum, byggir á eigin tekjum sveitarfélaga og ekki verður um 

sameiginlega fjármögnun ríkis og sveitarfélaga að ræða. Einnig þarf að koma í veg fyrir 

að skörun þjónustukerfa stuðli að togstreitu um faglega og fjárhagslega ábyrgð (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009). 
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Í sama viðauka segir ennfremur:  

Tekjustofnar sveitarfélaga verða hækkaðir til að standa undir kostnaði við þau verkefni 

sem þau taka við. Endanlegar tillögur um fjármögnun verða unnar í tengslum við 

endurskoðun á tekjustofnum sveitarfélaga á vegum samgönguráðuneytisins (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2009).  

Og að lokum 

Gætt verður að því að tryggja réttindi þeirra starfsmanna sem skipta munu um 

vinnuveitanda í tengslum við tilfærsluna. Virkt samráð verður haft við stéttarfélög 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2009).  

1.3. Samantekt 

Í kaflanum fór höfundur yfir þróun málaflokksins frá árinu 1930 þegar Sesselja 

Sigmundsdóttir stofnar heimili fyrir munaðarlaus og fötluð börn að Sólheimum í Grímsnesi 

og allt fram að viljayfirlýsinga ríkisins og sambandi íslenskra sveitarfélaga um yfirfærslu 

málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga. Af þessari umfjöllun er ljóst að margt hefur breyst til 

batnaðar frá því að ríkið tekur formlega við málaflokki fatlaðra, eða fávita eins og fatlaðir 

voru kallaðir hér á árum áður.  

 Höfundur sagði einnig frá yfirlýstri stefnu stjórnvalda og sveitarfélaga um yfirfærslu 

málaflokksins og hvernig möguleg fjármögnun gæti verið. Eins er veitt athygli að því að gæta 

verður að réttindum starfsmanna sem flytjast líklegast með málaflokknum og verða starfmenn 

sveitarfélagsins en ekki lengur ríkisstarfsmenn. 

 Þó er það svo að þrátt fyrir að hagur fatlaðra hafi vænkast eftir að ríkið tók við 

stuðningi til handa fötluðum er það ekki ástæðan fyrir því að þjónusta og lífsgæði fatlaðra 

aukist, rekja má það til breytinga á hugmyndafræðinni á bak við þjónustu við fatlaða og 

hvernig hún er fléttuð inn í starfið. Í næsta kafla verður varpað ljósi á þá hugmyndafræði sem 

unnið hefur verið með í þjónustu fatlaðra.    
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2. Hvað er fötlun? Hugmyndafræði í þjónustu fatlaðra 

Vegna þess hve mikilvægt hugtakið fötlun er í þjónustu við fatlaða ákvað höfundur að kynna 

sér þau þrjú hugmyndafræðilegu líkön sem notuð hafa verið í skilgreiningu á fötlun. Í þessum 

kafla leitast höfundur við að skýra fyrir lesendanum þrjú hugmyndafræðilegu líkön sem hafa 

verið ráðandi í þjónustu við fatlaða. 

Í gegnum tíðina hafa eftirfarandi þrjú líkön verið áberandi:  

1. Læknisfræðilega líkanið þar sem fötlun er skilgreind sem hið gagnstæða við heilbrigði 

og öll meðferð felst í því að reyna að „lækna― einstaklingin. Með lækningu má draga 

úr því að  fötlunin verði ekki eins ráðandi lífi hins fatlaða. 

2. Breska félagslega líkanið þar sem að fólk er fatlað af samfélaginu og þáttum í 

umhverfi þess en ekki vegna einhverra líkamlegra galla eins og læknisfræðilega 

líkanið gerir ráð fyrir.  

3. Norræni tengslaskilningurinn þar er horft á fatlanir á þrennan máta, þ.e. fötlun er 

misræmi milli einstaklings og umhverfis, fötlunin er aðstæðubundi og fötlunin er 

afstæð.  

2.1. Læknisfræðilega líkanið 

Læknisfræðilega líkanið byggir á þeim hugmyndum að fötlunin sé orsök líkamlegs ástands 

einstaklings og skerði þar með lífsgæði hans og möguleika. Aðstæður sjúklings eru greindar 

og fram fer ráðgjöf um lækningu, meðferðarúrræði, kennslu og fleira. Samkvæmt líkaninu er 

fötlunin sorglegur atburður í lífi einstaklings og skerðingin sem af henni verður er talin orsök 

eða uppspretta flestra ef ekki allra erfiðleika einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir , 2006). 

Félagsfræðingurinn Talcott Parson setti fram þær hugmyndir að árið 1951 að fötlun væri 

andstæða þess sem talið er eðlilegt og heilbrigt (Parson, 1951). Þessi sýn á fötlun var 

allsráðandi langt fram eftir á 20. öldinni og er enn við líði á mörgum stöðum, en þó helst 

innan heilbrigðisþjónustunnar.   

 Gagnrýni á læknisfræðilega líkanið hefur verið sett fram með vaxandi þunga undan-

farinn aldarfjórðung. Breskir félagsfræðingar höfnuðu því alfarið að það væri í verkahring 

lækna, sérkennara og þjálfara að "gera við" einstaklinginn og reyna að gera hann "eðlilegan". 

Þeir aðhylltust hið svonefnda félagslega líkan af fötlun, sem hvílir á ólíku kennimiði. 

 Rýnin snýr einkum að því að vandi fatlaðs fólks sé rakinn til skerðing-arinnar sem 

slíkrar og bindi þannig vandann fyrst og fremst við einstaklinginn sjálfan. Einnig er gagnrýnt 
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að gert sé ráð fyrir að umhverfi þess sem býr við fötlun sé næsta sjálfgefið og óumbreytanlegt 

og að ekki sé horft sem skyldi til þess mótvægis sem unnt er að skapa með breytingum á 

umhverfi til þess að draga úr áhrifum fráviks eða skerðingar. Þetta mótvægi felist ekki 

einungis í betra aðgengi að byggingum og tæknilegum hjálpartækjum, heldur skiptir einnig 

almennt viðhorf til fatlaðs fólks, aðgangur þess að námi og starfi. Fötlun sé því afstætt hugtak. 

Með þessum sjónarmiðum var ofinn inn í fötlunarhugtakið víðtækur samfélagslegur þáttur – 

hið félagslega sjónarhorn. 

Það er skoðun höfundar að mikilvægt er að í ljósi breyttra viðhorfa til fatlaðra sem birtist 

meðal annars í 3. gr. Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks „Meginreglur samnings 

þessa eru eftirfarandi: a) virðing fyrir mannlegri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi 

til að taka eigin ákvarðanir, og sjálfstæði þeirra“ og enn fremur „c) að fatlaðir geti tekið fullan og 

virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar“ (Sameinuðu þjóðirnar, 2006) að þetta 

læknisfræðilegalíkanið sé lagt af eins mikið og hægt er í þjónustu við fatlaða þar sem að 

ráðandi sjónarhorn er að hinn fatlaði sé virkur einstaklingur samfélagsins og taki þátt í eigin 

lífi á sínum eigin forsendum en ekki sjúklingur sem þarfnist lækninga.  

 2.2. Breska félagslega líkanið 

Breska félagslega líkanið er þekktasta en um leið það umdeildasta af félagslegum líkönum. 

Fræðimenn og fatlað fólk hafa veitt líkaninu athygli undanfarin ár og þá sérstaklega vegna 

þeirra endurskilgreiningar á fötlun sem það setur fram. 

 Samtökin UPIAS (Union of the Physically Impaired Against Segregation) gáfu út árið 

1976 fræga yfirlýsingu þar sem segir að það er ekki skerðingin sjálf sem fatlar fólk heldur 

félagslegt, efnahagslegt og menningarlegt umhverfi sem og neikvæð samfélagsleg viðhorf til 

fötlunar, fólk með skerðingar sé fatlað af samfélaginu og að fötlun sé afleiðing þeirra 

undirokunar sem einkennir tengslin milli fólks með skerðingar og annarra í samfélaginu 

(UPIAS, 1976).  

 Félagsleg skilgreining leggur á það áherslu að hindranir sem er að finna í samfélaginu 

eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklings. Má þar nefna aðgengi, fordóma og neikvæð 

viðhorf sem takmarka getu fólks með skerðingar. Breska líkanið hafnar því að skerðing orsaki 

fötlun og á sama tíma er því hafnað að skerðing jafngildi fötlun. Skilningur breska félagslega 

líkansins er sá að fötlun orsakast ekki af líkamlegum, andlegum eða skynrænum skerðingum. 

Það er litið svo á að félagslegar hindrarnir, sem eru settar af hinum ófatlaða hluta 

samfélagsins, ýti undir eða búi til fötlunina.  
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 Eins og kom fram hér fyrr að þá hafa er líkanið umdeilt og gagnrýnisraddir verið 

þónokkrar um félagslega sjónarhornið á undanförnum árum. Meðal annars hefur verið 

gagnrýnt að það falli misvel að reynslu og aðstæðum hinna ýmsu hópa fatlaðs fólks; 

greindarskertir og geðfatlaðir eru nefndir í  því sambandi. Ennfremur hefur komið fram að 

sumir forsvarsmenn þessa sjónarhorns hafi tilhneigingu til að líta um of fram hjá eða hafna 

mikilvægi skerðingarinnar sjálfrar, bæði í daglegu lífi fatlaðs fólks og í fræðilegri umræðu. 

Áherslan á hinar félagslegu hindranir sé of yfirgnæfandi. Benda má á að þessi gagnrýni kemur 

einkum fram innan fötlunarfræðinnar, frá þeim sem vilja endurskoða og þróa félagslega 

sjónarhornið frekar og sníða af því vankanta (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.3. Norræni tengslaskilningurinn 

Á árunum í kringum 1970 fer að bera á mikilli stefnubreytingu í málefnum fatlaðra á 

Norðurlöndunum sem birtast í gagnrýni á læknisfræðilega líkanið. Í umræðum kom fram að 

nauðsynlegt væri að taka upp nýja stefnu í stað þeirrar læknisfræðilegu sýnar sem alla tíð 

hafði verið ríkjandi (Rannveig Traustdóttir, 2006). Í kjölfarið kemur upp mikil stefnubreyting 

í viðhorfum til fatlaðra. Jan Tössebrö kallaði þessa nýju túlkun á fötlun norræna 

tengslaskilninginn. Í Norræna tengslaskilningnum er horft á þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi að 

fötlun er misgengi milli einstaklings og samfélags, þessir þættir falla ekki vel saman þar sem 

að einstaklingurinn fellur ekki að því sem talið er vera eðlilegt og umhverfið er ekki lagað að 

þeim sem er óvenjulegur. Í öðru lagi að fötlun sé bundin aðstæðum, t.d. er sá sem er lamaður 

fyrir neðan mitti ekki endilega fatlaður þegar hann situr fyrir framan tölvuskjá og spilar 

tölvuleiki sem byggjast á sampili augna og handa, einnig er sá blindi ekki fatlaður þegar hann 

er að tala við aðra í gegnum síma. Skerðingin manneskjunar verður því eingöngu að fötlun 

þegar að hún er í ákveðnum aðstæðum því tengsl einstaklings og umhverfis er aðstæðubundin. 

Í þriðja lagi er fötlun afstæð og hluti af ferli. Því eru ákvarðanir um hvenær 

einstaklingsbundin líffræðileg einkenni eru skilgreind sem fötlun eða ekki tilviljunarkenndar. 

Til stuðnings þessu má benda á að mörk þroskahömlunar í Evrópu á 20. öld  eru á milli 85 og 

50 greindarvísitölustigans og því mismunandi hve stór hluti þjóðar er skilgreindur 

þroskaheftur. Þarna birtist einmitt vandinn við líffræðilegar einstaklingsbundnar skilgrein-

ingar og eins hvernig fötlun verður til í samspili umhverfis og einstaklings (Tössebrö, 2002). 
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2.4. Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um þau þrjú líkön sem hafa verið hvað mest áberandi í þjónustu við 

fatlaða. Sá skilningur sem er í læknisfræðilega líkaninu gerir ráð fyrir að eitthvað sé að hjá 

sjúklingnum og að án aðkomu heilbrigðis starfssfólks eigi þau sér ekki viðreisnar von. Með 

árunum hefur þessi sýn vikið fyrir félagslegum nálgunum og skýringa á fötlun er ekki lengur 

leitað í eitthverju sem hrjáir sjúklinginn heldur er skýringa leitað í félagslegu umhverfi og 

aðgengi þess sem býr við fötlun. Þegar farið er að vinna í þjónustu fyrir þann fatlaða er 

mikilvægt að hafa skilning félagslegra sjónarhorna á bakvið eyrun til þess að auka lífsgæði og 

um leið þjónustu við fatlaða. Gæði þjónustu er viðfangsefni næsta kafla og til þess að geta lagt 

sig fram um að veita gæða þjónustu er nauðsynlegt að hafa góða þekkingu á 

hugmyndafræðinni og hvað það er sem gerir þjónustu að gæðaþjónustu. 
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 3. Gæði í þjónustu 

Eins og fram kom í inngangi má ætla að ein ástæða þess að færa á sértæka félagsþjónustu frá 

ríki til sveitarfélaga sé sú að bæta þá þjónustu sem veitt er og auka  möguleikana á því að laga 

hana að þörfum og óskum þeirra er hana nota. Það er samfélagslegt verkefni okkar allra að 

gæði þeirra þjónustu sé tryggð. Til þess að tryggja gæði þarf réttindagæsla að vera góð, starfa 

þarf eftir sameiginlegri hugmyndafræði þar sem í fyrirrúmi er höfð virðing fyrir 

einstaklingnum, sjálfræði hans virt og styrkja þarf þjónustu t.d. með notendastýrðri 

persónulegri aðstoð. Að lokum er mikilvægt að eftirlit með þjónustunni sé ekki á herðum 

sömu aðila og veiti þjónustuna og það eftirlit sé gott. Í þessum kafla fjallar höfundur um þau 

atriði sem gæta þarf sérstaklega að til þess að þjónusta við fatlaða samræmist alþjóðlegum 

samningum sem íslensk stjórnvöld hafa samþykkt. Þar ber helst að nefna mannréttinda-

sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem og mannréttindasáttmála Evrópu auk samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðra en nefnd á vegum félagsmálaráðherra skilaði inn í mars 

síðastliðnum tillögum að breytingum laga til þess að unnt sé að fullgilda samninginn. Í þeim 

er meðal annars kveðið á um að skoða þurfi lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 og að 

endurnefna þau sem „lög um réttindi fatlaðs fólks― (Félagsmálaráðuneytið, 2010).   

3.1. Réttindagæsla 

Rík nauðsyn er að réttindagæsla fatlaðra verði áfram öflug, sama til hvaða stjórnsýslustigs 

hún telst til og óháð því hvaða aðilar munu veita þjónustuna. Þeir einstaklingar sem teljast til 

meðal þroskaskertra eða alvarlegrar þroskaskerðingar eiga erfitt með að skilja og þekkja rétt 

sinn og passa uppá að fylgja þeim eftir. Með réttindagæslu er átt við að gæta þarf þess að 

fatlaðir eiga að fá bæði almenna þjónustu sem og sértæka þjónustu sem er ætluð fötluðum 

eingöngu. Það er hlutverk svæðisráða að sjá til þess að staðið sé vörð um almenna réttinda-

gæslu sbr. 36. gr. og 37. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Þetta er gert til þess að 

tryggja enn betur réttindi fatlaðra einstaklinga (lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

 Í janúar síðastliðnum (2010) kom út umsögn um tillögur nefndar um fullgildingu 

samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks, þar er meðal annars verið að skoða persónulega 

talsmenn fatlaðra, svæðisbundin eftirlit og yfirstjórn réttindagæslunar og verður áhugavert að 

sjá hvernig þær tillögur verða nýttar (Félagsmálaráðuneytið, 2010). Gert er ráð fyrir því að 

kostnaður við framkvæmd og eftirlit á þjónustu við fatlaða falli á ríkið (Félagsmálaráðuneytið, 

2008). 
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3.2. Mannréttindi 

Í fyrstu grein mannréttindaryfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 segir: 

„Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Allir eru gæddir skynsemi 

og samvisku, og ber að breyta bróðurlega hverjum við annan― (Sameinuðu þjóðirnar, 1948). 

Í þessum orðum liggur kjarni alls þess sem einstaklingur á að hafa í huga á hverjum degi, ekki 

eingöngu gagnvart fötluðum heldur gagnvart öllum. Enn fremur segir í 2. gr. sömu 

yfirlýsingar 

Allir eiga kröfu á réttindum þeim og því frelsi, sem fólgin eru í yfirlýsingu þessari, og 

skal þar engan greinarmun gera vegna kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, 

stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, ætternis eða annarra 

aðstæðna. Eigi má heldur gera greinarmun á mönnum fyrir sakir stjórnskipulags lands 

þeirra eða landsvæðis, þjóðréttarstöðu þess eða lögsögu yfir því, hvort sem landið er 

sjálfstætt ríki, umráðasvæði, sjálfstjórnarlaust eða á annan hátt háð takmörkunum á 

fullveldi sínu (Sameinuðu þjóðirnar, 1948). 

Jafn réttur allra manna til mannréttinda og frelsis ásamt banni við mismunun af nokkru tagi er 

grundvöllur flestra fjölþjóðlegra mannréttindasáttmála. Það er þó nokkuð athyglivert að í 

flestum fjölþjóðlegum sáttmálum er fötlun ekki tilgreind sérstaklega í almennum ákvæðum 

þeirra, en ekki verður hjá því komist að bann þeirra við mismunun af nokkru tagi setji fatlaða 

í hóp þeirra sem sáttmálarnir fjalla um. Ein mikilvægasta réttarregla þessara sáttmála er 

jafnræðisreglan, en í henni felst sú krafa að jöfnuður ríki meðal allra manna, hún er því 

sérstaklega mikilvæg hvað mannréttindi fatlaðs fólks varðar (Brynhildur G. Flónenz, 2004).  

Við tilfærsluna þarf að gæta þess að mannréttindi þeirra er þjónustuna nota séu virt í hvívetna 

og það er skoðun höfundar að samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra eigi að 

vera grundvallarplagg í allri skipulagningu á þjónustu við fatlaða.  

3.3. Valdefling 

Í grein sinni valdefling – glíma við margrætt hugtak segir Hanna Björg Sigurjónsdóttir  frá því 

að orðið „empowerment― eða valdefling, hafi verið mikið notað í réttindabaráttu margra 

minnihlutahópa á sjöunda áratug síðustu aldar. Á síðari árum hefur þetta þetta orð orðið æ 

mikilvægara í þeirri réttindabaráttu sem fatlaðir hafa staðið í á undanförnum árum. Segja má 

að orðið „empowerment― hafi verið nokkurs konar tískorð í hinum og þessu fag- og fræði-

greinum á borð við kvennafræða,. Sálfræði, félagsráðgjafar, stjórnunarfræða og fötlunarfræða 
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og því erfitt að segja að einhver einn kenningasmiður sé ráðandi né að það sé til ein ráðandi 

skilgreining  á orðinu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006) og bíður því uppá margar og ólíkar 

túlkanir.  

 Innan fötlunarfræða hefur skilningur á valdeflingu verið sá að leitast við að styðja 

einstaklinginn til félagslegrar þáttöku og á sama tíma stuðla að auknu sjálfstæði og auka 

þannig við jákvæðari sjálfsmynd hans sem einstaklings og félagsveru. 

 Í bók Sally French og John Swain Understanding Disability er hugtakið valdefling 

m.a. skýrt út á eftirfarandi hátt 

 „Valdefling er í raun allt það sem lýtur að því að efla vald fólks yfir aðstæðum sínum og 

lífi, allt það sem eflir sjálf og sjálfsmynd fólks, sjálfstraust, félagslega stöðu, 

sjálfsvirðingu og lífsgæði― (French & Swain, 2008, 138).  

Dan Goodley segir ennfremur frá því að valdefling sé ávöxtur jákvæðrar virkni og athafna 

sem leiða til aukins þroska einstaklingsins þar sem að sú reynsla persónunnar skiptir sköpum 

og vegur þungt. Því er mikilvægt að fá að upplifa reynsluna sjálfur og á eigin forsendum í stað 

þess að vera sífellt háður þeim er telja hvað sé persónunni fyrir bestu (Goodley, 2001).  

3.4. Sjálfræði 

Í 2. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 segir: „Sjálfráða maður ræður einn öðru en fé sínu, nema lög 

mæli á annan veg (Lögræðislög nr. 71/1997).― Þannig verður ekki tæmandi talið hvað í sjálf-

ræði felst heldur er þar um að ræða öll þau lagalegu réttindi og skyldur sem fullorðnir menn 

bera í samfélaginu, þó með þeim mikilvægu takmörkunum sem getið er í einstökum lögum. Í 

sjálfræðinu felst með öðrum orðum ekki fjárræði þó að það sé sjaldgæft núorðið að sá sem er 

sjálfráða sé ekki líka fjárráða, þar sem fjárræðis- og sjálfræðisaldur er nú hinn sami eða 18 ár, 

ólíkt því sem áður var. Saman mynda fjárræði og sjálfræði lögræði en lögráða maður hefur öll 

helstu réttindi og skyldur fullorðins manns. Þá hefur sjálfráða maður miklu ríkari réttindi og 

skyldur gagnvart ríkisvaldinu sem nú kemur að mestu fram við hann sem fullorðinn mann en 

ekki lengur sem barn. Þó er ekki loku fyrir það skotið að einstök réttindi eða skyldur hljótist 

áður en eða eftir að sjálfræðisaldri er náð eins og til dæmis rétturinn til þess að versla sér 

áfengi öðlast einstaklingur ekki fyrr en tveimur árum eftir að hann verður lögráða (Áfengislög 

nr. 75/1998).  

 Sjálfræði er grundvallarhugtak í siðferðilegri umfjöllun. Merking orðsins er 

einfaldlega að ráða sér sjálfur. Slík yfirlýsing gefur til kynna að einstaklingurinn sé gerandi og 



20 

 

ráði athöfnum sínum og gjörðum sjálfur. Sjálfræði tengist þannig hugmyndum okkar um það 

að hafa persónuleika og í sama mund tengist það hugmynd að átta sig á þvi hver maður er og 

geta fylgt þeirri hugmynd dags daglega. Í bók sinni self, society and personal choice ræðir 

Diana T. Meyers um persónulegt sjálfræði og skilgreinir það sem: „Þann lífsmáta að geta lifað 

í sátt við sitt innra sjálf― (Meyers, 1989, bls. 20). Þar gerir hún ráð fyrir innra sjálfi sem við 

erum öll að einhverju leyti höfundar að en ennfremur mótað af ytri þáttum svo sem eins og 

öðru fólki og þeirri menningu sem við búum í svo nokkur dæmi séu nefnd (Meyers, 1989). 

Ein af grunnástæðum yfirfærslunar er að gera þjónustunar aðgengilegri, einstaklingur sem 

hvattur er til sjálfstæðis og til að nýta sjálfræði sitt ætti enn frekar hægara með að nálgast 

þjónustu sem hann á rétt hjá ef hún er í heimabæ hans ef hann þekkir aðstæður betur, sem 

líkur eru á ef þjónustan er veitt í heimahéraði. 

3.5. Virðing 

Maðurinn getur búið yfir mörgu kostum og göllum, einn helsti kosturinn og jafnframt sá helsti 

í mannlegum samskiptum er virðing. Virðing er ekki meðfæddur kostur. Virðingu verður hver 

og einn maður að læra og rækta til þess að hún beri ávöxt fyrir mann. „virðing felst í því að 

hafa jafnmikinn áhuga á vellíðan annarra og sinni eigin og að gera eitthvað til að svo megi 

vera― (Gunnar Hersveinn, 2005).  

 Þegar við sýnum öðru fólki virðingu sýnum við því fólki heiður. Virðing 

endurspeglast í þeirri kurteisi sem við sýnum hvert öðru, hvernig við tölum við annað fólk, 

hvernig við tölum um það og hvernig við förum með eigur annarra. Tal og framkoma sem 

einkennist af virðingu veitir fólki þá reisn sem því ber. Að sýna virðingu felur einnig í sér 

sjálfsvirðingu. Fagleg vinnubrögð einkennast af virðingu fyrir viðfangsefninu og þeim sem 

þjónustu fagfólks njóta. 

3.6. Eftirlit þjónustu 

Í dag er því þannig háttað að sama stofnunin sér um að veita þjónustuna og hefur eftirlit með 

þjónustunni og þó svo að eftirlitskerfi sé til staðar hjá svæðisskrifstofum þá skýtur það skökku 

við að á hendi sömu aðila skuli þessi mikla ábyrgð liggja. Það er því nokkuð ljóst að þar geta 

komið til hagsmunaárekstrar. Í áfangaskýrslu undirnefndar frá  félags- og trygginga-

málaráðuneytinu (2008) kemur fram að tilgangur eftirlits sé að tryggja að sú þjónusta sem 

sveitarfélögin veiti sé í samræmi við lög, að hún sé fullnægjandi miðað við þarfir þeirra sem 
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hana þiggja og að réttindi fatlaðra séu virt. Í skýrslunni er gert ráð fyrir þriggja stiga skiptingu 

á eftirliti þjónustunnar, en það er:   

 Almennt stjórnsýslulegt eftirlit 

 Faglegt eftirlit og gæðaeftirlit  

 Réttindagæsla fatlaðra 

 Þá myndi félags- og tryggingamálaráðuneytið sjá um að annast almennt stjórnsýslulegt 

eftirlit með framkvæmd þjónustunnar. Faglegt eftirlit og gæðaeftirlit verður á höndum 

sveitarfélaganna þar sem að samræma þyrfti vinnulag eftirlits. Sú samræming gæti falist í 

þróun gæðastaðla og aðferðarfræði við gæðatryggingu, þar sem að félags- og 

tryggingamálaráðuneytið myndi hafa einhverjar hendur í þeirri þróunarvinnu, þar sem að 

ráðuneytið ber endanlega ábyrgð á málaflokknum (Félagsmálaráðuneytið, 2008). 

3.7. Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Með aukinni vitund fyrir persónulegu rými, einkalífi og þjónustu sem sniðin er að þörfum 

þess fatlaða hefur ný hugmyndafræði verið að ryðja sér til rúms hér á landi. En hvað er 

notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA)? Ragnar Gunnar Þórhallsons formaður Sjálfsbjargar 

skýrir hugtakið á eftirfarandi hátt:  

NPA er félagsþjónusta sem ætlað er að uppfylla þarfir fatlaðs fólks fyrir aðstoð heima og 

úti í samfélaginu og njóta þannig þess frelsis í daglegu lífi er ófatlað fólk tekur sem gefnu. 

Rétturinn til aðstoðarinnar á sér stoð í meginmarkmiðum Stjórnarskrár Íslands og 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun [frá árinu 2006]. Markmiðið 

með NPA er að fólk með líkamlegar eða andlegar skerðingar og þörf fyrir aðstoð hafi 

möguleika á að lifa sjálfstæðu og virku lífi. NPA þjónusta hefur ekki verið innleidd á 

Íslandi, en er þó veitt nokkrum einstaklingum á takmarkaðan hátt og í flestum tilvikum 

sem tilraunaverkefni. Á Norðurlöndum er þessi þjónusta við lýði og á sér lengsta sögu í 

Svíþjóð eða allt frá árinu 1993. (Ragnar Gunnar Þórhallson, 2009).   

Hugmyndafræðin að baki „sjálfstætt líf― (e. Independant living) sprettur upp á áttunda 

áratugnum hjá fötluðum nemendum við Berkeley háskólann í Bandaríkjunum. En þeir 

gagnrýndu það hversu mikil völd heilbrigðisstarfsfólk hafði yfir daglegu lífi fatlaðs fólks. Þeir 

mótmæltu þessu með þeim rökum að fatlað fólk væri ekki sjúkt og þyrfti ekki á umönnun 

heilbrigðisstarfsfólks að halda. Þessi barátta hafði áhrif, og í kjölfarið var ákveðið að setja upp 

nýtt fyrirkomulag á aðstoð við fatlaða stúdenta á háskólasvæðinu sem fólst í því að 
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nemendurnir skilgreindu sjálfir þarfir sínar, hversu mikla og hvers konar aðstoð þeir þyrftu á 

að halda og hvenær og hverjir veittu aðstoðina. Þátttaka þeirra í háskólalífinu jókst og 

frammistaða þeirra í námi var mun betri (Berkeley háskóli, 2004). Í kjölfar þessarar gagnrýni 

fór hugmyndafræðin um sjálfstætt líf að breiðast út til annarra landa og hafa samskonar 

samtök verið stofnuð víða um heim, m.a. hér á íslandi en á heimasíðu Samtaka um sjálfstætt 

líf (SSL) er fjallað um stofnun samtakana og þar segir: 

Samtök um sjálfstætt líf voru stofnuð hér á landi á þjóðhátíðardaginn 17. Júní 2009 af 

hópi fatlaðs fólks, en Sjálfsbjörg, ÖBÍ og Þroskahjálp hafa stutt við framtakið ásamt 

starfsfólki í fötlunarfræðinni við Háskóla Íslands. Stofnfundurinn var haldinn á Hótel 

Borg við Austurvöll þar sem samþykkt voru lög félagsins og kosin stjórn. Að stofnfundi 

loknum var heilsað upp á afmælisbarnið Jón Sigurðsson; styttuna á Austurvelli. Markmið 

félagsins er að valdefla og styðja fatlaða einstaklinga samkvæmt hugmyndafræði um 

sjálfstætt líf, efla lífsgæði fatlaðs fólks, vinna að rétti einstaklingsins til að hafa stjórn á 

eigin lífi er aðrir samfélagsþegnar taka sem gefnu. Félagið á að gæta réttar einstaklingsins 

til fullrar þátttöku og jafnræðis í samfélaginu, að hafa stjórn á eigin aðstoð og þar með 

sínu lífi. Félagið er hluti af hinni alþjóðlegu Independent Living hreyfingu, alþjóðlegri 

borgarahreyfingu fólks með fötlun (Samtök um sjálfstætt líf, 2009). 

3.8. Samantekt 

Réttindagæsla fatlaðra er einn mikilvægasti þátturinn í þeirri þjónustu sem þeir þiggja og 

mikilvægt er að réttindagæsla verði öflug, óháð því hver veiti þjónustuna eða á hvaða 

stjórnsýslustigi hún er veitt. Stór hópur fatlaðra á í miklum erfiðleikum með að þekkja rétt 

sinn, hvað þá að fylgja honum eftir. Mikilvægt er að nýr samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks sé hafður að leiðarljósi við undirbúning yfirfærslunar. Til þess að hægt sé 

að ganga úr skugga um að eintaklingur njóti gæða í þjónustu þarf sú hugsun sem býr að baki 

þjónustunni að samrýmast þeim gildum og reglugerðum sem í gangi eru, sem dæmi má nefna 

samning Sameinuðu þjóðanna sem Íslendingar samþykktu árið 2007 en í 19. Gr. segir:  

Ríkin, sem eru aðilar að samningi þessum, viðurkenna jafnan rétt allra fatlaðra til að lifa í 

samfélaginu og rétt til að velja og hafna til jafns við aðra og skulu gera árangursríkar og 

viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlaðir megi njóta þessa réttar til fulls og stuðla að fullri 

þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar...: (Sameinuðu þjóðirnar, 2006). 
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4. Nauðsynlegar breytingar í stjórnsýslulegri umgjörð 

sveitarfélaganna vegna yfirfærslu 

Eins og fram kom í inngangi hafa umræður um flutning málaflokksins verið í umræðu í 

hartnær þrjá áratugi, en til þess að af honum geti orðið þarf að koma til breytinga á viðhorfum 

í sveitarstjórnarmálum og á það jafnt við um almenning, starfsmenn lands- og sveitarstjórnar, 

þ.e. koma þarf til sameining sveitarfélaga eða stofna til einhvers konar samvinnu smærri 

sveitarfélaganna um málaflokkinn. Í kaflanun skoðar höfundur íslenskt stjórnskipulag og 

fjallar almennt um sveitarfélög, ásamt því að fjalla um samþættingu félagsþjónustunnar. 

4.1. Stjórnskipulag 

Öllum stærri lýðræðisríkjum heims er skipt í staðbundnar stjórnsýslueiningar eða sveitarfélög. 

Á Íslandi eru sveitarfélög sjálfsstjórnareiningar innan þeirra ramma sem Alþingi setur þeim. 

Íslenska ríkið er eina stjórnvaldið sem er fullvalda, en í því liggur að endanlegt ákvörðunar-

vald er í höndum þess í sameiginlegum málum íbúa Íslands. Í sambandsríkjum til að mynda í 

Bandaríkjunum og í Þýskalandi er þessu öðruvísi háttað. Þar skiptist fullveldið á milli ríkis, 

héraða eða fylkja sem hvert er með sitt eigið löggjafar- og framkvæmdarvald. Stærsta 

höfuðeinkenni vestrænnar stjórnskipunar er þrískipting ríkisvaldsins í dóms-, löggjafar- og 

framkvæmdarvald (Félagsmálaráðuneytið, 2006c). 

  Í 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, segir „Alþingi og forseti Íslands 

fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari 

og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.― Í 

skilningi greinarinnar eru önnur stjórnvöld einungis ráðherrar og sveitarfélög. Því eru 

sveitarfélög einn handhafi framkvæmdarvalds og um þau gilda almennar reglur um stöðu 

framkvæmdarvaldsins í stjórnskipun ríkisins, til að mynda að ganga ekki inná verksvið 

annarra handahafa framkvæmdarvaldsins. Sveitarfélög fara með hina staðbundnu stjórnsýslu 

eftir því sem lög kveða á um (Félagsmálaráðuneytið, 2006c). 

 Starfsemi sveitarfélaga á Íslandi er mikilvæg fyrir íbúa þeirra þar sem þau veita þeim 

ýmiss konar þjónustu sem þeir gætu vart verið án í daglegu lífi sínu. Hlutdeild sveitarfélaga í 

opinberri þjónustu hefur aukist jafnt og þétt, enda hafa stór verkefni verið færð til þeirra frá 

ríkisvaldinu á undanförnum árum (Félagsmálaráðuneytið, 2006c) má þar helst nefna leikskóla 

og grunnskóla. 
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 Sveitarfélög hafa vissa sérstöðu samanborið við aðra þjónustuaðila og stofnanir 

framkvæmdarvaldsins, en sú sérstaða á rætur sínar að rekja til lýðræðislegs grundvallar þeirra 

og þess að þau njóta viss sjálfræðis frá ríkisvaldinu.  Borgarar fá tækifæri til þess að taka þátt í 

og hafa áhrif á stjórnmál þar sem tilvist sveitarfélaga gefa þeim tækifæri á að stíga sín fyrstu 

skref í stjórnmálum á vettvangi sveitarstjórnarstarfa. Því er ljóst að sveitarfélög eru mikilvæg 

sem undirstaða lýðræðis. Íbúar sveitarfélaga gera kröfur til þess að sveitarfélögin gegni 

forystuhlutverki vegna þjónustu og frumkvæðis í málefnum samfélagsins á borð við þróun 

atvinnulífs, menningar og íbúabyggðar. Vandi stefnumótunar til margbreytilegs samfélags á 

hagkvæman og lýðræðislega hátt leysist með skiptingu landsins í sveitarfélög og eykur enn 

frekar áhrif almennings á nærumhverfi sitt (Félagsmálaráðuneytið, 2006c).  

4.2. Almennt um sveitarfélög 

Lýsa má sveitarstjórnarkerfi okkar Íslendinga sem barni síns tíma og það ber þess augljós 

merki að hafa mótast af atvinnuháttum og því þjóðfélagi sem hér byggðist í kringum 

bændasamfélagið. Þjóðfélagslegar breytingar á atvinnuháttum okkar íslendinga sem verða í 

kringum 1900, þegar fólk flykktist úr sveitum og flutti í þorp við sjávarsíðuna. Á Þeim tíma 

fjölgaði sveitarfélögum umtalsvert og náði hámarki uppúr 1950 þegar að sveitarfélögin voru 

229 (Fjármálaráðuneytið, 2004). Ein helsta afleiðing þessarar þróunar var myndun smárra og 

ólíkra sveitarfélaga sem stóðust tæpast undan lögboðnum skyldum sínum nema með 

sameiningu eða samstarfi við nágrannasveitarfélög.   

 Nauðsynlegt er að leggja áherslur á að ná sem víðtækastri samstöðu um megintilgang 

sveitarstjórnarkerfins og hvaða verkefni og þjónusta falli best að þeim tilgangi. Til þess að 

sveitarfélög geti gegnt lykilhlutverki í byggðarþróun og einstaklingsbundinni þjónustu á sviði 

félags- og heilbrigðismál er nauðsynlegt að þau fái að glíma við þau verkefni sem að mála-

flokknum snúa. Stærð og íbúafjöldi ræðst því af þeim verkefnum sem á að fela þeim, og þeim 

tekjustofnum sem þau þurfa til þess að standa undir rekstri og framkvæmdum. Því er 

mikilvægt að saman fari saman fjárhagsleg og stjórnunarleg ábyrgð. Efling sjálfsforræðis og 

einföldun verkaskiptingar ríkis og sveitarfélaga er möguleg með fáum og stórum 

sveitarfélögum. Slík staða kallar á endurskoðun á samskiptum ríkis og sveitarfélaga með tilliti 

til fjárhags. Með stórauknum verkefnum styrkjast sveitarfélögin að innri gerð og lýðræðisleg 

þátttaka íbúanna fær meira inntak og meira svigrúm í stað þess að snúast um 

lágmarksþjónustu í stórum hluta smæstu sveitarfélaganna. Í lokaskýrslu félagsmálaráðherra frá 

2008 „Yfirfærsla ábyrgðar á félagsþjónustu við fatlaða frá félags- og tryggingamálaráðuneyti 
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til sveitarfélaga“ segir að öll sveitarfélög verði hluti þjónustusvæðis og er þá miðað við að 

lágmarksstærð þjónustusvæða verði um 7 – 8 þúsund íbúar. „Ef sveitarfélög hafa ekki fundið 

lausnir innan tveggja ára frá yfirfærslunni hafi félags- og tryggingamálaráðuneytið það hlutverk 

að stuðla að samstarfi og úrskurða um það, reynist slíkt nauðsynlegt― (Félagsmálaráðuneytið, 

2008, bls. 7) 

 Ljóst er að stærri sveitarfélög sem og þau sveitarfélög sem hafa sinnt þjónustunni í formi 

þjónustusamninga við ríkið munu eiga auðveldara með ráða við að taka yfir þjónustu við fatlaða 

en þau sem smærri eru. Tilfærsla á sértækri  félagsþjónustu við fatlaða þýðir í einhverjum 

tilfellum algera endurskipulagningu á félagsþjónustu einhverra sveitarfélaga. Fyrir smærri 

sveitarfélögin má leiða líkur að þau verða að þróa og skipuleggja hana í einhverri samvinnu við 

önnur sveitarfélög, s.s. með myndun byggðarsamlaga, samsstarfsamningum eða einhverjum 

öðrum samstarfsformum (Félagmálaráðuneytið, 2008). 

4.3. Samþætting félagsþjónustunar 

Í lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 er stefnt að því færa málaflokkinn frá ríki til 

sveitarfélaga. Endurskoðunarnefnd laganna var sammála um að stefna bæri að aukinni ábyrgð 

og auknum skyldum sveitarfélaga í málefna fatlaðra. Horft var til nágranna ríkja á Norður-

löndum og reynslu þeirra við flutning málefna fatlaðra til sveitarfélaga, var einkum horft til 

löggjafar í noregi frá árinu 1988 þar sem kveðið var á um að sveitarfélög tækju alfarið að sér 

öll málefni fatlaðra frá ársbyrjun 1991. Gera má ráð fyrir því að sveitarfélög hafi aukna 

möguleika á því að skapa sveigjanlegri og fjölbreyttari þjónustuúrræði en ríkisrekið bákn sem 

ekki er í eins nánum tengslum við þá sem á þjónustunni þurfa að halda. (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

 Það er stefna stjórnvalda að sveitarfélögin taki að sér verkefni í ríkari mæli, til þess að 

auka við gæði þjónustunar og færa hana á færri hendur þannig að einungis ein yfirstjórn er 

yfir þjónustunni og gera hana þar með skilvirkari (Félagsmálaráðuneytið, 2008).  Samkvæmt 

viljayfirlýsingu ríkisins og Sambandi íslenskra sveitarfélaga munu sveitarfélög taka að sér 

ábyrgð á þjónustu við fatlaða í sambýlum og á áfangastöðum fatlaðra. Þau munu sinna frekari 

liðveislu í þjónustu og íbúðakjörnum og dagþjónustu við fatlaða sem ekki fellur undir 

vinnumál. Einnig verða heimili fyrir fötluð börn og skammtímavistun á ábyrgð 

sveitarfélaganna ásamt ábyrgð á stuðningsfjölskyldum fatlaðra barna. (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2009). 
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 Í umræðum um eflingu sveitarstjórnarstigsins árið 2004 sagði þáverandi borgarstjóri 

Reykjavíkurborgar Þórólfur Árnason að sveitarfélögin væru að mörgu leyti betur til þess fallin 

en ríkisvaldið að sinna ýmissi þjónustu við almenning. Þau væru í betri snertingu við íbúa og 

næmari fyrir þörfum þeirra og kröfum um þjónustu. Sveitarfélögunum hafa því verið falin 

mörg verkefni sem ríkið sinnti áður jafnframt því sem þeim hefur verið gert að axla nýjar 

skyldur. Þetta hefur komið íbúum til góða því þörfum þeirra hefur verið betur sinnt en ella. 

(Þórólfur Árnason, 2004). 

 Fleiri rök ýta undir það að þjónusta við fatlað fólk verði í auknum mæli viðfangsefni 

sveitarfélaga. Það eru þá helst tvö sjónarmið sem ráða: Annars vegar er um að ræða auknar 

kröfur um nærþjónustu og hins vegar um raunverulegt jafnrétti og samskipan fatlaðs fólks og 

ófatlaðs. Bent skal á eftirfarandi í því sambandi: Fatlað fólk á ýmislegt sameiginlegt en þar 

fara jafnframt einstaklingar með fjölbreytilegar og ólíkar þarfir. Ekki verður heldur litið á 

fötlun einstaklings án samhengis við félagslegt umhverfi hans. Því er þörf fyrir staðbundna og 

aðgengilega nærþjónustu sem tekur mið af einstaklingsbundnum þörfum. Þeir sem eru 

staðkunnugir eru líklegastir til að finna hentugustu úrræðin (Félagsmálaráðuneytið, 2008).  

 Frá faglegu sjónarhorni eru helstu rökin fyrir samþættingu þau að með því að 

samþætta þjónstuna verður ein og sama félagsþjónustan fyrir alla, fatlaða sem ófatlaða. 

Þjónustan færist nær þeim sem þarf á henni að halda og þjónustan ætti að verða heildstæðari 

þar sem að færri aðilar koma að máli. Möguleiki er á auknum þverfaglegum vinnubrögðum og 

þar af leiðandi ætti þjónustan að vera betri. Að sama skapi má benda á að helstu rökin fyrir 

samþættingu frá stjórnsýslulegu sjónarhorni eru þau að frekar náist heildarsýn á öll félagsleg 

málefni innan sveitarfélags. Sveitarsjórnarstigið er nær íbúum þess og möguleiki er á betri 

nýting fjármagns (Kristín Sóley Sigursveinsdóttir, 2010). 
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5. Reynslusveitarfélagsverkefnið 

Til þess að geta gert sér í grein fyrir  hver hugsanlegur ávinningur geti orðið af yfirfærslu 

sértækrar félagsþjónustu skoðaði höfundur hið svokallaða reynslusveitarfélagsverkefni sem 

sett var í gang rétt fyrir aldamótin þar sem að sveitarfélögum voru m.a. boðið að taka til 

reynslu tímabundið mismunandi þætti velferðarþjónustunnar sem stefnt er að fari í framtíðinni 

alveg yfir til sveitarfélaganna. Markmiðið var að sjá hvort að yfirfærsla á sértækri þjónustu 

við fatlaða sé betur falin í stjórn sveitarfélaga eða hjá ríkinu með tilliti til þeirra þátta sem rætt 

er um að yfirfærslan hafi áhrif á þ.e. aukin þjónusta og auðveldara aðgengi að henni, 

einfaldari verkaskipting og fjárhagslegur ávinningur fyrir alla. Gerður var samningur við 

Hagvang um að gera úttekt á verkefninu og meta árangur þess og verður skýrt frá 

niðurstöðum þeirra hér í umfjöllun um árangur verksins. Að auki kynnir höfundur sérstaklega 

verkefnið sem Akureyri tók þátt í.  

5.1. Almennt um verkefnið 

Aðdragandi að reynslusveitarfélagsverkefninu hófst árið 1994 þegar sett voru lög um  

reynslusveitarfélög nr. 82/1994. 1.gr. laganna hljóðar svo: „Markmið þessara laga er að gera 

sveitarfélögum kleift að gera tilraunir í þeim tilgangi að undirbúa breytingar á löggjöf um 

stjórnsýslu sveitarfélaga, framkvæmd verkefna þeirra, tekjustofna sveitarfélaga og 

verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.― Þetta tilraunaverkefni er einhver stærsta tilraun hins 

opinbera með stjórnsýslu sveitarfélaga sem framkvæmd hefur verið hér á landi.  Aðdragandi 

að tilraunaverkefninu um reynslusveitarfélög var sá að í áfangaskýrslu sinni frá 1992 setti 

svokölluð sveitarfélaganefnd fram tillögu um að stofnað yrði til reynslusveitarfélaga sem lið í 

undirbúningi breytinga á fyrirkomulagi sveitarstjórnarmála hér á landi, en slík 

tilraunastarfsemi hafði gefist vel meðal sveitarfélaga annars staðar á Norðurlöndum 

(Félagsmálaráðuneytið, 2003). 

 Tillaga þess efnis um að stofna reynslusveitarfélög var samþykkt á fundi fulltrúaráðs 

Sambands íslenskra sveitarfélaga (SÍS) í febrúar 1993, sú ályktun var ennfremur lögð fram í 

lokaskýrslu sveitarfélagsnefnd í mars sama ár. Þann 8. maí 1993 samþykkti Alþingi ályktun 

sem heimilaði félagsmálaráðherra stofnun allt að fimm reynslusveitarfélaga. „Ályktunin gerði 

ráð fyrir að frumvarp til laga um reynslusveitarfélög yrðu lögð fyrir alþingi vorið 1994 að 

undangengnum viðræðum milli verkefnastjórar reynslusveitarfélag, félagsmálaráðuneytis og 
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annarra fagráðuneyta um hvernig standa skildi að framkvæmd verkefnisins― 

(Félagsmálaráðuneyti, 2003). 

 Mikill áhugi var á verkefninu og í heild bárust 38 umsóknir frá 50 sveitarfélögum 

haustið 1993, en nokkuð var um sameiginlega umsóknir frá sveitarfélögum sem voru í 

viðræðum um sameiningu þeirra á sama tíma. Fimmtán umsóknir af þessum 38 voru valdar til 

áframhaldandi samstarfs. Félagsmálaráðherra bar að gæta þess við val á sveitarfélögum að 

hafa þau að sem fjölbreyttust að stærð og gerð (Félagsmálaráðuneytið, 2003). 

Lögbundið var að þau sveitarfélög sem sóttu um þátttöku í tengslum við sameiningu 

skyldu hafa forgang. Valin voru tólf sveitarfélög til þátttöku í verkefninu. Þau 

sveitarfélög voru: Reykjavíkurborg, Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, Snæfellsbær, 

Borgarbyggð, Dalabyggð, Vesturbyggð, Akureyrarkaupstaður, Neskaupstaður, 

Sveitarfélagið Hornafjörður og Vestmannaeyjabær, og sameinað sveitarfélag Keflavíkur, 

Njarðvíkur og Hafna (síðar Reykjanesbær). Þessi tólf sveitarfélög sóttu samtals um 56 

verkefni.  

Áberandi var hve mörg þeirra sóttu um verkefni á sviði félagslegra húsnæðismála, alls 

níu. Átta sveitarfélög óskuðu eftir verkefnum á sviði atvinnumála, svo sem vinnumiðlun, 

þjónustu við atvinnulausa, samþættingu atvinnuráðgjafar o.fl. Fimm sveitarfélög sóttust 

eftir því að gera tilraunir með verkefni og verkaskiptingu byggingarnefnda og 

byggingarfulltrúa. Sjö sveitarfélög höfðu áhuga á verkefnum í öldrunarmálum. Fjögur 

höfðu áhuga á að taka að sér heilsugæslu. Fjögur sveitarfélög sóttu um að taka að sér 

þjónustu við fatlaða og sex vildu ráðast í stjórnsýslutilraunir (Félagsmálaráðuneytið, 

2003). 

5.2. Árangur verkefnisins 

Félagsmálaráðuneytið samdi í upphafi við Hagvang hf., að þeir yrðu sá óháði aðili sem taka 

skyldi út reynslusveitarfélagsverkefnið og meta árangur þess. Hagvangur sameinaðist síðan 

öðru ráðgjafafyrirtæki og hélt sameinað félag áfram með þá úttekt undir nafni 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Þeim var falið að kanna hvort með tilraunaverkefnunum 22 í 

reynslusveitarfélögunum átta hafi tekist að ná fram eftirfarandi markmiðum í þeim 

málaflokkum sem verkefnin náðu til: 

 að auka sjálfsstjórn sveitarfélaganna; 

 að laga stjórnsýslu sveitarfélaganna betur að staðbundnum aðstæðum; 

 að bæta þjónustu við íbúana; 
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 að nýta betur fjármagn hins opinbera. 

Athugað var hvort einhverjar tilraunir hefðu haft í för með sér skerðingu á réttindum íbúa 

reynslusveitarfélaga eða falið í sér auknar fjárhagslegar byrðar á þá. Einnig var litið til þess 

hvort einhverjar tilraunanna hefðu haft í för með sér skerðingu á þeim rétti til þjónustu og 

fyrirgreiðslu sem íbúar sveitarfélaga njóta samkvæmt lögum og hvort réttaröryggi þeirra hefði 

verið skert. (félagsmálaráðuneytið, 2004) 

 Í júní 1999 gaf var PricewaterhouseCoopers út sína fjórðu skýrslu um verkefni 

reynslusveitarfélaga. Í henni birtust samtöl við fulltrúa þeirra ráðuneyta sem komu að 

framkvæmd verkefna reynslusveitarfélaga. Einnig birtust þar samtöl við stjórnendur 

reynslusveitarfélaganna. Í þriðja lagi frekari þróun og framsetning árangursmælikvarða. Og að 

lokum viðhorfskönnun meðal þjónustuþega. Af lestri skýrslunnar er ljóst að þjónustustig 

reynslusveitarfélaganna hafði aukist og svo virðist sem hún hafi aukist meira en sem nemur 

samfarandi kostnaðaraukningu. Draga má þá ályktun að með því að stækka þjónustueiningar 

sveitarfélaganna gætu samlegðaráhrif verið talsverð (PricewaterhouseCoopers, 2000). 

Það er niðurstaða úttektaraðila að á sviði byggingarmála, málefna fatlaðra og 

öldrunarmála og heilsugæslu hafi tilraunir reynslusveitarfélaganna náð markmiðum 

sínum um að auka sjálfstjórn þeirra, laga stjórnsýsluna betur að staðbundnum aðstæðum, 

bæta þjónustu við íbúa og nýta betur fjármuni hins opinbera (PricewaterhouseCoopers, 

2000).  

Í mati þeirra kom einnig fram að helstu tækifærin til áhrifaríks og vel heppnaðs flutnings 

verkefna frá ríki til sveitarfélaga fælust í því að stærri sveitarfélög í landinu tækju að sér að 

veita þjónustu á sviði málefna fatlaðra og öldrunarmála og heilsugæslu fyrir ákveðin 

þjónustusvæði. Slíkt gæti orðið til þess að styrkja sveitarstjórnarstigið og þar með forsendur 

byggðar og almennt bæta búsetuskilyrði (PricewaterhouseCoopers, 2003). Helsti veikleiki 

þess að draga megi ályktun um hversu vel reynslusveitarfélagsverkefnið tókst felst í því að 

stöðumat var ekki tekið í upphaf verkefnisins, því næst ekki að meta raunverulegan árangur á 

milli tveggja tímabila heldur einungis eftirá og því er ekki rétt að alhæfa með árangur 

verkefnisins. 
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6. Akureyri - Reynslusveitarfélag 

Til þess að gera sér í hugarlund hvernig og hvort að árangur sé af yfirfærslu verkefna á sviði 

sértækrar félagsþjónustu kynnti höfundur sér hvernig verkefnið hefði gengið á Akureyri. 

Hann kynnti sér matsskýrslur PricewaterhouseCoopers sem og ársskýrslur Akureyrarbæjar og 

byggir mat sitt á þeim heimildum. 

6.1. Reynslusveitarfélagið Akureyri 

Árið 1995 sótti Akureyarbær um að starfrækja átta verkefni á grundvelli laganna um 

reynslusveitarfélög. Voru þetta; meðferð félagslegra húsnæðismála, vinnumál, byggingarmál, 

málefni aldraðra, menningarmál, málefni fatlaðra, skipulagsmál og margvíslegar 

stjórnsýslutilraunir innan bæjarkerfisins. Fyrir voru hjá bænum hefðbundin verkefni 

sveitarfélaga á þessum tíma: Félagsþjónusta, barnavernd og vinnumiðlun (Akureyrarbær, 

1996). Þessi verkefni urðu hluti samþættingar sveitastjórnarstigsins. Tókust samningar á 

árunum 1995 - 1996 um að Akureyrarbær tæki við þjónustu við fatlaða einstaklinga á 

Eyjafjarðasvæðinu, þjónustu við aldraða og rekstur Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri 

(Akureyrarbær, 1995 og 1997). Fyrir utan ofangreind meginmarkmið samninganna þá voru 

sett fram sérgreind markmið fyrir Akureyrarbæ:  

1. Samhæfa framkvæmd heilsugæslu- og öldrunarþjónustu og efla heilsuvernd í umdæminu  

2. Að draga úr stofnanadvöl aldraðra með eflingu og samhæfingu allrar heimaþjónustu. 

3. Samþætta þjónustu við fatlaða annarri félagsþjónustu sem sveitarfélagið veitir. 

(Akureyrarbær, 2007). 

 Á einu bretti var málaflokkurinn fluttur frá svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á 

Norðurlandi. Samningurinn náðu út fyrir bæinn og til nærliggjandi svæða í Eyjafirðinum og 

íbúa fjöldi árið 2009 er um 22000. Eitt helsta markmiðið var að fá fram betri nýtingu 

fjármagns en veita á sama tíma betri þjónustu. En ætli hafi gengið að ná fram þessu 

markmiði? 

6.2. Akureyri – árangur 

Akureyri hefur verið í farabroddi í þjónustu við fatlaða og að mörgu leyti hefur þjónustan þar 

verið leiðandi hvað varðar nýjungar og framfarir. Til að mynda fékk Búsetudeild Akureyrar 
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Hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags Íslands árið 2008 fyrir frumkvöðlastarf í útfærslu á 

„Independent living―, notendastýrðri þjónustu fyrir fatlaða.  

Akureyrarbær hefur rekið þá þjónustu sem áður var í verkahring Svæðisskrifstofu málefna 

fatlaðra frá árinu 1996 og hefur frá þeim tíma verið að bæta þjónustuna með því markmiði að 

jafna möguleika fatlaðra og jafnframt auka þáttöku þeirra í samfélaginu.  

 Í ávarpi sínu í ársskýrslu Akureyrarbæjar gerir Sigrún Björk Jakobsdóttir fyrrverandi 

bæjarstjóri árangur Akureyrarbæjar að umtalsefni sínu og segir: 

Félagsleg þjónusta á Akureyri hefur vakið athygli á landsvísu og fjölmargar nefndir og 

ráð á vegum annarra sveitarfélaga og ríkisins hafa lagt leið sína hingað til að kynnast því 

af eigin raun hvernig málefni fatlaðra, starfsemi heilsugæslunnar og öldrunarþjónustan 

hafa verið samþætt hinni almennu félagsþjónustu okkar. Í allri hugsun og skipulagningu 

eru þarfir og geta einstaklingsins hafðar að leiðarljósi. Það er ljóst, að sú reynsla sem við 

búum að, mun nýtast vel þegar hafist verður handa við að færa málefni aldraðra og 

fatlaðra yfir til sveitarfélaganna.  (Akureyrabær, 2007) 

Því er ljóst að árangurinn hefur verið nokkur og það kemur fram í þeim matsskýrslum sem 

PwC gerði á meðan reynslusveitarfélagsverkefnið stóð yfir. Á reynslutímanum gerði PwC 

viðhorfskannanir á meðal íbúa Akureyrarbæjar og mældist endurtekið aukin ánægja með 

frammistöðu sveitarfélagsins í málefnum fatlaðra. Þá kom það kom í ljós í viðhorfskönnun 

sem gerð var í janúar 2000 á meðal allra reynslusveitarfélaganna að meðaleinkun var 7,1 hjá 

sveitarfélögum sem voru með tilraunir á sviði málefna fatlaðra  miðað við 5,9 hjá þeim 

reynslusveitarfélögum sem ekki höfðu framkvæmt tilraunir á sviðinu 

(PricewaterhouseCoopers, 2000). Má leiða líkum að því að kynning á verkefnum hafi verið 

meiri í þeim sveitarfélögum sem voru með tilraunarverkefni í gangi. Að sama skapi reyndist 

ekki mikill munur á ánægju með tiltekna þætti á milli svara fatlaðra miðað við svörun sömu 

spurninga frá foreldrum og aðstandenda í könnun PwC árið 1998. Í sömu könnun kom ekki 

fram afgerandi afstaða til þess hvort þjónustan hafi almennt séð breyst til batnaðar eftir að 

verkefnið var flutt til sveitarfélagsins frá svæðisskrifsstofu. Þó taldi rétt tæpur þriðjungu að 

breytingar hefðu orðið til þess að auka magn þeirrar þjónustu sem fatlaðir fengu. Fram kemur 

í skýrslu PwC (2000) að hluti könnunarinnar hafi verið opnar spurningar og er athyglivert hve 

margir nefndu auðveldara aðgengi að fagaðilum og aukinni þjónustu fyrir börn. Þá kom fram 

að aðstæður geðfatlaðra einstaklinga hafi batnað með tilkomu þjónustuíbúða sem byggðar voru 

samhliða þessum breytingum. Þá var nefnt að kynning hefði mátt vera meiri í upphafi 
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tilraunaverkefnisins. Að auki fengust ýmsar ábendingar um hvað mætti betur fara í þjónustu 

við fatlaða (PricewaterhouseCoopers, 2000).  

 Í mælingum sem PwC gerði og birti í matsskýrslu sinni (2003) hafði magn þjónustu 

aukist nokkuð þrátt fyrir raunlækkun framlaga per íbúa á öllum sviðum þeirrar þjónustu sem 

mældar voru fram til ársins 1999. Til að mynda fjölgaði einstaklingum sem nutu félagslegrar 

liðveislu á tímabilinu um 35,6% og þeim er nutu frekari liðveislu fjölgaði um 25%. Engin 

grundvallar breyting verður á framboði þjónustu, en hægt er að staðfesta þá þróun að 

starfsmönnum fjölgaði sem unnu að málaflokknum og fjölbreytileiki þjónustuúrræðana jókst 

auk þess sem að magn þjónustunnar heldur áfram að fjölga frá 2000 -2001. Þó ber að geta 

þess að nokkuð dregur úr aukningunni á sama tíma og kostnaður sveitafélagsins við að veita 

þjónustuna eykst á milli 2000 og 2001. Því er ekki lengur hægt að segja með eins mikilli vissu 

og áður að verið sé að búa til meiri þjónustu fyrir minni. (PricewaterhouseCoopers, 2003). 
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7. Umræður og hugleiðingar 

Í kaflanum dregur höfundur saman þær niðurstöður sem hann hefur greint úr þeim 

upplýsingum sem kynntar hafa verið í þessu verkefni um yfirfærslu sértækrar félagsþjónstu 

við fatlaða frá ríki til sveitarfélaga. Spurt verður hvort að rannsóknarspurningunni hafi verið 

svarað. Auk þess setur höfundur fram sína eigin sýn á framvindu yfirfærslunar og hvernig hún 

gæti þróast. 

7.1. Umræða 

Til þess að öllum markmiðum yfirfærslunar verði náð þarf margt að koma til og vanda þarf til 

verksins í hvívetna. Leita þarf eftir stuðningi við yfirfærsluna frá hagsmunasamtökum 

fatlaðra, en þau hafa verið töluverðir áhrifavaldar. Landssamtökin Þroskahjálp ályktuðu á 

sínum tíma og settu í stefnuskrá sína frá 1992 eftirfarandi:  „samtökin telja að stefna beri að því 

á allra næstu árum að ábyrgð á þjónustu við fatlaða færist frá ríki til sveitarfélaga― (Þroskahjálp, 

1992). Ennfremur að „treysta beri lög um félagsþjónustu sveitarfélaga eins og frekast er unnt og 

efla eigi sveitarfélögin til að gera þau færari um að taka að sér aukin félagsleg verkefni― 

(Þroskahjálp, 1992). Í fundargerð Öryrkjabandalagsins frá 6. apríl 2009 kemur fram að 

Öryrkjabandalagið, Landsamtökin Þroskahjálp og Landsamband eldri borgar væru 

meðfylgjandi yfirfærslunni núna, en árið 2000 voru öryrkjabandalagið á því að ekki væri 

skynsamlegt að færa málaflokkinn yfir til sveitarfélaganna, þar sem að reynsla 

norðurlandanna væru misjöfn en frekar neikvæð þegar á heildina væri litið (Öryrkjabandalag 

Íslands, 6. apríl 2009). 

Í verkefninu reyndi höfundur að draga fram þau megin atriði sem skipta máli til þess að 

ávinningur verði af yfirfærslunni. Ef litið er á þá þætti sem beinast að þeim sem þjónustuna 

nota er ljóst er að málaflokkur fatlaðra var í upphafi litaður af læknisfræðilega líkaninu um 

fötlun þannig að lög og úrræði voru miðuð við þá nálgun, það breytist þó undir lok sjöunda 

áratugarins þegar nýjar hugmyndir um skilning á fötlun brjótast fram. Þá er ekki lengur litið 

svo á að fötlunin sé sorglegur harmleikur einstaklings og fjölskyldu hans, farið er að líta á  

umhverfið og félagslega þætti sem geta skapað hindranir og gert þannig einstakling fatlaðann. 

En ekki er nóg að vera með rétta skilgreiningu á fötlun til þess að ganga úr skugga um að 

þjónusta við þennan hóp verði góð, aðrir þættir þurfa að koma þar til. Mikilvægt er að 

réttindagæsla verði sterk og haldið verði utan réttindi fatlaðra. Eins og öðru fólki þarf að bera 
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virðingu fyrir skoðunum og vilja hins fatlaða, styrkja þarf fatlaða til þess að auka á jákvæða 

sjálfsmynd sína og gera þeim kleift að nýta sér sjálfræði sitt og sjálfsákvörðunarétt sinn. 

Eftirlit þarf líka að vera sterkt og kærumöguleiki þarf að vera til staðar í sértækri 

félagsþjónustu líkt og í almennu þjónustunni. Til þess að auka við þjónustu og bæta hana 

bendir höfundur á kosti notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA). NPA er vel þekkt 

úrræði á hinum Norðurlöndunum sem og í Bandaríkjunum og í Bretlandi og hefur verið í boði 

til nokkura ára þar.  

 Eins og staðan er í dag eru sveitarfélög enn of mörg og sameina þyrfti mörg þeirra 

minni í stærri einingar til að gera þau sterkari til þess að gera þeim kleyft að bjóða samþætta 

félagsþjónustu í sveitarfélaginu. Vinna þarf að því að breyta hugarfari fólks þannig að þau sjái 

hag sinn í stærra sveitarfélagi sem getur boðið uppá mikla og góða þjónustu til handa íbúum 

sveitarfélagsins. 

 Þegar tekið er mið af reynslusveitarfélagsverkefninu, bæði reynsluna almennt og eins 

þegar skoðaður er reynsla Akureyrabæjar og sá árangur er náðst hefur þar, má segja að 

markmiðunum hafi verið náð, þ.e. að auka sjálfstjórn þeirra, laga stjórnsýsluna betur að 

staðbundnum aðstæðum, bæta þjónustu við íbúa og nýta betur fjármuni hins opinbera  

(PricewaterhouseCoopers, 2000). 

Helsti veikleiki þessarar umfjöllunar er að það hefði mátt horfa á reynslu frá Norðurlöndum 

og kynna sér þann árangur sem náðist þar. Auk þess hefði verið gott ef höfundur hefði kynnt 

sér hvar sveitarfélög væru stödd í undirbúningi sínum.  Það er þó von höfundar að með því að 

draga fram reynslu þeirra norðanmanna að sveitarstjórnarmenn í öðrum sveitarfélögum leiti í 

þekkingu Akureyringa af því að reka sértæka félagsþjónustu fyrir fatlaða.   

 

7.2. Niðurstaða  

Markmið verkefnisins er m.a. að kynna fyrir lesanda þróun málefna fatlaðra, stefnu 

stjórnvalda og sveitarfélaga varðandi yfirfærslu á sértækri þjónustu, hugmyndafræðina á bak 

við þjónustu við fatlaða sem og kynna yfirfærslu sértækrar félagsþjónustu við fatlaða frá ríki 

til sveitarfélaga. En aðalmarkmiðið er að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í 

inngangi verksins.   

 Af reynslu Akureyrarbæjar að dæma má færa þau rök að ávinningur yfirfærslunar 

gagnist flestum. Samkvæmt viðhorfakönnunum eru íbúar Akureyrar og annarra sveitarfélaga 

ánægð með þá þjónustu sem sveitarfélögin veittu í reynslusveitarfélagsverkefninu. Þjónusta 
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jókst og aukin úrræði voru í boði fyrir þjónustunotendur en á sama tíma lækkaði framlag per 

íbúa. Þó er erfitt að gera samanburðarmælingar á því hvernig þetta var áður en 

reynslusveitarfélagsverkefnið fór í gang þar sem að það skorti greiningu á stöðunni fyrir, og 

það er stærsti veikleiki þessarar ritgerðar að raunverulegan samanburð vantar.  

En Hver er hugsanlegur ávinningur yfirfærslu sértækrar félagsþjónustu við fatlaða frá 

ríki til sveitarfélaga?  

Fyrir íbúa má draga þær ályktanir að auðveldara verður að leysa flókin einstaklingsmál sem 

annars gætu skarast á milli kerfa og jafnvel „týnst í kerfinu―. Líkur á að úrlausnir mála verði 

hraðari og skilvirkari vegna nálægðar þjónustunotanda við veitendur þjónustunnar og 

réttindagæslukerfið verður virkara. Fyrir sveitarfélagið gæti ávinningurin einna helst legið í 

sterkara sveitarstjórnarstigi. Félagsþjónustan verður öflugri því líkur eru á því að það faglært 

starfsfólk Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra fari í störf hjá félagsþjónustu sveitarfélaganna og 

því leiðir aukin fagmennska að auknum gæðum og líkur eru á því að meiri sveigjanleiki verði 

í afgreiðslumála þar sem að öll félagsþjónustan er orðin samþættuð. Að lokum felst 

ávinningur ríkis í einfaldara stjórnsýslukerfi, hlutverk ríkis og sveitarfélaga verða mun skýrari 

og því ætti ekki að vera skörun á hlutverkum þar sem að þjónustan er á öll einni hendi. 

7.3. Hugleiðing höfundar 

Þegar þetta er ritað eru rétt tæpir átta mánuðir í það að málaflokkurinn flytjist frá ríkinu og til 

sveitarfélaganna og það er margt eftir að gera áður en að af flutningnum getur orðið. Þegar 

höfundur lagði af stað með verkefnið fyrir áramótin kom í ljós að þó að mörg sveitarfélög hafi 

haft góða hugmynd um hvað þyrfti að gera, voru þau þá og eru jafnvel enn frekar aftarflega á 

merinni hvað varðar undirbúning, mat á þörf fyrir þjónustu er í þann mund að hefjast og þarf 

heldur betur að spýta í lófana til þess að af flutningi geti orðið á réttum tíma. Það er skoðun 

höfundar að yfirfærslan sé löngu tímabær og upplagt er að færa hana núna að því gefnu að 

minni sveitarfélög geti fundið sér samvinnu grundvöll eða jafnvel sameinast til þess að gera 

þeim auðveldara að taka við málaflokknum. Höfundur sat fund hjá undirbúningsnefnd á 

vegum Kópavogsbæjar í lok mars síðastliðnum og þar mátti heyra nokkuð jákvæð viðhorf til 

flutningsins, m.a. þær að Kópavogsbær væri markvisst að vinna að yfirfærslunni, 

bæjarstjórnin væri mjög jákvæð og bjarstýn um að verkefnið gæti flust á réttum tíma og að 

þeir voru mjög áhugasamir um að næla sér í þá þekkingu sem býr í starfsmönnum er starfa 

m.a. á Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Reykjanesi.  



36 

 

8. Lokaorð 

Ferlið við þessa ritgerð var mjög þroskandi, ég hef aldrei upplifað aðra eins pressu, ekki bara 

pressu á því að klára verkefnið, heldur pressu frá sjálfum mér að standa mig eins vel og ég 

get. Ég valdi vettvangsstaði og leiðbeinendur með það að markmiði að ögra mér og ýta mér úr 

þægindasvæði mínu. Ég tel mig hafa staðið mig ágætlega en ég finn það samt að það er alltaf 

möguleiki á að auka við hæfni, þekkingu og reynslu. Ef það er eitthvað sem ég hefði viljað 

breyta við ferlið er að hafa meiri tíma til þess að gera viðameiri rannsókn á því hvernig 

sveitarfélögunum standa að undirbúning fyrir yfirfærsluna og hvar þau eru stödd í 

undirbúningi sínum. Ennfremur geri ég mér ljóst að þetta viðfangsefni var mér næstum 

ofrauna, það er gríðarlega stórt og að mörgu er að hyggja, ég hefði viljað koma miklu meiri 

upplýsingum á framfæri en einhvers staðar verður að stoppa og segja „nú er  komið nóg―.  

Mér er það ljóst að það þarf mikið Grettistak til þess að klára verkefnið á réttum tíma og það 

er von mín að yfirfærslan takist sem farsælast því nú er tækifærið, gríðarlega mikill 

mannauður er í boði þessi misserin og sú mannekla sem var viðloðandi þennan málaflokk er 

úr sögunni eins og er. Mikil eftirspurn er eftir störfum hjá svæðisskrifstofum og má benda á 

viðtal við Sigríði Kristjánsdóttir framkvæmdarstjóra Svæðisskrifstofu málefna fatlaðara á 

Reykjansesi sem birtist í morgunblaðinu þann 8. mars síðastliðinn því til stuðnings, þar sem 

fyrirsögnin er „Auðveldara að manna í kreppunni―. En óháð því hvort af yfirfærslunni verður 

nú um áramótin eða síðar að þá er það alltaf í forgangi hjá þroskaþjálfum sem og öðrum er 

starfa við málaflokkinn að standa vörð um réttindi fatlaðra og aðstæðum þeirra. Tryggja þarf 

eftirlit með þjónustunni og gæta þess að sú þekking og mannauður sem býr í starfsfólki 

svæðisskrifstofa verði varinn og glatist ekki. 
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