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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis var að kanna hvers vegna örorkulífeyrisþegar og öryrkjar 

almennt eru ekki sýnilegri í námi og starfi en raun ber vitni. Almenn staða hópsins var 

skoðuð og m.a. spurt hvort þörf er á fræðslusjóði til að styrkja hana. Tekin voru viðtöl 

við aðila tengda málefninu, farið á atburði sem tengjast því og settir upp tveir rýnihópar 

öryrkja. Niðurstaðan í heild var sú að öryrkjar vilja almennt taka virkan þátt í námi, vinnu 

og öðrum samfélagsatburðum. Það er hins vegar eins og oft sé ekki reiknað með 

þátttöku þeirra. Viðhorfið virðist vera það að örorka sé leyfileg sem tímabundið ástand 

og að á meðan eigi fólk að draga sig í hlé. Margt hefur áunnist í málefnum hópsins en 

enn er langt í land. Þörf er á víðtækum sjóði sem nær til fræðslumála og samþættir 

þjónustuþörf ólíkra hópa öryrkja. Góða útfærslu á slíkum sjóði má fá í umræðu og 

samvinnu milli hagsmunaaðila. Þá þarf að auka á almenna meðvitund um samfélagslega 

ábyrgð skipulagsheilda og það hvernig staða einstaklinga í samfélaginu er samofin 

viðhorfum. Vinnumarkaðurinn er sá staður sem rannsóknir sýna að flestir vilja vera hluti 

af og öryrkjar sem ljúka einhverskonar námi eru líklegri til að vera þar þátttakendur en 

þeir sem gera það ekki. 
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1  Inngangur 

 

Rannsóknir styðja þá fullyrðingu að vinnan sé stór og mikilvægur hluti af lífi flestra. Hér á 

landi hefur verið mikil hefð fyrir atvinnuþátttöku sem má að mörgu leita spegla í þessari 

fullyrðingu. En hefðin fyrir mikilli atvinnuþátttöku hérlendis nær samt ekki til öryrkja 

sem hafa til þessa verið lítið sýnilegir á vinnumarkaði. Það virðast frekar vísbendingar 

um að aðrir þættir en áhugaleysi þessa hóps fyrir þátttöku í námi, starfi og öðrum 

samfélagsviðburðum skýri þá stöðu. Eitt af einkennum vinnumarkaðarins eru fræðslu-

sjóðir sem launamenn hafa aðgang að til að styrkja stöðu sína á þeim markaði og til að 

auka gæði lífs síns á ýmsan hátt. Örorkulífeyrisþegar virðast almennt ekki hafa aðgang 

að slíkum sjóðum né mikil fjárráð til að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði eða annarri 

samfélagsþátttöku. Rannsakandinn fór inn í þetta verkefni með það að leiðarljósi að 

skoða hvaða leiðir öryrkjar hafa til að styrkja stöðu sína, sérstaklega þegar kemur að 

námi og vinnu. Einnig hvort séreignarréttur í fræðslusjóði sé hugsanlega raunhæf leið til 

að styrkja þá á þessu sviði. Eftir því sem lengra var farið inn í efnið skýrðist hvernig þörf 

virðist vera fyrir víðtækari og samþættari sjóð en fræðslusjóð þegar kemur að 

fjölbreyttum hóp öryrkja.  

Efnisnálgun 

Verkefnið skiptist í sex hluta: inngangskafla, fræðilegan kafla, aðferðafræðikafla, 

niðurstöðukafla, umræðukafla og lokaorð.  

Í innganginum er verkefnið m.a. kynnt, efnisnálgun þess og helstu niðurstöður. Í 

fræðilega kaflanum er farið í hvernig mikilvægi vinnunnar nær langt út fyrir fjárhagslega 

afkomu mannsins og fjallað um örorku og almenna stöðu öryrkja þegar kemur að námi, 

starfi og annarri samfélagsþátttöku. Farið verður í hvernig öryrkjum hefur verið að fjölga 

á Vesturlöndum og hvernig það hefur haft jákvæð áhrif á stöðu hópsins út frá meira 

vægi í virkniaðgerðum. Einnig verður velt upp hvernig, á sama tíma, virðist hafa dregið 

úr atvinnuþátttöku öryrkja og aukning orðið í sjúkdómsvæðinu á félagslega stöðu fólks. 
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Þá er fjallað um þörf á aukinni meðvitund um samfélagslega ábyrgð t.a.m. fyrirtækja og 

stofnana í að reikna með þátttöku öryrkja á sínum vettvangi.  

Aðferðafræði verkefnisins byggir að mestu á eigindlegum rannsóknaraðferðum sem 

er lýst nánar í kafla tvö. Stuðst var við fyrirliggjandi gögn og rannsóknir auk eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Rannsakandinn fylgdist með á fundi, málstefnu og ráðstefnu sem 

tengdust málefninu og gerði rannsókn þar sem stuðst var við tvo rýnihópa öryrkja. 

Þátttakendur hópanna voru með örorkumat vegna stoðsjúkdóma og/eða geðraskana. 

Þá voru tekin nokkur almenn viðtöl við aðila sem tengjast málefnum öryrkja á einhvern 

hátt. Helstu rannsóknarspurningarnar voru fjórar:  

1. Hvað gerir það að verkum að það eru ekki fleiri öryrkjar á vinnumarkaðinum en 

raun ber vitni?  

2. Hvaða leiðir hafa örorkulífeyrisþegar til að fjármagna nám og fræðslu til að 

styrkja stöðu sína m.a. inn á vinnumarkaðinn?  

3. Er þörf á sjóðum fyrir örorkulífeyrisþega í líkingu við þá sem launamenn hafa í 

gegnum stéttarfélög til að styrkja stöðu þeirra þegar kemur að námi, starfi og 

almennri samfélagsþátttöku?  

4. Ef þörf er fyrir sjóð eins og spurt er um í spurningu þrjú í hvaða formi ætti hann 

þá að vera og hvernig væri rökrétt að fjármagna þannig sjóð? 

Í fjórða kaflanum er farið í niðurstöður rannsóknarinnar, í þeim fimmta er umræða út 

frá þeim og að síðustu lokaorð í kafla sex.   

Helstu niðurstöður þessa verkefnis eru þær hvernig rekja virðist mega lítinn sýnileika 

öryrkja í námi, starfi og annarri samfélagsþátttöku til þess að samfélagið hafi yfir höfuð 

ekki reiknað með þátttöku hópsins. Það birtist m.a. í því hvernig örorka virðist oft sam-

þykkt sem tímabundið ástand og að á meðan eigi fólk að draga sig til hlés. Um leið hefur 

ekki verið mikið um markvissa vinnu til að greiða fyrir almennri samfélagsþátttöku 

öryrkja og því að aðlaga samfélagið t.a.m. að fjölbreyttu vinnuafli. Í þessu samhengi er 

eins og ekki hafi verið til staðar opinber heildarstefna varðandi samfélagsþátttöku 

öryrkja og verkefni tengd málaflokknum hafa verið dreifð án heildarsýnar eða 

markvissrar stefnumótunar. Auk þess ber lítið á markvissri þarfagreiningu innan öryrkja-
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hópsins til að mæta þjónustuþörf einstaklinganna í því miði að þeir geti tekið virkan þátt 

í samfélaginu. Í dag þykir margbreytileiki styrkur samfélaga og auðvelt er að sjá fyrir sér 

að á vinnumarkaði sé allt eins reiknað með þátttöku öryrkja eins og annarra. Þróunin 

virðist hins vegar hafa verið sú síðustu ár, að umburðarlyndi fyrir fjölbreyttu starfsafli 

hafi farið minnkandi. Þeirri þróun þarf markvisst að snúa við með aukinni samfélagslegri 

ábyrgð allra þeirra sem að vinnumarkaðnum koma. Sýnt hefur verið fram á að þeir 

öryrkjar sem ljúka einhverskonar námi eru líklegri til að vera á vinnumarkaði og í virkri 

samfélagsþátttöku en þeir sem gera það ekki. Samkvæmt því sem fram kemur í þessu 

verkefni er þörf á víðtækum sjóði sem nær til fræðslumála öryrkja og samþættir ólíka 

þjónustuþörf innan hópsins. Þannig sjóður gæti orðið einn af lyklunum að því að virkja 

fleiri öryrkja til samfélagsþátttöku og greiða leið þeirra að vinnumarkaði. Þeir sem hafa 

hagsmuna að gæta og þekkja best til, t.d. varðandi stöðu öryrkja og uppbyggingu slíkra 

sjóða ættu að vera best til þess fallnir að vinna í sameiningu að því meta með hvaða 

fyrirkomulagi slíkan sjóð ætti að byggja upp og reka. 

Rannsakandinn 

Nemandinn er félagsfræðingur að mennt með atvinnulífsfræði sem aukagrein. Hann 

hefur verið að taka meistaranám í mannauðsstjórnun samhliða starfi sem verkefnastjóri 

hjá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (MSS). Þar hefur hann m.a. unnið við að 

skipuleggja og halda utan um námsleiðir fyrir fjölbreytta hópa í framhaldsfræðslu. 

Nemandinn tengdist einnig Hringsjá, starfsendurhæfingu í nokkur ár, fyrst sem nemandi 

eftir veikindatímabil í eigin lífi og síðan sem starfsmaður. Í gegnum lífsreynslu og í starfi 

hefur hann upplifað það að miðað við heildarhóp samfélagsins virðast margir öryrkjar 

hafa mjög takmarkaðan aðgang að stuðningi þegar kemur að framhaldsfræðslu og 

öðrum þáttum sem geta styrkt þá til samfélagsþátttöku. Kveikjan að verkefninu var sú 

að skoða þetta nánar með það í huga að benda á leiðir til hagsbóta fyrir öryrkja á þessu 

sviði og um leið fyrir samfélagið í heild.  

Hagnýtt gildi verkefnisins 

Hagnýtt gildi verkefnisins getur orðið það að hola steininn við að auka aðgengi 

örorkulífeyrisþega og annarra sem búa við örorku að þátttöku í námi og starfi, þeim og 

samfélaginu öllu til góða.   
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2 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Vinnan 

2.1.1 Mikilvægi vinnusamfélagsins í lífi fólks 

Talið er að langflestum þeirra sem stæði til boða að hætta að vinna tækju þann kost að 

gera það ekki, það á líka við marga þá sem finnst vinnan sín ekkert sérlega spennandi. 

Ástæðan er sú að vinnan er fólki almennt mjög mikilvæg. Rannsóknir sýna að þetta 

mikilvægi nær langt fram yfir þörfina á framfærslu og er óháð menntun eða hvaða 

tiltekna starfi fólk sinnir. Vægið fyrir einstaklinga virðist ekki síst snúa að því að vera 

hluti af ákveðnu vinnusamfélagi og hafa þar hlutverk (Landy og Conte, 2010).  

Margir fræðimenn á þessu sviði tala um að í kringum vinnuna fari fram mikil félagsleg 

samskipti sem virðast skipta einstaklinga máli auk athyglinnar og virðingarsessins sem 

þeir geta fengið í kringum vinnusamfélagið. Flestir skilgreini sig út frá störfum sínum og 

rammi daglega tilveru sína út frá þeim. Það byggist upp sjálfsvitund og sjálfstraust í 

kringum störfin sem yfirfærist síðan á önnur svið og samskipti í lífi einstaklinganna 

(Gallie o.fl., 1998; Rose 1988; Stefán Ólafsson 1996). Eitt af því sem margir nefna, 

varðandi vægi vinnunnar í lífi sínu, er sú upplifun að hún gefi tækifæri á að þróa og nota 

hæfni í þágu einhverra annarra en þeirra sjálfra. Vinnan virðist þannig vera mikið meira 

og flóknara fyrirbæri en eingöngu verkefni og framleiðni. Landy og Conte, (2010) fjalla 

t.a.m. um hvernig hugtök úr vinnunni eru færð yfir á hlutverk fólks utan vinnustaðarins 

eins og það að vinna gott dagsverk, halda niðri kostnaði, hámarka gróða eða það að 

koma meiru í verk á styttri tíma. Samkvæmt þeim eru flestir tilbúnir að skuldbinda sig 

vinnunni og vinnustaðnum sem skapi jafnvel ójafnvægi milli vinnu og einkalífs sem svo 

getur haft slæm áhrif á líf fólks. Vinnan sé í það heila stór hluti af lífsmunstri flestra og 

t.d. hafi verið sýnt fram á að það geti komið illa niður á bæði andlegri og almennri heilsu 

einstaklinga að missa vinnuna eða að vera, einhverra hluta vegna, ekki hluti af vinnu-

markaðinum.  

2.1.2 Þeir sem eru ekki hluti af vinnusamfélaginu 

Landy og Conte (2010) segja mikilvægi vinnunnar koma mjög skýrt fram þegar talað er 

við fólk sem hefur misst vinnu til lengri tíma eða stendur frammi fyrir því að missa starf 

sitt. Samkvæmt þeim lenda margir í þeirri stöðu í mikilli tilvistarkreppu og upplifa sig 
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bæði gagnslausa og einmana, margir þeirra tapi smám saman niður orkunni til að halda 

inni daglega taktinum í lífinu og detti jafnvel úr samfélagslegri þátttöku. Það gerist ekki 

eingöngu vegna minni fjárráða heldur líka vegna þess hvernig sú þátttaka er samofin 

vinnusamfélaginu.  

Fræðimenn á Íslandi hafa tekist á um ástæðu þess hversu fáir örorkulífeyrisþegar hér 

eru virkir á vinnumarkaði. Nefnd hafa verið til sögunnar m.a. þau hagfræðilegu rök að ef 

fólk sér fram á að geta lifað af svipaðri fjárhagsupphæð í iðjuleysi frekar en að stunda 

vinnu og taka á þann hátt þátt í félagsveruleikanum, muni margir gera slíkt (Tryggvi 

Herbertsson, 2005). Á móti hefur verið bent á þau félagslegu rök að miðað við hve 

vinnan virðist skipa háan sess í lífi margra sé líklegra að það séu aðrir þættir sem skýra 

meginþunga þess hve margir íslenskir öryrkjar, sem raun ber vitni, eru ekki hluti af 

vinnumarkaðinum. Það eigi sérstaklega við þegar horft er til þess hve vinnuþátttaka 

hefur verið mikil hér á landi miðað við flestar þjóðir (Stefán Ólafsson, 2005). Það er ekki 

til mikil kenningarleg umfjöllun um þátttöku öryrkja í vinnusamfélaginu en síðustu ár 

hefur nokkuð verið fjallað um almenna stöðu hópsins. Sú umfjöllun þykir varpa nokkru 

ljósi á litla vinnuþátttöku öryrkja og hvað þarf til svo sú staðan megi breytast (Barnes og 

Mercer 2005; Stefán Ólafsson, 1996). 

2.2 Örorka 

2.2.1 Skilgreiningar á fötlun og örorku 

Orðnotkun og mat á fötlun og örorku hefur verið mismunandi eftir tímabilum (Hurst, 

2003). Í tengslum við setningu laga um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1992) var orðið 

fatlaður gert að yfirhugtaki um fötlun. Út frá því eiga þeir rétt á opinberri þjónustu sem 

eru andlega eða líkamlega fatlaðir og þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim 

sökum. Átt er við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. 

Einnig segir í lögunum að fötlun geti verið afleiðing af langvarandi veikindum eða 

slysum.  

Það er Tryggingastofnun ríkisins (TR) sem metur örorku einstaklinga samkvæmt 

gildandi örorkumatsstaðli sem byggir í dag á læknisfræðilegu mati. Örorka miðast að 

lágmarki við 75% mat, hún er ekki háð vinnugetu en heimilt er að setja það sem skilyrði 

fyrir matinu að umsækjandi gangist undir sérhæft mat til að skoða möguleika hans til 

endurhæfingar (Lög um almannatryggingar nr. 117/1993; Tryggingastofnun Ríkisins (TR), 
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e.d.b). Öryrki er, samkvæmt þessu, sá sem fengið hefur 75% mat frá TR og fær við það 

rétt á töku fulls lífeyris og þeirri þjónustu sem fötlunarlögin kveða á um. Þeir sem búa 

við fötlun án þess að hafa örorkumat frá TR eiga því ekki rétt á þjónustu út frá 

fötlunarlögunum. Því til viðbótar setur Velferðarráðuneytið þá vinnureglu að lögin eigi 

fyrst og fremst við um þá sem þurfa á varanlegri, sérhæfðri þjónustu að halda, en aðeins 

lítið brot öryrkja fellur undir þann hóp (Guðrún Hannesdóttir, 2009; Velferðar-

ráðuneytið, e.d.a). Einstaklingar geta einnig fengið endurhæfingarlífeyri og um leið 

sömu stöðu og öryrkjar í þann tíma sem þeir stunda endurhæfingu, sem í dag er hámark 

18 mánuðir. Þeir sem eru metnir til lægra örorkumats en 75% fá rétt til örorkustyrks 

sem er eingreiðsla en þeir öðlast ekki sama rétt í kerfinu og þann sem 

örorkulífeyrisþegar hafa (Lög um almannatryggingar,1993).  

Kerfið er samkvæmt þessu ekki með aðskiljanlegt mat út frá þeirri þjónustu sem 

einstaklingar þarfnast vegna skerðingar og þörf þeirra fyrir framfærslulífeyri. Til stendur 

að breyta þessu á þann veg að hugtakið fötlun verði ekki notað sem yfirhugtak heldur 

verði fyrst og fremst litið til þarfa þeirra sem búa við einhverskonar skerðingu og þann 

stuðning sem samfélagið býður upp á til að draga úr henni. Það er í samræmi við 

Sáttmála Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fólks með örorku. Hann byggir á félagslegu 

líkani um örorku, með áherslu á samspil einstaklings og umhverfis þegar víxlverkun 

verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, sem kemur í veg fyrir fulla og virka 

þátttöku þeirra í samfélaginu á grundvelli jafnréttis (Velferðarráðuneytið, 2009a; 

Guðrún Hannesdóttir, 2009).  

Orðnotkun í þessu riti 

Í þessu riti er oftar stuðst við orðið örorka, öryrki og örorkulífeyrisþegi en fötlun og 

fatlaðir. Átt er við einstaklinga sem búa við þannig skerðingu að hún leiði til einhver-

skonar örorku fyrir viðkomandi, hvernig sem hún er til komin eða hvaða afleiðingar hún 

hefur fyrir einstaklinginn. Ástæða þess að örorka varð frekar fyrir valinu en fötlun er sú 

að hér er fyrst og fremst fjallað um þennan hóp út frá þeim sem eru ekki á 

vinnumarkaði, þeir eru líklegir til að vera á lífeyrisgreiðslum og eru um leið tilgreindir 

sem öryrkjar samkvæmt skilgreiningu TR.    
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2.3 Örorka á Íslandi  

2.3.1 Orsök örorku 

Í lok árs 2009 voru 7,4%  Íslendinga á aldrinum 16-66 ára skilgreindir sem öryrkjar af TR 

og höfðu rétt á töku örorkulífeyris. Í lífskjarakönnunum mælast mun fleiri með  

einhverskonar hömlun eða skerðingu sem háir þeim í daglega lífinu sem afleiðingar af 

langvarandi veikindum eða slysum. Þar er miðað við sjálfskilgreinda örorku sem gefur 

ekki endilega rétt til lífeyrisgreiðslna (Guðrún Hannesdóttir, 2010). En hvers konar 

skerðingar eru það sem leiða til þess að fólk leitar eftir í örorkumati? Af þeim fimmtán 

þúsund einstaklingum sem voru með 75% örorkumat frá TR árið 2009 var skipting 

örorkunnar eftir flokkum samkvæmt mynd 1. 

 

Mynd 1. Fyrsta orsök örorku í í gildi 2009 (TR, e.d.a). 

Flestir voru með örorkumat frá TR vegna geðraskana eða 37%, en stoðkerfissjúk-

dómar koma fast á eftir. Gigt og bakvandamál eru stór hluti þeirra skerðinga sem falla í 

stoðkerfisflokkinn. Samkvæmt nýlegri íslenskri rannsókn eru það hins vegar fleiri sem 

nefna stoðkerfisvanda sem orsök örorku sinnar en geðsjúkdóma. Helmingur þeirra 

vegna gigtar og eru konur þar í meirihluta. Næst á eftir stoðkerfisvandanum nefnir fólk 

síðan geðsjúkdóma. Það virðist því vera ósamræmi á milli þessara aðferða til að meta 
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örorku (Guðrún Hannesdóttir, 2010). Einungis lítið brot öryrkja er með skerðingu sem 

kallar á þjónustu umfram þá sem fæst í hinu almenna kerfi. Meginhluti öryrkja fellur 

samkvæmt því ekki undir lög um þjónustu við fatlaðra. 

Yngri en 30 ára
10%

30- 49 ára
36%

50 ára og eldri
54%

 

Mynd 2. Heildarfjöldi 75% öryrkja 2009 – aldursskipt (TR, e.d.a). 

Það eru mun fleiri konur en karlar sem eru með örorkumat, eða 9000 konur á móti 

6000 körlum árið 2009. Örorkumat kvenna er oftast vegna stoðsjúkdóma en hjá körlum 

vegna geðraskana. Þegar kemur að aldurssamsetningu þá voru 1600 einstaklingar í 

aldurshópnum yngri en 30 ára með örorkumat árið 2009 eða 10% af heildinni, eins og 

sést á mynd 2. Fjöldinn skiptist nokkurn veginn jafnt á milli kynja og hjá báðum kynjum í 

þessum aldursflokki eru það geðraskanir sem flestir glíma við en ekki stoðsjúkdómar 

eins og hjá þeim eldri. Öryrkjar á aldrinum 30-49 ára eru mun fleiri en í yngri hópnum, 

eða um 5500 manns og þar eru konurnar orðnar fleiri eða 60% á móti 40% karla. Þegar 

svo kemur að 50 ára og eldri er um að ræða langstærsta hóp öryrkja, eða rúmlega 8000 

einstaklinga. Í þeim hópi er hlutfallið milli kynja það sama og í næsta aldurshóp fyrir 

neðan og hjá konunum er langstærsta ástæða örorku stoðkerfissjúkdómar (TR, e.d.a). 

Þessar tölur gefa til kynna að mun fleiri verði öryrkjar á seinni stigum ævinnar en við 

ungan aldur eða fæðingu, langstærsti hópurinn er kominn yfir fimmtugt.   

2.3.2 Samanburður við Evrópu 

Samkvæmt mælingum á vegum OECD (2003) er talið að um 14% íbúa ríkja innan þeirra 

búi að jafnaði við einhverskonar skerðingar sem valda örorku á einhverju stigi. Í heild 

hljóti um tveir af hverjum þremur örorku vegna sjúkdóma og afleiðinga þeirra en 

öryrkjar vegna meðfæddra fatlana teljast yfirleitt innan við 10% af hópnum. Flestir verða 
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samkvæmt því öryrkjar á meðan þeir eru á starfsaldri og örorkulíkur teljast aukast mikið 

með aldri en tveir af hverjum þremur öryrkja OECD ríkjanna er yfir 45 ára aldri.  

Stefán Ólafsson (2005) telur að það sem greini Ísland frá flestum öðrum Evrópuríkjum 

þegar kemur að örorkumálum sé hlutverk örorkulífeyriskerfisins hér á landi. Víðast hvar 

í vestrænum samfélögum dreifist þeir sem þrýstast út af vinnumarkaði á nokkur kerfi. Á 

bilinu 5-7% fari að jafnaði á örorkulífeyri á meðan aðrir treysti á sterka sjúkrasjóði, fari á 

snemmtekin eftirlaun eða séu á atvinnuleysisbótum. Hefðin fyrir mikilli atvinnuþátttöku 

hér á landi geti hinsvegar skýrt það að færri hér fari á atvinnuleysisbætur, íslenskt 

sjúkradagpeningakerfið hafi ekki haft stóru hlutverki að gegna og snemmtekin eftirlaun 

séu sjaldan í boði. Hann segir að því virðist sem örorkulífeyriskerfið á Íslandi gegni 

veigameira hlutverki en í viðmiðunarlöndunum. 

2.3.3 Öryrkjum fer fjölgandi 

Innan OECD (2003) er vaxandi umræða um hvernig öryrkjar eru ekki einungis stór heldur 

einnig vaxandi hópur í velferðarríkjum nútímans. Þetta á líka við um Ísland og 

samkvæmt Stefáni Ólafssyni (2005) fjölgaði öryrkjum hér á landi, á tímabilinu 1990 til 

2002, mest í aldurshópnum 40-49 ára, næst í 50-59 ára hópnum, þar á eftir í 30-39 ára 

hópnum, en öryrkjum fækkaði hlutfallslega í yngsta aldurshópnum, 16-19 ára. Eina 

skýringu á fjölgun öryrkja á Íslandi eftir 1990 telur hann liggja í breyttu viðhorfi til 

geðrænna sjúkdóma. Á meðan líkur á örorkumati hér vegna einstakra sjúkdóma hafi 

yfirleitt minnkað eða staðið í stað hafi þær hins vegar stóraukist vegna geðrænu 

sjúkdómanna.  

Þá gerir Stefán einnig að umfjöllunarefni að nýskráning öryrkja hafi ekki verið jöfn og 

stígandi heldur sveiflast mikið milli tíma í takt við breytingar á atvinnuleysisstigi í 

landinu. Þannig talar hann um að þegar langtímaatvinnuleysi hafi verið í uppsveiflu hafi 

nýskráning öryrkja jafnframt verið það. Bæði Stefán og Tryggvi Þór Herbertsson tengja 

þetta við að það virðist sem bæði félagsþjónusta sveitarfélaganna og atvinnuleysis-

bótakerfið hafi verið að þrýsta fólki inn í örorkulífeyriskerfið (Stefán Ólafsson, 2005; 

Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Í þessu samhengi hefur Guðrún Hannesdóttir (2009) 

bent sérstaklega á ungar einstæðar mæður með litla menntun að baki, lítil fjárráð og 

takmarkaðan stuðning. Þróunin hafi orðið sú að sjúkdómavæða í auknum mæli 

félagslega stöðu þess hóps í stað þess að leggja áherslu á byggja upp einfalt kerfi sem 
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veitir einstaklingunum faglega handleiðslu, stuðning og auðveldar þeim aðgengi að 

menntun.  

Fleiri fræðimenn hafa fjallað um að svo virðist sem umburðarlyndi á vinnumarkaði 

hafi almennt minnkað gagnvart fólki með skerta afkastagetu, veikindi eða einhverja 

skerðingu. Rannsóknir sýna tilhneigingu í þá átt að fólk, sem af einhverjum ástæðum 

getur ekki skilað fullum afköstum í atvinnulífinu, verði atvinnulaust þegar eftirspurn eftir 

vinnuafli dregst saman. Þetta fólk eigi síðan oft í miklum erfiðleikum með að komast 

aftur út á vinnumarkað, jafnvel þótt atvinnuástand batni. Það eigi bæði við þá sem lenda 

í örorku og þá sem missa vinnu af öðrum orsökum (Marklund, 2004; Sigurður Thorlacius 

og Stefán Ólafsson, 2008). Áður hefur verið fjallað um hvernig talið er að langtíma-

atvinnuleysi leiði í sjálfu sér til streitu og verri heilsu. Samkvæmt úrgefnu efni frá 

Heilbrigðisráðuneytinu (2005) þarf ekki nema nokkra mánuði í óvinnufærni til að 

almennt fari að draga úr sjálfsöryggi og sjálfsbjargarviðleitni einstaklinga. 

2.4 Staða öryrkja í samfélaginu í samanburði við þjóðina sem heild 

2.4.1 Samandregið yfirlit yfir stöðu öryrkja í samanburði við þjóðina 

Hver er raunveruleg þátttaka öryrkja í atvinnulífinu á Íslandi og hvernig er almenn 

samfélagsstaða þessa hóps? Í nýrri samanburðarkönnun á lífskjörum öryrkja og 

þjóðarinnar sem heild kemur í ljós að mikill munur virðist vera á sumum sviðum milli 

þessara hópa. Tafla 1 sýnir þennan samanburð. 
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Tafla 1. Samandregið yfirlit yfir öryrkja í samanburði við þjóðina.  

* Atvinnuþátttaka á fyrsta ársfjórðungi  2011 skv. Hagstofu Íslands, e.d.     

(Tafla 1. Guðrún Hannesdóttir, 2010:3). 

  
Örorku- og 

endurhæfingarlífeyrisþegar 
Þjóðin 16-66 ára  

Kyn Konur 62%, karlar 38% Konur 48%, karlar 52% 

Aldur 78% eru 40-66 ára 48% eru 40-66 ára 

Fjölskylduhagir 17% einstæðir foreldrar 9% einstæðir foreldrar 

Húsnæðisstaða 29% kk. og 22% kvk. í leiguhúsnæði 

13% kk. og 10% kvk.  leigja  

90% eldri en 40 ára í eigin 

húsnæði 

Leigusali 53% sveitarfélag eða Hússjóður ÖBÍ 14% sveitarfélag  

Menntun 

64% grunnmenntun 36% grunnmenntun 

 26% starfs- eða framhaldsmenntun 
34% starfs- eða 

framhaldsmenntun 

10% háskólamenntun 30% háskólamenntun 

Atvinnustaða 29% á vinnumarkaði *78% á vinnumarkaði 

Heildartekjur á 

mánuði, fyrir skatt, 

meðaltal hópsins 

175 þúsund 

Samskattaðir einstaklingar: 

461 þúsund                                           

 Aðrir einstaklingar:360 

þúsund 

Afkoma 

40%  hafa einhvern tímann á sl. 12 

mánuðum átt í erfiðleikum með að greiða 

venjuleg útgjöld 

12%  hafa einhvern tímann á 

sl. 12 mánuðum átt í erfiðleikum 

með að greiða venjuleg útgjöld 

 

Samkvæmt samanburðinum í töflu 1 er atvinnuþátttaka öryrkja mjög lág miðað við 

þjóðina í heild eða 29% á móti 78% auk þess sem öryrkjarnir skera sig úr í samfélaginu á 

ýmsan hátt. Þeir eru eldri en þjóðin og konur eru þar í meirihluta. Öryrkjar hafa  lægra 

menntunarstig, eru síður á vinnumarkaði auk þess sem hópurinn hefur í það heila 

langtum minna á milli handanna en aðrir í þjóðfélaginu og á mikið frekar í erfiðleikum 

með að láta enda ná saman. Þessi rannsókn styður einnig það sem áður hefur verið sagt 

að flestir hljóta örorku eftir fertugsaldurinn, eða eftir að hafa verið virkir á vinnu-

markaði (Guðrún Hannesdóttir, 2010). 
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2.4.2 Atvinnuþátttaka öryrkja 

Eins og kom fram í töflu 1 mælist atvinnuþátttaka öryrkja á Íslandi mjög lág og mun 

lægri en í helstu viðmiðunarríkjunum þar sem talið er að í kringum 40% öryrkja stundi að 

jafnaði einhverja launaða vinnu (OECD, 2003). Samkvæmt Burchardt (2003) vinna þeir 

öryrkjar sem á annað borð eru á vinnumarkaði að jafnaði nærri jafn langan vinnutíma og 

aðrir starfsmenn. Þeir skiptast einnig með svipuðum hætti á atvinnugreinarnar og aðrir á 

vinnumarkaði. Þegar kemur að atvinnuleysi segir hann að öryrkjar á vinnumarkaði lendi 

hins vegar mun oftar í atvinnuleysi en aðrir um leið og vísbendingar séu um bæði getu 

og vilja margra óvirkra öryrkja til að vinna. Stefán Ólafsson (2005) sýnir fram á að á 

Íslandi hafi dregið úr atvinnuþátttöku öryrkja frá 1995 til 2004, sérstaklega hjá 

einhleypum og einstæðum foreldrum í hópi öryrkja. Hann segir að sú þróun sé í 

þveröfuga átt við þau markmið sem flestar þjóðir hafi sett sér í þá átt að auka 

atvinnuþátttöku öryrkja.  

Langflestir þeirra öryrkja sem tóku þátt í íslensku samanburðarrannsókninni höfðu 

einhvern tímann verið á vinnumarkaði, flestir þeirra við ósérhæfð störf og meirihluti 

hópsins sagðist hafa mikinn áhuga á að verða virkur á vinnumarkaði. Flestir þeirra 

sögðust einungis treysta sér í hlutastörf en margir virtust óöruggir með vinnugetu sína. 

Þeir sem treystu sér í vinnu nefndu yfirleitt skrifstofustörf, en þau krefjast hærra 

menntunarstigs en einstaklingarnir höfðu (Guðrún Hannesdóttir, 2009). Könnun sem 

gerð var meðal öryrkja sem farið höfðu í gegnum náms- og starfsendurhæfingu sýndi að 

margir þeirra höfðu skilað sér á vinnumarkað eða í áframhaldandi nám eftir hæfinguna. 

Atvinnuþátttakan í þeirri könnun var minnst í þeim hópum þar sem reiknað er með að 

einstaklingarnir séu að glíma við viðvarandi eða sveiflukenndan vanda. Það er tengt við 

gigtar- og stoðkerfishópinn þar sem oft er mikið um verkjavandamál og geðhópinn þar 

sem sjúkdómar geti valdið viðvarandi, en oft sveiflukenndum vanda á vinnumarkaði. 

Starfsendurhæfing virðist samkvæmt þessu því skila miklum árangri til aukinnar 

atvinnuþátttöku og það kom fram að margir sem fá slíka hæfingu upplifi hana sem 

vendipunkt í lífinu eða upphaf að betri heilsu og meiri virkni í samfélaginu (Marín Björk 

Jónasdóttir, 1997). 
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2.4.3 Menntunarstig öryrkja 

Góð menntun er almennt talin ein meginstoð sterkrar stöðu á vinnumarkaði. 

Menntunarstig öryrkja á Íslandi mælist hafa farið eitthvað hækkandi, helst þegar kemur 

að háskólanámi. Þó hefur verið sýnt fram á að mikið vanti upp á að hópurinn nái 

þjóðinni í heild þegar  kemur að námi á fullorðinsstigi (Sigurður Thorlacius, Sigurjón B. 

Stefánsson og Stefán Ólafsson, 2001).  

Skýringar á lágu menntunarstigi öryrkja telja fræðimennirnir Barnes og Mercer (2005) 

m.a. vera þær hve öryrkjar eru yfir höfuð lítið sýnilegir í samfélaginu þar sem oft er ekki 

reiknað með þátttöku þeirra. Börn með örorku hafi t.a.m. verið höfð á sérbrautum frá 

fyrstu stigum skólagöngu sinnar en það dragi úr samfellu í námi þeirra og því að þessi 

hópur skili sér í áframhaldandi nám. Stundum eigi það við að öryrkjar hafi skerta 

námsgetu eða þurfi í það minnsta að komast yfir hærri þröskulda til að ljúka námi. Það 

eigi samt helst við hjá þeim sem eru með örorku frá fyrstu æviárunum og skýri því ekki 

nema mjög lítinn hluta af þessari stöðu. Þeir telja að hjá þeim sem verða öryrkjar á 

starfsævinni, eigi oft við að þeir sem hafa lægra menntunarstig fyrir, séu oftar í störfum 

sem fylgi meiri slysa- og sjúkdóma-hætta á meðan fólk sem er með hærra 

menntunarstig búi yfirleitt við öruggara starfs-umhverfi. Minni menntun þýði því meiri 

áhættu á að lenda í sjúkdómum og slysum sem geta leitt til örorku. Það sama eigi við hjá 

láglaunafólki miðað við þá sem hafa hærri tekjur og betri lífskjör.  

Í íslensku samanburðarrannsókninni kom fram að aðeins lítið brot þeirra sem voru á 

örorku vegna stoðkerfisvanda hafi lokið einhverju námi umfram skyldunámi. Þeir 

karlkyns öryrkjar sem höfðu eitthvert framhaldsnám voru yfirleitt með starfs- eða 

iðnnám og langflestir þeirra voru komnir yfir miðjan aldur. Konurnar höfðu oft einungis 

skyldunám að baki en fleiri þeirra voru með bóknám en karlar eða höfðu sótt nám í 

háskóla. Stærsti hluti þeirra sem höfðu lokið háskólanámi voru með örorku sem 

afleiðingu af tauga- eða skynfærasjúkdómum en þeir sem voru með hæsta hlutfall af 

einhverju námi eftir grunnnám voru þeir sem eru með geðröskun. Höfundur 

rannsóknarinnar telur það gefa vísbendingar um að sá hópur öryrkja sé með mesta 

brottfallið innan framhaldsskólakerfisins. Þeir sem fara á örorku ungir hér á landi eru 

samkvæmt rannsókninni almennt með lægra menntunarstig en hinir eldri. Höfundur 

tilgreinir einnig að sá stóri hópur öryrkja sem hlýtur örorku á starfsævinni hafi haft mjög 
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takmarkaðan aðgang að starfsendurhæfingu, framhaldsfræðslu og öðru námi (Guðrún 

Hannesdóttir, 2009). 

2.4.4 Nám og þátttaka eftir örorku   

Í íslensku samanburðarrannsókninni kom fram að fáir öryrkjar hafi til þessa lokið 

einhverskonar námi eftir að þeir urðu lífeyrisþegar, flestir aðeins námskeiði eða stuttu 

starfsnámi en aðeins örfáir háskólaprófi. Tiltekið er að langtum fleiri nefni annað en 

heilsuleysi sem hindrun fyrir frekara námi. Helsta skýringin sé að fólk skorti þor til að 

fara í nám eða að það hafi ekki möguleika á að fjármagna það.  

Guðrún Hannesdóttir (2009) sem framkvæmdi rannsóknina metur það sem svo að 

öryrkjar séu almennt  jákvæðir gagnvart því að taka virkan þátt í samfélaginu, hvort sem 

það snýr að námi, starfsendurhæfingu eða vinnumarkaði. Það ýti undir tækifæri þess að 

virkja hópinn til þátttöku um leið og taka þurfi  tillit til fjölbreytileika hans. Barnes og 

Mercer (2005)  sýna fram á að þeir öryrkjar sem ljúka einhverskonar námi eftir að þeir 

verða lífeyrisþegar séu líklegri til að vera á vinnumarkaði en þeir sem gera það ekki. 

Einnig að jafn líklegt sé öryrkjar með háskólapróf skili sér á vinnumarkað eins og aðrir 

háskólaborgarar. Um leið séu öryrkjar sem eru ekki með háskólagráðu ólíklegri til að 

vera á vinnumarkaði en aðrir sem eru ekki með háskólagráður. Guðrún Hannesdóttir 

(2009) segir einnig mikilvægt að taka tillit til fleiri þátta en mikilvægi náms og vinnu 

þegar kemur að almennri samfélagsþátttöku öryrkja. Um leið og virkja þurfi sem flesta 

til atvinnuþátttöku sé einnig mikilvægt að taka mið af fjölbreytileika öryrkja. Það verði 

alltaf til staðar einhver hópur sem, vegna örorku sinnar, verður lítið eða ekkert virkur á 

vinnumarkaði, eða snýr ekki þangað aftur eftir að hafa dottið þaðan út. Mikilvægt sé að 

sá hópur verði samt ekki gengisfelldur í virkniumræðunni, heldur geti tekið þátt í 

samfélaginu að eigin óskum og færni. Þá geti öll tengslavinna og samskipti við kerfið 

tekið mikið af tíma og orku þess sem býr við örorku eða heilsubrest. Það í sjálfu sér megi 

telja til vinnu sem þarf að taka með í reikninginn þegar mat á getu einstaklinga til að afla 

sér tekna er reiknuð út. 

2.4.5 Mikilvægi náms á fullorðinsárum 

Jón Torfi Jónasson (2004) hefur fjallað um það að út frá samfélagslegum hagsmunum, 

bæði er varðar velferð einstaklinganna sjálfra og því að fullnýta mannauðinn, sé mikill 
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hagur af því að mennta þá sem minnstu menntunina hafa. Um leið er áætlað að um 30% 

Íslendinga á aldrinum 25 til 64 ára hafi að jafnaði ekki lokið formlegu námi umfram 

skyldunám. Þessi tala hefur haldist nokkuð óbreytt lengi og á bak við hana eru í dag yfir 

40 þúsund manns (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). Öryrkjar eru í kringum 

fjórðungur af þessum hóp á sama tíma og þeir eru vel innan við tíunda hluta fullorðinna 

Íslendinga  (TR, e.d.b).  

Samkvæmt Jóni Torfa og Andreu Gerði Dofradóttur (2009) eru þeir sem eru með 

góða grunnmenntun mikið líklegri til að sækja sér meiri menntun en þeir sem hafa hana 

ekki, bæði formlega og óformlega.  Hátt í fjórðungur þeirra sem eru með 

háskólamenntun skrái sig í nám eftir háskólanám á meðan aðeins örlítið brot þeirra sem 

eru án framhaldsmenntunar reyni hins vegar aftur fyrir sér í skólakerfinu. Bilið eykst 

stöðugt samkvæmt Jóni Torfa (2004) og möguleikinn á símenntun alla ævi auki það bil 

en ekki öfugt. Hann bendir einnig á að samfélagið sé þannig upp byggt að hið formlega 

skólakerfi ráði mikið til um allt regluverk þess og sé um leið mikill áhrifavaldur á líf fólks. 

Hið formlega skólakerfi er þannig einn af megin undirstöðuþáttum samfélagsins og 

áhrifavaldur á stöðu einstaklinga innan þess. 

2.5 Viðhorf til öryrkja 

2.5.1 Mikið vægi felst í ráðandi viðhorfum 

Samkvæmt félagslegri nálgun er samfélagsstaða einstaklinga svo samofin viðhorfum 

hvers tíma að fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir áhrifum þess á líf einstaklinga 

(Eberhardt og Fiske, 1996). Algengara er í dag að horft sé á örorku út frá félagslegri 

nálgun en læknisfræðilegri, eins og áður var ríkjandi (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Þrátt fyrir það er, samkvæmt Link og Phelan (2001), tilhneiging til að horfa á hindranir 

sem einstaklingur, með t.d. geðsjúkdóm eða er heyrnarlaus, mætir út frá þeim 

sérkennum sem hann ber í stað þess að skoða þær út frá samfélagslegum mismun milli 

þess einstaklings og þeirra sem ekki hafa þetta tiltekna einkenni. Erfitt geti þó verið fyrir 

einstaklinginn sjálfan að benda á eitthvað eitt sem leiðir til lélegrar útkomu fyrir hann. 

Þetta snúist meira um heildarmyndina og það viðhorf sem viðhaft er um hópa í 

samfélagslegu tilliti. Mismununin birtist oft þannig að einhverjum hópum sé ómeðvitað 

hampað á kostnað annarra þegar kemur t.a.m. að aðgangi að störfum eða öðru því sem 

styrkir samfélagsstöðu fólks. Þannig geti þeir sem tilheyra einhverjum ákveðnum hóp 
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t.d. ítrekað staðið frammi fyrir því að fá ekki vinnu vegna þess að nóg framboð er af 

öðrum á vinnumarkaði.  

Stangor (1996) bendir á að það virðist ekki vera hægt að koma í veg fyrir að 

einstaklingar séu flokkaðir og settir undir einhverja merkimiða í samfélaginu, enda hafi 

það oft engar neikvæðar afleiðingar fyrir þá einstaklinga. En slík flokkun hafi samt mikil 

áhrif og því sé mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir þeim neikvæðu afleiðingum sem það 

getur haft á líf fólks sem, einhverra hluta vegna, tilheyrir hópi sem hefur takmarkaðri 

samfélagsaðgang en almennt er. Þannig staða getur samkvæmt Link og Phelan (2001) 

haft áhrif og afleiðingar varðandi sálfræðilega líðan, atvinnu-, mennta-  og húsnæðismál 

og ýmiss önnur gæði samfélagsins. 

2.5.2 Áhersla á þátttöku og virkni í stað hömlunar og örorku   

Ýmislegt jákvætt hefur gerst í málefnum öryrkja. Guðrún Hannesdóttir (2009) talar t.d. 

um að fjölgun þeirra hafi aukið álag á lífeyriskerfin og vegna þess hafi áhersla aukist á 

virkniaðgerðir víða í Evrópu. Slíkar aðgerðir séu einnig að byrja að taka við sér á Íslandi. 

Ein af birtingarmyndum þessa kemur fram í nýjum skilgreiningum þegar kemur að 

örorku þannig að þátttaka og virkni er komin í forgrunn í stað hömlunar og örorku eins 

og áður var (WHO, 2001). Umburðarlyndi samfélagsins gagnvart fjölbreytilegri 

mannflóru greinist einnig vaxandi og þeirri hugmynd vex ásmegin að það að vera öryrki 

hafi í raun enga merkingu í sjálfu sér. Þeir sem fjalla um málefnið segja að það viðhorf 

auðveldi mörgum að gangast við því að þeir búi við örorku og geri hópnum auðveldara 

að vera sýnilegri í samfélaginu en áður (Goffman, 2004; Swain og Cameron, 1999). 

Hagsmunasamtök öryrkja hafa látið til sín taka til að bæta samfélagsstöðu öryrkja og 

mikið hefur einnig gerst varðandi kennslu og rannsóknir á þessu sviði (Rannveig 

Traustadóttir, 2003; Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ), 2010). Sameinuðu þjóðirnar eru 

farnar að leggja áherslu á það sem kallast algild hönnun (e. universal design) til að jafna 

þjónustu við þennan hóp samfélagsins á við aðra. Í hugtakinu felst að hugsað sé fyrir 

ólíkum þörfum þegnanna þegar kemur að allri samfélagsþátttöku. Ef þörf einstaklinga er 

meiri, en sem hægt er að fullnægja innan almennra laga, felst jöfn þjónusta þannig jafn-

framt í aukinni þjónustu við viðkomandi. Með þessari nálgun er umhverfið hannað með 

alla hópa í huga. Aðgengi út frá umfjöllun um hugtakið er t.a.m. talið geta haft úrslita-

áhrif á það hvort einstaklingar með skerðingu haldist í námi eða ekki og eins það hvort 
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kennarar reikni með ólíkum hópum í tímum hjá sér. Því þykir mikilvægt að til staðar sé 

almenn þekking á algildri hönnun (Vefsetur HÍ, e.d.; Velferðarráðuneytið, 2009a). 

2.5.3 Markviss opinber stefna 

Barnes og Mercer (2005) fjalla um að vegna þess hve öryrkjar eru í mikilli hættu á að 

þrýstast út á jaðar samfélagsins verði að vera til staðar skýr opinber stefna í málefnum 

hópsins með það að markmiði að jafna stöðu hans. Í þeirri jöfnun þurfi að felast að 

einstaklingar innan hópsins hafi, til jafns við aðra, aðgang að námi, vinnu við hæfi, 

húsnæði og möguleika á að taka þátt í mótun samfélagsins og því sem þar er að gerast. 

Mikilvægt sé að hafa í huga hvernig einn þátturinn hafi áhrif á annan og hversu miklu 

tekjurnar ráða í því samspili.  

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með örorku er orðinn að opinberri 

stefnu íslenskra stjórnvalda en þau ríki sem gangast við sáttmálanum viðurkenna rétt 

öryrkja og fjölskyldna þeirra til viðunandi og sífellt batnandi lífsskilyrða 

(Velferðarráðuneytið, 2009a). Samkvæmt umfjöllun nefndar á vegum Velferðar-

ráðuneytisins, sem fjallaði um sáttmálanum, tekur hann í raun ekki inn nein ný réttindi 

varðandi þennan hóp heldur beinir sjónum að því að tryggja það sem áður hefur verið 

sett í lög og reglur til að koma á samfélagi fyrir alla. Langt sé í land um leið og það hafi 

orðið talsverðar framfarir í réttindamálum öryrkja víða á Vesturlöndum með stóraukinni 

áherslu á mannréttindi og samráði við samtök þeirra um framkvæmd umbótamála til að 

auka samfélagsþátttöku þessa hóps (Velferðarráðuneytið, 2009a). Bæði Guðrún 

Hannesdóttir (2009) og Stefán Ólafsson (2005) hafa rýnt í gögn OECD varðandi stöðu 

öryrkja og tekið til umfjöllunar að íslensk stjórnvöld séu langt á eftir viðmiðunar-

löndunum í að jafna stöðu þessa hóps. Til að mynda hafi staðan verið sú að það sé 

þrisvar til tíu sinnum líklegra að fólk á vinnualdri á hinum Norðurlöndunum fái einhvers 

konar starfs- eða námsendurhæfingu en sami hópur á Íslandi. Þau segja það hafi sýnt sig 

að slíkar aðgerðir létti álagi af örorkulífeyriskerfum og hafi jákvæð áhrif á lífsskilyrði og 

afkomu öryrkja (Guðrún Hannesdóttir, 2010; OECD, 2003, Stefán Ólafsson, 2005).  

Í niðurstöðu nefndarinnar sem fjallaði um Sáttmála Sameinuðu þjóðanna með tilliti til 

Íslands, er lögð áhersla á að gera þurfi skólakerfið þannig úr garði að það verði án 

aðgreiningar. Sagt er að mikill árangur hafi náðst á leikskólastiginu og mælt með að 

unnið verði með skriflegar verklagsreglur um nám öryrkja þegar kemur að framhalds- og 



 

27 

háskólastigum. Það þurfi að koma fram á hvaða hátt skólarnir komi í veg fyrir 

mismunun, tryggi aðgengi og hvað þurfi að bæta. Fjallað er um tæknileg atriði eins og 

blindraletur,  táknmál og námskrár. Þá er fjallað um nauðsyn eflingar endurhæfingar, 

starfsþjálfunar, framhaldsfræðslu og símenntunar auk þess sem áhersla er lögð á að 

tryggt sé að um hópinn sé ekki fjallað án hans eigin aðkomu að þeirri vinnu 

(Velferðarráðuneytið, 2010). Sáttmáli Sameinuðu Þjóðanna er þannig að ýta á að 

hérlend yfirvöld setji málefni öryrkja á dagskrá. Ekki er komið inn á það í umfjöllun 

nefndarinnar hvernig unnið verði að því að koma á móts við menntastofnanir til að gera 

þeim fjárhagslega kleift að vinna að þessum verkefnum. 

2.6 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og stofnana 

Með Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi öryrkja er gerð tilraun til að virkja 

samfélagslega ábyrgð þjóða til að fylgja eftir þeim lögum og mannréttindaákvæðum sem 

yfirleitt eru nú þegar til staðar þegar kemur að réttindamálum þessa hóps. 

(Velferðarráðuneytið, 2010). Fyrirtæki og stofnanir geta einnig haft mikið til málanna að 

leggja. Samfélagsleg ábyrgð skipulagsheilda gengur út á það að þær skipuleggi sig til 

hagsbótar fyrir allt samfélagið hvort sem það verði til þess að hámarka hagnað þeirra 

eða ekki. Fræðimaðurinn Peter Drucker (1993) orðar það svo að björgun samfélagsins 

komi á undan björgun skipulagsheildanna og segir að sú hugsun samrýmist vel þeim 

siðareglum og trúarbrögðum sem Vestræn samfélög kenna sig við. Fleiri fræðimenn hafa 

fjallað um þetta sjónarhorn, þar á meðal Schaefer (2008)  sem segir að það hvernig 

athafnir skipulagsheilda hafi oft víðtækari áhrif á samfélagið en einstaklingar geta haft, 

auki vægi þessarar ábyrgðar. Það sé ýmislegt sem fyrirtæki og stofnanir geti gert til að 

axla þessa ábyrgð og með því að nota nálgunina sem megindrifkraft skipulagsheilda 

t.a.m. með því að taka hana inn í stefnumiðaða sýn þeirra geti um leið skapað þeim gott 

samkeppnisforskot.  

Hugmyndin um algilda hönnun fellur vel inn í þessa nálgun. Dæmi um það er frásögn 

sem sögð var á málþingi um stöðu háskólanema við Háskóla Íslands (HÍ) og fjallaði um 

gjörólík viðhorf tveggja erlendra háskóla til öryrkja. Í öðrum skólanum eru hreyfi-

hamlaðir öryrkjar lattir til að sækja þangað nám vegna slæms aðgengis á snjóþungum 

vetrum. Hinn skólinn hefur tileinkað sér algilda hönnun og hvetur öryrkja sérstaklega til 

að kynna sér þá þjónustu sem þeir geta fengið hjá skólanum t.d. þegar snjóar svo slíkt 
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verði ekki að hindrunum fyrir þá þegar þeir sækja nám. Munurinn liggur í sýninni þar 

sem önnur þeirra lokar á þátttöku margra öryrkja á meðan hin galopnar hana (ANED, 

e.d; Jafnrétti til náms - Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands, 

málþing í Háskóla Íslands, 5. nóvember 2010).  

Samkvæmt umfjöllun Landy og Conte (2010) á vinnusamfélaginu, mikilvægi þess og 

áhrifum gæti einn lykillinn að stöðu öryrkja ekki síst verið geymdur í þeirri sýn sem 

vinnusamfélagið setur sér af hópnum. Vinnusálfræðin hefur lagt mikið af mörkum, 

varðandi samspil einstaklinga og vinnu og m.a. bent á jákvæð áhrif þess fyrir 

skipulagsheildir að öryrkjar séu hluti að vinnusamfélagi þeirra. Það hvernig fyrirtæki og 

stofnanir nálgast þetta verkefni hefur mikið að segja fyrir heildarmyndina og björgun 

samfélagsins út frá nálgun Drucker (1993). 
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3 Aðferðafræði 

3.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Rannsóknarsnið þessa verkefnis fellur undir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Aðferðin 

byggir á heimspekilegum grunni fyrirbærafræðinnar, sem leggur áherslu á að heimurinn 

sé félagslega skapaður. Merking er því ekki falin í hlutunum sjálfum, heldur er félagsleg 

afurð sem hefur verið sköpuð í gegnum samskipti fólks (Esterberg, 2002).  

Undir aðferðafræðina flokkast margar ólíkar aðferðir sem eiga það sameiginlegt að 

nýtast vel í rannsóknum þar sem fengist er við að fá heilstæða mynd af lífi og aðstæðum 

fólks. Ekki er leitast við að ná fram víðtæku tölfræðiyfirliti yfir það svið sem rann-

sakandinn er að skoða, heldur að öðlast djúpan skilning á lífi þeirra einstaklinga sem um 

ræðir og þeirri merkingu sem fólk leggur í líf sitt og reynslu (Rannveig Traustadóttir, 

2003, 2007). Rannsóknaraðferðirnar eru lýsandi og oft er stuðst við grundaða 

kenningarsmíð sem virkar þannig að rannsóknargögnin eru greind jafnóðum og unnið er 

með þau og þannig geta áður óþekktir þættir komið í ljós í ferlinu. Aðferðin byggir því 

ekki á afleiðslu út frá fyrirfram ákveðinni spurningu, heldur á aðleiðslu, sem felst í því að 

kenningar og tilgátur verða til í rannsóknarferlinu út frá þeim gögnum sem unnið er með 

(Ingibjörg Kaldalóns, 2007). Dæmi um eigindlegar rannsóknaraðferðir eru meðal annarra 

opin viðtöl, þátttökuathuganir og rýnihópar, einnig rannsóknir á ævisögum og fyrir-

liggjandi gögnum eins og persónulegum skrifum eða myndum. Algengustu aðferðirnar 

eru opin viðtöl og þátttökuathuganir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2007). 

3.1.1 Rannsóknarsniðið 

Opin viðtöl ganga út á að rannsakandinn situr í næði með einum viðmælanda í einu og 

spyr hann spurninga þar sem svarkostir eru ekki ákveðnir fyrirfram, heldur hefur 

einstaklingurinn möguleika á að svara frjálst eftir eigin hugflæði. Rannsakandinn gætir 

þó að því að viðmælandinn haldi sig nokkurn veginn við það efni sem rannsakandanum 

þykir forvitnilegt út frá rannsókninni og að það sé viðmælandinn sem er í miðdepli en 

ekki rannsakandinn sjálfur. Viðtölin eru hljóðrituð og afrituð til frekari vinnslu 

(Esterberg, 2002).  
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Í rýnihóp fer vinnan þannig fram að það er hópur sem ræðir um ákveðið viðfangsefni 

undir stjórn leiðbeinanda sem gætir að því að umræðan snúist að mestu leyti um 

afmarkaða þætti og að einn tjái sig í einu. Einnig er á staðnum aðstoðarmaður sem 

skráir það helsta sem sagt er og fram fer og í lokin fær hann staðfestingu á því frá 

hópnum. Umræðan stendur yfir í eina og hálfa til tvær klukkustundir, hún er hljóðrituð, 

afrituð og síðan er unnið nánar með gögnin eftir á eins og gert er í viðtölum og í báðum 

tilvikum njóta þátttakendur nafnleyndar (Sóley Bender, 2007).  

Aðkoma rannsakandans sjálfs er einnig mjög mikilvæg. Hann er rannsóknartækið og 

mikilvægt er því að hann skilji hvernig aðkoma hans og viðhorf hefur áhrif á þá sem 

hann rannsakar og hans eigið nálgun á viðfangsefninu (Esterberg, 2002). 

3.1.2 Áreiðanleiki og réttmæti 

Áreiðanleiki rannsókna segir til um hvort rannsókn sem framkvæmd er leiði til sömu 

niðurstöðu í mismunandi aðstæðum. Þegar áreiðanleikinn er mikill leiða aðrar mælingar 

á sama fyrirbæri, framkvæmdar af óháðum aðilum, til sömu niðurstöðu. Réttmæti 

rannsókna segir aftur til um það hvort verið sé að mæla það sem á að mæla og hvort 

það skipti máli í því umhverfi sem  verið er að meta. Það er gerður greinarmunur á innra 

og ytra réttmæti.  

 Innra réttmæti (e. internal validity) segir til um hvort rannsóknin er 
framkvæmd rétt  og hversu örugglega rannsakandinn getur ályktað um 
orsakasamband milli frum- og fylgibreyta. 

 Ytra réttmæti (e. external valditiy)  segir til um hversu auðvelt eða erfitt er að 
tengja rannsóknina yfir á aðrar aðstæður en þær sem hún var framkvæmd í. 
Eftir því sem farið er með rannsókn lengra úr venjulegu umhverfi við fram-
klæmd hennar, t.d.  inn á tilraunastofu, því erfiðara er að yfirfæra hana á 
aðrar aðstæður og við það minnkar réttmæti hennar (Landy og Conte, 2010). 

3.1.3 Kostir og ókostir eigindlegra aðferðafræðinnar 

Helstu vankantar eigindlegra rannsóknaraðferða teljast þeir hve tímafrekar þær eru og 

hve erfitt er að nota þær í stóru þýði.  Helstu kostir aðferðanna eru hins vegar taldir þeir 

hversu leitandi þær eru og hvernig þær bjóða upp á að sækja djúpan skilning um 

viðfangsefnið. Aðferðirnar eiga við í ýmsum aðstæðum t.d. þegar ekki er til næg 

vitneskja um orsakir eða ferli ákveðinna fyrirbæra í samfélaginu eða þegar ekki er vitað 

fyrirfram hvað getur hugsanlega fundist, einnig þegar vilji er til að skoða hluti í sínu 

eðlilega umhverfi, eða í tímaröð. Þá henta aðferðirnar oft við undirbúning á megindlegri 
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rannsókn þar sem leitast verður við að alhæfa yfir á þýði, þegar áhugi er á að skoða 

megindlegar niðurstöður nánar og dýpra eða þegar rannsóknarhópurinn er of lítill til að 

raunhæft sé að nota megindlegar aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2007).  

3.2 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í þessu verkefni var rýnt í fyrirliggjandi gögn og rannsóknir auk þess sem rannsakandinn 

fylgdist með á fundi, málþingi og ráðstefnu sem tengjast málefninu og skráði þar hjá sér 

atriði sem honum fannst áhugaverð í tengslum við verkefnið. Einnig var gerð rannsókn 

þar sem stuðst var við tvo rýnihópa öryrkja. Þá voru tekin nokkur tilvísunarviðtöl við 

aðila sem tengjast málefnum öryrkja á einhvern hátt. Þau viðtöl voru hljóðrituð og skráð 

á sama hátt og opin viðtöl. Viðmælendur töluðu í krafti þeirrar skipulagsheildar sem þeir 

starfa fyrir og verða ekki nafngreindir í ritinu. Nánari upplistun á rannsóknarviðburðum 

er þessi: 

3.2.1 Fundur, málstefna og ráðstefna 

 Kynningarfundur hjá „Fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur“ (FFA) þar sem 
breytingar vegna flutninga málefna öryrkja yfir til sveitarfélaganna voru 
kynntar. Fundurinn var haldinn í Reykjanesbæ þann 16. nóvember 2010.  

 Málþing á vegum Fötlunardeildar HÍ með yfirskriftinni „Jafnrétti til náms - 
Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands“.  Málþingið var 
haldið í Reykjavík þann 5. nóvember 2010. 

 Ráðstefna á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins með 
yfirskriftinni „Samstarf og samstaða um framhaldsfræðslu“ Ráðstefnan var  
haldin í Reykjavík 19. nóvember 2010.  

3.2.2 Almenn viðtöl 

 Viðtal við sérfræðing í framhaldsdeild menntamála  hjá Mennta- og 
menningarmálaráðuneytinu. Viðtalið var tekið  í Reykjavík þann 24. nóvember 
2010.  

 Viðtal við tvo starfsmenn hjá Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á 
Reykjanesi (Smfr).  Svæðisskrifstofurnar voru lagðar niður við flutning málefna 
fatlaðra yfir til sveitarfélaganna 1. janúar 2011 sem tóku þá við verkefnum 
þess. Viðtalið var tekið í Hafnarfirði þann 20. október 2010. 

 Viðtal við framkvæmdarstjóra Fjölmenntar, símenntunarmiðstöðvar sem 
starfar undir lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðra. Viðtalið var tekið í 
Reykjavík þann 27. október 2010. 

 Viðtal við tvo fulltrúa  Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ), sem starfa báðir fyrir 
samtökin. Viðtölin voru tekin í Reykjavík þann 27. október 2010.  
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 Leitað var til framkvæmdarstjóra ÖBÍ til að fá upplýsingar um hvernig unnið 
var með umsögn hagsmunasamtakanna varðandi lög um framhaldsfræðslu 
(nr. 27/2010) sem tóku gildi 1. október 2010.  

 Leitað var til Reykjavíkurborgar eftir  upplýsingum um útfærslu á málaflokki 
öryrkja vegna yfirfærslu hans til sveitarfélaganna.   

 Leitað var eftir upplýsingum hjá Verslunarmannafélagi Reykjavíkur (VR) 
varðandi stéttarfélagsaðild öryrkja hjá stéttarfélögum.  

3.2.3 Rýnihópar 

Rannsakandinn hafði sérstakan áhuga á að fá í hópana þá örorkulífeyrisþega og öryrkja 

sem hafa ekki rétt á þjónustu samkvæmt sérlögum um málefni fatlaðra. Þannig vildi 

hann leitast við að fá mynd af stöðu þess hóps i samfélaginu, sérstaklega er viðkemur 

námi og starfi. Það gekk vel að ná í hóp öryrkja sem eru með geðraskanir sem fyrstu 

örorku og eru farnir að fá einhverja þjónustu í gegnum sérlög þegar kemur að t.d. námi, 

aðallega í gegnum Fjölmennt og geðræktarfélög. Það gekk líka vel að ná til einstaklinga 

sem hafa nýlega lokið, eða eru að ljúka, starfsendurhæfingu. Sumir þeirra hafa áfram 

einhvern rétt í gegnum sín stéttarfélög eða félagsþjónustu til að fá áframhaldandi 

stuðning til frekara náms eða annarra úrræða. Þessir einstaklingar höfðu flestir verið í 

einhverjum tengslum við vinnustað rannsakandans þar sem þeir sóttu starfs-

endurhæfingu eða einhverskonar fræðslu. Þegar á reyndi, miðað við þann tímaramma 

sem var til staðar fyrir verkefnið og þá umgjörð sem hún hefur, var hins vegar erfitt að 

hafa upp á örorkulífeyrisþegum og öryrkjum sem taka ekki þátt í neinum úrræðum 

og/eða hafa ekki aðgang að framhaldsfræðslu í gegnum stéttarfélög eða félagsþjónustu. 

Sá hópur virðist ekki mjög sýnilegur og hefði væntanlega þurft að hafa lengri tíma og 

önnur ráð til til að nálgast slíkan hóp. Rannsakandinn fór á endanum þá leið að leita til 

þriggja öryrkja í þessari stöðu sem hafa sótt til MSS nýverið vegna náms. Tveir þeirra 

hafa verið þátttakendur á námsleiðum sem þeir hafa greitt að fullu sjálfir og sá þriðji var 

að leita sér leiða til að fjármagna þá námsleið sem hann sóttist eftir að komast á. Sá aðili 

hætti við fyrirhugað nám, að hans sögn vegna þess að hann hafði ekki í neina styrki að 

sækja. Viðkomandi vildi ekki taka þátt í rýnihóp en hinir tveir þáðu þátttöku.   

Fyrri rýnihópurinn hittist 18. nóvember 2010. Hann samanstóð af einstaklingum með 

geðröskun, átta konum og einum karli á aldursbilinu frá 23-54 ára. Þau voru ýmist á 

varanlegri örorku eða endurhæfingarlífeyri auk þess sem ein í hópnum var á 

atvinnuleysisbótum að hluta. Þátttakendurnir eru allir skráðir með geðröskun sem fyrstu 



 

33 

örorku en fjórir af þeim upplifa geðsjúkdóma ekki sem sinn fyrsta sjúkdóm, heldur 

stoðkerfisvanda.  

Seinni rýnihópurinn hittist 25. nóvember 2010. Til stóð að í þeim hóp yrði nokkuð 

jöfn blanda af einstaklingum sem eru að ljúka starfsendurhæfingu og þeirra sem eru 

alveg á eigin vegum auk þess að hafa ekki aðgang að stéttarfélagi. Aðeins annar þeirra 

síðarnefndu mætti svo sá hópur hafði einungis einn fulltrúa í þessari rannsókn, Lísu 45 

ára sem verið hefur á örorkulífeyri í tíu ár vegna gigtar, og hefur fyrir löngu misst allan 

rétt sem hún átti í því stéttarfélagi sem hún tilheyrði áður. Auk hennar voru í hópnum 

þrjár konur á aldrinum 31 til 48 ára sem voru að ljúka starfendurhæfingu. Allir konurnar 

voru að glíma við stoðkerfisvanda auk þess sem ein þeirra er greind með geðröskun sem 

fyrstu örorku og þær voru einnig allar með varanlegt örorkumat. Þátttakendur 

rýnihópanna bera gervinöfn. 

3.2.4 Rannsóknarspurningar 

Rannsakandinn fór inn í verkefnið með það að leiðarljósi að skoða hvaða leiðir öryrkjar, 

sérstaklega örorkulífeyrisþegar, hafa til að fjármagna nám og fræðslu til að styrkja stöðu 

sína m.a. inn á vinnumarkaðinn. Einnig hvort séreignarréttur í fræðslusjóði sé hugsan-

lega raunhæf leið til að styrkja þá inn á þann markað. Eftir því sem lengra var farið inn í 

efnið skýrðist hvernig þörf virðist vera fyrir víðtækari og samþættari sjóð en fræðslusjóð 

þegar kemur að öryrkjum. Helstu rannsóknarspurningarnar urðu því á endanum þessar 

fjórar: 

1. Hvað gerir það að verkum að það eru ekki fleiri öryrkjar á vinnumarkaðinum 
en raun ber vitni? 

2. Hvaða leiðir hafa örorkulífeyrisþegar til að fjármagna nám og fræðslu til að 
styrkja stöðu sína m.a. inn á vinnumarkaðinn? 

3. Er þörf á sjóðum fyrir öryrkja í líkingu við þá sem launamenn hafa í gegnum 
stéttarfélög til að styrkja stöðu þeirra þegar kemur að námi, starfi og almennri 
samfélagsþátttöku?  

4. Ef þörf er fyrir sjóð eins og spurt er um í spurningu þrjú í hvaða formi ætti 
hann þá að vera og hvernig væri rökrétt að fjármagna þannig sjóð? 

3.2.5 Áreiðanleiki og réttmæti rannsóknarinnar 

Það takmarkar rannsóknina að hún náði til fárra öryrkja, þegar kemur að rýnihópunum, 

hversu margir þeirra voru með svipaða greiningu og hvernig flestir þeirra höfðu verið að 
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fá svipaðan stuðning þegar kemur að hæfingu. Rýnihópahlutinn nær því ekki að fanga þá 

miklu breidd sem er til staðar þegar kemur að öryrkjum í samfélaginu. Það er heldur ekki 

hægt að endurtaka þessa sömu rýnihópa aftur á nákvæmlega sama hátt og gert var í 

þessari rannsókn. En þótt yfirfærslugildi rýnihópanna á aðra hópa sé takmarkað vörpuðu 

þeir ljósi á upplifun þátttakendanna á það orsakasamhengi sem þeir settu á eigin reynslu 

og stöðu sína í samfélaginu. Það styður einnig við rannsóknina hvernig rannsakandinn 

fékk tækifæri til að skoða viðburði sem hafa verið í gangi í kringum málefnið, skoða gögn 

og taka viðtöl við aðila sem koma að stöðu öryrkja í samfélaginu. Margt af því sem fram 

kom í þeirri vinnu studdi við það sem kom fram í rýnihópunum. 
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4 Niðurstöður 

Það komu ýmsir þættir fram í þessari rannsókn og umfjöllun. Fjallað verður um fjóra 

þeirra hér, þætti sem komu sterkt fram og skýrt geta hvers vegna öryrkjar eru eins lítið 

sýnilegir á vinnumarkaði og raun ber vitni, hvað er að gerast sem gæti breytt þeirri 

stöðu og hvað hægt er að gera enn betur þar að lútandi.  Það er mikið horft til aðgangs 

að menntun og fræðslu á fullorðinsaldri, ekki síst með tilliti til þess hvernig sá þáttur 

getur haft áhrif á aðgang að vinnumarkaðnum sem slíkum. Sérstaklega var spurt um það 

í rýnihópunum og hjá hagsmunaðilum öryrkja hvort þörf væri á fræðslusjóði fyrir öryrkja 

með séreignarrétti, eða sjóði í líkingu við það sem stéttarfélög hafa yfir að ráða. 

 

Þættirnir fjórir sem verða skoðaðir eru eftirfarandi: 

Í fyrsta lagi þörfin á heildarstefnu í málefnum öryrkja. 

Í öðru lagi það hvernig öryrkjar eru að berjast fyrir tilverurétti sínum. 

Í þriðja lagi er skoðað hvernig eitthvað gerist þar sem athyglinni er beint.    

Að síðustu er farið yfir hvernig fyrirtæki og stofnanir hafa samfélaglega ábyrgð að 

bera þegar kemur að málefninu. 
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4.1 Þörf er á heildarstefnu í málefnum öryrkja 

4.1.1 Yfirsýnina yfir þjónustuþörf ólíkra hópa öryrkja virðist vanta 

Opinber stefna í málefnum fjölbreyttra hópa öryrkja og því hvernig málefninu er fylgt 

markvisst eftir í stjórnsýslunni virðist ekki hafa verið til staðar. Hugtakanotkun í kringum 

hópinn hefur verið mismunandi eftir því hvar borið er niður í kerfinu, eins og kom fram 

að framan í skilgreiningu hugtaka út frá hverjir fá þjónustu og hverjir ekki. Það eru ekki 

til neinar haldbærar upplýsingar um raunverulegan fjölda öryrkja og/eða fatlaða eða 

markviss þarfagreining á þjónustuþörf ólíkra hópa innan heildarhópsins. Sem dæmi má 

nefna reynslu í kringum Fjölmennt, sem er menntastofnun fyrir fullorðna sem hefur 

verið rekin á sérlögum frá árinu 2002 til að þjónusta þroskahamlaða og/eða fjölfatlaða 

og seinna einnig hluta þeirra sem greinast með geðröskun (Fjölmennt, e.d). Þegar 

Fjölmennt hóf starfsemi sína árið 2002 var leitað til Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra 

sem þá var undir Félags- og tryggingamálaráðuneytinu eða Velferðarráðuneytinu eins og 

það heitir frá síðustu áramótum og hafði það hlutverk að fylgja eftir lögum um málefni 

fatlaðra. Tilgangurinn var að nálgast tölur um fjölda öryrkja á hverju landsvæði. Á 

svæðisskrifstofunum voru hins vegar fyrst og fremst þeir skráðir sem voru með 

skilgreinda skerðingu frá fæðingu. Forstöðumaður Fjölmenntar lýsti þessu þannig: 

Fólk með geðraskanir eða ef það hefur slasast eða þeir sem eru utan við 
Svæðisskrifstofurnar eru ekki skráðir á neinum einum stað [...] þeir sem 
hljóta örorku einhvern tímann á lífsleiðinni eru ekkert skráðir sem slíkir í því 
kerfi heldur fyrst og fremst út frá því starfsheiti sem þeir voru með fram að 
því eða þeirri menntun sem þeir hafa. 

Fjölmennt gat þannig ekki stuðst við skrár Svæðisskrifstofanna til að fá réttar tölur 

yfir þá sem hún gat þjónað og varð að fara eigin leiðir til að nálgast sína skjólstæðinga 

(forstöðumaður Fjölmenntar, viðtal, 27. október 2010). 

Velferðarráðuneytið hafði með stjórn málefna fatlaðra og öryrkja að gera fram að 1. 

janúar 2011 þegar málaflokkurinn færðist að miklu leyti yfir til sveitarfélaganna, sem nú 

hafa það á sinni könnu að framfylgja markmiðum laga um málefni hópsins. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið heldur utan um fræðslumál fatlaðra og öryrkja eins og 

annarra hópa. Þar virðist ekki vera til staðar skýr yfirsýn yfir þarfir eða stöðu ólíkra 

öryrkjahópa varðandi nám á fullorðinsstigi. Samkvæmt upplýsingum þaðan er heldur 

ekki mikið til af framtíðarspám fyrir öryrkja þegar kemur að menntun nema þá helst út 
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frá þeirri tölfræði hve margir nemendur eru að koma úr sérdeildum grunnskóla yfir í 

framhaldsskóla. „Það eru þær upplýsingar sem Ráðuneytið styðst við til að meta fjölda 

þeirra sem fer í sérdeildir framhaldsskólanna“ sagði sérfræðingur Ráðuneytisins. Engin 

formleg yfirsýn sé til um hvernig hópurinn er samsettur, hvaða örorku hann hefur eða 

hvaða þjónustu hver einstaklingur þarf. Starfsmaðurinn tók það fram að í Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu væri nú verið að hugleiða leiðir til að hafa betri yfirsýn yfir 

þessi mál (sérfræðingur í framhaldsdeild menntamála  hjá Mennta- og menningarmála-

ráðuneytinu, viðtal, 24. nóvember 2010). 

4.1.2 Hluti öryrkja fær einhvern stuðning til náms 

Það er til fræðslusjóður sem hefur verið starfræktur út frá lögum um málefni fatlaðra og 

var í höndum Velferðaráðuneytisins fram að síðustu áramótum. Samkvæmt. lögunum 

skal ávallt leitast við að veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt almennum lögum, en 

þegar þjónustuþörf einstaklinganna er meiri en svo að það dugi til gilda þessi lög. 

Svæðisskrifstofunum hefur verið ætlað að fylgja þessu eftir en við breytingarnar um 

áramótin voru þær lagðar niður. Við það fluttust þeir fjármunir sem þangað runnu yfir til 

sveitarfélaganna sem nú eiga að annast þá starfsemi og þjónustu sem hefur farið fram 

hjá Svæðisskrifstofunum. Í reglugerðinni með lögunum segir m.a. að heimilt sé að veita 

öryrkjum aðstoð vegna félagslegrar hæfingar og endurhæfingar (Reglugerð um styrki 

vegna námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra nr. 550/1994). Þeir hópar 

sem hafa verið sérgreindir skv. þessum lögum eru þeir sem eiga rétt á þjónustu 

Fjölmenntar, þeir sem hafa fengið þjónustu í gegnum Svæðisskrifstofurnar auk þess sem 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 

(Miðstöðin) og Samskiptastöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (SHH) ná þarna inn 

(Velferðarráðuneytið, e.d.a).  

Sé miðað við töflu 1, sem sýnir skiptingu í örorkuflokka, er það því einungis lítið brot 

öryrkja sem fær einhverja þjónustu frá hinu opinbera þegar kemur að t.a.m. námi á 

fullorðinsaldri auk þess sem þjónustan er ekki endilega í takt við þarfir einstaklinganna. 

Til að mynda kom fram á málþinginu varðandi jafnrétti til náms að verið væri að brjóta 

mannréttindi á blindum daglega með því að uppfylla ekki rétt þeirra til akstursþjónustu. 

Slík þjónusta sé grunnforsenda þess að blindir geti tekið þátt í samfélaginu hvort sem 

það er nám eða annað sem fólk er að fást við í daglega lífinu (Jafnrétti til náms - Réttur 
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og raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands, málþing í HÍ, 5. nóvember 2010). 

Um þetta hefur einnig verið fjallað í fjölmiðlum og er nú svo komið að nokkrir 

einstaklingar hafa sent kvörtun til Reykjavíkurborgar vegna þessara brota á lögum um 

réttindi blindra (Þórarinn Þórhallsson, 2011). 

Fjölmennt 

Fjölmennt er sú stofnun sem helst virðist komin á dagskrá í kerfinu þegar kemur að 

framhaldsfræðslu öryrkja. Samkvæmt forstöðumanni skipulagsheildarinnar var 

upphaflegt nafn hennar Fullorðinsfræðsla fatlaðra sem var rekin á vegum Öryrkjabanda-

lags Íslands (ÖBÍ) og Þroskahjálpar og var hugsuð sem einhverskonar framhaldsskóla-

tilboð fyrir þroskahamlaða og/eða fjölfatlaða. Þegar það var bundið í lög árið 2006 að 

fatlaðir eigi rétt á framhaldsskólanámi urðu starfsbrautir framhaldsskólanna til sem tóku 

nokkurn veginn við hlutverki Fullorðinsfræðslunnar. Við þau tímamót varð Fjölmennt til 

á grunni fullorðinsfræðslunnar sem námstilboð fyrir fólk sem er tuttugu ára og eldra 

þannig að framhaldsskólaaldurinn fellur ekki þarna undir. Gerður var samstarfs-

samningur við Geðhjálp við þessi tímamót um að vera einnig með námskeið og þjónustu 

fyrir fólk með geðröskun. Forstöðumaður Fjölmenntar lýsir þeirri samvinnu svona: 

Það kom ekki síst til vegna aðkomu Öryrkjabandalagsins að Fjölmennt en 
það eru fleiri félög en þau sem tengjast fólki með þroskahömlun sem eru 
aðilar að því [...]  geðhópurinn er samt á grárra svæði en fólk með 
þroskahömlun þegar meta skal hvaða einstaklingar eru með það mikla 
geðröskun að þeim nýtist ekki almenn námskeið [...]  þetta setur okkur í 
óþægilegt hlutverk þar sem við þurfum þá að vera að skilgreina fólk og setja 
frá okkur þá sem gætu verið annarstaðar í námi.  

Með tilkomu Fjölmenntar hefur verið hægt að skipuleggja námskeiðahald og 

símenntun fyrir hópa sem höfðu ekki aðgang að fullorðinsfræðslu áður og þetta er eina 

símenntunarmiðstöðin sem hefur skilgreint hlutverk sem slík fyrir fullorðna öryrkja. 

Varðandi fjármögnun náms hjá Fjölmennt þá miðlar miðstöðin ekki fjármagni beint til 

einstaklinga, heldur greiðir niður námsframboðin sem slík og einnig þann viðbótar-

stuðning sem þarf til að einstaklingarnir geti nýtt sér námið. Forstöðumaðurinn segir 

það meira í anda hugmyndafræðinnar sem miðstöðin vinnur eftir að einstaklingarnir 

blandist inn í almenna menntaumhverfið en hagkvæmara sé fyrir kerfið að miða við að 

vera með hópa (forstöðumaður Fjölmenntar, viðtal, 27. október 2010). 

http://www.hi.is/vidburdir/jafnretti_til_nams_rettur_og_raunveruleiki_fatladra_nemenda_vid_haskola_islands
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Línudansinn um hverjum Fjölmennt eigi að þjóna 

Flestir skjólstæðingar Fjölmenntar eru án atvinnu og hafa því lítil fjárráð. Þess er gætt að 

hafa námskeiðin eins kostnaðarlítil og hægt er fyrir einstaklinga með því að greiða þau 

vel niður. Forstöðumaðurinn talaði um að þannig hafi orðið til sú hefð að ríkið greiði 

fyrir sí- og endurmenntun þess hóps sem hefur ekki í sjóði stéttarfélaga að sækja. En 

vegna þess hve ódýr námskeið Fjölmenntar eru sækist fólk eftir að komast á þau, hvort 

sem það er á örorku eða ekki. Þangað leiti margir sem hafa skerta möguleika til náms en 

ekki sé hægt að mæta þeirri þörf nema þeir falli innan viðmiða miðstöðvarinnar að 

þjónusta þá sem geta ekki nýtt sér framhaldsfræðslu í almenna kerfinu. Samkvæmt 

forstöðumanninum koma einnig fyrirspurnir vegna t.d. einstaklinga sem eru ekki 

skilgreindir með örorku en eru e.t.v. atvinnulausir og að glíma við geðröskun sem gerir 

þeim ókleyft að vera í hóp með öðrum. Í raun sé farið að skipuleggja námskeið með þá 

hópa í huga. En það geri það líka að verkum að það sé línudans hverjum Fjölmennt eigi 

að þjóna og hverjum ekki: 

Það er búið að funda mikið um hvort eigi að skilgreina enn betur hverjir 
þjónustuþegarnir eigi að vera, t.d. hvort það eigi að vera einhverfir, 
fjölfatlaðir og mikið þroskaheftir. Á sama tíma þykir hugmyndin ekki góð þar 
sem allar þessar skilgreiningar hafi ýtt undir stimplanir á fólki auk þess sem 
hugmyndafræði Fjölmenntar hefur verið sú að skilgreina ekki fólk frá sér [...]  
það er horft meira á aðgengi en það að fólk sé almennt með örorku og þeir 
sem teljast geta sótt almenn námskeið þrátt fyrir fötlun, eins og t.a.m. þeir 
sem teljast til gigtarhópsins, falla ekki undir þjónustusvið Fjölmenntar. Okkar 
hópur eru þeir sem þurfa einhverja tilhliðrun, aðstoð eða andlegan stuðning 
vegna fötlunarinnar sem slíkrar [...]  ef fólk á örorku sem er ekki á 
vinnumarkaði er kannski farið að búa við mikla einangrun gæti það verið 
fyrsta skref til virkni að fara undir Fjölmennt. Það er hægt að réttlæta það 
þannig en ekki að fötlunarhópurinn sem slíkur, sem viðkomandi tilheyrir, sé 
undir Fjölmennt. 

Forstöðumaðurinn talaði jafnframt um að þau hjá Fjölmennt séu mjög meðvituð um 

að margir öryrkjar hafi ekki afgangsfé til að sækja sér nám og tók sem dæmi þá reynslu 

sem miðstöðin hefur af að vinna með öryrkjum, sérstaklega þeim sem eru með 

geðraskanir. Það hafi náðst góður árangur með mörgum þeirra til aukinnar virkni en 

þegar svo komi að því að fylgja því eftir úti á hinum almenna markaði þá strandi það oft 

á því að þessir einstaklingar hafi ekki fjármagn til að standa straum af frekari menntun 

né hafi aðgang að styrkjum til þess. Þetta verði til þess að skemma fyrir framþróun 
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þessara einstaklinga og að þarna sé úrbóta þörf. Þetta hafi tengingu við það að 

kröfurnar séu að breytast í takt við samfélagið og þá hugsun að mæta eigi almennt þeim 

sem eru ekki í virkni. Það sé þó ekki hlutverk Fjölmenntar að taka við öllum þeim heldur 

sé þeirra hópur fyrst og fremst sá sem áður er nefndur og þau vilji standa vörð um þann 

hóp. Að aðrir hópar taki ekki af honum. Þetta sé á svipuðum nótum og sagt er innan 

Fræðslumiðstöðvar Atvinnulífsins (FA) að allur símenntunarkvótinn geti svo auðveldlega 

farið í háskólaborgarana: 

Eftir því sem fólk hefur hærra menntunarstig, því sjálfsagðara þykir því að 
hafa aðgang að sí- og endurmenntun. Þannig toga þeir sem þegar hafa 
menntun mjög auðveldlega til sín því sem er til skiptana í menntun frá ríkinu 
á meðan t.d. iðnaðarmenn fá jafnvel ekki einu sinni frí frá vinnu til að sinna 
endurmenntun. Hefðin er þannig að stýra því að þeir hópar sem eru með 
litla menntun hafa ekki sjálfgefinn aðgang að endur- og símenntun. Fræðslu-
miðstöðin er markvisst að draga þann hóp inn í endurmenntun og hún 
passar upp á hópinn sinn [...] staðan hjá Fjölmennt er sú að við viljum ein-
dregið styðja við okkar hóp þannig að hann geti á endanum farið frá okkur 
og inn á almennan menntunarmarkað. Þjónustusamningurinn okkar segir að 
við eigum að sinna þeim hópi sem getur ekki stundað nám annarstaðar en 
samt ekki þeim sem aðrar stofnanir sinna. Fletir Fjölmenntar við þessar 
stofnanir eru við þá einstaklinga sem eru með viðbótarskerðingu við t.d. 
blindu eða heyrnarskerðingu, eins og andlega skerðingu [...]  við búum ekki 
yfir þeirri sérhæfðu þekkingu sem þessir hópar þurfa til að geta stundað nám 
(forstöðumaður Fjölmenntar, viðtal, 27. október 2010). 

Af þessu að dæma virðist vera mikil þörf á stuðningi þegar kemur að námi a.m.k. 

sumra hópa fullorðinna öryrkja. Fjölmennt er í því hlutverki að standa vörð um þá 

fjármuni sem þangað renna til að láta hann vinna fyrir þann hóp sem þar er metið að 

miðstöðinni beri að sinna.  

4.1.3 Hvert geta aðrir öryrkjar leitað eftir stuðningi til náms? 

Fræðslusjóður tengdur lögum um málefni fatlaðra 

Hvert geta þá aðrir einstaklingar en þeir sem falla undir skilgreiningar Fjölmenntar leitað 

til að fá stuðning til náms? Aðkoma Svæðisskrifstofanna að fullorðinsfræðslu öryrkja 

hefur verið mjög lítil og eingöngu snúið að 27. grein laganna um málefni þessa hóps og 

nær yfir námskeiðsgjöld, skólagjöld, tölvukaup og tæki sem tengjast námi (starfsmenn 

hjá Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Reykjanesi (Smfr), viðtal, 20. október 2010). 

Þeir sem geta sótt um þessa styrki þurfa að vera með 75% örorkumat og mega ekki eiga 
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rétt til sams konar styrkja samkvæmt öðrum lögum. Þegar kemur að styrkjum til 

verkfæra- og tækjakaupa eru skilyrðin þau að umsækjendur hafi fengið endurhæfingu 

hjá viðurkenndum aðila og sýni fram á að fyrirhuguð eða yfirstandandi heimavinna eða 

sjálfstæð starfsemi skapi honum atvinnu (Reglugerð um styrki vegna námskostnaðar og 

verkfæra- og tækjakaupa fatlaðra).  

Samkvæmt starfsmönnum svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra á Reykjanesi (Smfr) 

hefur verið úthlutað úr sjóðnum einu sinni á ári og hægt að sækja um árlega. Upphæð til 

umráða á hverju ári hafi verið föst krónutala ákveðin af Velferðarráðuneytinu sem 

skiptist jafnt á milli styrkhæfra umsækjenda sem sækja um fyrir réttan tíma. Upphæðin 

sem hver og einn hefur fengið er því háð fjölda umsækjenda hvert ár. Starfsmenn Smfr 

sögðu Svæðisskrifstofurnar ekki hafa haft aðra beina aðkomu að fullorðinsfræðslu 

öryrkja. Óbein aðkoma hafi verið sú að Fjölmennt og Styrktarfélag fatlaðra, en 

síðarnefnda félagið þjónustar eingöngu fötluð börn, leiti oft álits hjá Svæðis-

skrifstofunum varðandi námskeið og námsleiðir sem þau skipuleggja með það í huga að 

bjóða upp á nám sem talið er að fólk muni sækja. Þetta sé ekki reglubundið eða bundið í 

ákvæði heldur komist á vegna reynslu og hefur tíðkast allavega frá árinu 2003. 

Starfsmennirnir sögðu líka að þeir einstaklingar sem eru með örorku og tilheyra ekki 

Fjölmennt eða Styrktarfélaginu hafi almennt ekki leitað mikið til Smfr og þar hafa ekki 

verið uppi hugmyndir um leiðir til að kanna þarfir þessara hópa. Það virðast því nánast 

einungis hafa verið þroskaheftir og/eða mjög fjölfatlaðir, sem hafa verið að nota 

þjónustu Svæðisskrifstofunnar, einnig þegar kemur að námsstyrkjum (starfsmenn hjá 

Smfr, viðtal, 20. október 2010).  

Fulltrúar ÖBÍ bentu á að allir öryrkjar með 75% örorku eigi rétt á að að sækja um 

menntastyrk í þennan fræðslusjóð. Einhver hefð hafi hins vegar skapast fyrir því að 

sjóðurinn þjónusti nánast einungis þann litla hóp öryrkja sem hefur verið að fá aðra 

þjónustu á vegum Svæðisskrifstofanna. Skipulag þessara mála virðist þannig meira hafa 

mótast af hefð en markvissri stefnumótun (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). 

Öryrkjabandalagið (ÖBÍ)  

Bein fjárhagsleg aðkoma ÖBÍ að fullorðinsfræðslu er í gegnum styrktarsjóð á vegum 

félagsins sem nefnist Sigríðarsjóður. Sjóðurinn er með eina fasta úthlutun á ári. Að auki 

er ÖBÍ að koma upp minni sjóði innan Sigríðarsjóðs til að styrkja nemendur sem eru 
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skráðir til náms í Hringsjá, sem er starfsendurhæfing sem samtökin koma að. Árið 2010 

setti ÖBÍ 1,5 milljón í þann hluta sjóðsins sem verður úthlutað haust 2011 til þeirra 

nema sem sækja skólann. Úthlutun úr Sigríðarsjóði byggir að öðru leyti á vöxtum af 

stofnfé og aðsókn er mikil. Sem dæmi höfðu 58 einstaklingar sótt um styrk vegna náms 

eða námskeiða fyrir næstu úthlutun að sögn starfsmanns ÖBÍ. Þörf hvers og eins 

styrkumsækjanda er metin út frá aðstæðum og  upphæðinni sem er til umráða er síðan 

skipt út frá því. Hún er oft á bilinu 45 til 70 þúsund krónur á hvern umsækjanda og er, 

sem dæmi, hugsuð til að dekka kostnað eins og skráningargjöld og bókakostnað í 

háskólanámi (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). 

Háskólanám 

Háskóli Íslands (HÍ) er eini háskólinn sem veitir þeim öryrkjum sem sækja háskólanám 

afslátt af skráningargjöldum. Upplýsingar um það eru samt ekki mjög aðgengilegar né 

heldur sú stefna skólans að vera í fararbroddi þegar kemur að þjónustu við þennan hóp 

hér á landi þegar kemur að háskólanámi (Háskóli Íslands (HÍ), e.d.b). Það kom fram á 

námsstefnunni í HÍ að fjöldi lesblindra í námi þar hefur aukist mikið á síðustu árum, en 

fjölgunin hefur verið hæg hjá þeim sem eru með líkamlega fötlun eða skerðingu sem 

tengist skynfærum (Jafnrétti til náms - Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við 

Háskóla Íslands, málþing í HÍ, 5. nóvember 2010). Samkvæmt viðmiðum TR á örorku og 

þeirri þjónustu sem öryrkjar geta sótt sér út frá lögum teljast þeir sem eru með lesblindu 

sem fyrstu skerðingu ekki með örorku þegar kemur að kerfinu. Þeir falla því undir þann 

hóp sem telst með sjálftilgreinda örorku (Guðrún Hannesdóttir, 2009; lög um 

almannatryggingar). Þessi hópur er því háður ákvörðun innan hvers skóla fyrir sig þegar 

kemur að aðgengi að þjónustu fyrir lesblinda. 

Stéttarfélög  

Hluti þeirra sem eru með örorku vegna geðraskana falla orðið undir sérlögin í gegnum 

Fjölmennt en t.a.m. stoðkerfishópurinn sem er ekki í háskólanámi eða starfs-endur-

hæfingu eða hefur lokið henni án þess að hafa skilað sér á vinnumarkað virðist ekki eiga 

neinn tryggan stuðning þegar kemur að því að styrkja stöðu sína með námi. Þegar horft 

er til þess hve margir í þeim hóp verða öryrkjar seint á ævinni má áætla að þetta séu 

oftar eldri öryrkjarnir (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). Sum stéttarfélög hafa 
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opnað félagsaðild sína fyrir þeim sem eru atvinnulausir en Verslunarmannafélag 

Reykjavíkur (VR) er eina stéttarfélagið sem til þessa hefur einnig opnað þá aðild fyrir 

öryrkja. Félagsaðildin greiðir leið að þeim réttindum sem sjóðir stéttarfélagsins veita. 

Rétturinn til félagsaðildar öryrkja að VR er bundinn við þá sem hætta á vinnumarkaði 

vegna atvinnuleysis eða örorku og hafa greitt til félagsins í fimm ár samfleytt áður en 

viðkomandi fer af vinnumarkaði. Árlegt félagsgjald þessara einstaklinga þarf að ná 

lágmarksfélagsgjaldi hverju sinni svo þeir geti nýtt þennan rétt, það gjald var 3.980 kr. á 

mánuði miðað við janúar 2011 (Verslunarmannafélag Reykjavíkur (VR), e.d.). Réttindin 

ná ekki einungis til séreignar í fræðslusjóði heldur einnig til annarra réttinda eins og 

orlofsbústaða og líkamsræktar. Tekjulitlir félagsmenn hafa einnig möguleika á að fá 

styrki upp í gleraugna- og heyrnartækjakaup, fyrir sjúkraþjálfun, tannviðgerðum og 

sálfræðikostnaði (VR, e.d.). Fulltrúar ÖBÍ töluðu um að þörf sé á sambærilegum sjóði og 

stéttarfélögin hafa fyrir öryrkja og að auka þurfi upplýsingaflæðið um það sem nú þegar 

er til staðar: 

Það vantar svo sárlega svona fræðslusjóð fyrir öryrkja sem er sambærilegur 
þeim sem fólk á vinnumarkaði hefur til að þeir geti nýtt sér betur það 
námsframboð sem er til staðar í samfélaginu [...] eins líka þetta með 
háskólann, að margir vita ekki einu sinni af því að skólinn gefur öryrkjum 
afslátt á skráningargjöldunum [...] það vantar svo upplýsingaflæðið. 

Fulltrúarnir lögðu mikla áherslu á hversu mikið vantar upp á markvissa þjónustu við 

öryrkja til að þeir geti styrkt stöðu sína og hvernig virðist sem þeir aðilar sem eru þó að 

vinna að málefninu geri það einangrað frá hver öðrum (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 

2010). 

4.1.4 Aðgangur fullorðinna öryrkja að námi virðist almennt ekki hafa verið 
mikið á dagskrá 

Það er eins og nám fyrir öryrkja eftir skyldunám hafi yfir höfuð ekki verið mikið á 

dagskrá, ef sú þróun sem hefur verið hjá Fjölmennt er undanskilin og sú markvissa 

starfsemi sem hefur verið á þeim fáu stöðum þar sem starfs- og námsendurhæfing 

öryrkja hefur farið fram árum saman, eins og t.d. í Hringsjá (Hringsjá, e.d.). Þetta á ekki 

einungis við hjá hinu opinbera því það virðist heldur ekki hafa skapast mikil umræða 

innan ÖBÍ varðandi aðgang öryrkja að framhaldsfræðslu. Undanskilið er Hringsjá sem 

samtökin eru aðili að, það hvernig samtökin koma að Fjölmennt og hvernig þau leitast 
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við að styðja einstaklinga sem fara í háskólanám með fjárstyrkjum. Samkvæmt fulltrúum 

ÖBÍ koma samtökin einnig óbeint að þessum málum að því leyti að öryrkjar, sem eru að 

huga að námi, leita oft til þeirra eftir aðstoð við að skoða möguleikana á námi og 

styrkjum. Þeir eru þá leiddir í gegnum þá kosti sem eru í boði og gatan er síðan greidd 

eins og hægt er í gegnum ráðgjöf. Oft sé það þannig að einstaklingarnir leita til ÖBÍ út af 

öðru en fara svo að spyrja út í nám og er bent á þá fáu möguleika sem eru í boði fyrir þá 

varðandi fjármögnun á fræðslu og námi. Helsta ástæða þess að samtökin hafa ekki 

komið mikið að umræðunni um framhaldsfræðslu telja fulltrúarnir stafa af því að svo 

mikil þörf sé á að vinna með grunnþarfir öryrkja fyrir framfærslu og húsnæði að orkan 

fari mest í það. Það sé ekki að skána heldur að versna. Annar fulltrúinn orðaði þetta 

svona:  

Ástandið hefur versnað svo mikið í kreppunni og einstaklingsþjónustan hjá 
okkur hefur aukist mjög mikið út af því. Ef fólk getur ekki framfleytt sér þá er 
ekkert pláss í huganum til að hugsa um nám. Það þarf að hugsa þetta 
heilstætt. 

Fulltrúinn margítrekaði hversu mikið vantar upp á markvissa þjónustu við öryrkja til 

að þeir geti styrkt stöðu sína í samfélaginu (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). 

4.1.5 Ný lög um framhaldsfræðslu eiga að auka almenna samfélagsþátttöku 

Í lögum um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) sem tóku gildi 1. október á síðasta ári er 

búið að lögbinda þátttöku hins opinbera í að hækka menntunarstig þeirra hópa sem 

hafa lágt menntunarstig. Eins og kemur fram í samanburðarrannsókninni hér að framan 

falla margir öryrkjar þarna inn í og því ættu lögin að styrkja stöðu þessa hóps varðandi 

aðgang að framhaldsfræðslu og um leið að auka möguleika hans á samfellu í námi. Einn 

liður í markmiðskafla laganna, sá sem kallast e liður hljóðar svo: „að veita einstaklingum 

sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu þar sem 

tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni,“ (lög um framhaldsfræðslu).   

Þetta hljómar sem stórt skref þegar kemur að hópum utan vinnumarkaðar en 

samkvæmt viðtalinu við sérfræðinginn í Mennta- og menningarmálaráðuneytinu kom 

fram að liðurinn sem slíkur segi þó ekki alla söguna: 
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Ef horft er á lögin í heild eru ákveðnar mótsagnir í þeim sem þýðir að það 
þarf örugglega að túlka þau dálítið skarpt í einhverjum tilvikum. Það skýrist 
af því hversu seint í ferlinu e liðurinn í markmiðsgreininni kom inn [...] Það 
má alveg auðveldlega túlka e liðinn fyrir þá markmiðshópa sem hafa verið 
utan vinnumarkaðar. Á sama tíma eru flestar aðrar greinar í lögunum að 
fjalla um fólk sem hefur fallið þaðan út og hefur stutta menntun að baki. 
Fatlaðir skína þannig lagað ekkert í gegn í heildarsvip laganna og 
ánægjulegra hefði verið ef gleraugun hefðu líka verið á þeim hóp í gegnum 
allt ferli frumvarpsins.  

Samkvæmt sérfræðingnum var þessum lögum ætlað það hlutverk að loka hringnum 

þegar kemur að menntun samfélagsþegnanna frá grunnskólaaldri og upp úr miðað við 

alla hópa samfélagsins. Hins vegar hafði ekkert tillit verið tekið til öryrkja í frumvarpi 

laganna og þau höfðu því engan samhljóm við framhaldsskólalögin frá 2008 þar sem 

réttur hópa öryrkja sem geta notið þjónustu Fjölmenntar var tryggður sérstaklega á 

framhaldsskólastigi með meiri útvíkkun varðandi starfsbrautir. Við stjórnarskipti eftir 

Alþingiskosningar hafi þetta komið til umræðu í Ráðuneytinu og tekin sú ákvörðun þar 

að fara yfir ábendingar sem komu fram í umsögnum með frumvarpinu til að sækja 

tenginguna við öryrkja, umsagnir frá aðilum eins og t.d. Þroskahjálp og Fjölmennt. 

Lending Ráðuneytisins hafi síðan verið sú að bæta e liðnum inn í markmiðakaflann. 

Liðurinn fjallar um þá sem eru ekki á vinnumarkaði og hafa yfirleitt takmarkaða 

möguleika á að sækja sér nám og þjónustu. Aðrar lagagreinar hafi síðan verið 

samræmdar þessum lið. Mat Ráðuneytisins var að: 

þótt ekki hafi verið fastar kveðið að orði en það að nefna fatlaða í 
frumvarpinu að þá virtist fólk sættast nokkuð á það sem nægjanlega opnun 
til þess að þessi hópur gæti samsamað sig með þessum lögum [...] í raun og 
veru urðu ekki miklar breytingar á lögunum, einungis þessi opnun og viður-
kenning á að fatlaðir ættu heima í þeim (sérfræðingur Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins, viðtal, 24. nóvember 2010). 

Samkvæmt þessu  hefur ekki verið gengið út frá markvissri stefnu í málefnum öryrkja 

við smíði þessa frumvarps. Jafnframt er sá fyrirvari settur fram með breytingunum að 

ætlunin sé ekki að breyta þeim áherslum sem eru nú þegar til staðar þegar kemur að 

fjárúthlutunum til fullorðinsfræðslunnar. Þannig verður rekstur og fjármögnun til þeirra 

hópa sem eru ekki á vinnumarkaði áfram sérgreind (Katrín Jakobsdóttir, 2010).  

Staðan í framhaldsfræðslu virðist því vera sú að starfsemin sé orðin lögbundin og að 

hluta til í eigu hins opinbera en enn á eftir að skýrast hvað það þýðir fyrir hópa utan 
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vinnumarkaðar. Þegar kemur að öryrkjum á þetta við þá sem tilheyra hvorki hópum sem 

eru sérgreindir samkvæmt. lögunum um fatlaða en eru jafnframt utan stéttarfélaga. 

Líklegt má teljast að langflestir þeirra sem eru með skilgreinda örorku frá TR falli í þann 

hóp. 

4.1.6 Skilgreindir hópar utan vinnumarkaðar 

Á ráðstefnunni sem var haldin í kringum nýju lögin var lögð mikil áhersla að þau nái til 

hópa utan vinnumarkaðar. Hópar sem voru skilgreindir sem slíkir á ráðstefnunni voru 

ungt fólk án atvinnu (18-25 ára), innflytjendur, öryrkjar, aldraðir, fangar, félags-

þjónustufólk og ungar mæður voru sérstaklega nefndar sem vaxandi hópur þeirra sem 

eru með lágt menntunarstig og þarf á meiri sérfræðiþjónustu að halda en hann fær. Um 

öryrkja var fjallað á þann hátt að hann fengi sín menntunarúrræði í gegnum Fjölmennt. 

Sérstaklega var minnst á að geðhópurinn þurfi sérhæfða þjónustu þegar kemur að 

fræðslu vegna hættu á einangrun (Samstarf og samstaða um framhalds-fræðslu, 

ráðstefna 19. nóvember 2010). Samkvæmt þessu og almennri umfjöllun á ráðstefnunni 

virðist skilningur hins opinbera þegar kemur að fræðslumálum fullorðinna öryrkja fyrst 

og fremst ná til þeirra sem falla undir starfsemi Fjölmenntar. Af hópunum sem 

skilgreindir eru utan vinnumarkaðar var fulltrúi frá hópi innflytjenda á ráðstefnunni og 

fulltrúi frá Fjölmennt. Í viðtalinu við starfsmenn ÖBÍ töluðu þeir um mikilvægi þess að 

samtökin hefðu aðgang að fræðslusjóðnum sem starfar undir lögunum til að geta tekið 

þátt í að greiða leið þeirra skjólstæðinga að aukinni menntun. Enginn þeirra hópa sem 

hér eru tilgreindir hafa fulltrúa í sjóðnum, ekki heldur Fjölmennt (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins (FA) e.d.a).  

4.1.7 Viðræður hins opinbera við hagsmunahópa sína 

Samkvæmt sérfræðingi Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er viðhöfð þar sú 

vinnuregla að vera í samtali við þá hópa sem lög þess snerta. Því má ætla að slíkar 

viðræður hafi átt sér stað við ÖBÍ þegar nýju framhaldsfræðslulögin voru smíðuð til að 

finna út hvernig það þjónaði 34 aðildarfélögum bandalagsins best að koma þar inn 

miðað við breidd hópsins. Sú var ekki raunin, né heldur var haft samband við ÖBÍ 

varðandi þær athugasemdir sem samtökin lögðu fram við frumvarpið 

(framkvæmdastjóri ÖBÍ, munnleg heimild, 1. október 2010). Í umsögn ÖBÍ var m.a. bent 

á að frumvarpið nái fyrst og fremst til þeirra sem eru nú þegar á vinnumarkaði og að 
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margir öryrkjar sem eru ekki hluti af þeim markaði hafi bæði áhuga og getu til að vinna 

fái þeir starf við hæfi. Nauðsynlegt sé að taka tillit til þarfa þess hóps þegar fyrirkomulag 

fullorðinsfræðslu er ákveðið svo og að gera öryrkjum kleift að taka virkan þátt í 

samfélaginu öllu. Einnig er bent á óörugga stöðu margra öryrkja á vinnumarkaði, það er, 

að þegar þrengir þar að missi þeir oft fyrstir vinnuna og það þurfi að vinna gegn því. 

Minnst er á velgengni í starfsemi eins og þeirrar sem er í Hringsjá og dregin fram sú 

staðreynd að skólinn nái einungis að taka við 20% af þeim umsóknum sem þangað 

berast. Í umsögninni er jafnframt bent á að þjálfun og fræðsla sé forsenda þess að ná 

settum markmiðum ríkisstjórnarinnar um að efla atvinnuþátttöku öryrkja og óskuðu 

samtökin eftir að hafa fulltrúa í stjórn fræðslusjóðsins til að gæta að hag þessa hóps á 

vinnumarkaði (Umsögn Öryrkjabandalags Íslands um frumvarp laga um framhalds-

menntun, 2009).  

Fulltrúar ÖBÍ töluðu um að þeir séu almennt ekki kallaðir til við þarfagreiningar eða 

vinnu við önnur málefni tengt þeirra fólki hjá hinu opinbera (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. 

október 2010). Ráðuneytin virðast því yfir höfuð ekki vera í miklum viðræðum við 

heildarsamtök öryrkja og vinnuregla Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 

samtalið við hagsmunahópa sína því ekki algild.  

4.1.8 Takmarkaðar aðferðir hins opinbera við að meta þörf öryrkja þegar 
kemur að fræðslu og annarri þjónustu 

Einstaklingar á vinnumarkaði með lágt menntunarstig falla í einn þeirra hópa sem lögin 

um framhaldsfræðslu eiga að þjóna. Það er Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) sem 

þarfagreinir þann hóp út frá vinnumarkaðsrannsóknum Hagstofunnar. FA býr sína 

framtíðarsýn síðan til út frá því (FA, e.d.b). Samkvæmt sérfræðingi Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins var skipulagsheildin í mikilli samvinnu við FA og aðila 

atvinnulífsins í kringum þessi lög og í ferli frumvarpsins tók Ráðuneytið síðan Fjölmennt 

með á þann vagn. Sérfræðingurinn sagði að ástæðan fyrir því að sá hópur hafi einungis 

verið tekinn þarna inn væri sú hversu fáir séu í því hlutverki að sinna fræðslu fyrir þessa 

hópa, eða eins og hann orðaði það: 

Frumkvæði þjónustuaðila eins og t.d. Fjölmenntar eða framhaldsskólanna 
sem byrja á að þjónusta þá öryrkja sem nýtist illa almenna kerfið með því að 
koma á sérdeildum hafa stýrt ferðinni  [...]  Þörfin í dag skapast mest af því 
hverjir það eru sem banka á dyrnar  [...] Fjölmennt er eiginlega eina 
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stofnunin sem beinlínis miðar að því að þjónusta framhaldsfræðslu öryrkja 
og þar er að fara fram einhver þarfagreining og þau eru líka stöðugt að meta 
hvernig á að bregðast við þörfinni þar. 

Sérfræðingurinn sagðist jafnframt vona að með nýjum samningi Ráðuneytisins við 

Fjölmennt og þeim sem gerður var við FA myndi nást tenging á milli þessara aðila þannig 

að þessi fræðsla opnist almennt betur. Í samningunum við báða aðila sé grein um það 

að þeir ætli að vinna saman og það sé markmið FA að útvíkka starfsemi sína og sækja 

fleiri hópa, með fulltingi Fjölmenntar. Í framhaldi af því sé ekki ólíklegt að þegar það 

samstarf þróast og fer jafnvel allt undir sama hatt að sjóndeildarhringurinn verði 

víkkaður þannig að fleiri hópar öryrkja komi inn í framhalds¬fræðsluna (sérfræðingur 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, viðtal, 24. nóvember 2010).  

Þegar kemur að þessum lögum virðist yfirsýn Ráðuneytisins yfir fræðsluþörf öryrkja í 

framhaldsfræðslu hafa einskorðast við þann hóp sem er nú þegar sýnilegur í þeim 

efnum.  Ætla má að þróunin haldi áfram að stýrast af sjálfu sér ef ekki verða teknar upp 

markvissar leiðir til að ná yfirsýn yfir öryrkjahópinn í heild og þarfagreina menntunarþörf 

hans á fullorðinsstigi. Það gæti því orðið tilviljunum háð hvaða hópar öryrkja koma til 

með að þróast inn í framhaldsfræðsluna. Forstöðumaður Fjölmenntar talaði um að 

samstarf þeirra við FA og símenntunarmiðstöðvarnar hafi orðið til fyrir tilviljun þegar 

miðstöðin fékk aðstoð frá Kvasi, samtökum almennra símenntunarstöðva, við 

samningagerð. Hann sagði:  

Þannig fór samstarfið af stað og sú þróun sem hefur verið í gangi hjá 
Fjölmennt síðustu ár [...]  Í þessu ferli var sú ákvörðun síðan tekin að 
Fjölmennt þróaði sig meira í þá átt að vera ráðgefandi stofnun með þá 
hugsun að baki að verða þekkingar- og ráðgjafarmiðstöð í stað þess að 
standa sjálf fyrir námskeiðum (forstöðumaður Fjölmenntar, viðtal, 27. 
október 2010). 

Það lítur þannig út að hið opinbera noti takmarkaðar aðferðir við að meta þjónustu-

þörf öryrkja á fleiri máta. Það virðist til að mynda eiga sér stað í vinnunni í kringum SIS 

matskerfið sem verið er að vinna í Velferðarráðuneytinu. Matið á að innleiða til að meta 

þjónustuþörf öryrkja í tengslum við flutning málefna hópsins yfir til sveitarfélaganna. 

Samkvæmt sérfræðingi Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er matinu ætlað að 

greina almennt þá þörf fyrir þjónustu við öryrkja sem er umfram þá sem hægt er að 

veita í almenna kerfinu. En þar sem menntunarþátturinn sé ekki ríkt orðaður í þessu 
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mati hefur hans Ráðuneyti beðið um að fá að koma inn í þessa vinnu til að bæta þar úr. 

Síðan standi m.a. til, ef Velferðarráðuneytið fær til þess fjármagn, að láta leggja matið 

fyrir fötluð börn mjög snemma á þeirra ævi svo hægt sé að finna út hvaða stuðning hver 

einstaklingur komi til með að þurfa til að geta átt góða skólagöngu og hvaða aðilar þurfa 

að koma þar að. Svo standi til að ákveðin endurskoðun verði á matinu í gegnum lífsferil 

einstaklingsins án þess að þörf verði á að gera það allt upp á nýtt. Sérfræðingurinn talaði 

um í þessu samhengi að starfsfólk Ráðuneytisins væri þó meðvitað um að matskerfið 

væri takmarkað við mjög þröngan hóp öryrkja: 

Matið er ef til vill þröngt að því leyti að það fjallar má eiginlega segja 
eingöngu um fatlaða sem hafa einhverja greindaskerðingu eða þroska-
hömlun og þess vegna fangar það ekki eins vel alla sem þurfa á þessari 
þjónustu að halda. Það þyrfti að fanga alla. 

Þrátt fyrir það er matið ætlað fyrir öryrkja almennt en sérfræðingurinn sagði að  

ákvörðunin um hvaða matskerfi skyldi nota hafi verið tekin í Velferðarráðuneytinu. Hann 

taldi að þar á bæ hafi starfsfólk verið búið að skoða hvaða leið væri hægt að fara til að 

sýna fram á hvaða þjónustu einstaklingar þyrftu á að halda til að geta sinnt sínu daglega 

lífi. SIS matið hafi þótt bæði áreiðanlegt og réttmætt „en hvort það fangi allan hópinn er 

síðan önnur saga“ bætti hann við (sérfræðingur Mennta- og menningarmála-ráðu-

neytisins, viðtal, 24. nóvember 2010). Samkvæmt gögnum frá ÖBÍ var ekki haft samráð 

við fulltrúa ÖBÍ við val eða hönnun á þarfagreiningarkerfi út frá hinum ólíku hópum 

öryrkja sem koma til með að þurfa að reiða sig á það. ÖBÍ leggur mikla áherslu á að 

tryggt verði að SIS matið verði einungis notað við mat á þeim hópum öryrkja sem matið 

var gert fyrir og eigi við en svo virðist sem við því verði ekki orðið (Öryrkjabandalag 

Íslands (ÖBÍ), 2010). 

4.1.9 Flutningurinn yfir til sveitarfélaganna 

Það er Velferðarráðuneytið sem ber ábyrgð á opinberri stefnumótun í málefnum 

fatlaðra sem skal gerð í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Sveitarfélögin 

eiga síðan að fylgja þjónustunni eftir (Reykjavíkurborg, e.d; Velferðarráðuneytið, e.d.a). 

Fullorðinsfræðslan er ekki inni í yfirfærslu málaflokksins til sveitarfélaganna samkvæmt 

upplýsingum frá Reykjavíkurborg og atvinnumálin munu fara yfir til Vinnumálastofnunar 

(VMST) sem nú mun sjá um alla hópa samfélagsins þegar kemur að vinnumarkaði 

(Velferðarráðuneytið, e.d.b). Með yfirfærslunni verður til einn ábyrgðaraðili sem heldur 
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utan um meginhluta þjónustunnar í stað margra áður og öryrkjar munu nú sækja sér 

þjónustu á sama stað og hinn almenni borgari „í stað þess að vera settir í sér bás í 

samfélaginu eins og áður“ eins og einn kynningarfulltrúinn orðaði það á fræðslufundi 

um breytingarnar. Fjármagn verður einnig sett í að eyða biðlistum eftir þjónustu og til 

að jafna hana milli sveitarfélaga. Auk þess var talað um að svokölluð NPA þjónusta, sem 

sé orðin algeng á Norðurlöndunum og Svæðisskrifstofurnar hér hafi verið að þróa 

síðustu ár, verði hluti af þjónustu sveitarfélaganna með formlegum hætti (Fræðsla fyrir 

fatlaða og aðstandendur, kynningarfundur, 16. nóvember 2010). NPA gengur í 

meginatriðum út á að sá sem er með örorku skipuleggi eins og hægt er sjálfur þá aðstoð 

sem hann þarf til að geta sinnt sínu daglega lífi (NPA miðstöðin, e.d.).   

Á kynningarfundinum kom fram að 70% af þeim sem hafa verið að fá sérstaka 

þjónustu í kringum Svæðisskrifstofurnar sé fólk sem fellur undir skilgreiningu á 

þroskahömlun, einhverfu og geðfötlun. Þeir sem fylltu þau 30% sem eftir eru tilheyrðu 

síðan þeim sem eru með mikla hreyfihömlun, eru blindir eða með verulega 

heyrnarskerðingu. Aðrir með örorku þyrftu ekki mikla þjónustu og væru því ekki teknir 

með og ekki standi til að það breytist. (Fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur, kynningar-

fundur, 16. nóvember 2010).  

Eins og hér kemur fram er yfirfærslan liður í að samþætta þjónustu við þann hóp sem 

svæðisskrifstofurnar hafa verið að sinna til þessa en ekki er að sjá að hún hafi neina 

sérstaka þýðingu þegar kemur að námi og fræðslu öryrkja eða viðkomandi fræðslusjóði. 

Það eru skiptar skoðanir innan  ÖBÍ  um yfirfærsluna og þar hefur verið ályktað sem svo 

að til að sómi geti talist af henni þurfi m.a. að fullgilda Samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fólks með örorku ásamt því að lagfæra lagaumhverfið með tilliti til þess eins 

og nefnd um fullgildinguna hefur lagt til að verði gert (ÖBÍ, 2010).   

4.1.10  Samantekt á „þörf er á heildarstefnu í málefnum öryrkja“ 

Það sem einkennir það sem hér hefur komið fram er að hið opinbera virðist ekki hafa 

fylgt markvissri heildarstefnu í málefnum öryrkja. Sú þjónusta sem er til staðar virðist 

dreifð án markvissrar tengingar og oft tilviljunum háð. Þarfagreining á þjónustuþörf 

hópsins í heild virðist lítil, ómarkviss og í litlu samstarfi við hagsmunaðila. Þegar kemur 

að námi og fræðslu öryrkja til að styrkja stöðu sína t.a.m. á vinnumarkaði virðist sjóninni 

fyrst og fremst vera beint að þeim hópum öryrkja sem hafa þannig örorku að þeir geta 
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illa, eða ekki, nýtt sér almenna kerfið til að styrkja stöðu sína í samfélaginu. Samkvæmt 

forstöðumanni Fjölmenntar þarf hópurinn virkilega á því að halda en á sama tíma er 

hann aðeins brot af þeim 15.000 manns sem teljast til öryrkja árið 2009. Þjónusta við 

aðra hópa öryrkja á þessu sviði virðist varla vera til staðar nema hjá einstaka aðilum sem 

hafa unnið einangrað hver frá öðrum og lítið upplýsingaflæði verið til staðar.  

Varðandi smíði nýju framhaldsfræðslulaganna var leitað samstarfs við aðila 

atvinnulífsins þar sem mikil reynsla er til staðar þegar kemur að fullorðinsfræðslu. Lögin 

hafa þó mun stærra hlutverki að gegna en því að ná til atvinnulífsins þegar því er einnig 

ætlað að ná til þeirra sem eru utan þess. Í ljósi þess hefði jafnframt verið rökrétt að 

veigamikið samstarf hefði verið haft við þá hópa.  

Væntingar eru uppi um sterkari hag öryrkja í kringum yfirfærslu málefna þeirra yfir til 

sveitarfélaganna. Enn og aftur virðist áherslan þó fyrst og fremst vera á þeim hópum 

sem eru nú þegar að fá einhverja markvissa þjónustu í kerfinu og ekki er að sjá að 

tilfærslan muni breyta stöðu þeirra öryrkja sem ekki hafa markvissan aðgang að námi og 

fræðslu til að styrkja stöðu sína. Til að yfirvöld geti haft yfirsýn yfir málefni þessa hóps 

og unnið að því að mæta þörf einstaklinga fyrir t.d. fræðslu er þörf á markvissri 

þarfagreiningu á fjölbreyttum hóp öryrkja og stefnumótun varðandi málefnið í góðri 

samvinnu við hagsmunaaðila.  
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4.2 Öryrkjar berjast fyrir tilverurétti sínum 

4.2.1 Framfærslan 

Á málþingi HÍ um raunverulega stöðu fatlaðra nemenda í háskólanámi var talað um að 

rétta nálgunin á stöðu öryrkja væri út frá örorku og fátækt. Ástæðan sé sú að það sé 

ekki einungis skerðingin sem slík sem komi í veg fyrir að margir öryrkjar skili sér í nám á 

fullorðinsaldri, heldur fátækt og sú laka samfélagsstaða sem þeir séu í. Umfjöllun 

fulltrúa ÖBÍ um stöðu öryrkja undirstrikaði þessa sýn (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 

2010; Jafnrétti til náms - Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands, 

málþing í HÍ, 5. nóvember 2010). Það var einnig áberandi í umræðu rýnihópanna hvað 

baráttan um að lifa af peningalega og eiga fyrir grunnþörfunum lá þungt á fólki. Þegar 

kom að námi nefndu margir líka hversu dýrt það væri að mennta sig. Nokkur þeirra 

sögðu frá sjálfum sér eða öðrum öryrkjum sem voru yfirleitt í þeirri stöðu þegar þeir 

fóru í eitthvert nám að vera einir í hópnum sem þyrftu að greiða það allt úr eigin vasa. 

Lísa (45 ára, örorka vegna stoðsjúkdóma)  sagðist t.d. hafa mikinn vilja til að mennta sig 

meira og hvernig hún hafi verið að reyna það síðustu ár: 

Ég er búin að vera að taka nokkra einingaáfanga með brúarnemunum og ég 
er alltaf sú eina í hópnum sem  þarf að greiða allt námið að fullu af því að ég 
get ekki fengið neina endurgreiðslu úr fræðslusjóð (rýnihópar, 18. og 25. 
nóvember 2010). 

Framfærsla og takmarkaðar leiðir til að fjármagna nám virðast þannig oft vera 

veigamiklir þættir þegar kemur að stöðu öryrkja.  

4.2.2 Örorka samþykkt sem tímabundið ástand sem krefst samfélagsóvirkni á 
meðan hún varir 

Það virðist oft litið á stöðu öryrkjans sem tímabundið ástand og að á meðan það varir 

eigi einstaklingarnir að vera óvirkir í samfélaginu. Gréta (50 ára, örorka v/ geðröskunar 

og stoðsjúkdóma) sagðist sjá þetta þannig að „þegar maður fer á lífeyri og getur ekki séð 

fyrir sér sjálfur þá er maður ekki lengur virkur þjóðfélagsþegn.“ Hún sagði erfitt að lifa 

undir þessari pressu og upplifa skömm yfir að geta ekki náð sér fljótt á strik. Lísa sagði 

að mælikvarðinn sinn væri sá að geta verið virk á vinnumarkaði og að hann hafi líka 

verið það þegar hún vann veik. Jóna (54 ára örorka v/geðsröskunar) kom með sýn þeirra 



 

53 

sem búa við sveiflu í örorku sinni þegar hún útskýrði að þótt örorka hennar væri óstöðug 

þá væri þó sá stöðugleiki við hana að: 

hún bara er og er komin til að vera. Samt fæ ég ennþá kröfu eftir þessi 
næstum því 20 ár hvort ég ætli ekki að fara að hætta þessu [...]  Ég er mjög 
ósátt við þá nálgun að allt sem fyrir okkur er gert gangi út á að gera okkur 
starfhæf sem fyrst [...]  Það er vond og óréttmæt þessi krafa á okkur sem 
erum á varanlegri örorku sem er ekkert að fara að breytast að það beri að 
útskrifa okkur endanlega af örorkunni og inn á vinnumarkað eða einhverjar 
stofnanir. Eins og við séum bara í þessu ástandi vegna þess að við viljum ekki 
vinna [...]  Ég þekki enga manneskju sem hefur orðið geðveik að eigin ósk.  

Um leið og virkniaðgerðir virðast vera að aukast, við almennar jákvæðar undirtektir, 

er sem það setji jafnframt pressu á þá öryrkja sem eru illa í stakk búnir til að mæta þeirri 

kröfu að geta verið stöðugt virkir eins og á vinnumarkaði (rýnihópar, 18. og 25. 

nóvember 2010). 

4.2.3 Þátttaka án virkni 

Forstöðumaður Fjölmenntar talaði um að fræðslumiðstöðin væri hugsuð sem brú fyrir 

einstaklinga yfir í eitthvað annað en gerði einnig að umtalsefni að þau reikni samt ekki 

endilega með að sjá að t.d. þeir sem eru með mjög miklar skerðingar taki stórstígum 

framförum í þessari merkingu. Fyrir þá snúist þetta frekar oft um aukna lífsfyllingu og að 

þar sé Fjölmennt enn á fínni línu. Gerð sé sú krafa að þau séu undir svipuðum hatti og 

símenntunarmiðstöðvarnar og forstöðumaðurinn sagði þau vilja halda þeim faglega 

staðli þótt þátttakendur skólans séu á breiðu bili. Þau séu því fyrst og fremst 

menntunarúrræði en ekki dagvistun sem tekur á móti fólki af því að það hefur ekkert 

annað að gera. Sumir séu hins vegar með það mikla skerðingu að það megi setja 

spurningamerki við hvort þeim nýtist nám og því sé Fjölmennt e.t.v. frekar dagvist eða 

afþreying fyrir viðkomandi einstakling þar sem mælikvarðinn er e.t.v. einungis sá að fá 

viðkomandi til að brosa. Mörkin um hvað er menntun, eða endurhæfing og hvað er 

félagslegt úrræði séu því oft mjög óljós. Með nýju lögunum um framhaldsmenntun þurfi 

hins vegar allar símenntunarmiðstöðvar að sækja sér vottun ef þær vilja starfa eftir þeim 

og taldi hann að það geti verið stað eins og Fjölmennt mjög til framdráttar í þeirri 

hugmyndafræði að vilja líta fyrst og fremst á sig sem menntunarúrræði (forstöðumaður 

Fjölmenntar, viðtal, 27. október 2010). 
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4.2.4 Mikilvægi  skilnings og stuðnings   

Það kom skýrt fram í þessu verkefni hvernig einstaklingar sem eru t.d. að reyna að fóta 

sig inn í nám eftir langt hlé þurfa að fá sérstakan stuðning til þess. Fulltrúi ÖBÍ sagði: 

Það á ekki síst við ef fólk hefur líka verið að glíma við veikindi eða afleiðingar 
slysa eða hefur einhverra hluta vegna ekki verið í virkni um lengri eða 
skemmri tíma [...] það er svo stórt skref fyrir marga að fara aftur í nám og 
enn stærra jafnvel fyrir þá sem tilheyra svona jaðarhópum eins og svo oft er 
með öryrkja og það leiðir oft bara til niðurbrots hjá einstaklingum [...] Það er 
svo mikilvægt að draga úr því að fólk þurfi að taka þessi skref eingöngu á 
eigin krafti. 

Fulltrúinn bætti við að fólk sem er búið að vera á örorku í einhvern tíma og hefur ekki 

verið í neinum úræðum hætti til að einangrast og sé ekki að nýta sér þjónustu nein 

staðar frá svo erfitt sé að meta stöðu þeirra eða veita þeim viðeigandi stuðning. Staðir 

eins Hringsjá séu mikilvægur stuðningur fyrir einstaklinga í þessari stöðu og eins að fólk 

fái áframhaldandi stuðning eftir slíka hæfingu þar sem hætt er við að ekkert taki við. Sá 

stuðningur gæti t.a.m. komið frá fræðslusjóði sem væri þá byggður upp með þarfir 

þessara hópa í huga. Starfsmenn ÖBÍ töldu að mikilvægast að leggja í þá vinnu að hugsa 

fyrir heildarþörf þessa hóps og samtvinna þjónustuna við hann. Þeir sögðu atvinnumál 

öryrkja líka mjög samofin öllum þessum þáttum (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). 

Það kom einnig skýrt fram í rýnihópunum hversu mikið virðist vanta upp á 

markvissan stuðning og skilning á að mæta fólki út frá þeim takmörkunum sem skerðing 

þeirra setur þeim. Lísa lýsti því hvernig ekki er reiknað með þátttöku hennar í 

samfélaginu og hvernig hún hefur haldið sér gangandi t.d. með því að taka að sér 

verkefni fyrir Rauða krossinn: 

Þessi tíu ár sem ég hef verið öryrki hefur aldrei verið neitt fyrir mig í kerfinu 
sem hjálpar mér að taka þátt [...]  Ég er alltaf að reyna að finna mér verkefni, 
annars myndi ég hreinlega bilast [...] Auðvitað er ástandið svolítið skrýtið í 
samfélaginu núna og margir sem hafa ekki vinnu. Ég skil alveg að 
Vinnumálastofnun taki þá sem eru á atvinnuleysisbótum fram yfir mig. En 
um leið líður mér líka eins og algjörum aumingja [...] Ég fer samt alltaf í þann 
gírinn að líta þannig á að aðrir eigi meiri rétt en ég. Ég veit ekki hvers vegna. 
Ég er öryrki, þau eru atvinnulaus, kusu þetta ekki. 

Hér er eins og Lísa gangast við því hlutverki að réttur hennar eigi að vera minni en 

annarra þar sem hún er öryrki. Um leið ber á togstreitu hjá henni yfir því hlutverki og 

vilja til að halda sér virkri. Hún talaði m.a. um að það þurfi að vera til einhver skrifstofa 
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þar sem hún geti fengið upplýsingar og aðstoð um leiðir til að auka möguleikana sína. 

Hún sagðist ekki upplifa TR sem þannig stað og aðrir í hópnum samsinntu henni í því  

(rýnihópar, 18. og 25. nóvember 2010). 

4.2.5 Algeng saga um brotna skólagöngu 

Í heildina voru öryrkjarnir í rýnihópunum með lágt menntunarstig. Margir voru með 

eitthvert nám umfram grunnskólapróf, flestir á framhaldsfræðslustigi, án þess að hafa 

tekið stúdentspróf. Tvær kvennanna höfðu komið að háskólanámi, önnur mjög stutt en 

hin hafði stundað tvenns konar háskólanám án þess að klára. Rúmlega helmingur 

hópsins hafði fengið starfs- og námsendurhæfingu, sem tekur yfirleitt þrjár annir, sem 

þau sögðu öll að hefði nýst þeim vel upp á líðan og aukna þátttöku þótt hún hafi ekki 

skilað þeim öllum inn á vinnumarkaðinn aftur þegar rannsóknin fór fram en ein í 

hópnum var komin með fasta vinnu. Þau eru öll búsett á svæði þar sem atvinnuleysi er 

mikið og óvissa var hjá sumum þeirra um hvað væri framundan hjá þeim. Flest þeirra 

sem voru með örorku á geðsviðinu sóttu sér stuðning með því að mæta markvisst í 

dagskrá hjá Geðræktarmiðstöð og mörg þeirra tóku líka þátt í stuttri námsleið sem er 

hugsuð sem skref í endurhæfingu.  

Þegar talið barst að áhuga og aðgengi að námi höfðu flestir einhvern áhuga á að 

mennta sig meira og sumir mjög mikið. Þau tengdu það oft bæði námslega þættinum og 

líka félagslegri virkni. Það sem einstaklingarnir virtust hins vegar flestir eiga sameiginlegt 

var saga um brotna skólagöngu í æsku, oft vegna sértækra námsörðugleika sem ekki var 

tekið á við þá. Flest þeirra fóru þá leið að hætta í skóla um leið og þau máttu og fara að 

vinna og mörg þeirra höfðu ekki treyst sér til að reyna aftur við nám. Birna (30 ára,  

örorka v/geðröskunar og misþroska) sagði að  pabbi hennar hafi boðist til að borga fyrir 

hana nám í framhaldsskóla: 

Ég afþakkaði það og sagði honum að það væri út af því að ég vildi fara að 
vinna. [...] Nei, ég gat aldrei sagt hver raunverulega ástæðan var [...] eins 
hvað það var erfitt með stærðfræðina [...]  Allt þetta sem fylgdi því að sitja á 
skólabekk var bara svo skelfilegt. 

Anna (42 ára, örorka v/ geðröskunar og stoðsjúkdóma) sem er einungis búin með 

skyldunám sagði að sér hafi alls ekki gengið illa í skóla: 



 

56 

Mér gekk mjög vel, fyrir utan stærðfræði [...] Það sem stoppaði mig að fara í 
framhaldsskóla var stærðfræðin og ég er farin að hugsa um að láta greina 
hvort ég sé með einhverskonar blindu vegna talna. Ég á tvítuga dóttur sem 
er nákvæmlega eins, gengur vel í öllu nema stærðfræði. 

 Önnu fannst frekara nám ekki koma til greina fyrir sig út af þessu. Hún sagði að 

systur hennar væru mikið menntaðar, ein þeirra meira að segja prófessor og hún viti 

alveg að hún geti lært en samt hafi hún aldrei haft trú á sér varðandi nám. Flestir í 

rýnihópunum áttu sögu í þessum dúr þegar kom að skólagöngunni. Fjóla (45 ára, örorka 

v/geðröskunar og stoðsjúkdóma) sagði t.d. frá því að hún hafi áttað sig á því í gegnum 

þá reynslu að eiga barn sem er með ofvirkni og athyglisbrest að hún hefði sjálf aldrei 

fengið greiningu en væri án efa með slíkt líka. Það greindi hún ekki síst í gegnum það að 

hún er á geðröskunarlyfjum í dag sem hafa einnig þau áhrif að í fyrsta sinn á ævinni 

upplifi hún að það sé ekki allt á fullri ferð í höfðinu á henni. Það eru ekki nema þrjú ár 

síðan Hanna (28 ára, örorka v/ geðröskunar og stoðsjúkdóma) fékk þá greiningu að hún 

væri með les- og talnablindu auk þess að vera með ADHD á háu stigi. „Ég var orðin 25 

ára gömul þegar ég fékk loks skýringu á hvers vegna mér hafi gengið svona illa í skóla 

sem barni og unglingi“ sagði hún.  

Hanna talaði um óttann við að mistakast og líka Gréta sem sagði: „þú vilt fá menntun 

til að komast út á vinnumarkaðinn til að standa þig og sjá fyrir þér, en getur vantað 

sjálfstraustið og einbeitinguna“ bætti hún við. Ester (38 ára, örorka v/geðröskunar) 

talaði á svipuðum nótum: „stærsta hindrunin núna er samt líklega að þora að koma sér 

út úr húsi, þú veist, vera innan um fólk og þora að tala við fólk, segja eitthvað.“ Dóra (23 

ára, örorka v/geðröskunar og misþroska) sagðist myndi gera allt til að fara aftur í skóla, 

sér líði vel þar, hafi gaman að því að læra og gangi það alveg ágætlega eftir að hún fór 

að fá stuðning. „Það er helst að það vanti stundum upp á einbeitinguna,“ sagði hún.  

Út frá þessu kemur ekkert sérstaklega á óvart að þátttakendur rýnihópanna nefndu 

flestir ekki einungis lélegan fjárhag sem þátt sem letti þau til náms heldur lögðu mikla 

áherslu á lítið sjálfstraust, félagsfælni og hræðslu við að mistakast. Markviss stuðningur 

virðist því vera mikilvægur þegar kemur að því að styðja allavega einhverja öryrkja til 

samfélagþátttöku. Það sem skiptir máli fyrir marga í þessari rannsókn er stuðningurinn 

við að byggja upp trú á að þau geti stundað nám og haft úthald í það, auk aðstoðar 

varðandi sérstækra námsörðugleika (rýnihópar, 18. og 25. nóvember 2010). 
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4.2.6 Öryggið sem felst í að eiga rétt í stéttarfélagi 

Jóna benti á að það sé alveg sama hvað þau séu búin að vinna lengi þegar þau veikjast, 

þau missi öll réttindi í stéttarfélagi og það sé ekki til neinn sjóður fyrir þau. Anna og Nína 

(40 ára, örorka v/stoðsjúkdóma) hafa verið í VR og nýta þann rétt sinn að greiða áfram í 

félagið eftir að þær voru metnar til örorku. Anna talaði um að það skipti hana miklu máli 

að geta gert þetta og það gefi henni ákveðið öryggi „eins og bara það eiga möguleika á 

að leigja mér sumarbústað“ sagði hún. Nína sagðist hafa borgað í félagið í nokkur ár og 

geri það til að halda réttindum, en ekkert sérstaklega til að vera hluti af samfélaginu. 

Hún benti á ýmsa kosti við þetta: 

Ég var til dæmis að hugsa um að fara í nám í Háskólastoðum í fyrra. Það 
kostaði 110 þúsund krónur og ef ég hefði farið þá hefði ég átt rétt á 55 
þúsund krónum í styrk frá félaginu [...] Maður er svolítið að baktryggja sig 
fyrir kannski einhverjum áföllum líka með því að greiða áfram í sjóðinn [...] 
svo mörg réttindi sem maður er ekkert að spá í t.d. útfararsjóður. 

Fæstir í rýnihópunum höfðu vitað af þessum möguleika og margir þeirra sögðust geta 

hugsað sér að gera þetta til að auka réttindi sín. Lísa var sú eina sem hafði leitað eftir 

námsstyrkjum til Smfr „ég fékk ekki einu sinni svar þaðan“ sagði hún.  Hin vissu almennt 

ekki að þau ættu rétt á námsstyrkjum þaðan. Lísa sagðist líka hafa leitað eftir 

námsstyrkjum í gegnum ÖBÍ án árangurs. Sumir þátttakendanna sögðust hins vegar fá 

aðstoð félagsþjónustunnar við að greiða niður greiningar og sögðust meta það mjög, 

þær séu mjög dýrar (rýnihópar, 18. og 25. nóvember 2010). 

4.2.7 Mikilvægi sjóðs tengdan námi og/eða aukinni samfélagsþátttöku  

Eins og áður hefur komið fram lögðu fulltrúar ÖBÍ mikla áherslu á að til þyrfti að vera 

sjóður fyrir öryrkja sem væri sambærilegur þeim sem launamenn hafa aðgang að í 

gegnum stéttarfélög. Fulltrúarnir lögðu líka áherslu á að ef slíkur sjóður yrði myndaður, 

hvort sem er út frá séreignarétti eða öðru fyrirkomulagi, þá þurfi að útvíkka hugmyndina 

enn frekar eins og stéttarfélögin gera. „Þau eru ekki eingöngu með fræðslu- eða 

símenntunarsjóði heldur líka alls kyns styrktar- og sjúkrasjóði. Það er eitthvað sem 

öryrkja vantar sárlega“ sagði annar fulltrúinn og því þurfi að samtvinna þessa þætti, ekki 

eingöngu menntamálin heldur vinna að heildarpakka utan um alla þá þætti sem styrkja 

einstaklinginn í að auka lífsgæði sín: 
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Þótt menntun sé mikilvæg þá eru hinir þættirnir eitthvað sem liggja þyngra á 
mörgum [...] Ef fólk hefur ekki pening til að komast í sjúkraþjálfun eða kaupa 
gleraugu eða heyrnartæki þá er örugglega ekki mikið pláss fyrir 
menntunarhugleiðingar hjá þeim [...]  ástandið er svo slæmt núna að margir 
sem sækja tómstundastarf hjá Sjálfsbjörgu eru farnir að sleppa hressingunni. 
Það eru einfaldlega engir peningar til. 

Fulltrúinn sagði allt þetta vera forsendu þess að vera í námi og þættir sem þurfi að 

yfirstíga fyrst. Samkvæmt velferðarkerfinu ætti TR að sinna þessum stoðþáttum en 

fulltrúarnir sögðu þá í ólestri, að stöðugt væri verið að breyta lögum varðandi 

grunnþættina og tekjutengja stöðugt meira alla læknishjálp og stoðþjónustu. Sú 

tekjutenging þurfi ekki að tengjast launum heldur allskyns vöxtum og verðbótum og 

þvílíku. Þetta komi sér oft illa fyrir þá sem eru háðir stoðþjónustu eins og t.d. sjúkra-

þjálfun (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). Hugmyndin um sjóð í líkingu við þá sem 

launamenn hafa átti einnig mikinn stuðning í rýnihópunum en eins og hjá fulltrúum ÖBÍ 

tengdu einstaklingarnir þá ekki við nám eingöngu heldur almenna samfélagsþátttöku. 

Helsta kostinn við svona sjóð töldu öryrkjarnir almennt þann að fá utan um sig 

samskonar umgjörð og aðrir samfélagsþegnar. Jóna benti á að þau fái, sem öryrkjar, 

10.000 kr. á ári í orlof og það væri hægt að gera meira úr því undir svona fyrirkomulagi. 

Hanna var ákaflega hrifin af hugmyndinni um svona sjóð og orðaði það svona: 

Vá, já,  það yrði æðislegt [...] maður myndi bara upplifa sig eins og aðra í 
samfélaginu og hætta að skammast sín [...] hefði líka svona öryggisnet í 
kringum sig og fengi meira sjálfsöryggi og þá myndi maður líka lokast minna 
af heima og komast inn í nýja hópa (rýnihópar, 18. og 25. nóvember 2010). 

4.2.8 Sýn öryrkja á hvernig byggja á upp sjóð í kringum öryrkja 

Fulltrúum ÖBÍ fannst góð og raunhæf hugmynd að hafa einn sjóð fyrir alla landsmenn í 

líkingu við þá sem stéttarfélög hafa, en ekki sjóð sérmerktan öryrkjum. Í slíkum sjóði 

væri gott að hver og einn gæti myndað séreign sem hann síðan ráðstafaði að eigin vild. 

Þeir settu hinsvegar stórt spurningarmerki við að einstaklingar sem oft ættu jafnvel ekki 

fyrir framfærslu þyrftu sjálfir að leggja út fyrir sínum hlut í slíkan sjóð, eins og 

launamenn gera. rökrétt að þar sem lífeyririnn kemur frá ríkinu ætti þessi upphæð 

a.m.k. að hluta til að koma þaðan (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). Einum 

þátttakanda í rýnihópunum fannst að svona sjóður ætti að vera sérmerktur öryrkjum en 

aðrir höfðu enga sérstaka skoðun á því en allir töluðu um að uppbyggingin þyrfti að vera 

svipuð og hjá stéttarfélögunum. Öryrkjunum fannst sanngjarnt að þau myndu greiða 
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ákveðið gjald af örorkunni í sjóðinn og að TR, ríkið eða sveitarfélögin myndu greiða á 

móti þar sem ekki er atvinnurekandi til að gera það. Þeim fannst flestum hins vegar sú 

tæplega 4.000 kr. lágmarksupphæð sem VR setur upp hjá sér of hátt viðmið fyrir þeirra 

fjárhag, þau muni um hvern þúsundkall. Flestir nefndu að um helmingurinn af 

upphæðinni væri viðráðanlegt og sanngjarnt. Það myndi gera um 2.000 kr. á mánuði á 

núvirði á móti mótframlagi. Nínu fannst mikilvægt að þeirra framlag væri tekið beint af 

örorkunni. „Maður myndi ekki finna svo mikið fyrir því og ef við værum á launum 

hefðum við ekkert val um það“ sagði hún. Það virtist áberandi létt yfir rýnihópunum við 

þessa umræðu (rýnihópar, 18. og 25. nóvember 2010). 

4.2.9 Sýn Mennta- og menningarmálaráðuneytisins á fræðslusjóði fyrir öryrkja 

Samkvæmt sérfræðingi Mennta- og menningarmálaráðuneytisins hafa ekki verið uppi 

vangaveltur um það innan þess að koma upp einhverskonar séreignarsjóð eða 

stuðningsafli fyrir öryrkja í líkingu við það sem stéttarfélögin hafa fyrir launafólk. Ef 

slíkur sjóður kemur á dagskrá taldi sérfræðingurinn ekki tímabært að svara því hvort 

hann myndi falla undir FA eins og sjóðir launamanna og vera af sama meiði og þeir. 

Hann gat þess að Fjölmennt sé með fast framlag frá Ríkinu og að það séu mikil peningar 

sem séu þannig fráteknir fyrir þann hóp. Þeir séu m.a. notaðir til að greiða niður 

námsleiðir hjá þeim hópnum sem tilheyra miðstöðinni og þannig sé þeim tryggt ákveðið 

fjármagn í framhaldsfræðslu sem sé samsvarandi því sem launamenn eiga rétt á hjá 

stéttarfélögum. Ef Fjölmennt muni renna undir FA í framtíðinni þannig að sá fræðsluaðili 

verði yfir starfseminni þá hljóti að koma upp sú spurning hvað verði þá um þær 

fjárhæðir sem eru eyrnamerktar Fjölmennt í dag. Velta þurfi upp hvort þær fari þá inn í 

heildarpakkann eða verði áfram tryggðar þessum hóp svo hann verði aldrei undir í 

framhaldsfræðslu. Starfsmaðurinn sagði að Ráðuneytið myndi allavega vilja sjá öllum 

hópum öryrkja tryggður þessi réttur og það þurfi að hugsa það inn í heildarmyndina: 

Ef það eru öryrkjahópar sem eru hvort eð er að sækjast eftir þjónustu fram-
haldsfræðslunnar en geta ekki notið hennar vegna þess að þeir þurfa að 
borga hana að fullu þá er tómt mál að tala um að bjóða upp á þjónustuna 
fyrir hópinn. 

Sérfræðingur Ráðuneytisins sagði þó ekki á stefnuskrá Ráðuneytisins að fylgja þessu 

eftir með markvissum hætti heldur sá hann fyrir sér að þessir hópar eigi eftir að koma 
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meira inn í framhaldsfræðsluna eftir því sem hún þróast áfram (sérfræðingur Mennta- 

og menningarmálaráðuneytisins, viðtal, 24. nóvember 2010). 

4.2.10  Samantekt á „Öryrkjar berjast fyrir tilverurétti sínum“ 

Það virðist eiga við að staða margra öryrkja sé lakari en heildarinnar þegar kemur að 

fjárhag og samfélagsþátttöku og að hópurinn sem slíkur sé í baráttu fyrir tilverurétti 

sínum. Þá virðist vera sú krafa í loftinu að örorka sé tímabundið ástand sem skapar álag 

fyrir þá einstaklinga sem hafa ekki tök á að standa undir þeirri kröfu. Á sama tíma virðist 

vera lítið um stuðning og úrræði til að byggja fólk markvisst út í samfélagið auk þess sem 

allir öryrkjar eru ekki á leið á vinnumarkað eða í samfellda virkni. Margir einstaklinganna 

í þessari rannsókn eiga sögu um brotna skólagöngu og fulltrúar öryrkja tala um nauðsyn 

stuðnings  til að draga úr því að fólk þurfi að treysta eingöngu á eigin úrræði og úthald 

þegar kemur að því að byggja sig upp er kemur að námi og starfi í samfélaginu eftir 

veikindi eða slys. Þörf virðist því vera á markvissum stuðningi og sjálfseflingu til að 

auðvelda þeim öryrkjum sem þurfa að finna sinn eigin mátt og megin.  

Það kom fram að þeir öryrkjar í rýnihópunum sem hafa aðgang að stéttarfélagi finna í 

því öryggi og það er greinilega grundvöllur fyrir sjóði í líkingu við þá sem stéttarfélögin 

hafa meðal öryrkjanna, auk þess sem fulltrúar ÖBÍ leggja mikla áherslu á að slíkan sjóð 

vanti. Hann þurfi að ná yfir fleiri þætti en þá sem tengjast námi öryrkja og hafa það 

hlutverk að samþætta þjónustu við hópinn. Yfirvöld virðast ekki hafa velt fyrir sér 

hugmyndinni um fræðslusjóð fyrir þennan hóp og líklegt er að álykta út frá því sem 

fulltrúi Mennta- og menningarmálaráðuneytisins hafði um þetta að segja að lítið muni 

gerast í þessa átt nema að fulltrúar öryrkja taki af skarið til að koma slíku ferli af stað. 

Það komu fram skiptar skoðanir á því  í hvaða formi svona sjóður ætti að vera og hvernig 

öryrkjarnir sjálfir koma að fjármögnun hans. Slíkt yrði væntanlega útfært nánar í 

samvinnu þeirra sem að slíkum sjóði kæmu, fulltrúum öryrkja og yfirvalda hvort sem það 

væri frá Ráðuneyti, sveitarfélögum eða TR eins og nefnt var. Ekki var minnst á aðkomu 

aðila vinnumarkaðarins við uppbyggingu slíks sjóðs í umfjölluninni. 
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4.3 Það gerist eitthvað þar sem athyglinni er beint    

4.3.1 NPA miðstöðin er hugsuð út frá hugmyndinni um algilda hönnun  

Gott dæmi um það hvernig hugmyndafræðin um algilda hönnun er að ná fótfestu hér á 

landi er þjónusta eins og sú sem NPA heldur utan um. NPA stendur fyrir notendastýrða, 

persónulega aðstoð eins og áður hefur komið fram og markmið miðstöðvarinnar er að 

halda utan um slíka þjónustu við einstaklinga með örorku. Aðstoðin er skipulögð af þeim 

sjálfum, á þeirra eigin forsendum, þar sem einstaklingarnir sjálfir ákveða einnig hverja 

þeir ráða sem aðstoðarmenn og við hvaða aðstæður. Sem dæmi um þá þjónustumögu-

leika eru taldir upp þættir eins og að: 

Klippa runnana í garðinum, moka snjó, fara út með hundinn, fara í búðir, 
baka fyrir jól, fara í bíó, vera í skóla eða vinnu, fara á námskeið, fara í 
sumarfrí, skipta um bleiu á barnabarninu, fara með barninu á fótbolta-
æfingu, taka þátt í garðhreinsunardeginum með nágrönnunum, undirbúa 
samkvæmi heima, fara í sturtu, gera við hjólastólinn, opna rauðvínsflösku, 
bóna bílinn, fara í sumarbústaðinn, fara á fætur, vera á ströndinni (NPA 
miðstöðin, e.d.). 

Þeir sem nýta sér starfsemi NPA geta sótt um beingreiðslur frá ríkinu og miðstöðin 

aðstoðar þá sem það kjósa til að sækja um slíkar greiðslur auk þess sem þeir sem hana 

fá geta einnig fengið aðstoð og ráðgjöf hjá NPA við að standa að starfsmannamálum og 

jafningjafræðslu auk þess sem aðstoðarmenn fá þjálfun í því starfi. NPA byggir á 

hugmyndafræði um sjálfstætt líf, þannig að fólk með örorku hafi kost á að taka fullan 

þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. NPA uppfyllir skilyrði til aðildar að Evrópu-

samtökum um sjálfstætt líf og byggir á þeim tveimur þáttum að fatlað fólk hafi fulla 

stjórn á þeirri aðstoð sem það telur sig þurfa og því að það njóti jafnréttis og taki þátt í 

samfélaginu eins og aðrir borgarar þess. Miðstöðin hefur t.a.m. auðveldað mjög þeim 

einstaklingum sem þurfa mikla aðstoð að sækja háskólanám (NPA miðstöðin, e.d.). 

Þannig má sjá sem hugmyndafræðin í kringum algilda hönnun skili árangri þegar kemur 

að viðhorfum til öryrkja.  

4.3.2 Þróun yfir í nýja hugsun varðandi skjólstæðinga Fjölmenntar 

Fram kom í viðtalinu við forstöðumann Fjölmenntar þegar kemur að þeim 

skjólstæðingum sem sækja þangað þjónustu að það hafi orðið stórstígar framfarir þegar 

kemur að viðhorfi. Mikil áhersla hafi verið lögð á samfélagslega þátttöku í starfi 
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miðstöðvarinnar frá upphafi og að bjóða öryrkjum upp á samskonar námskeið og 

námsleiðir og aðrar símenntunarstöðvar eru að bjóða upp á. Það sé tekið mið af hinu 

almenna og því að þessi hópur geti smám saman fært sig þangað yfir þannig að 

Fjölmennt sé einhverskonar millistig sem hugsanlega verði á endanum hægt að leggja 

niður. Í nýrri skipulagskrá miðstöðvarinnar, sem er í smíðum, er þannig gengið út frá því 

að þeir sem sækja þjónustu miðstöðvarinnar nýti námsframboð og læri á sama stað og 

aðrir fullorðnir og út frá því að stuðlað verði að því að símenntunarmiðstöðvarnar bjóði 

upp á námsframboð og aðstöðu sem hentar þessum hóp: 

Markmiðið er að athuga alltaf fyrst hvort nám í almenna kerfinu henti áður 
en farið er að skipuleggja námsleið fyrir þennan hóp“ *...+  framtíðarhlutverk 
Fjölmenntar mun þá frekar verða það að veita ráðgjöf inn á símenntunar-
miðstöðvarnar varðandi sína skjólstæðinga en að miðstöðin sem slík þjónusti 
hópinn 

sagði forstöðumaður Fjölmenntar. Hann sagði það jafnframt mikla breytingu frá því sem 

var þegar þessi hópur öryrkja fékk enga fullorðinsfræðslu og þegar hún tók að myndast, 

var hópurinn hafður út af fyrir sig án tengsla við annað nám í fullorðinsfræðslu. 

Forstöðumaðurinn segir þetta líka nýja hugsun fyrir nemendahópinn:  

Áður var nálgunin sú að hópurinn væri svo sérstakur að það þyrfti alveg 
sérstakar aðferðir við að kenna honum og að það þyrfti sérfræðinga til að 
sinna því [...] það þurfi ekkert síður að hvetja starfsfólkið sem kom að 
menntuninni og þjónustunni en aðstandendur eða starfsfólk símenntunar-
miðstöðvanna og einstaklingana sjálfa til að taka þetta skref [...] núna er 
hugmyndafræðin sú að þessi hópur geti fengið námskeið sem aðrir borgarar 
eru að stunda sem þýðir að fólk á að geta fengið stuðning til að taka þátt í 
almennu námskeiði þótt hitt sé líka alveg algengt að við skipuleggjum 
sérstök námskeið með þennan ákveðna hóp í huga.  

 Í það heila hefur því mikið gerst frá árinu 2002 í menntunarmálum þess hóps sem 

Fjölmennt og starfsemin vaxið hratt áttina að símenntunarhugmyndafræðinni. 

Samkvæmt viðtalinu fór fyrsti einstaklingurinn frá miðstöðinni á almennt námskeið hjá 

Mími, símenntun árið 2005. Það þróaðist yfir í að Símenntunarmiðstöðvarnar 

skipuleggja nú námskeið fyrir þennan hóp með sérstökum fjárstuðningi frá Fjölmennt 

eða að miðstöðin leggur til fjármagn í þann stuðning sem viðkomandi þarf til að geta 

tekið þátt í  almennri námsleið. Símenntunarmiðstöðvunum er látið eftir að útfæra það 

nánar hver á sínu svæði. Haustönn 2010 voru 130 manns í námi hjá hinum og þessum 

stofnunum með stuðningi frá Fjölmennt. Sýn forstöðumannsins á þróunina er í þá átt að 
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t.d. þeir sem eru með þroskahömlun og stunda nám af starfsbrautum komi til með að 

geta átt möguleika á frekara námi eftir að því lýkur. Sú þörf hafi myndast núna eftir að 

starfsbrautirnar hafi verið til staðar í nokkur ár. Það séu biðlistar í atvinnu með stuðningi 

og ekkert annað sé í boði fyrir þennan hóp eftir að námi af starfsbraut lýkur nema eitt 

og eitt námskeið. Hann segir að nú þegar sé farin af stað samvinna á milli Fjölmenntar 

og FA upp á samlegðaráhrif í gerð brauta og námskráa fyrir þá hópa sem Fjölmennt 

sinnir með þá hugsun að baki að halda utan um hópana eins og þarf um leið og þróuð er 

samfella fyrir þá í námi eftir framhalds¬skólanám. Væntingarnar til nýju framhalds-

fræðslulaganna eru þær að geta horft á skjólstæðinga Fjölmenntar fara enn frekar en 

áður inn í hið almenna kerfi þannig að öryrkjar séu eins áberandi og aðrir í samfélaginu á 

öllum sviðum eins og hægt er þótt svo að það verði um leið að mæta þeim 

einstaklingum með þá sérhæfingu sem þarf. Það sé stofnanna eins og Fjölmenntar að 

finna út úr því um leið og hún verði samstíga öðrum menntastofnunum í framhalds-

fræðslu í almenna kerfinu: 

Það verður alltaf þannig að einhverjir hópar þurfa að taka fyrstu skrefin inn á 
almenna markaðinn í gegnum Fjölmennt [...] ég sé alveg fyrir mér að við 
höfum yfir að skipa sérfræðingum sem geta farið með sérhæfð námskeið 
eða ráðgjöf inn á símenntunarmiðstöðvarnar eins og t.d. hvernig hentar 
einhverfum best að læra og komið til stuðnings á þann hátt. Ég sé samt ekki 
fyrir mér að öll kennsla falli niður því við það myndi stofnunin strax tapa 
niður mikilli þekkingu sem kemur með kennslunni sjálfri [...] svona sé ég 
þetta núna þótt sýnin geti líka verið orðið önnur eftir fimm ár.   

Þannig mátar forstöðumaðurinn hóp Fjölmenntar við nánustu framtíð á hátt sem ekki 

hefði verið hugsanlegt fyrir aðeins fáeinum árum og sýnir fram á hvernig viðhorfin hafa 

gjörbreyst til þroskahamlaðra og fjölfatlaðra öryrkja (forstöðumaður Fjölmenntar, viðtal, 

27. október 2010).     

4.3.3 Þróun símenntunar og fullorðinsfræðslu 

Eins og fram hefur komið voru það aðilar atvinnulífsins sem leiddu vinnuna í kringum 

nýju framhaldsfræðslulögin. Verkalýðshreyfingin, í samvinnu við atvinnulífið, hefur til 

þessa haft forystu í uppbyggingu og þróun símenntunar og fullorðinsfræðslu í landinu og 

árið 2007 fóru talsmenn ASÍ að leggja aukna áherslu á að vænlegasta leiðin til að koma 

fólki af lægstu töxtunum á vinnumarkaði væri sú að auka menntun þess og þjálfun. 

Áherslan á að fá hið opinbera til þátttöku í framhaldsfræðslunni var liður í því 



 

64 

(Alþýðusamband Íslands (ASÍ), 2007). Lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda var breytt á síðasta ári á þá vegu að atvinnurekendum er ekki lengur 

valfrjálst að greiða fyrir starfsfólk sitt í fræðslusjóði atvinnulífsins, heldur eru 

samningsbundin gjöld í fræðslusjóðina orðin að skyldu. Áður hafði atvinnulífinu verið 

gert að skyldu að greiða til sjúkra- og orlofssjóða  í gegnum þessi lög en nú nær sú skylda 

því einnig til fræðslusjóða. Því er endanlega búið að festa fræðslusjóði fyrir launafólk í 

sessi (nr. 55/1980 með síðari breytingum, 11. júní 2010). Nýju lögin um 

framhaldsfræðsluna voru síðan stór tímamót í málefnum fullorðinsfræðslunnar. 

Fræðslusjóður FA hefur samkvæmt nýju fræðslulögunum það hlutverk að stuðla að því 

að til séu viðeigandi námstækifæri fyrir einstaklinga með stutta formlega skólagöngu að 

baki. Jafnframt er það hlutverk sjóðsins að taka þátt í að skapa skilyrði fyrir því að 

einstaklingar geti nýtt sér slík námstækifæri (lög um framhaldsfræðslu). Í dag eru það 

ASÍ, SA og Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) sem koma að FA ásamt Mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, e.d.b).  

Með því að yfirvöld eru komin með lögbundið hlutverk inn í fræðslusjóð atvinnulífsins 

með lögunum um framhaldsfræðslu og skilgreind starfsemi hans á nú ekki einungis að 

ná til atvinnulífsins, heldur einnig til hópa utan þess, hefur hlutverk sjóðsins verið 

útvíkkað mikið frá því sem áður var. Í lögunum segir m.a. að framhaldsfræðslu skuli 

miða við þarfir einstaklinga til virkrar þátttöku í samfélaginu, þarfir fyrirtækja og 

atvinnulífs (lög um framhaldsfræðslu). 

4.3.4 Mikilvægi nýju framhaldsfræðslulaganna 

Þegar kemur að hinu opinbera er nýju framhaldslögununum ætlað að fylla skarð í laga-

umhverfi íslenska menntakerfisins en frá árinu 1996 hafa ekki verið í gildi lög um 

framhaldsfræðslu í landinu á sama tíma og mikil fullorðinsfræðsla hefur farið fram í 

gegnum símenntunarmiðstöðvarnar. Einnig eiga lögin, eins og segir hér á undan, að 

stuðla að vexti almenns menntunarstigs þar sem einstaklingar með stutta formlega 

skólagöngu fá frekari tækifæri til að afla sér menntunar. Þá eru lögin lokaáfangi í þeirri 

heildarendurskoðun á lagaumhverfi íslensks menntakerfis sem byggist á því að 

einstaklingar hafi tækifæri til náms alla ævi (Katrín Jakobsdóttir, 2010). Það hefur komið 

fram áður að e liði laganna var bætt inn í frumvarpið á seinni stigum þess til að þau 

samræmdust heildarendurskoðun menntakerfisins. Með því átti að tryggja að lögin 
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næðu einnig til öryrkja auk annarra hópa sem til þessa hafa ekki haft sömu tækifæri og 

aðrir til þátttöku í t.a.m. framhaldsfræðslu. Eins og einnig hefur komið fram er 

ósamræmi í lögunum og ekki skýrt hvernig þessu verður fylgt eftir. Þó er, eins og 

sérfræðingurinn í Mennta og –menningarmálaráðuneytinu orðaði það, einungis það að 

fá e liðinn þarna inn nýtt skref í réttindamálum hópa utan vinnumarkaðar þegar kemur 

að fullorðinsfræðslu (sérfræðingur Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, viðtal, 24. 

nóvember 2010).  

Það er á ábyrgð Mennta- og menningarmálaráðherra að móta stefnuna í 

framhaldsfræðslunni í samráði við hagsmunaaðila og bera ábyrgðina á málefnum 

fræðslusjóðsins. Í Ráðuneytinu er talið mikilvægt að samfélagið taki þátt í 

framhaldsfræðslu og leggi til hennar fjármagn. Sem rök fyrir því eru lögð fram þau 

mannauðsrök sem snúast um að efla lífsgæði þeirra sem sækja sér aukna fræðslu og 

menntun, þau lýðræðisrök sem snúa að því mikilvægi að ávallt sé unnið að því að 

endurnýja undirstöðuþekkingu almennings og þau jafnræðisrök að mikilvægt sé að bilið 

sem er í menntakerfinu sé minnkað með því að styrkja framhaldsfræðslu. Þá er tekið 

fram af Ráðuneytinu að í raun sé verið að lögbinda þau framlög ríkisins sem hafa verið 

reidd fram í framhaldsfræðslu á undanförnum árum og styrkja lagarammann í kringum 

það. Þar er sú trú að með lögunum sé lagður grunnur að heildstæðu kerfi framhalds-

fræðslu þar sem einstaklingum er veittur stuðningur óháð stéttarfélagsaðild (Katrín 

Jakobsdóttir, 2010). Hins vegar skiptir væntanlega megin máli hvernig lögunum verður 

fylgt eftir. Á ráðstefnunni sem haldin var í kringum nýju framhaldsfræðslulögin kom 

fram að það þurfi að vera skýrt hvert hlutverk stjórnvalda sé þegar kemur að þessum 

lögum svo ljóst sé hverjum þau eiga raunverulega að þjóna (Samstarf og samstaða um 

framhaldsfræðslu, ráðstefna 19. nóvember 2010).   

4.3.5 Sett hafa verið markmið um að hækka menntunarstig þjóðarinnar 

Áætlað er, eins og áður hefur verið minnst á, að í kringum 30% þjóðarinnar á aldrinum 

25 til 64 ára hafi ekki lokið formlegu námi umfram skyldunámi. Það var á þeim 

forsendum að Mennta- og menningarmálaráðuneytið fór m.a. í samstarfið við aðila 

vinnumarkaðarins um framhaldsfræðslu. Takmarkið er það að árið 2020 verði hlutfall 

fólks á vinnumarkaði án viðurkenndrar starfs- eða framhaldsskólamenntunar ekki hærra 

en 10%. Hugsunin er að með því að vinna markvisst að því að hækka menntunarstig 
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þjóðarinnar auki það um leið lýðræðislega þátttöku og félagslega aðlögun jaðarhópa í 

atvinnulífi og samfélaginu öllu. Horft er til hópsins sem er með litla grunnmenntun, 

þeirra sem hafa horfið frá námi án þess að ljúka menntun á framhaldsskólastigi og 

annarra sambærilegra hópa. Innflytjendur og þeir sem eru með örorku eru sérstaklega 

tilgreindir af Ráðuneytinu. Auk þess er framhaldsfræðslunni ætlað að vera til staðar fyrir 

þá sem þurfa, vegna breyttra aðstæðna á vinnumarkaði, á  nýrri þekkingu og færni að 

halda. Nýju lögin um framhaldsfræðslu eru liður í þessari markmiðssetningu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2010). Samkvæmt þessum markmiðum ætlar Ráðuneytið 

sér veigamikið hlutverk þegar kemur að aðgengi hópa eins og öryrkja að námi á 

fullorðinsstigi. Það verður samt ekki fyrr en ljóst verður hvernig nýju lögunum verður 

fylgt eftir hvort þau koma til með að hafa afgerandi áhrif í þá átt að auka aðgengi hópa 

eins og t.d. öryrkja að framhaldsfræðslu. 

4.3.6 Vinnumarkaðsaðgerðir í kjölfar bankakreppu 

Aðgerðir til að gera einstaklingum kleyft að vera í samfélagslegri virkni hafa náð miklum 

hljómgrunni þegar kemur að þeirri stöðu sem Ísland er í á þessum tímum, að missa 

stóran hóp fólks í langtíma atvinnuleysi. Lögð hefur verið rík áhersla á að skapa úrræði 

sem geta haldið þessum hópi virkum og draga þannig úr líkum á neikvæðum 

afleiðingum þess að vera ekki að fullu þátttakandi í samfélaginu, bæði fyrir þá 

einstaklinga sem lenda í þeirri stöðu og samfélagið sem heild. Í þessu tilliti hefur verið 

gengið út frá því að það sé samfélagslega hagkvæmt að leggja fjármagn í leiðir og 

aðgerðir í gegnum VMST að þessu markmiði með því t.a.m. virkja markvisst 

einstaklingana innan hópanna þegar kemur að símenntun og annarri fullorðinsfræðslu. 

Mikil ánægja hefur verið með vinnumarkaðsaðgerðirnar og fleiri leiðir sem farið hefur 

verið í vegna langtímaatvinnuleysisins (Guðbjartur Hannesson, 2010; Velferðarráðu-

neytið, 2009b; Vinnumálastofnun (VMST) e.d.a). Þessar aðgerðir gefa dæmi um hvað 

hægt er að gera þegar áhersla er lögð á að taka markvissa stefnu í þá átt að virkja hópa 

til samfélagsþátttöku. Álykta má að þetta átak til virkni þegar kemur að atvinnulausum 

sé eitt af því sem eigi eftir að hafa jákvæð áhrif í sömu átt þegar kemur að öryrkjum sem 

eru ekki á vinnumarkaði, eru ekki í sérstakri starfsendurhæfingu eða hafa lokið henni. 
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4.3.7 Aðilar atvinnulífsins koma að starfsendurhæfingu 

Þeir aðilar sem koma að atvinnulífinu hafa sýnt frumkvæði á fleiri sviðum en þegar 

kemur að námi og starfi sinna hópa. Eftir því sem örorkumál hafa farið að íþyngja 

lífeyriskerfum atvinnulífsins meira hefur áhugi hagsmunasamtaka þeirra á atvinnu-

þátttöku öryrkja aukist mikið. Þetta hefur m.a. leitt til þess að síðustu ár hafa heildar-

samtök stéttarfélaga ekki einungis sett menntamál á oddinn í sínum baráttumálum, 

heldur setja þau öflugt velferðarkerfi sem aðra stoð samfélagsins á eftir mennta-

málunum. Þessu hafa aðilar vinnumarkaðarins síðan fylgt eftir með því að taka upp kerfi 

sem byggir á öflugri ráðgjöf og aðstoð við þá sem lenda í áföllum til að gera þá sem fyrst 

aftur virka þátttakendur á vinnumarkaði (ASÍ, 2007). Þetta hefur haft áhrif inn í 

kjarasamninga en einnig  beint athyglinni að atvinnumálum öryrkja í meira mæli en 

áður.  

Árið 2007 fór síðan fram endurskoðun á örorkumati um leið og efling starfs-

endurhæfingar var sett framarlega á verkefnalista valdhafa. Eins og þegar kom að 

framhaldsfræðslulögunum var þarna mikill vilji stjórnvalda til samstarfs við samtök 

atvinnulífsins. Samkvæmt talsmönnum ÖBÍ var ekki leitað til samtakanna vegna þessarar 

vinnu þótt breytingarnar hafi ekki síst snúist um hagsmunaaðila þeirra og að félagið hafi 

ekki komið inn í þessa vinnu fyrr en eftir margítrekaðar athugasemdir (ÖBÍ, 2010). Það 

að yfirvöld hafi verið treg við að taka fulltrúa ÖBÍ inn í þetta samstarf telur Guðrún 

Hannesdóttir (2009) geta átt skýringar í því að hvatinn að endurskoðuninni hafi frekar 

verið sá að  að draga úr vaxandi örorkubyrði lífeyrissjóða en að fara heildstætt yfir mál-

efni  öryrkja. Aukningin í virkniaðgerðum sem þessi breyting skilaði sér síðan á endanum 

er hins vegar talin hafa haft jákvæð áhrif á heildarhag öryrkja. 

4.3.8 Ný nálgun á örorkumál 

Eitt af því sem unnið var að við endurskoðun lífeyriskerfisins var nýtt starfshæfnismat 

með það að markmiði að auka atvinnuþátttöku þeirra sem verða fyrir örorku á 

starfsævinni. Tekin var inn áherslan á að horfa á getu einstaklinga til að afla sér tekna og 

að örorkubætur verði að jafnaði háðar skilyrðum um atvinnuleit og endurhæfingu auk 

þess sem unnið skuli að því að einfalda kerfið og mynda um það samfellu. Með þessu 

útspili var verið að huga að þeim sem hafa horfið af vinnumarkaði vegna langtíma-

atvinnuleysis, veikinda eða slysa (Velferðar¬ráðuneytið, 2009c; Guðrún Hannesdóttir, 



 

68 

2009). Bæði fulltrúar öryrkja og lífeyrissjóða hafa lagt áherslu á að við einföldun 

almannatrygginga og tekjutengdan grunnlífeyri, þurfi að byggja upp kerfi sem vinnur að 

færnimati og starfsgetu einstaklinga auk stóreflingar á starfsendurhæfingu til að auka 

möguleika fólks með skerta starfsgetu á að komast á vinnumarkað á nýjan leik  (Guðrún 

Hannesdóttir, 2009; Landssamtök lífeyrissjóða (LL), 2007).  

4.3.9 Vaxandi áhersla á starfsendurhæfingu 

Starfsendurhæfingarsjóður atvinnulífsins varð að veruleika árið 2009. Sjóðurinn fékk 

nafnið Virk og er hugsaður sem  markvisst tæki til að draga úr örorku og auka möguleika 

fólks til virkni (Virk, e.d.). Enn er tekist á um greiðsluskyldu atvinnurekenda og 

lífeyrissjóða í Starfsendurhæfingarsjóðinn en reiknað er með að innan tíðar verði 

greiðsluskylda til hans lögfest, í samræmi við fyrirheit stjórnvalda (Verkalýðsfélag 

Vestfirðinga, 2010; Virk, e.d.). Áhersla Starfsendurhæfingarsjóðs atvinnulífsins á að auka 

á virkniúrræði fyrir launamenn sem detta út af vinnumarkaði vegna veikinda eða slysa 

opnaði möguleikann á að settar yrðu á laggirnar fleiri stofnanir sem sinntu 

starfsendurhæfingu en áður. Fram að því hafði slík starfsemi mestmegnis verið á 

höndum hagsmunaaðila öryrkja í kringum einstaklinga sem hafa yfirleitt ekki lengur 

neinn rétt í stéttarfélögum eða hafa aldrei haft vegna örorku sinnar. Talsmenn þessa 

hóps hafa, við lítil fjárráð miðað við þörf, haldið úti ýmsum virkniúræðum til að auka 

möguleika þessara einstaklinga á vinnumarkaði og til að byggja brú að samfélagslegri 

þátttöku þeirra. Þá hafa einstök sveitarfélög einnig staðið að  virkniúrræðum fyrir sína 

skjólstæðinga. Hringsjá og Fjölmennt sem hafa starfað undir ÖBÍ hafa verið meðal 

öflugustu úrræðanna sem fatlaðir og öryrkjar hafa haft þegar kemur að fullorðins-

fræðslu og starfsendurhæfingu. Dæmi um fleiri stofnanir og úrræði sem hafa sinnt 

þessum málum eru Janus, Fjölsmiðjan, Hugarafl, Hlutverkasetur, Kvennasmiðja og 

Karlasmiðja (Guðrún Hannesdóttir, 2009; Virk, e.d). 

Hringsjá 

Hringsjá er hugsuð sem stökkpallur fyrir þá fullorðnu einstaklinga sem þurfa að styrkja 

stöðu sína vegna sjúkdóma, slysa, fötlunar eða annarra áfalla. Þetta er sá sami meiður 

og starfsendurhæfingarstöðvar atvinnulífsins taka mið af. Hugmyndin á bak við stofnun 

Hringsjár var samt ekki sú að allir sem ættu við einhverskonar fötlun að stríða ættu 
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aðgang að náminu heldur væru nemendur valdir inn í skólann út frá þeim forsendum að 

námið þar væri talið geta styrkt stöðu viðkomandi í samfélaginu. Flestir nemendur 

Hringsjár eru örorkulífeyrisþegar og hafa margir þeirra verið lífeyrisþegar í mörg ár áður 

en þangað er komið. Í boði er nám, ráðgjöf og stuðningur í eitt og hálft ár út frá sjálfs-

eflingu þar sem lagt er upp með að efla þekkingu, þor og þrótt þátttakenda til frekara 

náms og starfa og að auka almenn lífsgæði þeirra. Mikil áhersla er lögð á 

einstaklingsmiðað nám og í dag hefur það einnig verið opnað fyrir þá sem hafa litla 

grunnmenntun eða eru með sértæka námserfiðleika. Markmiðið er að þeir sem 

útskrifast frá Hringsjá séu færir um að takast á við nám í almennum framhaldsskólum og 

að finna störf við hæfi á almennum vinnumarkaði (Guðrún Hannesdóttir, 2009; Hringsjá, 

e.d.).  

Samvinna  

Nokkrar starfsendurhæfingarstöðvar hafa verið settar á laggirnar eftir að atvinnulífið fór 

að taka meiri þátt í starfsendurhæfingu. Samvinna er ein af þeim. Hún var stofnuð árið 

2008 af sveitarfélögunum, Vinnumálastofnun, Heilbrigðisstofnun, lífeyrissjóðum, 

stéttarfélögum og fræðsluaðilum í fullorðinsfræðslu á Suðurnesjum og býður upp á 

starfsendurhæfingu í samstarfi við TR. Samvinna var stofnuð að fyrirmynd samskonar 

starfsemi fyrir norðan og hafa fleiri slíkar endurhæfingar verið settar á laggirnar síðustu 

árin. Hlutverk Samvinnu er að veita starfsendurhæfingu í heimabyggð einstaklingum, 

sem vegna veikinda, slysa eða félagslegra erfiðleika eru að vinna sig aftur út á vinnu-

markaðinn. Það geta verið einstaklingar á aldrinum 18–55 ára sem eru á örorku– eða 

endurhæfingarlífeyri hjá TR og/eða lífeyrissjóðum og fólk sem er á bótum hjá VMST eða 

sveitarfélagi. Þótt helsta markmið endurhæfingarinnar sé að endurhæfa þátttakendur til 

atvinnu, er ekki horft á þann þátt einangraðan heldur unnið að því að að stuðla að 

auknum lífsgæðum þátttakenda og fjölskyldna þeirra og að þátttakendur fari í áfram-

haldandi nám ef það þykir eiga við til að ná markmiðinu. Byggt er á félagslegri, læknis-

fræðilegri, sálrænni, og námstengdri nálgun og gerð einstaklingsbundin áætlun sem 

tekur mið að þörfum hvers og eins. Í því getur t.d. falist lesblinduleiðrétting, talþjálfun, 

sjúkraþjálfun og viðtöl við sálfræðinga eða geðlækna (Samvinna, e.d.).  
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4.3.10  Mikilvægi þess að samræma þjónustu   

Guðrún Hannesdóttir (2009), sem hefur starfað mikið á vettvangi málefna öryrkja og 

örorkulífeyrisþega, telur það mjög jákvætt hve margir eru farnir að koma að 

starfsendurhæfingu og þeim þáttum sem auka möguleika fólks á að vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Hún telur það m.a. verða til þess að láta hjólin snúast þegar 

kemur að atvinnumálum þessa hóps. Um leið telur hún afar brýnt að gengið sé í takt 

þannig að kerfi þjóðfélagsins séu hönnuð á þann hátt að þau séu með eitt þjónustuborð 

en ekki mörg þar sem réttur einstakra hópa skilji ekki aðra eftir í óvissu. Samræma þurfi í 

því miði þjónustu á sviði heilbrigðis-, mennta-, atvinnu- og félagsmála og tryggja að allir 

sitji við sama borð. Nú þegar er búið er að setja atvinnumál öryrkja undir hatt VMST í 

þeirri viðleitni að sá hópur fái sömu þjónustu og aðrir þjóðfélagshópar þegar kemur að 

vinnu og atvinnuleysi (VMST, e.d.b). Það kom fram í máli fulltrúa ÖBÍ að það eigi eftir að 

reyna á hvort þetta þýði að hópurinn geti orðið virkari á vinnumarkaði en áður. Þeir 

ættu allavega að vera orðnir sýnilegri í umræðunni um atvinnuleysi en áður. Núna sé 

það þannig að ef öryrkjar á vinnumarkaði verða atvinnulausir þá hafa þeir rétt á atvinnu-

leysisbótum eins og allir aðrir. Fulltrúinn mat þetta þannig að þróunin væri í þá átt að 

fólk með örorku sé í auknum mæli að verða hluti af stóra samhengi samfélagsins. Það sé 

mikið framfaraskref og fagnaðarefni að sjá fram á að margbreytileiki samfélagsins geti 

átt möguleika á að fara að njóta sín almennilega (fulltrúar ÖBÍ, viðtal, 27. október 2010). 

4.3.11  Samantekt á „Það gerist eitthvað þar sem athyglinni er beint“   

Þótt langt virðist í land í málefnum öryrkja má á sama tíma merkja miklar framfarir á 

þessu sviði. Það er eins og það gerist ýmist þegar athyglinni er beint markvisst að 

málefninu eða þegar eitthvað er gert á öðru sviði samfélagsins sem hefur jákvæð 

hliðaráhrif á málefni þessa hóps. Eins og hvernig áhyggjur af fjölgun öryrkja og annarra 

hópa utan vinnumarkaðar hefur ýtt undir virkniaðgerðir. Krafan um aukin mannréttindi 

og jafnan rétt til handa öryrkjum er líka mjög vaxandi frá einstaklingum og hópum sem 

láta sig málið varða og þrýsta á að settum lögum um málefni hópsins verði fylgt.  Algild 

hönnun er að breiðast út sem viðmið við skipulagningu á samfélaginu og ný hugsun er 

að ná kjölfestu sem gerir það að verkum að eðlilegt þykir að örorka eigi ekki að koma í 

veg fyrir að fólk ekki einungis nemi og starfi eins og aðrir, heldur geri það á sama 

vettvangi og aðrir. Vaxandi skilningur er fyrir mikilvægi þess að hækka menntunarstig 
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þjóðarinnar og að framhaldsfræðsla snúist ekki síður um almenna samfélagsþátttöku en 

þátttöku á atvinnumarkaði. Mikilvægi virkniaðgerða, starfsendurhæfingar og að fyrst og 

fremst sé horft á hvað fólk getur, en ekki á hvað það getur ekki, er að gjörbreyta nálgun 

á samfélagsþátttöku þeirra sem einhverra hluta vegna eru ekki virkir eða eru að detta úr 

virkni. Þessi þróun er jákvæð í þá átt að öryrkjar geti vænst þess að verða jafngildir 

öðrum í samfélaginu. Enn vantar þó mikið upp á um leið og passa þarf upp á að fram fari 

umræða og samstarf við þá hópa sem verið er að fjalla um og að gengið sé í takt. 

4.4 Fyrirtæki og stofnanir hafa samfélagsábyrgð að bera 

4.4.1 Margir geta haft áhrif til breytinga 

Um leið og viðurkenndur réttur  til vinnu og þátttöku er að aukast koma fleiri að því 

verkefni að greiða leið öryrkja til samfélagsþátttöku. Fyrirtæki og stofnanir geta tekið 

virkan þátt í þessari samfélagslegu ábyrgð með því að vera meðvituð um hvað þau gera 

á þessu sviði og hvað þau geta gert þegar kemur t.d. að stefnumótun, markhópum 

og/eða ráðningum. Í umfjölluninni hér á undan var fjallað um hvernig Samtök Atvinnu-

lífsins hafa tekið þessa ábyrgð með stefnumótandi ákvörðunum varðandi málefni er 

varða menntun og starfendurhæfingu sem snerta hópinn án þess þó jafnvel að vera 

endilega með hann sem slíkan í huga. VR tók einnig samfélaslega ábyrgð þegar félagið 

tók meðvitaða ákvörðun um að loka ekki á stéttarfélagsaðild sinna félagsmanna sem 

t.a.m. fara út af vinnumarkaði vegna örorku. Sem dæmi um stefnumótandi ákvörðun um 

að þjóna öryrkjum betur en áður er að finna hjá Háskóla Íslands (HÍ).  

4.4.2 Jafnrétti til háskólanáms 

Það kom fram á málþinginu um jafnrétti til náms að réttarstaða nemenda er meiri í HÍ 

en almennt gerist í háskólanámi hér á landi. Skólinn fellur undir ríkið svo á honum hvílir 

meiri krafa en á öðrum háskólum að þjónusta fleiri hópa samfélagsins. Innan HÍ var sú 

markvissa ákvörðun tekin að vera í fararbroddi þegar kemur að jafnrétti til náms. Í 

kjölfar þess hafa t.d. byggingar skólans og umhverfið verið endurhannað með aðgengi 

fyrir alla í huga. Skólinn hefur einnig stóraukið þjónustu sína við lesblinda, heyrnarlausa 

og heyrnarskerta t.a.m. með táknmálstúlkum. Þá eru geðverndarsamtök starfandi innan 

skólans og samstarfssamningur er á milli HÍ og ÖBÍ til að skólinn geti unnið sem best að 
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því að þjónusta þennan hóp nemenda sinna (HÍ, 2002; Jafnrétti til náms - Réttur og 

raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands, málþing í HÍ, 5. nóvember 2010).  

Það kom einnig fram á málþinginu að eitt af þeim verkefnum sem standa yfir í þessa 

átt er þriggja ára samstarfsverkefni kennara og nemenda innan félags-, mannvísinda- og 

lögfræðideildar sem ber heitið Jafnrétti til náms: fatlaðir nemendur við Háskóla Íslands.  

Í rannsókninni er m.a. unnið við að fara yfir raunverulega stöðu fatlaðra nemenda við 

skólann. Þá er farið í gegnum íslenska menntastefnu síðustu áratuga til að sjá hvort 

einhver samfella hefur verið í námi öryrkja í formlega skólakerfinu og meta, ef svo er 

ekki,  hvað það er sem vantar þar upp á svo hún geti orðið (HÍ, e.d.a; Jafnrétti til náms - 

Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands, málþing í HÍ, 5. nóvember 

2010). 

4.4.3 Raunveruleiki fatlaðra nemenda  innan Háskóla Íslands (HÍ) 

Nú þegar hefur farið fram hluti af fyrrnefndri rannsókn. Sá hluti náði til upplifunar 34 

háskólanema við HÍ sem eru með einhverskonar örorku. Flestir nemanna voru ungir og 

margir þeirra með nýja eða nýlega greinda skerðingu. Samkvæmt niðurstöðunni upplifa 

háskólanemar með örorku að þeir sitji almennt við sama borð og aðrir nemar í HÍ. Það 

er, þeir mæti því viðmóti að sú skerðing sem þeir búa við sé þeirra eigið vandamál og 

þar af leiðandi sé það þeirra sjálfra að minna á sig ef þeir þurfa sérstaka þjónustu vegna 

hennar. Hugmyndafræði algildrar hönnunar hefur ekki verið innleidd í HÍ en með hana 

að leiðarljósi væri allt námsskipulag þessara nemenda hannað í samvinnu við 

hagsmunahópa öryrkja. Sem dæmi hentar geðfötluðum ef til ekki að vera í námi 

snemma dags þar sem það getur tekið þá einstaklinga tíma að komast inn í daginn 

vegna áhrifa þeirra lyfja sem þeir þurfa að nota, meðan sum líkamleg fötlun er þess eðlis 

að úthaldið er takmarkað en best fyrriparts dags.  

Samkvæmt rannsókninni kemur þjónusta HÍ við öryrkja best út fyrir heyrnarskerta 

sem fá túlkaþjónustu innan skólans, en hún kemur verst út fyrir fólk sem er með mikla 

líkamlega örorku. Öryrkjarnir í rannsókninni létu mjög vel að námsráðgjöf í HÍ. Það sem 

helst var talið að, var að stundum verði skörun þegar námsráðgjafar gefa leyfi fyrir 

einhverju sem kennarinn hefur í raun úrslitarvald um. Samkvæmt rannsókninni er 

óformlegur stuðningur þessum hóp mjög mikilvægur og þátttakendur nefndu sérstak-

lega að þeir þyrftu að geta valið sér námsráðgjafa sem þeir upplifa að þeir fái stuðning 
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frá (Guðrún Linda Björgvinsdóttir, Helga Baldvins og Bjargardóttir, Knútur Birgisson og 

Laufey Löve, 2010).  

Á málþinginu sem haldið var um jafnrétti til náms kom fram að þótt mikið vanti enn 

upp á að staða öryrkja við HÍ sé þannig út garði gerð að hún komi vel á móti þjónustu-

þörf þeirra þá sé vilji HÍ til góðra verka talinn mjög mikilvægur og enn betri árangurs 

megi vænta ef skólinn tæki þá ákvörðun að markaðssetja sig markvisst út frá þessum 

hóp. Eitt af því sem HÍ þurfi t.a.m. að gera til að ná bættum árangri í þjónustu við 

öryrkjahópinn sé að kenna innan háskólasamfélagsins um hvað hugtakið algild hönnun 

snýst. Það eitt myndi eyða mikið af þeirri vankunnáttu sem talin er í gangi þegar kemur 

að aðgangi öryrkja að námi. Mikil áhersla var lögð á það á málþinginu hversu miklu 

vitundarvakningin skiptir þegar kemur að stöðu öryrkja í samfélaginu (Jafnrétti til náms - 

Réttur og raunveruleiki fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands, málþing í HÍ, 5. nóvember 

2010).  

4.4.4 Samantekt á „Fyrirtæki og stofnanir hafa samfélagsábyrgð að bera“ 

Fyrirtæki og stofnanir geta haft mikið til málanna að leggja við að opna leið öryrkja að 

samfélaginu. Það gera þau t.a.m. með því að taka markvissar ákvarðanir varðandi 

hópinn þegar kemur að stefnumótun, markhópum og/eða ráðningum. Dæmi um slíkt 

eru þau áhrif sem stefnumótandi ákvörðun HÍ hefur haft á batnandi aðgengi öryrkja við 

skólann. Þannig samfélagsleg ábyrgð getur haft mikil samlegðaráhrif út í samfélagið. Í 

þessu tiltekna dæmi er líklegt að það gerist þannig að þeir öryrkjar sem geta þá, frekar 

en áður, stundað háskólanám eru um leið að styrkja lífsskilyrði sín á öðrum sviðum 

samfélagsins um leið og þeir verða  sýnilegri en áður. Skólinn er einnig, með fordæmi 

sínu, að breyta viðhorfi til hópsins almennt þannig að miklar líkur eru á að aðrar 

stofnanir og fyrirtæki fylgi í kjölfarið og að smám saman þyki sjálfsagt að reikna með 

öryrkjum, eins og öðrum, til þátttöku. Á þann hátt er m.a. hægt að ýta undir margbreyti-

leikann í samfélaginu.   
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5 Umræður 

Eftir að vera búin að fara í gegnum stöðu öryrkja virðist sem samfélagið hafi almennt 

ekki verið hannað með það að leiðarljósi að reiknað sé með þátttöku þessa hóp þegar 

kemur að námi, starfi og annarri samfélagsþátttöku. Þetta birtist m.a. í lítilli 

stefnumótun yfirvalda í málefnum hópsins og því hvernig verkefni sem hann snerta hafa 

verið dreifð og án heildaryfirsýnar. Í það heila kemur fram að öryrkjar eru eldri en þjóðin 

í heild, hafa lægra menntunarstig, eru síður á vinnumarkaði auk þess sem hópurinn sem 

slíkur virðist hafa langtum minna fé á milli handanna en aðrir í þjóðfélaginu. Haldbærar 

upplýsingar um raunverulegan fjölda öryrkja eða markviss þarfagreining á þjónustuþörf 

ólíkra hópa innan heildarhópsins er ekki til staðar. Einnig kemur í ljós að sú þjónusta sem 

er í boði t.d. þegar kemur að menntun öryrkja á fullorðinsaldri nær ekki til nema til lítils 

hluta öryrkja. Sá hópur hefur samt sem áður þurft að hafa mikið fyrir því að berjast fyrir 

tilverurétti sínum og er enn að.  

Sameinuðu Þjóðirnar gripu til þess ráðs að þrýsta á þjóðir um að fylgja eftir þeim 

lögum og reglum sem kveða á um mannréttindi öryrkja og flestar þessar þjóðir hafa nú 

þegar innleitt, án þess að þeim hafi verið fylgt almennilega eftir. Með Sáttmála 

Sameinuðu Þjóðanna skuldbinda þjóðir sig nú til þess að bæta úr þessu, þar á meðal 

Ísland. Þessi leið, með áherslu á hugmyndafræði algildrar hönnunar, hefur orðið til að 

setja öryrkja meira á dagskrá í samfélaginu en áður. Mikilvægt er að því verði fylgt 

markvisst eftir, að stjórnvöld skerpi sýnina þegar kemur að heildarstefnu fyrir hópinn og 

átti sig á mikilvægi þess að vera í samstarfi við hagsmunaaðila í þeirri vinnu. Mikilvægt 

er að samfélagið allt taki þátt og sé meðvitað um ábyrgð sína þegar kemur að því að 

virkja öryrkja til þátttöku þannig að á endanum þyki virkni þeirra þegar kemur að námi, 

vinnu og annarri samfélagþátttöku jafn mikilvæg og annarra.   

Hinar miklu virkniaðgerðir sem hafa verið settar í gang í kringum langtíma 

atvinnulausa, útspil atvinnulífsins þegar álagið á lífeyrissjóðina fór að aukast og viðleitni 

HÍ í þá átt að auka jafnrétti til náms sýnir hversu miklu er hægt er að áorka þegar áhersla 

er lögð á hlutina á stefnumiðaðan og markvissan hátt. Þessar aðgerðir hafa bæði bein og 

óbein jákvæð áhrif á stöðu öryrkja á jákvæðan hátt. Þá þarf að horfa á tilhneigingu 
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kerfisins til að sjúkdómsvæða félagslega stöðu fólks og snúa þeirri þróun við t.a.m. með 

því að leggja áherslu á byggja upp einfalt kerfi í kringum þá hópa sem standa höllum fæti 

félagslega og veita þeim faglega handleiðslu og stuðning. Í slíkri vinnu er ekki síst 

mikilvægt að auðvelda aðgengi þessara hópa að menntun eins og nú stendur til að gera 

með því markvissa átaki að fækka umtalsvert í hópi þeirra sem hafa lágt menntunarstig. 

Með slíkri nálgun má reikna með að það dragi úr nýliðun öryrkja. 

Eins og kom fram í þessari umfjöllun þá hafa öryrkjar fá úrræði til að fjármagna nám 

og fræðslu til þess að styrkja stöðu sína inn á vinnumarkaðinn eða til annarrar 

samfélagsþátttöku. Viðhorfið til hópsins virðist þvert á móti hafa verið það að örorka sé 

leyfileg sem tímabundið ástand og að á meðan það vari eigi öryrkinn að draga sig til hlés 

í samfélaginu. Það hefur m.a. orðið til þess að þeir öryrkjar sem hafa verið að leita leiða 

til að styrkja sig til að komast inn á vinnumarkaðinn með t.d. námi mæta oft mikilli 

mótstöðu í þeirri viðleitni. Afleiðingarnar geta orðið þær að öryrkjar festist frekar utan 

vinnumarkaðar heldur en að komast þar inn aftur á forsendum örorku sinnar. Sá vísir að 

uppbyggingu kerfis sem vinnur að færnimati og starfsgetu einstaklinga auk stóreflingar á 

starfsendurhæfingu til að auka möguleika fólks með skerta starfsgetu til að komast á 

vinnumarkað á nýjan leik breytir því stöðunni mjög á jákvæðan hátt fyrir marga öryrkja.  

Þeir öryrkjar sem eiga rétt inn í sjóði VR eða í einhverja námssjóði í gegnum sérlög 

fatlaðra standa ívið betur en aðrir hópar öryrkja þegar kemur að framhaldsfræðslu og 

öðru námi. Eftir stendur sá stóri hópur sem getur ekki gengið að neinum sjóðum vísum. 

Líklegt er að það séu oft eldri öryrkjar sem eru einhverra hluta vegna ekki á leið í 

starfsendurhæfingu eða þeir sem hafa lokið hæfingu án þess að vera komnir með 

tengingu inn á vinnumarkaðinn. Flestir hljóta örorku eftir fertugsaldurinn og langstærsti 

hópur öryrkja, eða vel yfir 53% þeirra sem voru með skilgreinda örorku frá TR á árinu 

2009 eru komnir yfir fimmtugt. Ætla má að þróunin verði sú með aukinni áherslu á 

starfsendurhæfingu og nálgun á örorku út frá hæfni einstaklinga fremur en því sem þeir 

ekki geta muni fækka í þessum aldurshóp í framtíðinni. Það er samt ekki komið að því og 

þörf þessa hóps fyrir þjónustu þarf að meta líkt og annarra.  

Það hvernig sumir hópar samfélagsins hafa mikinn aðgang að námi á meðan aðrir 

hafa lítinn eða jafnvel engan aðgang á að valda mönnum áhyggjum. Það er mjög jákvætt 

að verið sé að styrkja stöðu einhverra hópa öryrkja á sviði framhaldsfræðslu en 
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styrkingin þarf að ná til allra hópanna og nálgunin ætti að vera sú að jafnrétti til náms 

eigi að ná til allra. Nú þegar framhaldsfræðsla er orðin lögbundin og að hluta til í eigu 

hins opinbera þarf því að skýra hvað það þýðir fyrir hópa utan vinnumarkaðar og hvernig 

stjórnvöld munu greiða leið þeirra hópa að námi til jafns við launamenn. Sá vaxandi 

skilningur fyrir því að taka þurfi þessa hópa með inn í menntunarumræðuna beinir 

þannig enn frekar athyglinni að þörfinni á fræðslusjóði fyrir örorkulífeyrisþega eins og 

launamenn.   

Það kom skýrt fram í rannsókninni að þörf er fyrir víðtækari sjóð fyrir öryrkja en þeim 

sem nær eingöngu til fræðslumála til að bæta aðgang þeirra að gæðum samfélagsins. 

Bæði öryrkjarnir í rýnihópunum og fulltrúar ÖBÍ töluðu um sjóð í líkingu við þá sem 

launamenn hafa í gegnum stéttarfélög og taka á ýmsum þáttum þegar kemur að námi, 

starfi, sjúkraþjálfun og fleiri atriðum sem snerta samfélagsþátttöku. Einn helsta kostinn 

við slíkan sjóð töldu öryrkjarnir ekki síst þann að fá utan um sig samskonar umgjörð og 

aðrir samfélagsþegnar. Þeir töldu að þannig umgjörð gæti líka haft þau áhrif að þeir féllu 

betur í hópinn og að við það gætu fordómar gegn öryrkjum minnkað, þeir orðið sýnilegri 

í samfélaginu og margbreytileiki samfélagsins notið sín betur í kjölfarið. Þegar kemur að 

þessu eins og öðru sem snertir öryrkja er mikilvægt að hugsa fyrir heildarþörf ólíkra 

hópa og samtvinna þjónustu við þá. Atvinnumál öryrkja eru síðan mjög samofin öllum 

þessum þáttum.  

Spurningin varðandi sjóð eða ekki sjóð snýst því væntanlega frekar að því hvernig, en 

hvort, því þarf að fylgja eftir. Rökrétt er að álykta að besta svarið við því fáist í viðræðum 

og samstarfi milli hagsmunasamtaka öryrkja og yfirvalda. Í umræðum um slíkan sjóð í 

verkefninu kom ekki sérstaklega til tals að hagsmunasamtök atvinnulífsins komi þar að 

en þeir aðilar hafa rutt veginn varðandi slíka starfsemi og rökrétt að álíta að ráðgefandi 

hlutverk þeirra geti að minnsta kosti orðið gagnlegt. Framkvæmdin er síðan 

útfærsluatriði út frá þeirri niðurstöðu sem kemur úr slíkri samvinnu. 

Öryrkjar og örorkulífeyrisþegar virðast almennt jákvæðir gagnvart því að taka virkan 

þátt í samfélaginu, hvort sem það snýr að námi, starfsendurhæfingu eða vinnumarkaði. 

Það ýtir undir tækifærið til að virkja hópinn til þátttöku um leið og taka þarf  tillit til 

fjölbreytileika hans og mæta þörfum hans út frá því. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

þeir öryrkjar sem ljúka einhverskonar námi eftir að þeir verða lífeyrisþegar eru líklegri til 
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að vera á vinnumarkaði en þeir sem gera það ekki. Vinnustaðurinn er enda sá staður 

sem flestir virðast vilja vera hluti af og sem flestir ættu að fá tækifæri til að vera hluti af. 

Með því hugarfari er gerlegt að snúa þróuninni við þannig að umburðarlyndi á 

vinnumarkaðnum fyrir fjölbreyttu starfsafli verði vaxandi en ekki minnkandi eins og 

þróunin hefur orðið síðustu ár.  Vel er hægt að sjá fyrir sér í nánustu framtíð hvernig það 

að vera öryrki muni ekki hafa neina merkingu í sjálfu sér og margbreytilegt mannlíf fær 

að njóta sín í samfélaginu. 
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6 Lokaorð  

Í þessu verkefni var velt upp hugsanlegum skýringum á því hvers vegna örorkulífeyris-

þegar og öryrkjar almennt eru ekki sýnilegri á vinnumarkaði, en raun ber vitni, miðað við 

að rannsóknir sýna fram á að það sé sá vettvangur sem flestir vilja vera hluti af. Stuðst 

var við fyrirliggjandi gögn og eigindlegar rannsóknaraðferðir, m.a. rýnihópa. Það 

takmarkar rannsóknina m.a. hvað rýnihóparnir náðu til fárra öryrkja, hversu margir 

þeirra voru með svipaða greiningu og hvernig flestir þeirra höfðu verið að fá svipaðan 

stuðning þegar kemur að hæfingu. En þótt yfirfærslugildi rýnihópanna á aðra hópa sé 

takmarkað vörpuðu þeir ljósi á upplifun þátttakendanna á það orsakasamhengi sem þeir 

settu á sína eigin reynslu og stöðu í samfélaginu. Það styður einnig við rannsóknina 

hvernig rannsakandinn fékk tækifæri til að skoða viðburði sem hafa verið á dagskrá í 

kringum málefnið, skoða gögn og taka viðtöl við aðila sem koma að stöðu öryrkja í 

samfélaginu. Margt af því sem fram kom í þeirri vinnu studdi við það sem sagt var í 

rýnihópunum. 

Helstu niðurstöður eru þær hvernig rekja virðist mega lítinn sýnileika öryrkja í námi, 

starfi og annarri samfélagsþátttöku til þess hve samfélagið hefur lítið reiknað með þátt-

töku hópsins. Það kom fram að þeir öryrkjar sem ljúka einhverskonar námi eru líklegri til 

að vera á vinnumarkaði og virkri samfélagsþátttöku en þeir sem gera það ekki. Eitt af 

einkennum vinnumarkaðarins eru m.a. fræðslusjóðir sem launamenn hafa almennt 

aðgang að til að styrkja stöðu sína á þeim markaði og til að auka gæði lífs síns á ýmsan 

hátt. Örorkulífeyrisþegar hafa yfirleitt ekki aðgang að slíkum sjóðum og samkvæmt 

niðurstöðunum er þörf á víðtækum sjóði sem nær m.a. til fræðslumála öryrkja og 

samþættir ólíka þjónustuþörf innan hópsins. Þannig sjóður gæti orðið einn af lyklunum 

að því að virkja fleiri öryrkja til samfélagsþátttöku og greiða leið þeirra að vinnumarkaði. 

Þeir sem hafa hagsmuna að gæta og þekkja best til, t.d. varðandi stöðu öryrkja og 

uppbyggingu slíkra sjóða ættu að vera best til þess fallnir að vinna í sameiningu að því 

meta með hvaða fyrirkomulagi slíkan sjóð ætti að byggja upp og reka.  

Þá kom skýrt fram í verkefninu hvernig vantar upp á almenna stefnumótun og yfirsýn 

yfirvalda þegar kemur að málefnum öryrkja. Einnig nauðsyn þess að tekin verið upp 
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markviss þarfagreining á mismunandi hópum öryrkja til að auðvelda þeim aðgang að 

samfélaginu. Að lokum var velt upp nauðsyn aukinnar meðvitundar um samfélagslega 

ábyrgð t.a.m. fyrirtækja og stofnana þegar kemur að því að virkja öryrkja til samfélags-

þátttöku.  

Tillögur að frekari rannsóknum 

Rannsaka þyrfti ýmsa þætti samfélagsins til að varpa betra ljósi á aðgengi öryrkja að 

vinnumarkaði og aukinni samfélagsþátttöku og hvernig gera má betur. Einnig hvernig 

draga má úr nýgengi örorku. Það er t.a.m. áhugavert í því samhengi að skoða hvort 

orsakasamband er á milli brotinnar skólagöngu einstaklinga framan af ævinni og örorku 

síðar á ævinni. Áhugavert er einnig að skoða þá tilhneigingu samfélagsins að 

sjúkdómsvæða í auknum mæli bága félagsstöðu fólks og það hvernig hægt er að snúa 

þeirri þróun við. Það má skoða samfélagsábyrgð skipulagsheilda varðandi aðgengi að 

vinnumarkaði og síðast en ekki síst hvernig yfirsýn og forysta yfirvalda er háttað 

varðandi sýna ábyrgð á að hlúa að margbreytileika samfélagsins.  
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