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Inngangur 

Það er stórt skref að hefja atvinnu. Flest ungmenni klára framhaldsskóla og starfa 

sum þeirra með náminu yfir vetrartímann og hefja svo fulla vinnu yfir 

sumartímann. Að loknu námi halda þau út á atvinnumarkaðinn og hefst þá leit að 

starfi sem hæfir menntun og áhuga hvers og eins. Hvernig er þessu háttað hjá 

fötluðum ungmennum? Hvað með atvinnu þeirra? Starfstengt nám hefst iðulega á 

grunnskólastigi og heldur áfram á framhaldsskólastigi. En hvað tekur við eftir 

framhaldsskóla? Það verða kaflaskil við lok framhaldsskóla hjá fötluðum eins og 

hjá öðrum sem ljúka námi og nýr staður í lífinu er fundinn. Þó hafa þessir 

einstaklingar ekki sömu tækifæri til atvinnu og aðrir. Í dag er mikil áhersla á 

sjálfseflingu, að fatlaðir hafi val og eigi kost á að nýta sjálfsákvörðunarrétt sinn 

varðandi líf sitt. 

Ástæðan fyrir vali mínu á að útfæra B.A verkefni mitt sem tillögu að uppsetningu 

þjónustuúrræðisins atvinnu með stuðningi og hæfingu fyrir fatlaða á norðanverðu 

Snæfellsnesi er að mér finnst að betur megi búa um framtíð fatlaðra ungmenna 

sem búa þar. Samfélagið þarf að vera reiðubúið og undirbúið til að veita þeim þá 

þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum. 

Með lögum og reglugerðum eiga fatlaðir einstaklingar að hafa sömu tækifæri til 

atvinnuþátttöku og aðrir (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Það er sóknarfæri fyrir þá 

sem stjórna og veita þjónustu við fatlaða á norðanverðu Snæfellsnesi að vera 

framsæknir og bæta þjónustu í atvinnumálum fatlaðra á svæðinu. Að byggja á því 

sem vel er gert og stuðla að góðri framtíðarsýn í málafloknum. Það er aukin þörf á 

úrræðum í atvinnumálum fatlaðra og hagur sveitarfélaganna að gera vel í þeim 

efnum eins og öðrum en byggja þarf á því sem vel er gert og stuðla að góðri 

framtíðarsýn í málaflokknum. 

Í upphafi ritgerðar verður fjallað um nokkur hugtök úr fötlunarfræðinni og þau 

borin saman við hugmyndir um þátttöku fatlaðra á atvinnumarkaðnum út frá 

sjónarhornum mannréttinda, lífsgæða, normaliseringu, valdeflingu, 

sjálfsákvörðunarrétt og félagslega líkaninu. Allt framangreint eru hugtök og 

hugmyndafræði sem þroskaþjálfum er tamt að hafa ríkjandi í hugsun í vinnu með 

fötluðum. Dregið verður fram hvað lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segja um 



7 

atvinnu fatlaðra, einnig er skoðuð reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr. 376/ 1996 

ásamt skipulagsskrá fyrir verndaða vinnustaði á Vesturlandi með það í huga 

hvernig hægt væri að setja upp miðstöð fyrir atvinnu fatlaðra á norðanverðu 

Snæfellsnesi. Lítillega verður fjallað um hvað fellst í atvinnu með stuðningi 

(AMS) og sagt frá nokkrum þjónustustofnunum sem veita fötluðum fullorðnum 

einstaklingum þjónustu á sviði AMS, verndaðrar vinnu og hæfingar. Ásamt 

vinnusamningi öryrkja og Hlutverk – samtök um vinnu og verkþjálfun. Staða 

atvinnumála fatlaðra á Vesturlandi er skoðuð með norðanvert Snæfellsnes í huga 

og rýnt í rannsókn Söruh Wellard. Að lokum er tillaga mín að uppbyggingu á 

þjónustu í atvinnumálum fatlaðra á norðanverðu Snæfellsnesi sett fram, það er að 

setja á laggirnar miðstöð sem veitir atvinnu með stuðningi og hæfingu. 
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1 Hugmyndafræðin / fötlunarfræði 

Hér verður fjallað um nokkur hugtök úr fötlunarfræðinni og þau borin saman við 

hugmyndir um þátttöku fatlaðra á atvinnumarkaðnum útfrá sjónarhornum 

mannréttinda, lífsgæða, normaliseringu, valdeflingu, sjálfsákvörðunarrétt og 

félagslega líkaninu. Allt framangreint eru hugtök og hugmyndafræði sem 

þroskaþjálfum er tamt að hafa ríkjandi í hugsun í vinnu með fötluðum. 

 

1.1 Mannréttindi og lífsgæði 

Mannréttindi eru réttindi sem eiga við alla, allir hafa jafnan rétt til mannréttinda 

frá fæðingu. Mannréttindi fjalla um rétt þegnanna til að lifa lífi sínu án ótta við 

afskipti valdhafa. Jafnframt fjalla mannréttindi um rétt þegnanna til að lifa lífi sem 

þeim er samboðið sem manneskjum og að fá aðstoð þessara sömu valdhafa til 

þess (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994).  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 10. desember 1948. Samkvæmt fyrstu grein sáttmálans er 

hver maður borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru 

gæddir vitsmunum og samvisku, og ber þeim að breyta bróðurlega hver við annan 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2008.). 

Misjafnt er hvað hver og einn einstaklingur telur lífsgæði vera. Að öllu jöfnu í 

okkar menningarheimi eru lífsgæði að hafa húsnæði, fæði og klæði, að hafa 

starfsgetu, atvinnu, vera launþegi, hafa félagsleg tengsl, stunda tómstundir og hafa 

tækifæri til að stunda hreyfingu. Erik Allardt og Siri Næss tala um að lífsgæði séu 

sálfélagslegt og sálfræðilegt hugtak, hlutlægur möguleiki til að lifa góðu lífi, 

jafnframt huglæg upplifun á að lífið sé gott (Kajandi, 1981).  

Ef einstaklingur hefur ekki tækifæri til að stunda atvinnu eru lífsgæði hans 

verulega skert. Að lifa í óvissu um hvaða tækifæri gefast til atvinnu eða hæfingar 

og horfa fram á úrræðaleysi án þess að nokkuð eða lítið sé að gert hlýtur að teljast 

óásættanlegt. Það getur reynst erfitt fyrir einstaklinga með fötlun og aðstandendur 

hans. 
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1.3 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

Hugtökin valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru vel þekkt innan 

fötlunarfræðinnar. Ein af skýringum hugtaksins valdefling er að hver og einn hafi 

meiri stjórn á sínu eigin lífi. Hugtakið tengist lífsgæðum og mannréttindum, 

réttsýni, framförum og uppfyllingu væntinga og sigra. Þannig er möguleiki á að ná 

jöfnuði þrátt fyrir erfiðar aðstæður (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Sjálfsákvörðunarréttur gerir einstaklingum mögulegt að velja og taka eigin 

ákvarðanir sem ákvarða líf þeirra og lífsgæði. Williams og Shoultz segja 

sjálfsákvörðunarrétt vera á þá leið að þú ákveður hvað þú vilt í lífinu og lætur 

verða af því, þú stendur fyrir rétti þínum sem fullgildur einstaklingur (Goodley. D, 

2006).  

Verndaðir vinnustaðir og hæfingarstöðvar eru gjarnan hugsaðir sem tímabundinn 

stökkpallur út á almennan vinnumarkað með stuðningi. Reynslan hefur þó sýnt að 

oft vill viðvera lengjast og stöðnun verður hjá einstaklingnum því hugsjón, úrræði 

og fjármagn vantar til að fylgja honum yfir í úrræðið atvinna með stuðningi.  

 

1.4 Normalisering og félagslega líkanið 

Bank-Mikkelsen kom fyrstur fram með hugtakið normalisering. Hann skilgreinir 

hugtakið á þann hátt að normalisering merki jafnrétti fyrir lögum ásamt rétti 

þroskahamlaðra til þess að lifa lífinu líkt og aðrir. Nirje var fyrstur til að nota 

normaliseringu í sambandi við félagslega þjónustu (Wolfensberger 1980). 

Skilgreining hans á normaliseringu var að gera öllu þroskahömluðu fólki kleift að 

njóta lífshátta og lífskjara sem líkast því er eðlilegt þykir í viðkomandi samfélagi 

(Dóra S. Bjarnason, 1991). 

Skilgreiningar á normaliseringu koma saman við sjónarhorn félagslega líkansins 

sem einblínir á að koma til móts við þarfir fatlaðs fólks og horfa til þess hvernig 

einstaklingurinn getur notið sín sem best í þjóðfélaginu. Áhersla Félagslega 
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líkansins er að styrkja sterkar hliðar hvers og eins, horfa á getu frekar en 

takmarkanir. Samfélagið þarf að virða alla jafnt (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

1.5 Samantekt og niðurstöður 

Í þessum kafla var fjallað um mismunandi hugtök úr fötlunarfræðinni. Mikilvægt 

er að haft sé að leiðarljósi að hver og einn njóti mannréttinda og virðingar. Horft 

sé til þeirra þátta sem auka möguleika á að hver og einn geti stjórnað eigin lífi. 

Allir eiga rétt á því að lifa eins eðlilegu lífi og unnt er og taka þátt í samfélaginu á 

sínum forsendum. 
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2 Lög og reglugerðir 

Hér verður dregið fram hvað Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segja um 

atvinnu fatlaðra, einnig er skoðuð Reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr. 376/ 

1996 ásamt Skipulagsskrá fyrir verndaða vinnustaði á Vesturlandi með það í huga 

hvernig hægt væri að setja upp miðstöð fyrir atvinnu fatlaðra á norðanverðu 

Snæfellsnesi. 

Þjónusta við fatlaða heyrir undir Félagsmálaráðuneytið. Til stendur að málefni 

fatlaðra færist alfarið frá ríki yfir til sveitarfélaga um næstkomandi áramót 2010-

2011. Við yfirfærsluna er stefnt á að atvinnumál fatlaðra færist til 

Vinnumálastofnunar. Lög um málefni fatlaðra þarfnast aðlögunar áður en að 

yfirfærslunni verður. Sveitarfélögin eru þegar byrjuð að undirbúa yfirtöku 

málafloksins með vinnuhópum sem heyra undir Samband Íslenskra sveitarfélaga 

(Félags- og Tryggingamálaráðuneytið, 2010). 

 

2.1 Lög um málefni fatlaðra nr.59/1992 

Lög um málefni fatlaðra nr.59/1992 voru sett í júní 1992. Þau eru sérlög og veita 

fötluðum lagalegan rétt til velferðarþjónustu. Í fyrstu grein laganna kemur fram að 

markmið þeirra er að tryggja fötluðum jafnrétti til að njóta sambærilegra lífskjara 

og aðrir þegnar landsins ásamt því að skapa fötluðum skilyrði til að lifa eðlilegu 

lífi.  

Í sjöundu grein laganna segir að fötluðum skuli veita þjónustu samkvæmt 

almennum lögum áður en þjónusta samkvæmt sérlögum er veitt. Almenn lög sem 

lúta að þjónustu má t.d nefna heilbrigðisþjónustu, lög um skóla, heilbrigðismál, 

atvinnu- og almannatryggingar. Áttunda grein laganna fjallar um stoðþjónustu 

sem stuðlar að því að fatlaðir geti lifað og starfað í eðlilegu samfélagi við aðra. 

Þjónustuna á að veita hvar sem fatlaðir búa, á þann hátt sem best telst á hverjum 

stað (Lög um málefni fatlaðra).  
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Samkvæmt níundu grein laganna er það félagsmálaráðherra sem veitir leyfi fyrir 

starfsemi nýrra þjónustustofnanna fyrir fatlaða. Lögin taka fram að starfrækja 

skuli þjónustustofnanir til að koma til móts við sértækar þarfir fatlaðra með það að 

markmiði að efla sjálfstæði. Tekið er fram í lögunum að hæfingar/ 

endurhæfingarstöðvar, dagvistunarstofnanir, verndaðir vinnustaðir, leikfangasöfn 

og skammtímavistanir skuli starfræktar á hverju svæði eftir því sem þörf er á. 

Megin markmið þessara stofnanna er að fatlaðir geti séð fyrir sér og verið virkir 

þátttakendur í samfélaginu (Lög um málefni fatlaðra). Leitast skal því við að veita 

fötluðum atvinnu á almennum vinnumarkaði áður en til sérúrræða er tekið.  

Í kafla laganna um félagslega hæfingu og endurhæfingu segir í 26. grein að 

fatlaðir eigi rétt á félagslegri hæfingu og endurhæfingu með þeim tilgangi að 

draga úr áhrifum fötlunar ásamt að auka starfshæfni og þátttöku daglegs lífs. Í 

sömu grein er tekið fram að starfrækja skuli hæfingar- og endurhæfingarstöðvar 

og dagvistunarstofnanir sem geti veitt þroskaþjálfun, iðjuþjálfun og/eða 

starfsþjálfun. Í 28. grein laganna sem fjallar um atvinnumál segir að á hverju 

starfssvæði eigi að starfrækja atvinnuleit með þeim tilgangi að fatlaðir fái vinnu 

við hæfi. Í þeim sveitarfélögum sem Vinnumiðlun starfar skal hún sjá um 

atvinnuleit fyrir fatlaða samkvæmt sérstökum samningi (Lög um málefni fatlaðra). 

Jafnframt segir í 29.grein laganna að veita skuli fötluðum aðstoð til að sinna 

störfum á almennum vinnumarkaði sé þess þörf. Sá fatlaði skuli hafa liðveislu við 

störf sín, annað starfsfólk fái fræðslu og leiðbeiningu um starf þess fatlaða. 

Starfsþjálfun sé veitt í almennum fyrirtækjum og stofnunum sé það hægt. Þá er 

gerður sérstakur samningur um þjálfunartímabil og greiðslu kostnaðar. Til að auka 

samfélagsþátttöku fatlaðra er mikilvægt að þeir fái tækifæri til atvinnu á 

almennum vinnumarkaði (Lög um málefni fatlaðra). 

Einnig kemur fram í lögunum í 30.grein að á hverju starfssvæði skuli standa til 

boða vernduð vinna á almennum vinnumarkaði ásamt því að heimilt sé að 

starfrækja verndaða vinnustaði. Þeir vinnustaðir eru starfræktir með þeim tilgangi 

að veita launaða starfsþjálfun með því markmiði að einstaklingurinn starfi svo á 

almennum vinnumarkaði og/eða hins vegar að veita launuð föst störf á vernduðum 

vinnustað (Lög um málefni fatlaðra). 
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2.2 Reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr. 376/1996 

Reglugerðin miðast við að atvinna með stuðningi á almennum vinnumarkaði 

gangi framar öðrum úrræðum. Í reglugerðinni má sjá að leitast er við að auka 

samfélagsþátttöku fatlaðra. Samkvæmt fyrstu grein reglugerðarinnar er markmiðið 

að styðja fatlaða í því að þjálfa og nýta vinnugetu sína og færni. Úrræði í 

atvinnumálum fatlaðra eru starfsráðgjöf, atvinnuleit og vinnumiðlun, aðstoð við 

fatlaða í vinnu á almennum vinnumarkaði, hæfing, iðja og starfshæfing ásamt 

vernduðum vinnustöðum (Reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr. 376/1996). 

Reglugerðin tekur fram að svæðisskrifstofur sjái um ráðgjöf til fatlaðra um 

möguleika þeirra til starfa og skuli gera samning við Vinnumiðlun 

sveitarfélaganna um atvinnuleit fyrir fatlaða. Þær skuli sjá um skipulagningu 

atvinnuleitar fyrir fatlaða sinni Vinnumiðlun sveitarfélaganna henni ekki. 

Reglugerðin tekur fram að það skuli unnið kerfisbundið að atvinnuleit fyrir fatlaða 

(Reglugerð um atvinnumál fatlaðra). 

Lögin taka skýrt fram að byrja skuli á að veita þjónustu samkvæmt almennum 

lögum áður en til sérúrræða er tekið. Þannig aukast möguleikar á að 

samfélagsþátttaka fatlaðra verði sterkari. 

 

2.3 Skipulagsskrá fyrir verndaða vinnustaði á Vesturlandi  

Skipulagsskrá fyrir verndaða vinnustaði á Vesturlandi er fyrir félagið Verndaður 

vinnustaður á Vesturlandi. Félagið er sjálfseignarstofnun og var stofnað af 

Svæðisstjórn um málefni fatlaðra á Vesturlandi, Þroskahjálp á Vesturlandi, 

Samtökum sveitarfélaga í Vesturlandskjördæmi, Akraneskaupsstað, Sjálfsbjörg á 

Akranesi, SÍBS- deildinni á Akranesi og Rauða krossinum á Akranesi.  

Markmið félagsins eru að starfrækja verndaðan vinnustað með þeim tilgangi að 

veita þeim sem ekki eiga kost á að starfa á almennum vinnumarkaði atvinnu við 

sitt hæfi. Einnig veita fötluðum þjálfun og endurhæfingu til starfa á almennum 

vinnumarkaði. Í skipulagsskránni kemur fram að þau sveitarfélög á Vesturlandi 

sem það kjósa geta átt aðild að félaginu (Akraneskaupstaður, 1991).  
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2.4 Samantekt og niðurstöður 

Lögð hefur verið áhersla á að fatlaðir njóti sömu réttinda og aðrir til 

samfélagsþátttöku. Megin áhersla laganna og reglugerðarinnar er að tryggja 

fötluðum möguleika á að lifa lífi sínu til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. Réttindi 

eru tryggð með almennum lögum, sérlög tryggja réttindi fatlaðra og hefur hið 

opinbera því skyldur gagnvart þjónustu fatlaðra.  

Hér hafa helstu lög sem heyra yfir atvinnumál fatlaðra verið skoðuð. Í lögunum 

kemur sú áhersla fram að ávalt skuli leitast við að veita þjónustu við fatlaða eftir 

almennum lögum, áður en þjónusta samkvæmt sérlögum er veitt. Lögin og 

reglugerðin telja fram rétt fatlaðra á skipulagðri atvinnuleit, stuðning í starfi og 

sérúrræði eins og hæfingu, iðju og starfshæfingu ásamt vernduðum vinnustöðum.  

Sagt var frá Skipulagsskrá fyrir verndaða vinnustaði á Vesturlandi sem félagið 

Verndaður vinnustaður á Vesturlandi útbjó. Þar kemur fram að þau sveitarfélög á 

Vesturlandi sem það kjósa geta átt aðild að félaginu en það stendur fyrir að 

starfrækja verndaða vinnustaði og veita þjálfun og endurhæfingu. 
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3 Þjónustustofnanir sem veita atvinnu með stuðningi og/eða 

hæfingu 

Hér verður lítillega fjallað um hvað fellst í atvinnu með stuðningi (hér eftir verður 

notuð skammstöfunin AMS)og sagt frá nokkrum þjónustustofnunum sem veita 

fötluðum fullorðnum einstaklingum þjónustu á sviði AMS, verndaðrar vinnu og 

hæfingar. AMS hefur verið verðugt viðfangsefni í atvinnumálum fatlaðra á Íslandi 

undanfarin ár. Þær stofnanir sem koma fyrir eru Starfsstöð atvinnu með stuðningi 

í Reykjavík, Fjöliðjan, vinnu og hæfingarstöð á Akranesi, Hæfingarstöðin 

Bjarkarás, Gylfaflöt dagþjónusta og Ásgarður handverkstæði. Einnig er fjallað um 

hvað felst í vinnusamningi öryrkja og sagt frá Hlutverk sem eru samtök um vinnu 

og verkþjálfun. 

 

3.1 Atvinna með stuðningi 

AMS felur í sér að ráðgjafi aðstoði fatlaða við að fá vinnu á almennum 

vinnumarkaði. Sú aðstoð felst í að útvega vinnu sem hæfir starfsgetu og 

hæfileikum einstaklingsins út frá fötlun hans. Sú vinna sem útveguð er felur í sér 

sömu réttindi og skyldur og almennt eru á almennum vinnumarkaði. Ráðgjafinn 

tekur þátt í þjálfun einstaklingsins á vinnustaðnum og aðstoðar hann við að mynda 

tengsl við vinnustaðinn. Ráðgjafinn sinnir stuðningi og eftirfylgd við 

einstaklinginn og atvinnuveitandann. Sá stuðningur er til staðar meðan 

einstaklingurinn starfar í fyrirtækinu. Rannsóknir á AMS hafa sýnt að 

atvinnumöguleikar fatlaðra hafa aukist til muna sé eftirfylgd við hæfi hvers og 

eins starfsmanns (Reykjavík e.d). 

 

3.2 Starfsstöð atvinnu með stuðningi  

Starfsstöð AMS er rekin af Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík. Hún 

tók til starfa í mars 1999. Forstöðumaður AMS er Bryndís Theodórsdóttir 

(Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík e.d.). Á skrifstofunni starfa níu 

ráðgjafar í rúmlega sjö stöðugildum. Að sögn forstöðumanns liggur aðalstyrkur 

skrifstofunnar í mismunandi menntun starfsmannahópsins sem eykur víðsýni og 
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þverfaglega samvinnu. Fólk með fötlun sem sækir um þjónustu hjá AMS fær 

einstaklingsráðgjöf og er markmiðið að aðstoða þau við að fá vinnu á almennum 

vinnumarkaði með tilliti til hvað hentar hverjum og einum. Ráðgjafar AMS 

aðstoða við að finna starf sem hentar, þjálfun og stuðning við starfsmanninn á 

vinnustaðnum og eftirfylgd meðan á þarf að halda (Bryndís Theodórsdóttir, 

munnleg heimild 18 febrúar 2010).  

Í upphafi samstarfs við þann fatlaða er fyrri atvinnureynsla skoðuð og áhugasvið 

kannað, með það að leiðarljósi eru vinnustaðir skoðaðir og í sameiningu kannaðir. 

Reynsla starfsfólks AMS er að þjónustuþegar AMS hafa oft litla, enga eða erfiða 

starfsreynslu. Í flestum tilfellum byrjar einstaklingurinn á því að fá að prufa starf í 

fyrirtækjum, er það gert til að auka reynslu fólksins og gefa því kost á að geta 

valið sér atvinnuvettvang í samræmi við getu, vellíðan og áhuga (Bryndís 

Theodórsdóttir, munnleg heimild 18 febrúar 2010).  

Í Múlalundi, Plastiðjunni og Ásgarði eru starfræktar starfsþjálfunarstöðvar sem 

starfa í samstarfi við AMS. Ráðgjafar AMS fara inn á þessar starfsstöðvar og 

kanna hvort starfandi starfsmenn þar séu reiðubúnir til að fara út á almennan 

vinnumarkað með stuðningi þeirra. Ef svo er þá losnar starfsþjálfunarpláss fyrir þá 

sem það þurfa en oft virðist sem fáir fari af vernduðum vinnustöðum út á 

almennan vinnumarkað. Stuðningur við einstaklingana á almenna 

vinnumarkaðinum er ótímabundinn og ekki fyrirfram ákveðinn. Meðan 

starfsmaður er að öðlast reynslu og öryggi innan fyrirtækisins er stuðningurinn 

gjarnan meiri, jafnframt meðan aðrir starfsmenn aðlagast þeim fatlaða. Í framhaldi 

er svo dregið úr stuðningnum eftir því hvernig gengur (Bryndís Theodórsdóttir, 

munnleg heimild 18 febrúar 2010).  

 

3.3 Fjöliðjan, vinnu og hæfingarstöð á Akranesi 

Fjöliðjan, vinnu og hæfingarstöð er staðsett á Dalbraut 10 á Akranesi. Þar er 

verndaður vinnustaður og hæfing. Einnig rekur Fjöliðjan vinnu og hæfingarstöð í 

Borgarnesi að Kveldúlfsgötu 12b. Fjöliðjan hóf störf 1984 með það að markmiði 

að reka vinnustað fyrir fólk sem ætti ekki þess kost á að starfa á almennum 
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vinnumarkaði, ásamt því að veita fötluðum þjálfun og endurhæfingu til starfa á 

almennum vinnumarkaði. Fjöliðjan starfar eftir Lögum um málefni fatlaðra nr. 41 

frá 1983 og Skipulagsskrá frá 1991 og heyrir undir Svæðisskrifstofu málefna 

fatlaðra á Vesturlandi (Fjöliðjan, e.d.). 

Í Fjöliðjunni á Akranesi starfa 47 starfsmenn þar af er einn yfirþroskaþjálfi, á 

hæfingu eru 13 starfsmenn ásamt deildarstjóra og fimm leiðbeinendum. Á 

verndaða vinnustaðnum eru 14 starfsmenn ásamt deildarstjóra og einum 

leiðbeinanda.  

Í Fjöliðjunni í Borgarnesi starfa fjórir á hæfingu ásamt tveimur leiðbeinendum og 

14 á verndaða vinnustaðnum ásamt tveimur leiðbeinendum (Ásta Pála 

Harðardóttir, munnleg heimild 10. febrúar 2010). 

Helstu verkefni verndaða vinnustaðarins eru móttaka á einnota umbúðum sem 

bera skilagjald (dósamóttaka), að taka á móti og flokka fatnað í samvinnu við 

Rauða kross Íslands, flokka þann bómullarfatnað sem ekki nýtist frá og skera 

hann niður í tuskur. Einnig má nefna plastpokagerð, að útbúa loftunnarhólka og 

ýmsar plastvörur fyrir byggingariðnaðinn ásamt verktakavinnu fyrir ýmsa aðila t.d 

setja endurskinsmerki á stikur fyrir vegagerðina og hreinsun og pökkun á 

þrívíddargleraugum fyrir kvikmyndahúsin (Fjöliðjan, e.d). 

Fjöliðjan í Borgarnesi framleiddi í fyrstu eingöngu plastpoka. Árið 2000 fékk hún 

stærra og rúmbetra húsnæði og gat þar af leiðandi fjölgað verkefnum. Helstu 

verkefni þeirra eru móttaka á einnota umbúðum sem bera skilagjald, framleiðsla 

plastpoka, ásamt vinnu við þær plastvörur fyrir byggingariðnaðinn sem 

framleiddar eru í Fjöliðjunni á Akranesi (Fjöliðjan, e.d). 

Hlutverk hæfingarstöðvar Fjöliðjunnar er að veita einstaklingum með mikla fötlun 

16 ára og eldri þjálfun og hæfingu með það að markmiði að auka og viðhalda 

færni og hæfni þeirra til starfa og þátttöku í daglegu lífi. Þetta eru einkum 

einstaklingar sem eiga litla möguleika á að starfa á almennum vinnumarkaði eða á 

vernduðum vinnustöðum þegar skólagöngu þeirra lýkur. Markmiði hæfingarinnar 

er að draga úr áhrifum fötlunar og auka hæfni einstaklinganna til starfa og 

þátttöku í samfélaginu. Starfsemi hæfingar skiptist m.a í þjálfun á athöfnum 
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daglegs lífs, líkamsþjálfun, málörvun, vinnuþjálfun, vitræna þjálfun, skynörvun, 

félagsmótun, afþreyingu, skapandi verkefni og sjúkraþjálfun (Fjöliðjan, e.d.). 

Fjöliðjan rekur bæði verndaðan vinnustað og hæfingu. Með því fyrirkomulagi 

auðveldar það tækifæri starfsmanna á hæfingu til starfsþjálfunar á vernduðum 

vinnustað ásamt því að minnka líkur á stöðnun starfsmanna á verndaða 

vinnustaðnum þar sem Fjöliðjan er í samstarfi við hin ýmsu ólíku fyrirtæki. 

 

3.4 Hæfingarstöðin Bjarkarás 

Bjarkarás er rekinn af Ás Styrktarfélagi og er staðsettur í Reykjavík. Hann var 

byggður af foreldrum fólks með þroskahömlun árið 1971. Þjónusturými eru 36,5 

og stöðugildi eru 22,8 (Ás Styrktarfélag, e.d.). Á staðnum starfa 25 starfsmenn en 

17 starfsmenn starfa sem leiðbeinendur þar af eru átta þroskaþjálfar, tveir 

félagsliðar, fjórir stuðningsfulltrúar, tveir garðyrkjufræðingar og einn sem hefur 

lokið ýmsum námskeiðum innan starfsvettvangsins (Þórhildur Garðarsdóttir, 

munnleg heimild febrúar 2010). Meginmarkmið Bjarkaráss er að veita fjölbreytta 

og einstaklingsbundna þjónustu. Unnið er í hópum þar sem leitast er við að mæta 

þörfum hvers og eins innan hópsins (Ás Styrktarfélag, e.d.). 

Bjarkarás er hæfingarstöð fyrir fólk með þroskahömlun frá 25 ára aldri. Hugsunin 

bak við aldursviðmiðið er að fólkið byrji á Gylfaflöt sem er dagþjónusta fyrir ungt 

fatlað fólk á aldrinum 16-25 ára og komi í framhaldi af því á Bjarkarás fari það 

ekki út á almennan vinnumarkað eða annað. Í vissum tilfellum hefur Gylfaflöt 

ekki hentað einstakling og stendur Bjarkarás honum þá opin þrátt fyrir lágan 

aldur. Ás styrktarfélag leggur sig einnig fram um að sinna fólki af landsbyggðinni, 

sem ekki hefur fengið þjónustuúrræði við hæfi. Í þeim tilfellum hefur fólk hafið 

störf fyrir 25 ára aldur þar sem Svæðisskrifstofa Reykjavíkur einskorðast við 

þjónustunotendur af höfuðborgarsvæðinu, en Gylfaflöt fellur þar undir samskipti 

(Þórhildur Garðarsdóttir, munnleg heimild febrúar 2010). 

Starfsemi Bjarkaráss er deildaskipt upp í sjö einingar. Hver eining starfar með 

sínum áherslum og markmiðum. Vinnuhandtök eru kennd og unnið með 
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vinnuverkefni, þjálfunarverkefni og lögð áhersla á undirbúning fyrir verndaða 

vinnu. Stuðlað er að því að efla sjálfstæði og frumkvæði, snyrtimennsku, útivist 

og vellíðan. Áhersla er lögð á rólegt og þægilegt vinnuumhverfi. Sérhæft 

umhverfi er fyrir einhverfa einstaklinga sem þola illa áreiti. Þar er lagt upp úr að 

skapa umhverfi sem veitir öryggi og vellíðan og hvetur þá til skapandi starfa og 

samskipta (Þórhildur Garðarsdóttir, munnleg heimild febrúar 2010). 

Smiðjan er ein af sérhæfingu Bjarkaráss. Skjólstæðingarnir þurfa að velja hana 

sem val í upphafi annar. Í Smiðjunni er unnið að eigin framleiðslu listmuna, 

áhersla er á að sköpunargleði nái að njóta sín. Unnið er mikið með leir og gler, en 

það efni telja þau henta vel líkamlega fötluðum einstaklingum. Smiðjan rekur 

verslun þar sem afrakstur vinnunnar er seldur (Þórhildur Garðarsdóttir, munnleg 

heimild febrúar 2010). 

Garðyrkjustöð er önnur sérhæfing staðarins og þarf einnig að velja hana í upphafi 

annar. Þar er unnið að ræktun grænmetis og blóma, áhersla er á þátttöku í þeim 

fjölbreyttu störfum sem tengjast ræktuninni. Aðstaðan byggist á einu gróðurhúsi 

ásamt matjurtagörðum. Jafnframt eru matjurtakassar á fæti þar sem hægt er að 

sitja við þá og komast einstaklingar í hjólastól vel að þeim. Afurðirnar eru seldar 

(Ás Styrktarfélag, e.d.). Í samstarfi við Lækjarás sem er dagþjónusta rekin af Ás 

styrktarfélagi hafa verið stofnaðir karla- og konuklúbbar, með því markmiðið að 

auka félagsþátttöku með mismunandi afþreyingu í huga. (Þórhildur Garðarsdóttir, 

munnleg heimild febrúar 2010). 

Flestir þjónustunotendur Bjarkarás ganga undir starfsmat. Miðað er við að þeir nái 

ekki hærra en 30% starfsmati, þá eru þeir orðnir of hátt standandi. Algengt er að 

þjónustunotendur Bjarkarás noti starfsmatið til að bæta sig og einbeita sér að þeim 

þáttum matsins sem þarf að bæta til að fá hærri prósentu með það að markmiði að 

fá starf á almennum vinnumarkaði. Þeir einstaklingar sem hafa komið aftur á 

Bjarkarás eftir að hafa prófað sig á almennum vinnumarkaði eru flestir einhverfir 

og eiga erfitt með samskipti (Þórhildur Garðarsdóttir, munnleg heimild febrúar 

2010). 

Hæfingarstöðin Bjarkarás starfar samkvæmt Lögum um málefni fatlaðra og lögum 

Ás styrktarfélags. Önnur lög sem snúa að starfseminni eru til dæmis Lög um 
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persónuvernd, Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, Lög um 

þroskaþjálfa og Siðareglur þroskaþjálfa (Ás Styrktarfélag, e.d.). 

Bjarkarás veitir hæfingu á fjölbreyttan hátt. Þar er hverjum einstaklingi mætt út 

frá hans forsendu. Mjög faglegt starf fer fram á staðnum. 

 

3.5 Gylfaflöt dagþjónusta 

Gylfaflöt er dagþjónusta fyrir ungt fatlað fólk á aldrinum 16-25 ára og er staðsett í 

Reykjavík. Gylfaflöt er opin frá 8:30-16:30 virka daga. Starfsstöðin er á vegum 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í Reykjavík og hefur verið starfrækt síðan í maí 

2001. Pláss er fyrir 30 ungmenni í einu og er boðið bæði upp veru í hálfan dag og 

allan daginn. Notendur eru með mismunandi fatlanir. Starfsfólk Gylfaflatar eru 

21, þar af eru tveir þroskaþjálfar (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra í Reykjavík 

e.d.). 

Megin markmið Gylfaflatar eru: ,,Að efla lífsleikni ungmennanna með því að 

auka líkamlegan og andlegan þroska, efla sjálfstæði og frumkvæði einstaklingsins 

og viðhalda og auka líkamlega færni. Efla hæfileika til samvinnu og félagslegrar 

getu og stuðla að betri sjálfsmynd og vitund einstaklingsins” (Svæðisskrifstofa 

málefna fatlaðra í Reykjavík e.d.). 

Einstaklingsmiðuð þjónusta er á Gylfaflöt og tekur hver einstaklingur þátt í 

starfinu á sínum forsendum. Áhersla er lögð á tómstundamiðað starf, tjáningu, 

samskipti og sjálfsmyndarvinnu. Starfsemin er sett upp í fimm starfshópa með 

mismunandi áherslum. Einstaklingar í hópnum AMS fara í starfsþjálfun út á 

almennan vinnumarkað með það að markmiði að starfsþjálfunin leiði til ráðningar 

á almennum vinnumarkaði (Rósa Hrönn Árnadóttir, munnleg heimild 4. 

nóvember 2009). 

Tjáningar- og hæfingarhópur starfar út frá fjölgreindarkenningu Howard 

Gardners. Þar er reynt er að finna áhugasvið og hvar hæfileikar hvers og eins 

liggja. Starfsemi hópsins er skipulögð út frá samsetningu hans og unnið er með 

ýmiss tjáningarform sem hvetja til tjáningar. Í einhverfuhóp er unnið svipað og í 

http://www.ssr.is/
http://www.howardgardner.com/
http://www.howardgardner.com/
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tjáningar- og hæfingarhópnum, auk þess er markvisst unnið með hugmyndafræði 

TEACCH um sjónrænt umhverfi og skipulögð vinnubrögð (Rósa Hrönn 

Árnadóttir, munnleg heimild 4. nóvember 2009). 

Í grunnþjálfunarhóp eru skynfæri, mál og umhverfisvitund þjálfuð með áherslu á 

athafnir daglegs lífs. Einnig er hópur sem hefur það markmiði að efla tjáningu, 

sjálfsmynd og að draga úr kvíðavaldandi þáttum í umhverfinu. Í þeim hóp hefur 

hver einstaklingur eigið rými til afnota meðan hann er á Gylfaflöt þurfi hann að 

draga úr áreiti eða róa sig sem nýtist ef áreiti í umhverfinu verður honum um 

megn (Rósa Hrönn Árnadóttir, munnleg heimild 4. nóvember 2009). 

Unnið er margbreytilegt starf á Gylfaflöt sem stuðlar að eflingu einstaklingsins. 

Lagt er upp með að veita hverjum og einum stuðning og hæfingu þar sem gengið 

er útfrá áhugasviði og hæfileikum hvers og eins. 

 

3.6 Ásgarður handverkstæði 

Ásgarður handverkstæði er verndaður vinnustaður staðsettur að Álafossvogi 24 í 

Mosfellsbæ. Ásgarður er sjálfseignarstofnun og var stofnaður árið1993 (Ásgarður 

e.d). Á staðnum starfa 32 starfsmenn á aldrinum 15-55 ára, ásamt sjö verkstjórum. 

Starfsstöðvarnar eru tvær; trésmíðastöð og listasmiðja. Unnið er frá kl: 8-12 og 

kl:13-16 og eru sex til sjö starfsmenn í hverri starfsstöð. Allir starfsmenn Ásgarðs 

eru karlmenn. Aldursviðmið starfsmanna er 18-45 ára. Fötlun starfsmanna er 

blönduð (Heimir Þór Tryggvason, munnleg heimild 4. nóvember 2009). 

Í trésmiðjunni eru framleidd leikföng og skrautmunir. Listasmiðjan bættist við 

starfsemi staðarins árið 2005. Í henni er unnið við gerð leikfanga, listmuna og 

skartgripa úr ýmsum efnivið t.d ull, leðri, beinum, steinum og kopar (Ásgarður 

e.d). Í trésmiðjunni sjá starfsmenn um að nægur efniviður sé til, þeir fella tré, 

þurrka þau og saga niður og safna timbri frá fyrirtækjum. Allur efniviður 

starfseminnar er náttúrulegur. Fyrirtækið er ekki rekið með gróða í huga heldur er 

markmið þess að veita þroskahömluðum atvinnutækifæri og gefa þeim kost á að 
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hjálpa sér sem mest sjálfir (Heimir Þór Tryggvason, munnleg heimild 4. 

nóvember 2009). 

Hver starfsdagur byrjar með söng, með því er rútína viðhöfð og staðfest að allir 

eru komnir til vinnu og geta geymt áhyggjur á meðan vinnutíminn er. Þetta opnar 

hjartað, eykur samheldni og léttir lund starfsfólks (Ásgarður e.d). Ásgarður starfar 

eftir uppeldiskenningu Rudolfs Steiner sem sagði meðal annars að fötlun væri 

ekki vandamál heldur möguleiki á að í hverri manneskju sé heilbrigður kjarni sem 

unnið er með. Út frá þeirri kenningu er fatlaður einstaklingur aðstoðaður við að 

vinna með fötlun sína svo hæfileikar hans fái notið sín (Heimir Þór Tryggvason, 

munnleg heimild 4. nóvember 2009). 

Ásgarður aðlagar framleiðslu sína eftir getu starfsmanna sinna. Þannig er styrkur 

hvers og eins fundinn og starfsmönnum veittur stuðningur eftir þörf. 

 

3.7 Vinnusamningur öryrkja 

Vinnusamningur öryrkja gengur út á að öryrkjar starfi í almennum fyrirtækjum. 

Tryggingastofnun greiðir allt frá 25%- 75% af launum og launatengdum gjöldum 

öryrkjans til fyrirtækisins (Reglugerð um öryrkjavinnu nr. 159/1995). Gerður er 

vinnusamningur við fyrirtækið og er það í höndum samskiptaaðila 

Tryggingastofnunar að gera samninginn. Á Vesturlandi er það Svæðisskrifstofa 

málefna fatlaðra sem sér um gerð samninganna. Með vinnusamningnum skapast 

tækifæri fyrir fatlaða einstaklinga á að fá þjálfun í starfi á almennum 

vinnumarkaði (Tryggingastofnun e.d.). 

Hver einstaklingur getur aðeins gert einn vinnusamning í einu. Hægt er að gera 

samning um fullt starf eða hlutastarf. Greidd eru full laun til starfsmannsins en 

fyrirtækið nýtir sér samninginn við Tryggingastofnun ríkisins og fær 75% af 

launum og launatengdum gjöldum starfsmannsins endurgreiddar mánaðarlega. 

Þessi endurgreiðsla lækkar um 10% á ári frá upphafi samningsins (Reglugerð um 

öryrkjavinnu). Með gerð örorkusamninga eru meiri möguleikar á að fatlaðir fái 
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tækifæri til prófa hvaða störf henta þeim og auka líkurnar á fastri launaðri vinnu á 

almennum vinnumarkaði. 

Samkvæmt þriðju grein reglugerðarinnar er skylt að gera samninginn til fyrirfram 

ákveðins tíma, eftir þann tíma er hægt að endurnýja hann. Í upphafi samnings skal 

hann ná þremur mánuðum til reynslu. Einungis eru gerðir skemmri samningar við 

fatlaða námsmenn (Reglugerð um öryrkjavinnu). 

 

3.9 Hlutverk – Samtök um vinnu og verkþjálfun 

Hlutverk - samtök um vinnu og verkþjálfun er samband fyrirtækja og stofnana 

sem veita fötluðum stuðning og hæfingu til að viðhalda og auka vinnufærni hvers 

og eins. Öll fyrirtæki og stofnanir sem koma að samtökunum hafa samþykki frá 

opinberum aðilum fyrir starfsemi sinni. Tilgangur samtakana er að hvetja 

fyrirtækin og stofnanir innan þeirra til samskipta og samstarfs sem og aukinnar 

samvinnu við önnur fyrirtæki, stofnanir, félög og félagasambönd innanlands sem 

og utan. Þau veita upplýsingar og fræðslu er varða atvinnumál fatlaðra. Einnig 

veita þau ráðleggingar varðandi atvinnumál fatlaðra og stuðla að samstarfi 

starfsþjálfana, hæfinga og endurhæfinga fyrir fatlaða einstaklinga starfandi á 

almennum vinnumarkaði (Hlutverk - Samtök um vinnu og verkþjálfun e.d.). 

Með tilkomu Hlutverks, Samtaka um vinnu og verkþjálfun aukast forsendur fyrir 

samstarfi starfs- og hæfingarstöðva sem vinna í atvinnumálum fatlaðra. Þar opnast 

gátt fyrir sameiginlega gagnaöflun og upplýsingaveitu um þætti sem viðkoma 

starfsvettvanginum.  

 

3.10 Samantekt og niðurstöður 

Ofantaldar stofnanir veita allar þjónustu við fatlaða á sviði atvinnu með stuðningi, 

verndaða vinnu og hæfingu. Hver stofnun er ólík á sinn hátt en þjóna þær allar 

sama hlutverkinu að mæta skjólstæðingum sínum þar sem þeir eru staddir og 

aðlaga umhverfið að þeim. Þessar þjónustustofnanir voru skoðaðar með því 
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markmiði að fá aukna innsýn í starfsemi þeirra, uppsetningu þjónustunnar, fjölda 

starfsmanna og þjónustunotenda. Einnig til að öðlast betri innsýn á hvernig unnið 

er eftir hinum ýmsu hugmyndafræðum í atvinnumálum fatlaðra. 

Með vinnusamningi öryrkja skapast aukin tækifæri fyrir fatlaða til atvinnuþátttöku 

á almennum vinnumarkaði. Hann auðveldar fyrirtækjunum að ráða fatlaða í vinnu 

þar sem mótframlag frá Tryggingastofnun er lagt til fyrir allt að 75% launa og 

launatengdra gjalda. Með samtökum eins og Hlutverki eru þau fyrirtæki og 

stofnanir sem hafa aðild að samtökunum með greiðan aðgang að þekkingu og 

reynslu á sviði atvinnumálum fatlaðra.  
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4 Staða atvinnumála fatlaðra á Vesturlandi 

Til að fá yfirsýn á stöðu atvinnumála fatlaðra á Vesturlandi var stefna 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Vesturlandi í atvinnumálum skoðuð. Auk þess 

voru tekin viðtöl við Hönnu Jónsdóttur sviðstjóra ráðgjafarþjónustu 

Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Vesturlandi í Stykkishólmi ásamt bæjarstjóra 

Stykkishólms Erlu Friðriksdóttur. Tilgangur viðtalanna var að afla upplýsinga um 

undirbúning sem fram hefur farið vegna yfirfærslu málaflokks fatlaðra frá ríki yfir 

til sveitarfélaga og fá framtíðarsýn bæjaryfirvalda um atvinnumál fatlaðra í 

bæjarfélaginu. Viðtölin voru hálf opin og fóru fram á skrifstofum viðmælenda. 

 

4.1 Stefna Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Vesturlandi í 

atvinnumálum fatlaðra 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi stefnir á að auka val einstaklinga í 

atvinnumálum fatlaðra þar sem tekið er tillit til færni hvers og eins. Í samvinnu 

við Vinnumálastofnun vinnur Svæðisskrifstofan að því að veita fötluðum tækifæri 

á almennum vinnumarkaði. Hún stefnir á að auka samstarfið með því að efla starf 

atvinnu með stuðningi og kynningarátak fyrir atvinnurekendur. Sérstaklega er 

stefnt á að gera átak í atvinnu-og hæfingarmálum fyrir eldri hóp unglinga með 

samvinnu Svæðisvinnumiðlunar, framhaldsskólanna, viðkomandi sveitarfélags og 

atvinnurekenda þá með sérstakri áherslu á Snæfellsnes (Svæðisskrifstofa málefna 

fatlaðra á Vesturlandi e.d). 

Gerðir hafa verið örorkuvinnusamningar við fyrirtæki um atvinnu fyrir fólk með 

fötlun og heyra þeir samningar undir Vinnumálastofnun. Ráðgjafar skrifstofunnar 

starfa að einhverju leyti eftir hugmyndafræðinni. (Hanna Jónsdóttir, munnleg 

heimild. 9. nóvember 2009). 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vesturlandi leggur áherslu á að atvinnumál 

fatlaðra séu hluti af almennum vinnumarkaði. Sú þjónusta sem veitt er á sviði 

atvinnumála er veitt í Fjöliðjunni, vinnu og hæfingarstöð á Akranesi og útibúi í 

Borgarnesi. Stefnt er á stækkun Fjöliðjunnar til að efla starfsemina, auka 
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fjölbreytileika verkefna og mögulegt verður að taka á móti fleiri einstaklingum. 

Stefnt er á að þjónusta við fatlaða flytjast frá ríki yfir til sveitarfélaganna og munu 

þá atvinnumál fatlaðra flytjast til Vinnumálastofnunar (Svæðisskrifstofa málefna 

fatlaðra á Vesturlandi e.d). 

 

4.2 Viðtal við Hönnu Jónsdóttur þroskaþjálfa 

Haft var samband við Hönnu Jónsdóttur sem sér um ráðgjöf Svæðisskrifstofunnar 

á norðanverðu Snæfellsnesi og óskað eftir viðtali um atvinnumál fatlaðra á því 

svæði. Hefur hún m.a. umsjón með málefnum fatlaðra barna og fullorðinna á 

Snæfellsnesi. Viðtalið var tekið á skrifstofu Hönnu þann 9. nóvember 2009. 

Viðtalið var undirbúið með gerð hálf opinna spurninga. Markmið þess var að fá 

upplýsingar um stöðu og framtíðarsýn í atvinnumálum fatlaðra á norðanverðu 

Snæfellsnesi. Þær spurningar sem lagðar voru fyrir Hönnu voru: Eru fatlaðir 

einstaklingar á almennum vinnumarkaði á norðanverðu Snæfellsnesi í dag? Veitir 

þú þeim þjónustu að einhverju leiti? Í hvaða formi veitir þú þeim þjónustu? Telur 

þú þörf fyrir starfsstöð á þessu svæði?  

Í dag starfa nokkrir fatlaðir einstaklingar á almennum vinnumarkaði á svæðinu. 

Hanna telur að þörf sé fyrir starfsstöð á norðanverðu Snæfellsnesi þar sem sex 

nemendur séu í sérdeild Fjölbrautaskóla Snæfellinga, fjórir á öðru ári og tveir á 

fyrsta ári. Starfað hefur verið eftir hugmyndafræði AMS með grunn- og 

framhaldsskólanemum. Starfið hefur gefið góða raun, nemendurnir og 

vinnuveitendur eru ánægðir. Hefur það starf falist í að nemendur fara út á 

almennan vinnumarkað einu sinni í viku, sjálfir eða með stuðningi. Hún telur 

brýnt að samfélagið sé tilbúið að taka á móti þeim eftir að þeir ljúka námi frá 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga (Hanna Jónsdóttir, munnleg heimild. 9. nóvember 

2009). 
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4.3 Viðtal við Erlu Friðriksdóttur bæjarstjóra Stykkishólmsbæjar 

Haft var samband við bæjarstjóra Stykkishólms, Erlu Friðriksdóttur og óskað eftir 

viðtali um yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga ásamt upplýsingum 

um undirbúning bæjarstjórnarmeðlima að yfirfærslunni. Viðtalið var tekið á 

skrifstofu bæjarstjórans þann 19. mars 2010. Viðtalið var hálf opið og undirbúið 

með gerð spurninga. Markmið viðtalsins var að fá upplýsingar um hvaða 

undirbúningsvinna hafi átt sér stað og sé í gangi á norðanverðu Snæfellsnesi um 

yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki yfir til sveitarfélaga. Ásamt undirbúningi 

Stykkishólmsbæjar til að taka við þjónustu við fatlaða. Tilgangur viðtalsins var að 

öðlast sýn á stöðu þeirra í málaflokki fatlaðra og fá framtíðarsýn þeirra á 

atvinnumálum og hæfingu fyrir fatlað fólk. Þær spurningar sem lagðar voru fyrir 

Erlu voru: Hefur Stykkishólmsbær hafið undirbúning að yfirtöku málefna fatlaðra 

til sveitarfélaga? Verður Stykkishólmsbær í samvinnu við önnur sveitarfélög um 

rekstur þjónustu við fatlaða? Hefur þjónustusvæði verið skilgreint? Hvaða 

framtíðarsýn hefur sveitarfélagið í atvinnumálum fatlaðra miðað við að 

yfirfærslan eigi sér stað um næstu áramót? Hefur verið rætt við starfsfólkið sem 

starfar við málaflokkinn um störf þeirra til að tryggja þann mannauð? Hvaða 

umfjöllun hefur yfirfærslan fengið hjá bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar? 

Erla segir að starfandi sé starfshópur um flutning þjónustu við fatlaða frá ríki til 

sveitarfélaga á vegum Samtaka sveitarfélagana á Vesturlandi, hann hóf störf 

síðasta haust. Í þessum hóp sitja sveitarstjórnarmeðlimir sveitarfélaganna á 

Vesturlandi. Hópurinn hefur tekið saman upplýsingar um þjónustu með gerð 

stöðumats frá Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Vesturlandi og sveitarfélögum 

Vesturlands. Einnig hefur starfshópurinn staðið fyrir málþingi um yfirfærsluna og 

gert tillögur að þjónustusvæðum. Erla segir að ákvæði séu um að hvert 

þjónustusvæði hafi 8000 íbúa. Umræður um þjónustusvæðin eru hafnar en ekki 

hefur verið ákveðið innan hópsins hvernig þeim verði skipt. Starfshópurinn leggur 

til að myndað verði byggðasamlag með dreifðri ábyrgð og þjónustu í sömu mynd 

og er stuðst er við á Norðurlandi vestra.  

Framtíðarsýn sveitarfélagsins á málefnum fatlaðra hefur ekki sérstaklega verið 

mótuð. Stykkishólmsbær eins og önnur bæjarfélög á norðanverðu Snæfellsnesi eru 
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aðilar að Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga og er það á umræðustigi hvort sú 

þjónusta taki að sér að sinna málefnum fatlaðra á norðanverðu Snæfellsnesi. 

Erla segir að ekki sé komið að því að ræða starfsmannamál innan starfshópsins en 

miðað við vinnubrögð hans verður það líklega ekki fyrr en seinnipart sumars. 

Bæjarstjórnin hefur fylgst með störfum starfshóps um flutning þjónustu við 

fatlaða frá ríki til sveitarfélaga á vegum samtaka sveitarfélagana á Vesturlandi. 

Bæjarstjórnin skipaði vinnuhóp á vegum Stykkishólmsbæjar sem vann að skýrslu 

um uppbyggingu á þjónustu og búsetuúrræðum fyrir aldraða og fatlaða í 

Stykkishólmi (Erla Friðriksdóttir, munnleg heimild. 19. mars 2010). 

Við upplýsingaöflun fyrir undirbúning viðtalsins gat ég ekki séð að starfandi væri 

þjónustuhópur fatlaðra á vegum bæjarstjórnar. Starfandi er þjónustuhópur aldraðra 

skv. Erlu og hefur sá hópur einnig unnið að þjónustuúrræðum fyrir fatlaða. 

Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar ákvað í mars 2009 að stofna vinnuhóp til að vinna 

tillögur að framtíðar búsetuúrræðum fyrir aldraða í Stykkishólmi eins og Erla 

vísar til. Hópurinn lagði fram skýrslu um uppbyggingu á þjónustu og 

búsetuúrræðum fyrir aldraða og fatlaða í febrúar 2010. Meðal annars kemur þar 

fram tillaga um að komið verði á fót starfsstöð sem inniheldur dagvistun, hæfingu 

og atvinnutækifæri fyrir fólk með skerta starfsgetu. Þar væru verkefni við hæfi 

hvers og eins, vinnutengd verkefni og afþreying. Ásamt því nefnir vinnuhópurinn 

örorkuvinnusamninginn þar sem horft er á þá sem geta starfað á almennum 

vinnumarkaði með stuðningi. Þeir sem hefðu kost á að vinna í AMS hluta úr degi 

gætu þá fengið þjónustu í starfsstöðinni hinn hluta dagsins (Stykkishólmur, 

febrúar 2010). 

 

4.5 Rannsókn Söruh Wellard 

Rannsóknin var gerð í Bretlandi á atvinnuþátttöku sex fatlaðra einstaklinga. Hún 

fjallar um hvaða áhrif atvinnuþátttaka á almennum vinnumarkaði með stuðning 

hefur á líf sex fatlaðra einstaklinga með miðlungs til alvarlega þroskaskerðingu. 

Rannsóknin stóð yfir í tíu mánuði á tímabilinu 2006- 2007. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna hvaða áhrif atvinnuþátttaka hefur á líf þessara 
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einstaklinga og fá innsýn í hvaða hindranir það eru sem geta skýrt út hvers vegna 

ekki séu fleiri fatlaðir á atvinnumarkaðnum (Wellard, 2008). 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa að það sé þýðingarmikill hagur fyrir fatlað fólk 

að stunda atvinnu á almennum vinnumarkaði. Með atvinnuþátttöku eykst 

sjálfstraust og sjálfstæði bæði í og utan vinnu. Áberandi er að líkamleg og andleg 

vellíðan eykst. Félagsleg tengsl við ófatlaða eykst og tekjur aukast. Allt þetta 

gefur einstaklingnum möguleika á innihaldsríkara lífi, hvort sem unnir eru þrír eða 

átta tímar á viku. Í rannsókninni kemur fram að með atvinnu með stuðningi eykst 

jákvætt viðhorf vinnuveitenda og samstarfsfólks í garð fatlaðra. Skilningur eykst 

hjá almennu starfsfólki á þörfum hvers og eins. Samstarfsfólk var almennt 

reiðubúið að aðstoða fatlaða við að prufa sig áfram. Góð samskipti milli 

leiðbeinanda, yfirmanna og samstarfsfólks sýna góðan árangur. Jafnframt að 

áframhaldandi stuðningur við starfsmanninn og vinnuveitandann sé mikilvægur til 

að gera starfsmanninum kleyft að halda starfi sínu. 

Í rannsókninni koma jákvæðir þættir atvinnu með stuðningi fram hjá 

þátttakendum rannsóknarinnar. Þeir tala flestir um að erfitt sé að gera samanburð 

á lífi sínu áður en þeir fengu starfið og eftir. Þeir tala allir um starf sitt með miklu 

stolti og segjast njóta vinnunnar, kostir atvinnunnar sem þau tóku fram voru laun, 

góð tilfinning að taka meiri þátt í samfélaginu meðal ófatlaðra og eignast vini. 

Þátttakendurnir tóku allir fram að félagsleg staða þeirra væri betri í dag, meiri 

samskipti við aðra væri mikill kostur þess að vinna á almennum vinnumarkaði.  

Þær hindranir sem rannsóknin leiddi í ljós eru mismunandi forsendur fyrirtækja. 

Færni fatlaðra með tilliti til vinnufærni, hegðunar og stundvísi. Skortur á 

starfsreynslu fatlaðra hamlar þeim að fá starf við sitt hæfi og skortur er á 

tækifærum til atvinnuþátttöku, t.d vegna efnahagsástands. Eftirspurn eftir 

ófaglærðum minnkar við lélegt efnahagsástand og fjármagn til atvinnu með 

stuðningi getur takmarkað fjölda þeirra sem fá stuðning á almennum 

vinnumarkaði. Ef skortur er á stuðningi og hvatningu frá foreldrum eða 

umsjónaraðila, vegna fordóma eða vantrúar, getur það hindrað einstakling til 

atvinnuþátttöku. Einnig ef of miklar væntingar í garð einstaklingsins eru til staðar. 
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Sýn aðstandenda þeirra sem tóku þátt í rannsókninni var jákvæð, þeir töluðu um 

aukið sjálfstraust og sjálfsálit, meira sjálfstæði og að félagsleg þátttaka þeirra væri 

sterkari, sérstakelga aukin félagsleg tengsl við ófatlaða. Í einu tilfellinu kom fram 

betri líkamleg umhirða (Wellard, 2008). 

 

4.6 Samantekt og niðurstöður 

Í þessum kafla hefur verið dregin saman stefna Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra 

á Vesturlandi ásamt því helsta sem fram kom í þeim viðtölum sem tekin voru við 

Hönnu Jónsdóttur og Erlu Friðriksdóttur. Af svörum Hönnu má sjá að þörf er á 

þjónustuúrræði í atvinnumálum fyrir fatlaða á norðanverðu Snæfellsnesi. Ýmis 

grunnvinna er hafin hjá sveitarfélögum Vesturlands um flutning málefna fatlaðra 

frá ríki yfir til sveitarfélaga en ekki liggur ljóst fyrir hvernig skipting svæðisins 

verður. Stykkishólmsbær hefur ekki sérstaklega myndað sér framtíðarsýn á 

atvinnumálum fatlaðra en starfandi er vinnuhópur á vegum bæjarins um 

uppbyggingu á þjónustu og búsetuúrræðum fyrir aldraða og fatlaða. 

Vinnuhópurinn hefur skilað af sér skýrslu og er þar komið inn á atvinnumál 

fatlaðra og tillögur hópsins að uppbyggingu atvinnumála. Það er því mín sýn að 

ekki er veitt markviss þjónusta eftir hugmyndafræði AMS í dag.  

Mikilvægt er fyrir fatlaða einstaklinga að eiga sér talsmann. Með því að hafa 

þjónustuhóp fatlaðra sem gætti réttinda þeirra og gæða þeirrar þjónustu sem þeir 

njóta. 

Í rannsókn Wellard kemur fram að atvinna með stuðningi leiðir af sér líkamlega 

og andlega vellíðan, eykur félagsleg tengsl við ófatlaða og auknar tekjur gefa 

möguleika á uppbyggjandi lífi. Viðhorf og skilningur vinnuveitanda og 

samstarfsfólks í garð fatlaðra eykst. Niðurstöður Wellard á hindrunum fyrir 

atvinnu með stuðningi eru að fleiri atvinnutækifæri vantar, sérstaklega þegar 

einstaklingur hefur litla eða enga starfsreynslu. Einstaklingarnir eru ekki 

nægjanlega undirbúnir fyrir störfin (Wellard, 2008). 
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5 Tillaga að miðstöð atvinnu með stuðningi og hæfingar á 

norðanverðu Snæfellsnesi 

Snemma í náminu beindist hugur minn á fullorðinssvið. Á öðru ári var ég í 

vettvangsnámi í Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Þar kynntist ég hvernig nemendur 

starfsdeildar eru að hluta í starfstengdu námi á almennum vinnumarkaði, ýmist 

með stuðningi eða án. Eftir vettvangstímann þar fór ég að velta fyrir mér hvaða 

atvinnutækifæri eru á norðanverðu Snæfellsnesi fyrir fatlaða. Í framhaldi af því 

fór ég að skoða hvaða úrræði eru veitt í atvinnumálum fatlaðra.  

Í vetur fór ég í vettvangsnám í Fjöliðjuna á Akranesi sem einnig rekur útibú í 

Borgarnesi. Þar fékk ég tækifæri til að kynnast úrræðum eins og hæfingu, 

vernduðum vinnustað og atvinnu með stuðningi. Auk þess fór ég í fjölmargar 

vettvangsheimsóknir sem tengjast atvinnumálum fatlaðra og hæfingu. Við hverja 

heimsókn vöknuðu spurningar hjá mér um hvernig er hægt að veita markvissa 

einstaklingsmiðaða þjónustu við fatlaða á sviði atvinnumála í byggðarlagi þar sem 

þjónustunotendur eru fáir. Með því að horfa til þeirra vettvangsstaða sem ég 

skoðaði sé ég fyrir mér miðstöð sem veitir atvinnu með stuðningi og hæfingu sem 

síðan hefur starfsstöð í hverju bæjarfélagi fyrir sig. Ég fékk einnig sýn á fyrir 

hvaða markhóp hún væri, hvernig hægt væri að veita þjónustuna og hverjir gætu 

komið að henni.  

Það er ætlun mín að leggja fram drög að uppbyggingu þjónustu við fatlaða á sviði 

atvinnumála og hæfingar á norðanverðu Snæfellsnesi með því markmiði að veita 

þjónustu í heimabyggð. Á þann hátt væri hægt að veita atvinnu með stuðningi auk 

hæfingu, iðju og þjálfunar í formi dagþjónustu með atvinnutengdum verkefnum. 

Það er réttur allra að geta lifað og starfað í eðlilegu samfélagi við aðra, kemur það 

fram í lögum málefna fatlaðra að til að gera þeim það fært skuli þjónusta vera 

veitt hvar sem fatlaðir búa, á þann hátt sem best telst á hverjum stað (Lög um 

málefni fatlaðra).  

Ég sé fyrir mér að með einni miðstöð fagfólks væri hægt að setja upp fjölbreytt, 

heilstætt og sveigjanlegt úrræði í atvinnumálum fatlaðra í hverju bæjarfélagi fyrir 
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sig. Ég horfi til uppsetningar og starfssemi Fjöliðjunnar á Akranesi við útfærslu 

þjónustunnar, hvernig þeir færa faglega þekkingu sína til útibúsins í Borgarnesi. 

Tillaga mín að miðstöð atvinnu með stuðningi og hæfingar er að ein miðstöð sé 

fyrir norðanvert Snæfellsnes. Út frá miðstöðinni væru reknar starfsstöðvar í hverju 

bæjarfélagi fyrir sig eftir þörfum hverju sinni. Stjórn yfir miðstöðinni yrði félag 

hagsmunaaðila svo sem fulltrúar úr hópi fatlaðra á norðanverðu Snæfellsnesi, 

Svæðisvinnumiðlun á Vesturlandi, Samtaka atvinnulífsins, Samtaka 

sveitarfélaganna, Tryggingastofnun ríkisins, Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneyti, Félagsmálaráðuneyti, lífeyrissjóða, stéttarfélaga og 

Rauða krossins. Þessi stjórn réði til starfa þverfaglegt þjónustuteymi sem annaðist 

daglega stjórn miðstöðvarinnar. Í þessu teymi myndu starfa þroskaþjálfi, iðjuþjálfi 

og stuðningsfulltrúar.  

 

5.1 Hlutverk miðstöðvar atvinnu með stuðningi og hæfingar 

Hlutverk miðstöðvarinnar væri að veita þjónustu við fatlað fólk 16 ára og eldri á 

norðanverðu Snæfellsnesi. Þjónusta miðstöðvarinnar væri atvinna með stuðningi 

og hæfing, iðja og þjálfun í formi dagþjónustu. Með atvinnutengdum 

þjónustuúrræðum eins og atvinnuleit, starfsþjálfun, atvinnu með stuðningi og 

hæfingu væri veitt þjálfun sem tekur mið af þörfum hvers og eins ásamt þeim 

kröfum sem samfélagið gerir til þegna sinna. Á fræðilegan og skipulegan hátt væri 

stefnt að því að koma fötluðum til aukins alhliða þroska.  

 

5.2 Markmið miðstöðvar atvinnu með stuðningi og hæfingar 

Markmið miðstöðvarinnar væri að skapa fötluðum einstaklingum tækifæri til 

þátttöku á almennum vinnumarkaði. Með því að aðstoða hvern umsækjanda við 

að finna starf við sitt hæfi og áhugasvið, veita stuðning við starfsþjálfun á 

vinnustað ásamt því að mynda tengsl inn á vinnustaðnum. Einnig að veita 

stuðning við einstaklinginn og vinnuveitanda hans eins lengi og þörf er. Áhersla 

yrði lögð á að þjónustan væri persónuleg með því að veita heildstæða og samþætta 
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þjónustu í heimabyggð eftir þörfum hvers og eins, í samræmi við gildandi lög og 

reglugerðir er lúta bæði almennum lögum og sérlögum. Einstaklingnum yrði mætt 

þar sem hann hefur þörf fyrir með hagsmuni hans í fyrirrúmi og umhverfið 

aðlagað að honum en ekki hann að umhverfinu. 

Einstaklingum með mikla fötlun 16 ára og eldri, sem ekki geta stundað atvinnu á 

almennum atvinnumarkaði vegna fötlunar sinnar, yrði veitt hæfing, iðja, þjálfun 

og afþreying í formi dagþjónustu. Starfsemin yrði byggð á náinni samvinnu við 

alla almenna opinbera þjónustu sveitarfélaga og ríkisins, t.d. skóla, 

heilbrigðisþjónustu og aðra þjónustu sveitarfélaganna. Starfsfólk miðstöðvarinnar 

myndi kynna hugmyndafræði atvinnu með stuðningi fyrir stjórnendum og 

starfsfólki fyrirtækja og stofnana á norðanverðu Snæfellsnesi. Fötluðum yrði veitt 

þjónusta sem gerði þeim fært að lifa eins eðlilegu lífi og kostur er í sinni 

heimabyggð, í anda hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku. 

 

5.3 Starfsemi miðstöðvar atvinnu með stuðningi og hæfingar 

Í dag sér Svæðisskrifstofa fatlaðra á Vesturlandi um atvinnumál fatlaðra á 

svæðinu. Samkvæmt stefnu Félagsmálaráðuneytisins eiga atvinnumál fatlaðra að 

færast yfir til Vinnumálastofnunar og myndi þjónustan því falla undir 

Svæðisvinnumiðlun Vesturlands (Félags- og Tryggingamálaráðuneytið, 2010). 

Mín hugmynd um stjórn yfir miðstöðinni er eins og áður segir félag 

hagsmunaaðila með áður fyrrnefndum fulltrúum ýmissa félaga. Þessi stjórn réði til 

starfa þverfaglegt þjónustuteymi sem annaðist daglega stjórn miðstöðvarinnar. 

Mín tillaga að samsetningu fagstétta í þjónustuteyminu er þroskaþjálfi, iðjuþjálfi 

og stuðningsfulltrúar. Það fagfólk sem starfaði við miðstöðina skipulegði 

starfsráðgjöf, atvinnuleit, gerð starfsmats, atvinnu með stuðningi og samskipti við 

fyrirtækin. Það væri leiðbeinandi og ráðgefandi við fyrirtækin og 

stuðningsfulltrúa. Einnig annaðist það gerð örorkuvinnusamninga milli fyrirtækja 

og Tryggingastofnunar ríkisins.  

Fagfólkið hefði umsjón með skipulagningu hæfingar, þjálfunar, fræðslu og 

upplýsingaveitu. Það skipulegði einstaklingsáætlun fyrir hvern þjónustuþega og 
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tæki þátt í eða skipulegði teymisvinnu ásamt þeim sem kæmu að þjónustu við 

einstaklinginn. Fagfólkið mótaði hvaða hugmundafræði einkenndi 

starfsstöðvarnar og stuðlaði að því að unnið yrði eftir henni. Sem dæmi um 

hugmyndafræði sem væri ríkjandi má nefna valdeflingu, sjálfsákvörðunarrétt og 

normaliseringu þar sem hverjum og einum er gert kleift að njóta lífshátta og 

lífskjara sem líkast öðrum í samfélaginu. 

 

5.4 Starfsemi starfsstöðva atvinnu með stuðningi og hæfingar 

Út frá miðstöðinni væri starfsstöð í hverju bæjarfélagi fyrir sig eða eftir þörfum 

þjónustunnar, þar sem veitt væri dagsþjónusta. Jafnframt yrði þar veitt heilstæð 

þjónustu fyrir þá sem störfuðu hluta úr degi á almennum vinnumarkaði og nytu 

dagþjónustu á starfsstöðinni hinn hluta dagsins. Starfsfólk myndi veita 

ungmennum þjónustu þá daga yfir vetrartíman sem skólinn starfar ekki og yfir 

sumartímann. Fagfólk miðstöðvarinnar væri með skipulagða fasta viðveru í hverri 

starfsstöð. Aðlögun og starfsþjálfun á almennum vinnumarkaði ásamt þjálfun, iðju 

og afþreyingu í formi dagþjónustu væri veitt af stuðningsfulltrúum 

starfsstöðvanna undir leiðsögn og ráðgjöf fagfólks miðstöðvarinnar. 

 

5.5 Samantekt og niðurstöður 

Hér hef ég rakið tillögu mína að því hvernig hægt er að veita þjónustu í 

atvinnumálum fatlaðra á norðanverðu Snæfellsnesi. Eftir að hafa kynnt mér lög og 

reglugerðir sem heyra undir atvinnumál fatlaðra og skoðað þjónustustofnanir sem 

veita atvinnu með stuðningi og hæfingu hef ég fengið ótal hugmyndir um útfærslu 

á þjónustunni. Þegar atvinnumál fatlaðra á Vesturlandi með norðanvert 

Snæfellsnes í huga eru skoðuð má sjá að byggja þarf upp þjónustuúrræði í 

atvinnumálum fyrir fatlað fólk. Það kom fram í viðtali við Hönnu Jónsdóttur að 

sex nemendur eru nú í Fjölbrautaskóla Snæfellinga og fara þau í verknám á 

vegum skólans í formi AMS. Þegar framhaldsskóla líkur er mikilvægt að byggja 

áfram á þeirri vinnu sem unnin hefur verið. Engin skipulögð úrræði eru til staðar í 
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dag og því væri mikilvægt að koma á úrræði þar sem hægt væri að fylgja 

einstaklingum eftir og gera þeim kleift að vera virkari þátttakendur í lífinu, með 

því að hafa meiri stjórn á eigin lífi aukast lífsgæði þeirra og sjálfstæði eykst.  
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Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að leggja fram mína sýn á hvernig hægt væri að veita 

þjónustu á sviði atvinnumála fatlaðra á norðanverðu Snæfellsnesi. Með því að 

skoða hugmyndafræði um eðlilegt líf ásamt lögum og reglugerðum um málefni 

fatlaðra kemur fram að fatlaðir eiga rétt á atvinnuþátttöku. Skuli þjónustan vera 

sniðin að þörfum þeirra. 

Það þarf að breyta viðhorfi samfélagsins til fatlaðra og auka tækifæri þeirra til að 

vera sýnilegri í þjóðfélaginu með félags- og atvinnuþátttöku. Þegar atvinnumál 

fatlaðra á Vesturlandi með norðanvert Snæfellsnes í huga eru skoðuð má sjá að 

byggja þarf upp þjónustuúrræði í atvinnumálum fyrir fatlað fólk og skipuleggja 

þarf úrræði á svæðinu sem fyrst. Gerir það einstaklingum kleift að takast á við 

samfélagið á sanngjarnan hátt og eykur framtíðarsýn fatlaðra líkt og lög og 

reglugerðir gera ráð fyrir. 

Vinna þessarar ritgerðar var áhugaverð og skemmtileg. Margar hugmyndir um 

þjónustu fyrir fatlaða hafa kviknað á námsleið minni en atvinnumál fatlaðra í 

heimabyggð hafa verið mér að leiðarljósi. Von mín er sú að tillaga þessi leiði til 

þess að fljótlega verði hægt að hefja skipulagningu á atvinnumálum fatlaðra á 

norðanverðu Snæfellsnesi og gera samfélagið þannig reiðubúið til að taka á móti 

þeim sem á þjónustunni þurfa að halda. Það er mér mjög hjartfólgið að hver og 

einn fái þá þjónustu sem hann á rétt á í sinni heimabyggð. 

 

_______________________________ 

Hafrún Bylgja Guðmundsdóttir 

Kt: 191078-5869 
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