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Álfheiður Svana Kristjánsdóttir 
Jóhann Gunnar Sigmarsson 
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Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir til 1. mars 2012 
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Dagur Fannar Dagsson  
Jóhann Ásmundsson til 2. ágúst 2012 
Valur Sæmundsson frá 2. ágúst 2012 
Oktavía Jóhannesdóttir 
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2 Skipurit Fjölskyldudeildar 
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3 Útgjöld 2012 
 

 

Tafla 1 

 

2010 2011 2012
Skrifstofa fjölskyldudeildar 151.897 167.554 175.144

Fjárhagsaðstoð 85.114 111.854 127.471

Tilsjónarmenn 1.055 4.035 3.775

Vistun á stofn. og heimilum 26.333 30.687 35.932

Meðferð unglinga utan stofnana PMT-O 6.865 6.894 5.836

Styrkir til náms og tækjakaupa 1.581 1.973 1.962

Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur 87.841 97.253 93.068

Hæfingarstöð Skógarlundi 99.088 105.823 117.088

Skipting fjármagns
Samanburður á útgjaldaliðum frá 2010 - 2012 á verðlagi hvers árs, allar tölur eru í þúsundum
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4 Almennt um Fjölskyldudeild 
Fjölskyldudeild veitir fjölbreytta ráðgjafarþjónustu á sviði barnaverndar, almennrar félagsþjónustu, 
sértækrar félagsþjónustu (málaflokkur fatlaðra) og sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla. 
Þjónustusvæðið er auk Akureyrar; Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahreppur og 
Svalbarðsstrandarhreppur. Gerður hefur verið þjónustusamningur í málaflokki fatlaðra á milli 
þessara sveitarfélaga sem unnið er eftir en skv. samningum ber Akureyrarbær ábyrgð á rekstri allrar 
þjónustu í málaflokknum. Einnig er unnið eftir samningum um ráðgjafarþjónustu við sveitarfélögin 
en skv. þeim sinnir Fjölskyldudeild ráðgjafarþjónustu í barnavernd, almennri félagsþjónustu og 
sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla. Samstarf er á milli þessara sveitarfélaga um 
barnaverndarnefnd, barnaverndarnefnd Eyjafjarðar. 

Árið 2012 var annasamt en starfsemin gekk vel með samstilltu starfsfólki. Unnið var að ýmsum 
nýjungum í þjónustunni. Nefna má þróunarverkefnið „Stuðningurinn heim“ sem hófst haustið 2011 
og haldið var áfram með. Um er að ræða stuðning inn á heimili fyrir barnafjölskyldur á vegum 
félagsþjónustunnar. Um mitt ár gaf velferðarráðuneytið út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um 
innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA). Í kjölfarið var ákveðið að taka þátt í 
verkefninu og farið að vinna að gerð reglna fyrir Akureyrarbæ sem voru samþykktar í desember. 
Áfram var unnið að bættri þjónustu við börn með ADHD og langveik börn með tilkomu styrkja frá 
Velferðarráðuneyti. Þetta var síðasta árið sem ráðuneytið veitir styrki til þessa verkefnis. Haldin 
voru námskeið fyrir börn með ADHD greiningu og foreldra þeirra og stuðningsfjölskyldur voru í 
boði fyrir langveik börn og börn með ADHD. 

Enn eitt árið varð aukning í þjónustunni á flestum þjónustuþáttum þ.e. aukinn málafjöldi og oft á 
tíðum þyngri og flóknari mál. Við þessu hefur verið brugðist og á árinu bættist við hálfur 
starfsmaður í barnavernd en árið 2011 fékkst viðbót í félagsþjónustu. Starfsmenn voru í árslok 26 í 
23.5 stöðugildum. Starfsmannavelta er ekki mikil en þó verða alltaf einhverjar breytingar í svo 
stórum starfsmannahópi. Á árinu hættu Anna Bryndís Sigurðardóttir, deildarfulltrúi, Dalrós J. 
Halldórsdóttir, félagsráðgjafi, Tryggvi Guðjón Ingason, sálfræðingur og Sólveig Fríða Kjærnested, 
ráðgjafi. Katrín Árnadóttir, félagsráðgjafi hóf störf í félagsþjónustunni, Ingveldur Sigurðardóttir, 
sálfræðingur í barnaverndinni og Guðný Dóra Einarsdóttir, sálfræðingur í sérfræðiþjónustu leik- og 
grunnskóla. Sigríður Jóhannesdóttir ráðgjafi hóf störf við átaksverkefni árið 2011 í hlutastarfi og 
hélt því áfram.  

Starfsemi vinnustaðanna var hefðbundin á árinu. Hæfingarstöðin fagnaði 20 ára afmæli en 
starfsemin hófst í húsnæði Vistheimilisins Sólborgar árið 1992. Árið 2012 gekk vel varðandi 
verkefni og afkomu á Plastiðjunni Bjargi/Iðjulundi (PBI). Vinnustaðurinn jók hlutdeild sína í sölu á 
flestum framleiðsluvörum á kostnað innflutnings t.d. í kertum og raflagnaefni. Þann 1. júlí hófst 
samstarf Endurvinnslunnar h/f og PBI um móttöku endurvinnanlegra umbúða. Endurvinnslan 
leggur til húsnæði og tækjabúnað en PBI sér um vinnuþáttinn. Með þessu nýja verkefni gefst kostur 
á fjölbreyttari verkefnum sem henta breiðari hópi og þá einkum yngra fólki.  
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4.1 Starfsfólk  

Í árslok 2012 voru stöðugildi á Fjölskyldudeild eftirfarandi: 
 

Barnavernd       Stöðugildi 31.12.2011  Stöðugildi 31.12.2012 
Áskell Örn Kárason sálfræðingur, forstöðumaður barnaverndar   1,0    1,0 
Dalrós Jóhanna Halldórsdóttir félagsráðgjafi     0,5              Hætt 
Harpa Ágústsdóttir uppeldisráðgjafi      1,0    1,0 
Ingveldur Sigurðardóttir sálfræðingur         1,0 
Jóhanna Hjartardóttir félagsráðgjafi      0,3    0,3 
Ottó Karl Tuliníus félagsráðgjafi      1,0    1,0 
Þorleifur Kristinn Níelsson félagsráðgjafi     1,0    1,0 
         Samtals 4,8   Samtals 5,3 

Félagsþjónusta 
Ester Lára Magnúsdóttir félagsráðgjafi, verkefnastj. félagsþjónustu    1,0    1,0 
Helga Alfreðsdóttir ráðgjafi í málefnum fatlaðra     0,8    0,8 
Ingibjörg Ösp Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi     0,8             í veikindaleyfi 
Katrín Árnadóttir félagsráðgjafi          0,8 
Kristín Óladóttir starfsmaður í AMS      1,0    1,0 
Sigríður Jóhannesdóttir ráðgjafi í AMS          0,5 
Sigrún Hulda Steingrímsdóttir náms- og starfsráðgjafi í AMS   1,0    1,0 
Sólveig Fríða Kærnested ráðgjafi í félagsþjónustu     1,0              Hætt 
Snjólaug Jóhannesdóttir félagsráðgjafi      0,8    1,0 
Þóra Elín Arnardóttir ráðgjafi í málefnum fatlaðra     1,0    1,0 
         Samtals 7,4   Samtals 7,1 

Skólateymi 
Elva Haraldsdóttir sérkennsluráðgjafi í leikskólum     1,0    1,0 
Elín Sigurbjörg Jónsdóttir sérkennsluráðgjafi í grunnskólum   1,0    1,0 
Guðný Dóra Einarsdóttir sálfræðingur         1,0 
Guðrún Kristófersdóttir yfirsálfræðingur      1,0    1,0 
Helga Vilhjálmsdóttir sálfræðingur      1,0    1,0 
Líney Helgadóttir sérkennsluráðgjafi í grunnskólum, verkefnastj. skólateymis 1,0    1,0 
Tryggvi Guðjón Ingason sálfræðingur       1,0           Hættur 
         Samtals 6,0   Samtals 6,0 

Stjórnun og stoðþjónusta 
Anna Bryndís Sigurðardóttir deildarfulltrúi     1,0              Hætt 
Bryndís Dagbjartsdóttir skrifstofustjóri      1,0    1,0 
Guðrún Ólafía Sigurðardóttir framkvæmdastjóri     1,0    1,0 
Jóna Sigurbjörg Arnórsdóttir deildarfulltrúi        1,0 
Karólína Gunnarsdóttir þjónustustjóri      1,0    1,0 
         Samtals 4,0   Samtals 4,0 
 
                Samtals stöðugildi 22,2    Samtals stöðugildi 23,5 
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4.2 Barnavernd 

Sex starfsmenn Fjölskyldudeildar í 5,3 stöðugildum skipa barnaverndarteymi og sinna störfum í 
umboði barnaverndarnefndar Eyjafjarðar. Á árinu var bætt við hálfu stöðugildi en starfsmenn eru 
jafnmargir og áður. Þrír starfsmenn hafa menntun sem félagsráðgjafar, tveir sem sálfræðingar og 
einn sem uppeldisráðgjafi.  

Helstu verkefni barnaverndar er að taka á móti tilkynningum um bresti í aðbúnaði og aðstæðum 
barna á starfssvæði nefndarinnar, kanna þær og beita viðeigandi stuðningi þar sem hans er þörf. 
Hefðbundin stuðningsúrræði skv. barnaverndarlögum eru uppeldisráðgjöf til foreldra, tilsjón á 
heimili og útvegun stuðningsfjölskyldu fyrir barn. Einnig er foreldrum liðsinnt til að fá aðstoð 
vegna eigin vanda og börnum vísað í greiningu og meðferð. Þá ráðstafar barnaverndin börnum í 
fóstur þegar það er nauðsynlegt.  

Einnig hefur barnaverndarnefnd það hlutverk að gefa öðrum stjórnvöldum umsagnir vegna 
umsókna um leyfi til ættleiðingar og til þess að taka börn í fóstur. Nefndin veitir einnig leyfi til 
stuðningsfjölskyldna og þeirra sem taka börn í sumardvöl.  

Tilkynningar til barnaverndar náðu hámarki árið 2009 en hefur fækkaði nokkuð síðan. Fjöldi 
þeirra barna sem koma við sögu hjá barnavernd er þó áfram svipaður, sjá mynd 2. Hinsvegar hefur 
flóknum og viðamiklum málum heldur farið fjölgandi, s.s. málum sem fjallað er um á fundum 
barnaverndarnefndar; þar sem nefndin fellir úrskurði eða þar sem börn eru vistuð utan heimilis í 
skemmri eða lengri tíma.  

 
Mynd 2 

Alls hafði barnaverndin mál barna úr 252 fjölskyldum til könnunar og meðferðar á árinu 2012, 
sem er nánast sama tala og árið áður. 
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Tafla 2 

Þróun undanfarinna ára hefur verið sú að meðalaldur þeirra barna sem fjallað var um á grundvelli 
barnaverndarlaga fer lækkandi. Árið 2012 gerðist það í fyrsta sinn að fleiri en eitt af hverjum 
þremur börnum sem komu til kasta barnaverndar voru fimm ára eða yngri, þ.e.a.s. undir 
grunnskólaaldri, eða 37%, sjá myndir 3 og 4. Meðalaldur alls barnahópsins er sem næst 7 ár og 10 
mánuðir og hefur líklega aldrei verið lægri. Má nefna að fyrir fjórum árum voru skjólstæðingar 
barnaverndar tveimur árum eldri að meðaltali en nú.  

Eins og áður eru drengir heldur fleiri í þessum hópi en stúlkur. 

 

Mynd 3 

 

Mynd 4 

Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur

0 - 5 ára 63 39 63 47 73 58

6 - 10 ára 64 51 57 54 56 51

11 - 14 ára 38 40 30 38 39 38

15 - 18 ára 27 22 25 20 21 17

18 - 20 ára 3 3 1 0 1 0

Samtals 195 155 176 159 190 164

2010 2011 2012

Aldur og kyn barna sem fjallað var um á grundvelli 
barnaverndarlaga árin 2010 - 2012



Ársskýrsla 2012 

 

 10

 

Tafla 3 

 

Mynd 5 

Meginflokkar barnaverndartilkynninga eru þrír, þ.e. vanræksla barns (af hálfu forsjáraðila), að 
barn sé beitt ofbeldi, (af hverjum sem er) og það sem nefnt er áhættuhegðun, þ.e. að barnið sjálft 
stefni sér í hættu eða voða, t.d. með vímuefnaneyslu, afbrotum eða sjálfskaðandi hegðun í víðri 
merkingu þess orðs, sjá töflu 3 og mynd 5. Að jafnaði varða flestar tilkynningar um áhættuhegðun 
börn frá 12 ára aldri en meirihluti tilkynninga um vanrækslu varðar aðstæður barna sem eru mun 
yngri, oft í leikskóla eða á fyrstu árum grunnskóla. Tilkynningar um ofbeldi dreifast jafnar yfir 
aldursbilið.  

Mikil fækkun tilkynninga um áhættuhegðun er ein af ástæðum þess að meðalaldur barnanna er 
lægri en áður. Hinsvegar hefur tilkynningum um vanrækslu fjölgað verulega og um ofbeldi gegn 
barni enn meira. Þetta má setja í samhengi við mikla fjölgun mála þar sem upplýsingar um áfengis- 
eða vímuefnavanda foreldra eða heimilisofbeldi koma fram í tilkynningu. Nú var tilkynnt um 
vanrækslu vegna misnotkunar áfengis og/eða vímuefna í 59 tilvikum (26 tilvik 2011) og um átök 
eða ofbeldi milli umönnunaraðila barna í 35 tilvikum (6 tilvik 2011).  

Í töflu 4 og mynd 6 sést að tilkynningar til barnaverndar berast úr ýmsum áttum, frá opinberum 
aðilum og almenningi. Að jafnaði berast flestar tilkynningar frá lögreglu og varða afskipti af 
börnum eða forsjáraðilum þeirra og voru þær um 30% heildarfjöldans á árinu. Allstór hluti 
tilkynninga berst einnig frá grunnskólum og frá heilsugæslu og sjúkrahúsi. Athygli vekur að afar 
fáar tilkynningar berast frá leikskólum eða dagforeldrum, eða aðeins fimm talsins. Þegar til þess er 
horft að málefni 131 barns yngra en sex ára komu til kasta barnaverndar á árinu er þetta ótrúlega lág 
tala. 

2010 2011 2012

Vanræksla 114 106 139

Ofbeldi 74 71 110

Áhættuhegðun barns 199 139 92

Heilsa eða líf ófædds barns í hættu 4 20 4

Samtals 391 336 345

Ástæður barnaverndartilkynninga 2010 - 2012
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Tafla 4 

 

Mynd 6 

Stuðningsúrræði 

Að lokinni könnun í barnaverndarmáli er tekin ákvörðun um það hvort stuðnings sé þörf í málinu. 
Úrræðum til stuðnings skv. barnaverndarlögum má skipta í þrjá flokka; a) úrræði inni á heimili, b) 
úrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns og c) þvingunarúrræði. Árið 2011 var 
eftirfarandi stuðningsúrræðum beitt inni á heimili barns, sjá töflu 5. 

 

Tafla 5 

Á undanförnum árum hefur vistunum barna utan heimilis heldur farið fækkandi, einkum 
skemmri vistanir, svo og vistanir á meðferðarheimilum fyrir unglinga. Árið 2012 sker sig þó úr að 

2010 2011 2012
Barnið sjálft 3 2 2

Ættingjar barns 23 26 23
Nágrannar 3 18 17

Önnur barnaverndarnefnd 17 4 11
Félagsþjónusta 4 1 3

Lögregla 176 107 107
Skóli, sérfræðiþj. skóla 48 79 66

Leikskóli/gæsluforeldri 4 5 5

Læknir/heilsug./sjúkrahús 41 29 43

Foreldri með forsjá barns 29 28 27

Foreldri án forsjár 6 5 4

Aðrir 37 32 37

Samtals 391 336 345

Hver tilkynnir?

2010 2011 2012

Foreldrum leiðbeint um uppeldi og aðbúnað 99 64 71

Stuðlað að úrræðum skv. öðrum leiðum 10 7 13

Barni útvegaður stuðningur/meðferð 44 35 47

Barni eða fjölskyldu útveguð tilsjón, pers.l ráðgjöf eða stuðningsfjölskylda 32 44 51

Foreldri aðstoðað við að leita sér meðferðar 7 8 23

Annað 3 5 20

Samtals 195 163 225

Stuðningsúrræði inni á heimili
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því leyti að á árinu fór enginn unglingur af starfssvæði nefndarinnar til greiningar- eða 
meðferðarvistunar á Stuðlum eða á annað meðferðarheimili fyrir unglinga. 

Á árinu voru alls 26 börn í fóstri eða vistun á einkaheimili á vegum barnaverndarnefndar. Í 
nokkrum tilvikum lauk fóstri á árinu þegar barn fór aftur heim til sín eða náði lögræðisaldri. Þannig 
voru í árslok 10 börn í varanlegu fóstri og fimm í tímabundnu fóstri á vegum nefndarinnar, auk þess 
tvö börn í annarskonar vistun. Aldrei þurfti á árinu að beita úrskurði nefndarinnar til að vista barn 
utan heimilis gegn vilja foreldris eða barns sem orðið var 15 ára. 

Önnur verkefni 

Á árinu var fram haldið samstarfsverkefni við Barnaverndarstofu um PMT-O eða meðferð fyrir 
unglinga með hegðunarerfiðleika og fjölskyldur þeirra. Tveir félagsráðgjafar með PMT-þjálfun 
sinna meðferðinni í hálfu starfi eins og verið hefur. Samningur við Barnaverndarstofu, sem kostar 
laun starfsmannanna, rennur út í ágústlok 2013. Alls fengu 10 fjölskyldur þjónustu í PMT-O árið 
2012 
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4.3 Sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla  
Sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla sinnir 14 grunnskólum og 18 leikskólum. 10 grunnskólar 
eru á Akureyri og fjórir á þjónustusvæðinu utan Akureyrar en 14 leikskólar eru á Akureyri og fjórir 
utan bæjarins.  

Alls voru 2995 nemendur í grunnskólum og 1200 í leikskólum. Allar tölur í kaflanum um 
sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum miðast við skólaárið 2011-2012. 

Starfmenn sérfræðiþjónustu skóla voru sex í fullu starfi. 
Tilvísanir koma úr skólum en einnig geta foreldrar leitað beint eftir þjónustu fyrir börnin sín. 
Starfsmenn sérfræðiþjónustu skipta skólum á milli sín og sinna nær eingöngu málum nemenda í 
þeim skólum ásamt því að sitja nemendaverndarráðsfundi.  

Tafla 6 og myndir 7 og 9 sýna fjölda nemenda í grunnskólum skólaárið 2011-2012 og fjölda 
tilvísana frá hverjum skóla. Einnig er sýndur fjöldi mála sem unnið var með og hlutfall tilvísana og 
mála frá hverjum skóla. Athuga þarf að í fámennum skólum vegur hver tilvísun hlutfallslega 
þyngra. (Tölur um fjölda nemenda í skólum eru frá Hagstofu Íslands). 

 

 
Tafla 6 

Brekkuskóli 472 57 39 18 13% 80 59 21 15%

Giljaskóli 397 24 18 6 7% 46 30 16 10%

Glerárskóli 338 39 31 8 10% 65 47 18 22%

Grsk. Grímsey 13 2 1 1 0% 2 1 1 10%

Grsk. Hrísey 24 2 0 2 0% 4 2 2 5%

Hlíðarskóli 17 7 6 1 26% 8 7 1 63%

Lundarskóli 476 43 23 20 14% 77 47 30 19%

Naustaskóli 242 33 21 12 13% 39 25 14 17%

Oddeyrarskóli 195 50 28 22 18% 62 35 27 32%

Síðuskóli 430 65 39 26 11% 91 53 38 16%

Grenivíkurskóli 61 13 6 7 13% 18 9 9 16%

Hrafnagilsskóli 203 22 13 9 6% 30 20 10 8%

Valsárskóli 42 6 4 2 12% 7 5 2 14%

Þelamerkurskóli 85 6 5 1 12% 9 8 1 17%

Alls á Akureyri 2604 322 206 116 12% 474 306 168 18%

Alls utan Ak. 391 47 28 19 6% 64 42 22 12%

Samtals 2995 369 234 135 11% 538 348 190 17%

Drengir StúlkurFjöldi 

nemenda

Fjöldi nýrra 

tilvísana

Drengir Stúlkur Hlutfall 

nýrra 

tilvísana

Heildar 

fjöldi mála

Hlutfall 

mála 

miðað við 

fjölda 

nemenda

Grunnskólar 

Skólaárið       

2011 - 2012
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Mynd 7 

Tafla 7 og myndir 8 og 10 sýna fjölda nemenda í leikskólum skólaárið 2011-2012 og fjölda 
tilvísana frá hverjum skóla. Einnig er sýndur fjöldi mála sem unnið var með og hlutfall tilvísana og 
mála frá hverjum skóla. Athuga þarf að í fámennum skólum vegur hver tilvísun hlutfallslega 
þyngra. (Tölur um fjölda nemenda í skólum eru frá Hagstofu Íslands). 

 

 

Tafla 7 

Flúðir 75 7 4 3 6% 8 5 3 10%

Hlíðarból 51 8 7 1 7% 9 7 2 11%

Holtakot 32 6 5 1 15% 8 6 2 18%

Hólmasól 147 10 5 5 7% 14 9 5 9%

Hríseyjarsk.leiks 12 0 0 0 15% 2 2 0 23%

Iðavöllur 85 9 8 1 21% 15 12 3 21%

Kiðagil 101 15 9 6 20% 17 11 6 32%

Krógaból 105 25 18 7 8% 29 22 7 14%

Lundarsel 83 8 5 3 11% 10 7 3 15%

Naustatjörn 126 14 7 7 11% 16 8 8 11%

Pálmholt 57 6 6 0 3% 6 6 0 3%

Síðusel 64 9 7 2 13% 9 8 1 20%

Sunnuból 49 4 4 0 15% 4 4 0 11%

Tröllaborgir 88 8 6 2 8% 10 7 3 10%

Álfaborg 20 0 0 0 0% 0 0 0 0%

Álfasteinn 28 3 0 3 15% 5 0 5 18%

Hrafngilssk. 51 6 4 2 0% 7 4 3 4%

Krummafótur 26 0 0 0 10% 1 0 1 15%

Alls á Ak. 1075 129 91 38 11% 157 114 43 14%

Alls utan Ak. 125 9 4 5 8% 13 4 9 11%

Samtals 1200 138 95 43 11% 170 118 52 14%

Heildar 

fjöldi mála

Hlutfall 

mála 

miðað við 

fjölda 

nemenda

Hlutfall 

nýrra 

tilvísana

Fjöldi 

nemenda

Fjöldi nýrra 

tilvísana

Drengir Stúlkur Drengir StúlkurLeikskólar 

Skólaárið       

2011 - 2012
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Mynd 8 

  

 Mynd 9     Mynd 10 

Tilvísanir til sérfræðiþjónustu skóla 

Skólar senda beiðni um þjónustu á sérstökum tilvísanablöðum. Merkt er við á blaðinu ástæða 
tilvísunar og hvaða þjónustu er óskað eftir, sjá nánar á myndum 11 og 12. Í flestum tilfellum eru 
fleiri en ein ástæða fyrir tilvísun og oft óskað eftir þjónustu sem fleiri en einn sérfræðingur sinnir. 

Samtals var unnið í 708 málum, þ.e. 538 málum grunnskólabarna og 170 málum leikskólabarna 
 

 



Ársskýrsla 2012 

 

 16

 

Mynd 11 

 

Mynd 12 

Sálfræðileg ráðgjöf og greining  

Skólasálfræðingar sinna fyrst og fremst greiningu og ráðgjöf í leik- og grunnskólum. Þeir skipta 
skólunum á milli sín og sitja reglulega nemendaverndarráðsfundi í þeim grunnskólum sem þeir 
sinna, á móti sérkennsluráðgjöfum og starfsmönnum í barnavernd. Mikil eftirspurn er eftir 
sálfræðiþjónustu og myndast því biðlistar af og til. 

Sálfræðilegar greiningar fela í sér mismunandi nálgun eftir eðli hvers máls, þ.e. hvort um er að 
ræða t.d. vanlíðan, hegðunarfrávik eða frávik í þroska. Við greiningar notast sálfræðingar við 
klínískt mat og hin ýmsu matstæki s.s. hegðunarmatslista og mats á aðlögunar- og samskiptafærni 
ásamt ýmsum greindar- og þroskaprófum. Þegar niðurstaða er fengin er tekin ákvörðun um 
framhald málsins, þ.e. íhlutun og /eða hvort og þá hvert málinu skal vísað áfram til frekari 
greiningar. Skilafundir eru haldnir með foreldrum og í skólum viðkomandi barns þar sem þeir sem 
að máli barnsins koma sitja fund með sálfræðingnum. Tillögur eru gerðar um úrbætur í samvinnu 
við fjölskyldu og skóla.  
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Einn sálfræðingur sinnir PMT (Parent Management Training) meðferð, sem reynst hefur vel fyrir 
foreldra barna með hegðunarvanda og/eða ADHD. 

Sérkennsluráðgjöf 

Sérkennsluráðgjafar sinna ýmsum námslegum greiningum og veita ráðgjöf til kennara og 
foreldra auk setu í nemendaverndarráðum, teymisvinnu vegna fatlaðra barna o.fl. 
Leikskólar 

Sérkennsluráðgjafi heldur utan um málefni fatlaðra barna á leikskólaaldri, fundar reglulega með 
foreldrum á teymisfundum og er tengiliður fjölskyldu við aðra sérfræðinga. Sérkennsluráðgjafi 
sinnir frumgreiningu 2-6 ára barna, gerir athuganir og skráningar, leggur fyrir PEP-R þroskamat og 
fyllir út Kuno Beller þroskalista með foreldrum til að staðsetja þroska barnsins. Hann sér einnig um 
að vísa börnum áfram í frekari greiningar. Sérkennsluráðgjafi er aðal tengiliður við foreldra og 
leikskóla í öllu greiningarferlinu. Þegar fötlun eða annars konar sérþarfir hafa verið staðfestar fer 
hann í reglulegar heimsóknir í leikskólana og veitir ráðgjöf og situr teymisfundi. 

Sérkennsluráðgjafi vinnur náið með sérkennslustjórum leikskóla, veitir þeim ráðgjöf um einstaka 
börn og kennsluaðferðir. Sérkennslustjórar sjá um skimun og skráningar og vísa börnum í samvinnu 
við foreldra til Fjölskyldudeildar. Sérkennslustjórarnir hittast mánaðarlega undir handleiðslu 
sérkennsluráðgjafa. Þeir vinna lausnamiðað að hinum ýmsu málum og veita hver öðrum fræðslu og 
stuðning. Ráðgjafar grunnskóla koma inn í mál við skólaskipti barna. 
Grunnskólar 

Námslegar greiningar í grunnskólum eru aðallega lestrar- og stærðfræðigreiningar. Sérkennarar í 
skólunum leggja í flestum tilfellum fyrir skimanir og eru ákveðnar reglur um það í hverjum skóla í 
hvaða bekkjum er skimað. Einnig eru samræmd próf notuð sem viðmið um getu og kunnáttu 
nemenda. Ef barn sýnir merki um erfiðleika í námi er því vísað til Sérfræðiþjónustu skóla annað 
hvort af viðkomandi skóla eða foreldrum.  

Ýmis stöðluð greiningarpróf eru notuð í lestri og það nýjasta er Logos sem er tölvukeyrt próf 
fyrir börn og fullorðna. Stærðfræðigreiningarpróf sem mest er notað er Talnalykill. 
Sérkennsluráðgjafar leggja líka fyrir málþroskapróf en flóknari greiningum á málþroska og 
beiðnum um talkennslu er vísað til sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga sem Akureyrarbær kaupir 
þjónustu af.  

Auk greininga skoða ráðgjafar námsumhverfi og meta kennsluaðferðir. Þeir halda skilafundi 
vegna greininga og veita ráðgjöf. Teymisvinna vegna fatlaðra barna og barna með frávik í hegðun 
og námi er stór hluti vinnu sérkennsluráðgjafa.  

Fundir og viðtöl vegna leik- og grunnskólabarna 

Sálfræðingar og sérkennsluráðgjafar taka viðtöl og sitja fundi vegna ýmissa mála er varða 
skólabörn. Má þá nefna nemendaverndarráðsfundi, skilafundi vegna greininga, teymisfundi vegna 
einstakra nemenda, fundi með Greiningarstöð, barna- og unglingageðdeildum, barnadeild FSA o.fl. 

Auk þess geta foreldrar og kennarar beðið um viðtöl við sérfræðinga. 

Undirbúningur að flutningi fatlaðra barna milli skó lastiga 

Frá leikskóla í grunnskóla 
Ráðgjafi leikskóla byrjar að undirbúa grunnskóla undir móttöku fatlaðs barns 1 – 2 árum áður en 
barnið hefur skólagöngu. Svo langur fyrirvari getur verið nauðsynlegur ef gera þarf stórvægilegar 
breytingar t.d. vegna húsnæðis. Einnig er boðað til funda með sérfræðingum sem hugsanlega 
tengjast barninu. Leikskólaráðgjafi og foreldrar fara í heimsóknir í þá skóla sem til greina koma á 
haustönn, ári áður en barnið hefur skólagöngu. .  

Vorinu áður en barnið byrjar í grunnskóla heldur leikskólaráðgjafi fund með foreldrum, 
fulltrúum leikskóla og tilvonandi grunnskóla, ásamt grunnskólaráðgjafa. 

Eftir að skólaganga er hafin fylgir ráðgjafi grunnskóla barninu eftir með reglulegum fundum svo 
lengi sem þörf er á. 
Frá grunnskóla í framhaldsskóla 
Yfirleitt hefst undirbúningur ári áður en nemandi flyst milli skólastiga en þó í nokkrum tilfellum 
fyrr ef um mikla fötlun er að ræða. Foreldrum nemenda í 10. bekk eru kynnt hvaða námstilboð eru í 
framhaldsskólum Akureyrar 1. mánudag í október. Ráðgjafar félagsþjónustu og fulltrúi 
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Þroskahjálpar eru einnig boðaðir á kynningarfundinn. Námsráðgjafar eru til ráðgjafar um hvaða 
skólaúrræði hentar best. 

Foreldrum gefst kostur á að heimsækja skólana til að auðvelda valið og nemendur fara í nokkrar 
heimsóknir með foreldrum eða kennurum sínum. Mikilvægt er að nemandinn kynnist tilvonandi 
kennslustofum og sameiginlegu rými í framhaldsskólanum áður en hann hefur skólagöngu. 

Nemendaverndarráðsfundir 

Í öllum grunnskólum eru haldnir nemendaverndarráðsfundir, misoft eftir stærð skólanna. 
Stjórnendur skólanna ákveða fyrirkomulag á fundunum og hversu oft þeir eru haldnir. Fundina sitja 
skólastjórar, deildarstjórar og fagstjórar, ásamt námsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðingi og fulltrúa frá 
sérfræðiþjónustu skóla eða starfsmanni barnaverndar. Dagskrá fundar liggur fyrir áður en fundur 
hefst. Teknar eru ákvarðanir um áframhaldandi vinnu með nemendur sem einhverra hluta vegna 
sýna frávik í skólaumhverfinu.  

Mat á þörf fyrir sérkennslu og stuðning í grunnskóla 

Sérfræðiþjónustan kemur að mati á þörf fyrir sérkennslu. Metin er fötlun barna eftir greiningum 
sem liggja fyrir og einnig er stuðst við umsögn frá leikskólaráðgjafa um þörf á stuðningi. Tillaga 
um þörf á tímum fyrir börn með sérþarfir er send skóladeild sem tekur endanlega ákvörðun um 
tímafjölda til hvers skóla. Skólarnir skipuleggja síðan sérúrræði fyrir einstaklinga eða litla hópa eftir 
því sem best hentar hverju sinni.  
 

 

Teymisvinna vegna fatlaðra barna í leik- og grunnskóla 

Á þjónustusvæðinu (áramót 2011/2012) voru samtals 18 börn í leikskólum og 110 börn í 
grunnskólum sem falla undir viðmið Greiningarstöðvar um fötlun. Auk þess eru mörg börn sem 
falla undir greiningar um annan vanda sem krefst sérúrlausna. 

Börn með sérþarfir þurfa mismikla eftirfylgni eftir eðli vandans. 
Sérfræðiþjónusta skóla á Fjölskyldudeild hefur á síðustu árum þróað mjög gott utanumhald 

vegna þessara barna svo að þjónusta og fjármunir nýtist sem best. Haldnir eru teymisfundir 
reglulega með öllum sem koma að málum barnsins, s.s. foreldrum, kennurum, stuðningsaðilum, 
sérkennurum, skólastjórnendum, iðju-, sjúkra- eða talmeinafræðingum og einnig þeim sem koma að 
félagslegum stuðningi. 

Þessir fundir geta verið allt frá einu sinni í mánuði til tvisvar sinnum á vetri eftir eðli málsins. 
Það hefur sýnt sig að þessir fundir skila góðum árangri. Reglulega var fundað út af 187 börnum á 
skólaárinu, þ.e. 86 í leikskóla og 158 í grunnskóla (mynd 13). 
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Mynd 13 

SMT skólafærni 

SMT skólafærni er innleidd til að fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og þar með að 
skapa jákvætt andrúmsloft.  

Átta leikskólar hafa innleitt SMT skólafærni og handleiðir leikskólaráðgjafi tvo þeirra. Jafnframt 
sækir hann handleiðslu í Hafnarfirði í SMT fræðum. Þrír grunnskólar á Akureyri hafa einnig innleitt 
SMT skólafærni, tveir hafa innleitt uppbyggingarstefnu og tveir nota jákvæðan aga. 
Sérkennsluráðgjafar leik- og grunnskóla hafa lokið grunnnámskeiði PMT og einn skólasálfræðingur 
hefur lokið meðferðarnámi 
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4.4 Félagsþjónusta  

 Félagsþjónustan er fyrir íbúa Akureyrarbæjar og nærsveita, óháð aldri, fötlun eða hverju því sem 
mismunar fólki. Þjónustan er í formi almennrar eða sérhæfðrar ráðgjafar og félagslegra úrræða. 
Unnið er eftir lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðs fólks.  

 

Ráðgjöfin sem stendur til boða er: 
 Félagsleg ráðgjöf s.s. vegna uppeldis- og samskiptavanda, skilnaðar, forsjár- og 

umgengnismála.  
 Ráðgjöf vegna fjármála og fjárhagsaðstoð. 
 Ráðgjöf vegna húsnæðismála og/eða þjónustu í búsetu. 
 Ráðgjöf er tengist atvinnu og endurhæfingu. 
 Sérhæð ráðgjöf /þjónusta vegna fötlunar. 

 

Úrræðin sem félagsþjónustan hefur upp á að bjóða eru: fjárhagsaðstoð, stuðningsfjölskyldur fyrir 
fötluð börn, aðstoð við atvinnuleit fatlaðra og stuðningurinn heim.  

 

 

4.4.1 Almenn félagsþjónusta 

Félagsleg ráðgjöf 

Fjölskyldur og einstaklingar geta fengið félagslega ráðgjöf á Fjölskyldudeild. Félagsleg ráðgjöf 
getur varðað réttindi fólks almennt, hvert það á að leita eftir réttindum sínum og/eða hvaða úrræði 
standa þeim til boða. Félagsleg ráðgjöf getur verið ráðgjöf vegna barnauppeldis og ýmis önnur mál 
er varða börn. Einnig flokkast ýmiskonar sambúðarmál undir félagslega ráðgjöf s.s. vegna 
vandamála tengdum sambúð, sambúðarslitum og hjónabandsráðgjöf. Ráðgjöf vegna forsjár- og 
umgengnismála falla einnig undir félagslega ráðgjöf en sýslumaður fer þó með úrskurðarvald í þeim 
málum. Einnig eru mál tengd ýmiskonar ofbeldi inn á borði ráðgjafa deildarinnar og vandamál 
tengd neyslu áfengis- og/eða annarra vímuefna.  

Mikil áhersla er á að koma því fólki sem ekki á rétt á atvinnuleysisbótum og fólki sem hefur 
dottið út af vinnumarkaði í einhverskonar virkni, hvort sem það er atvinna, nám eða 
endurhæfingarúrræði.  

Lögð er áhersla á samvinnu milli stofnanna og eru ráðgjafar Fjölskyldudeildar í reglulegu 
samstarfi við heilsugæsluna á Akureyri, geðdeild FSA, Starfsendurhæfingu Norðurlands , 
Vinnumálastofnun , Búsetudeild, Húsnæðisdeild, Virk, Plastiðjuna Bjarg-Iðjulund, Lautina, 
Umboðsmann skuldara og við SÁÁ. Einnig er samstarf á milli Fjölskyldudeildar og Fjölsmiðjunnar 
og við Virkið í Rósenborg.  

Ráðgjöf vegna fjármála 

Stór hluti félagslegrar ráðgjafar er ráðgjöf vegna fjármála. Miðar ráðgjöfin að því að viðkomandi fái 
upplýsingar og aðstoð til að skoða fjármál sín í heild. Ef fjármál fólks eru flókin er því bent á að 
leita aðstoðar hjá Umboðsmanni skuldara. Reynt er að benda á leiðir til sparnaðar, áherslur í 
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fjármálum og leiðir til að fullnýta tekjumöguleikana. Fjölskyldudeild er í samstarfi við fjölmarga 
aðila vegna fjármála einstaklinga s.s. bankastofnanir o.fl..  

Vinnumarkaðsúrræði 

Frá árinu 2011 hefur verið lögð enn ríkari áhersla en áður á að koma skjólstæðingum 
Fjölskyldudeildar í viðeigandi úrræði. Meðal úrræða sem standa til boða eru virknisamningar. Þeir 
eru hliðstæðir örorkuvinnusamningum og fer framfærsla viðkomandi einstaklings til greiðslu launa í 
ákveðinn tíma. Atvinnurekandinn tekur svo smátt og smátt meiri þátt í launakostnaði 
starfsmannsins. Virknisamningar eru gerðir til eins árs.  

Einnig má nefna að góð samvinna hefur verið við starfsmannastjóra og aðrar stofnanir 
Akureyrarbæjar um sérstakt atvinnuátak fyrir bótaréttarlaust fólk sem hefur þegið fjárhagsaðstoð. 
Þá hefur verið reynt að útvega fólki vinnu við hæfi hvers og eins, byggt á áhuga þeirra og fyrri 
störfum.  

Ungt bótaréttarlaust fólk hefur getað fengið skólastyrk hjá Fjölskyldudeild gegn því að vera í 
námi á framhaldsskólastigi. Þá eru gerðar kröfur um mánaðarleg skil á mætingum í skólann og skil 
á lokaeinkunnum. Fjórtán ungmenni voru á skólastyrk að hluta eða fullu á árinu 2013. 

Ungu fólki var einnig vísað í önnur úrræði og er Fjölsmiðjan á Akureyri gott dæmi um slíkt 
úrræði. Starfsmaður Fjölskyldudeildar situr reglulega fundi með forstöðumanni Fjölsmiðjunnar og 
starfsmanni frá Vinnumálastofnun.  

Stuðningurinn heim 

Haustið 2011 fékk Fjölskyldudeild fjármuni til ráðstöfunar sem var millifærsla milli ára en deildin 
hafði skilað rekstarafgangi árið 2010. Ákveðið var að nota 2 milljónir af þeim peningum til að gera 
tilraun með verkefnið „Stuðningurinn heim“. Um er að ræða þjónustu fyrir barnafjölskyldur, veitt 
undir merkjum félagsþjónustunnar, inn á heimili skjólstæðings í þeim tilvikum sem hefðbundin 
ráðgjöf á skrifstofu skilar ekki nægum árangri og metin er tímabundin þörf á miklum stuðningi. 
Litið var til Reykjavíkurborgar við undirbúning en Reykjavíkurborg hefur um árabil rekið þjónustur 
við barnafjölskyldur af þessum toga.  

Mestur hluti árs 2011 fór í undirbúning og skilgreiningu á verkefninu og fyrstu skrefin voru 
stigin. Á árinu 2012 fengu sex fjölskyldur stuðninginn heim. Þrír starfsmenn sinntu stuðningnum 
heim á árinu en haustið 2012 var einn starfsmaður að sinna verkefninu að mestu leyti.  

Fjárhagsaðstoð 

Þriðja árið í röð er umtalsverð hækkun á útgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar en þau hækka um 
13,96% milli áranna 2011 og 2012. Árið 2012 voru útgjöldin kr. 127.471.001, að teknu tilliti til 
endurgreiddra lána er hækkunin milli ára því kr. 15.615.524. 

Fjölgun varð á styrkþegum í fjárhagsaðstoð milli áranna 2011 og 2012 en þeir fóru úr 377 í 394 
sem er 4,5% fjölgun. Ungmenni í Fjölsmiðju voru 24 sem er svipað og verið hefur tvö síðustu ár. 
Þau eru 6,1% af heildarfjölda styrkþega í fjárhagsaðstoð en það er sama hlutfall og árið 2011. 
Greiðslur til Fjölsmiðjunnar á árinu 2012 voru kr. 17.362.258 sem er eins og árið áður 12,8% af 
heildarútgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar.  

Íbúafjöldi á Akureyri var 17.956 manns þann 1. desember 2012. Því má leiða líkur að því að 
2,19% íbúa hafi fengið fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu einu sinni eða oftar á árinu, árið 2011 var 
hlutfallið 2,11%.  

Samkvæmt samningum um ráðgjafaþjónustu við nágrannasveitarfélög eru umsóknir íbúa þeirra 
um fjárhagsaðstoð afgreiddar á Fjölskyldudeild, en sveitarfélag viðkomandi sér um að greiða út 
fjárhagsaðstoðina. Umsóknir um fjárhagsaðstoð frá íbúum í nágrannasveitarfélögum voru 23 frá 14 
fjölskyldum eða einstaklingum. Þess ber að geta að allar tölur hér að ofan og þær sem á eftir koma 
er varða fjárhagsaðstoð eiga einungis við um þá styrkþega sem áttu lögheimili á Akureyri.  

Fjárhagsaðstoð skiptist í tvo hluta skv. reglum félagsmálaráðs Akureyrarbæjar um 
fjárhagsaðstoð, annars vegar framfærslu og hins vegar greiðslur samkvæmt heimildakafla. 
Framfærslan eykst hlutfallslega á milli ára eins og undanfarin ár en hún fer úr 54% af 
heildarfjárhagsaðstoð árið 2011 í 58% árið 2012. 
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Fjárhagsaðstoð – fjölskyldugerð  

 

Tafla 8 

Tafla 8 og mynd 14 sýna samanburð á fjölskyldugerð styrkþega á árunum 2010 – 2012. Sjá má að 
hlutfall einstæðra foreldra og einhleyps fólks eykst 2012 frá árinu áður, en barnlausum hjónum 
fækkar sem og hjónum með börn. Einhleypu barnlausu fólki hefur fjölgað um 4% frá árinu 2010. 
Einstæðum mæðrum fækkaði um 5% milli áranna 2010 og 2011, þær fóru úr 39% í 34% en fjölgar 
nú aftur á milli 2011 og 2012 um 13 eða í 37% af styrkþegum. 

 

Mynd 14 

 

Mynd 15 

Mynd 15 sem sýnir skiptingu styrkþega eftir fjölskyldugerð árið 2012 sýnir að einstæðar mæður 
eru stærsti hópurinn sem þiggur fjárhagsaðstoð, þær eru 35% af heildarfjölda. Einhleypir karlar, 
sem voru stærsti hópurinn 2011, eru hlutfallslega næstfjölmennastir styrkþega árið 2012 eða 32%, 
einhleypar konar voru 18% árið 2011 en eru árið 2012 orðnar 22%. 

Fjölskyldugerð 2010 2011 2012
Einstæðar mæður 134 125 138

Einstæðir feður 5 5 6

Einhleypar konur 57 67 87

Einhleypir karlar 122 130 128

Hjón með börn 27 34 28

Barnlaus hjón 7 16 7

Samtals 352 377 394
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Fjárhagsaðstoð – atvinnustaða 

 

Tafla 9 

Helsta breytingin á atvinnustöðu styrkþega í fjárhagsaðstoð á milli áranna 2011 og 2012 er að 
atvinnulausum sem ekki eiga rétt á atvinnuleysisbótum fækkar hlutfallslega og að sama skapi 
fjölgar í hópi þeirra sem eru atvinnulausir og eiga bótarétt.  

Á töflu 9 og myndum 16 og 17 sést að hlutfallslegur fjöldi styrkþega sem hefur fulla atvinnu 
stendur í stað milli ára og er 11% eins og árið 2011og það sama er að segja af þeim sem hafa 
atvinnustöðuna „annað“ þeir eru áfram 3%. Ungmennin 24 í Fjölsmiðjunni eru öll með 
atvinnustöðuna „Í fullu starfi“ alls 42 styrkþegar eru í fullu starfi. Lítil breyting er á fjölda þeirra 
sem eru í hlutastarfi, nemar eða sjúklingar en þó er lítilsháttar fjölgun í þessum hópum. Ef lengra 
tímabil er skoðað sést hins vegar að sjúklingum hefur fjölgað töluvert undanfarin ár. Þeir voru 10% 
árið 2010 og fóru í 13% árið 2011 og eru nú 14%. Á árunum 2002 – 2009 var hlutfall sjúklinga 4% 
til 6%. Smávægileg fækkun er meðal þeirra sem eru öryrkjar, heimavinnandi og ellilífeyrisþegar.  

Þess má geta að nemar eru árið 2012 alls 21 eða 5% af heildarfjölda styrkþega sem er nokkur 
fjölgun þegar horft er aftur til ársins 2010 en þá voru þeir 8 eða 2% af heildarfjölda, í þessum hóp 
eru ungmenni sem fá námsstyrk skv. 24. gr reglna. 

 

 

Mynd 16 

Atvinnustaða 2010 2011 2012
Í fullu starfi 57 40 42

Í hlutastarfi 22 24 28

Atvinnulausir með bótarétt 117 62 86

Atvinnul. án bótarettar 59 51

Ellilífeyrisþegar 8 10 7

Sjúklingar 34 48 57

Heimavinnandi 9 11 4

Nemar 8 16 21

Öryrkjar 97 96 88

Annað t.d. fólk í fæðingarorlofi 11 10

Samtals 352 377 394
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Mynd 17 

Þróun fjárhagsaðstoðar 

Samþykktar umsóknir í fjárhagsaðstoð 2012 voru 1438 eins og sjá má á mynd 18, þetta er fækkun 
um 11 umsóknir frá árinu 2011, sjá mynd 18. Afgreiddar umsóknir árið 2012 voru 1.616 en af þeim 
var 178 umsóknum synjað. Eins og árið 2011 voru flestar umsóknir í desember eða 173 og fæstar í 
ágúst þegar þær voru 116.  
 

 

Mynd 18 

Meðalfjárhæð á hverja samþykkta umsókn fór úr kr. 77.194 árið 2011 í kr. 88.645 árið 2012, á sama 
tíma hækkaði meðalupphæð á hvern styrkþega úr kr. 296.696 í kr. 323.530.  

Á myndum 19 og 20 sem eru hér á eftir getur að líta þróun fjárhagsaðstoðar, fjölda styrkþega og 
þróun meðalgreiðslu á styrkþega á ári frá 2002 – 2012 ásamt fjölda samþykktra umsókna um 
fjárhagsaðstoð á sama tímabili. 
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Mynd 19 

 

Mynd 20 

Aldursskipting styrkþega 

Aldursskipting breytist frá árinu 2011 til ársins 2012 á þann veg að hlutfallslega fækkar örlítið í 
yngsta og elsta aldurshópnum eða um 1% hjá báðum. Mesta fjölgunin er á aldrinum 21-25 ára þar er 
aukningin 2% frá árinu 2011. Sé hins vegar horft aftur til 2010 er aukningin mun meiri, þá var þessi 
hópur 16% en er orðinn 23% árið 2012. Styrkþegar á aldrinum 26-67 ára eru eðlilega stærsti 
hópurinn enda aldursbreiddin mest þar en þeim heldur þó áfram að fækka hlutfallslega, voru árið 
2010 alls 67% en eru árið 2012 komnir í 64%, sjá töflu 10 og mynd 22. 



Ársskýrsla 2012 

 

 26

 

Tafla 10 

 

Mynd 21 

 

Mynd 22 

Fjölskyldugerð yngri styrkþega 

Á töflu 11 og myndum 23 og 24 má sjá fjölskyldugerð styrkþega 25 ára og yngri, þeir skiptast í tvö 
aldursbil þ.e. 20 ára og yngri og svo 21-25 ára.  

Breytingar hjá yngri hópnum eru þær helstar milli áranna 2011 og 2012 að heldur fjölgar í hópi 
einhleypra bæði karla og kvenna en einstæðum mæðrum fækkar. Þess ber þó að geta að þar sem 
hópurinn telur einungis 45 hefur hver og einn frekar mikið vægi. 

Fjöldi styrkþega á aldrinum 21-25 ára er 92. Í þessum hópi eru þær breytingar helstar að 
einhleypum konum og einstæðum mæðrum fjölgar en einhleypum körlum fækkar. Að auki fækkar í 
hópi hjóna hvort heldur sem er með börn eða barnlaus. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
20 ára og yngri 28 39 47 54 44 45

21 - 25 ára 58 57 61 55 79 92
26 - 67 ára 236 256 248 237 244 251
68 ára og eldri 13 9 6 10 6

Alls 322 365 365 352 377 394

Fjárhagsaðstoð 2010 - 2012 skipting eftir aldri
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Tafla 11 

 

Mynd 23 

 

Mynd 24 

 

Fjölskyldugerð
20 ára og 

yngri 21-25 ára
20 ára og 

yngri 21-25 ára
20 ára og 

yngri 21-25 ára

Einhleypir karlar 28 22 23 38 25 35

Einhleypar konur 16 6 15 13 16 23
Einstæðir feður 0 1 0 1 0 1

Einstæðar mæður 9 19 6 24 4 32
Barnlaus hjón 0 1 0 3 0 0

Hjón með börn 1 6 0 5 0 1
Samtals 54 55 44 84 45 92

201220112010
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Atvinnustaða yngri styrkþega 

Tafla 12 og myndir 25 og 26 sýna atvinnustöðu styrkþega á aldrinum 25 ára og yngri. Þar eru helstu 
breytingar á milli áranna 2011 og 2012 í yngri hópnum, þ.e. 20 ára og yngri, þær að þeim sem eru í 
fullu - eða hlutastarfi fækkar en nemum fjölgar auk þess fækkar þeim sem eru atvinnulausir án 
bótaréttar en hinum sem hafa bótarétt fjölgar.  

Í aldurshópnum 21-25 ára fjölgar lítillega. þeim sem eru í fullu starfi en einnig fjölgar í hópi 
öryrkja, sjúklinga og atvinnulausra með bótarétt. Á móti fækkar þeim sem eru atvinnulausir án 
bótaréttar og enginn í þessum hópi er heimavinnandi árið 2012 en árið 2011 voru þeir 4%. 

 

Tafla 12 

 

Mynd 25 

Atvinnustaða
20 ára og 

yngri
21 - 25 

ára
20 ára og 

yngri 21 - 25 ára
20 ára og 

yngri 21 - 25 ára

Í fullu starfi 17 10 16 10 15 13

Í hlutastarfi 1 4 3 5 1 5

Atvinnulausir með bótarrétt 22 29 7 19 8 27

Atvinnulausir án bótaréttar 9 17 7 12

Sjúklingar 6 5 2 13 3 18

Heimavinnandi 2 2 2 3 1 0

Nemar 4 3 4 6 6 10

Öryrkjar 2 2 1 3 2 5

Annað t.d. fólk í fæðingarorlofi 0 4 2 2
Samtals 54 55 44 80 45 92

20112010 2012
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Mynd 26 

Grunnframfærsla og aðstoð skv. heimildakafla 

Fjárhagsaðstoð skiptist í tvo hluta annars vegar framfærslu og hins vegar aðstoð skv. heimildakafla. 
Innan heimildakafla falla greiðslur vegna ýmissa útgjalda styrkþega s.s. eins og læknis - og 
lyfjakostnaður, kostnaður vegna tannlækninga og styrkir vegna útfara. Auk þess heyra námsstyrkir 
og greiðslur til Fjölsmiðju einnig til greiðslna skv. heimildakafla. Ýmis konar kostnaður foreldra 
vegna barna á framfæri þeirra t.a.m. greiðslur daggæslugjalda, skólafæðis, læknis- og lyfjakostnaðar 
eru aukinheldur hluti af greiðslum skv. heimildakafla. 

Mynd 27 sýnir að þáttur framfærslu heldur áfram að aukast fer úr 54% í 58% og greiðslur úr 
heimildakafla minnka að sama skapi úr 43% í 41%, viðbótarframfærsla er orðin hverfandi lítill hluti 
af fjárhagsaðstoð eða 1% á árinu 2012. 

 

Mynd 27 

Fjárhagsaðstoð um lengri eða skemmri tíma  

Líkt og fram kemur á mynd 28 er töluverður hluti styrkþega á árinu 2012 einnig með fjárhagsaðstoð 
árið áður eða 196 af 394. Þetta er þó hlutfallsleg fækkun frá árinu 2011 en þá var hlutfall þeirra sem 
fengu líka aðstoð árið áður 53% en er komið niður í 50% árið 2012. Þegar horft er lengra aftur er 
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greinilegt að hlutfallið hefur farið jafnt og þétt minnkandi t.d. má nefna að árið 2006 var hlutfall 
þeirra sem einnig fengu aðstoð árið áður 64%.  

 

Mynd 28 

Samfelld fjárhagsaðstoð í 3-6 mánuði 

Nokkuð er um að styrkþegar í fjárhagsaðstoð þurfi aðstoð um nokkurra mánaða skeið, árið 2012 
voru t.a.m. 25 sem fengu aðstoð einu sinni eða oftar í hverjum mánuði frá janúar til júní og 24 frá 
júlí til desember. Aukningin sem varð á fjölda þeirra sem þáðu aðstoð í sex mánuði fyrri og seinni 
hluta ársins 2011 gengur ekki til baka árið 2012, sjá myndir 29 og 30. 

Ekki eru miklar sveiflur milli 2011 og 2012 nema einna helst hjá þeim sem fengu samfellda 
aðstoð í fimm mánuði þeir eru mun fleiri bæði á fyrri og seinni helmingi ársins 2012 en árið áður.  

Fjöldi barna innan þeirra fjölskyldna sem fengu aðstoð í sex mánuði samfleytt á fyrri helmingi 
ársins 2012 var 15 en seinni hluta helminginn voru þau 19. 

 

Mynd 29 
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Mynd 30 

Mynd 31 sýnir að alls níu þáðu fjárhagsaðstoð alla 12 mánuði ársins 2012, sumir oftar en einu 
sinni í hverjum mánuði og tveir höfðu fengið samfellda aðstoð í 24 mánuði eða 2 ár.  

Fjöldi barna innan þessa hóps voru sex börn  

 

Mynd 31 

Húsnæðismál 
Ráðgjöf vegna húsnæðismála fellur undir félagslega ráðgjöf. Upplýsingar eru veittar um möguleika 
fólks á að sækja um leiguíbúðir á vegum Akureyrarbæjar og/eða Öryrkjabandalags Íslands. Hægt er 
að finna umsóknareyðublöð um leiguíbúðir sveitarfélagsins á heimasíðu Akureyrarbæjar en einnig 
er hægt að sækja um á skrifstofu Akureyrarbæjar í Geislagötu 9.  

Félagsráðgjafar frá Fjölskyldudeild og starfsmaður frá Húsnæðisdeild sitja í úthlutunar og 
matsnefnd leiguíbúða Akureyrabæjar. Verkefni nefndarinnar eru meðal annars þau að leggja mat á 
forgangsbeiðnir vegna leiguíbúða og úthlutun þeirra. Ráðgjafar úr félagsþjónustunni sjá um 
úthlutun leiguíbúða Öryrkjabandalagsins, fyrir þeirra hönd. Þeir sitja einnig í ýmsum þverfaglegum 
teymum er varða búsetu fatlaðs fólks.  

4.4.2 Sérhæfð félagsþjónusta 

Þjónusta við fatlað fólk 

Auk almennrar ráðgjafar sinnir félagsþjónustan sérstakri ráðgjöf vegna fatlaðra barna og 
fullorðinna. Um er að ræða einstaklinga þar sem almenn úrræði hafa ekki reynst nægjanleg og leita 
hefur þurft eftir úrræðum er sérstaklega eru ætluð fötluðu fólki skv. lögum. Um það bil 470 
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einstaklingar, börn og fullorðnir eru á skrá yfir þá sem einhverja þjónustu hafa fengið vegna 
fötlunar. 

Samþætting þjónustu/teymisvinna 

Samvinna fagaðila sem koma að þjónustu við fatlað fólk er mikilvæg og samþættingu þjónustu er 
beitt í auknum mæli. Fjölskyldur og þjónustukerfi sveitafélagsins vinna saman að því að útbúa 
heppilega lausn á þjónustu. Eitt af verkefnum Fjölskyldudeildar er að vinna að því að samþætta 
þjónustu fagaðila sem koma að þjónustu við fatlað fólk. Samvinna er milli fagteyma 
Fjölskyldudeildar í sameiginlegum málum og er verkum markvisst skipt þannig að hlutverk hvers 
og eins sé skýrt.  

Fjölskyldur og þjónustukerfi sveitafélaganna vinna við að útbúa heppilega lausn á þjónustunni í 
hverju máli fyrir sig. Teymisvinna í málum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra er veigamikill þáttur 
í starfi Fjölskyldudeildar. Hún felur í sér að allir þjónustu- og meðferðaraðilar sem koma að hverju 
barni vinna saman. Fundað er reglulega og fer fjöldi teymisfunda eftir þörfum barnsins, fjölskyldu 
þess og meðferðaraðilum. Um getur verið að ræða fundi sem eru tvisvar til þrisvar á ári til þess að 
aðilar hittist einu sinni í mánuði. Í þessari teymisvinnu eru ráðgjafar fjölskyldudeildar í hlutverki 
tengla sem hafa yfirumsjón. Teymisvinna gefur öllum aðilum betri yfirsýn yfir þarfir barnsins og þá 
þjónustu sem barnið og fjölskylda þess þarf á að halda. Mikil samvinna er milli sérfræðinga í 
skólaþjónustu og ráðgjafa í málefnum fatlaðra. Í einhverjum tilfellum heldur teymisvinnan áfram 
þegar ungmenni fara í framhaldsskóla og í auknum mæli er nú teymisvinna í kring um þau og aðra 
fullorðna sem eru í flókinni þjónustu og talin þörf á mikilli samhæfingu milli kerfa. 

Ráðgjafar í málefnum fatlaðs fólks veita öðrum deildum og stofnunum bæjarins ráðgjöf varðandi 
þjónustu og aðstoð við fatlaða einstaklinga sem þangað sækja. Auk þess er mikil samvinna við aðrar 
stofnanir sem veita sameiginlegum skjólstæðingum þjónustu, bæði á Akureyri og á landsvísu. 

Þjónustusamningar – notendastýrð aðstoð (NPA) 

Þjónustusamningar, þar sem fatlað fólk eða foreldrar fatlaðra barna sem töldu hefðbundna þjónustu 
ekki henta, voru gerðir á árinu í formi beingreiðslna í stað þeirrar þjónustu sem þau hafa þörf fyrir. 
Á árinu 2012 voru gerðir fjórir samningar vegna fimm einstaklinga. Eins og áður fengu notendur 
greitt frá stofnunum Akureyrarbæjar upphæð sem samsvaraði þeirri opinberu þjónustu sem þau 
hefðu annars fengið 

Í júní gaf velferðarráðuneytið út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um innleiðingu 
notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Í kjölfar þeirra var farið að vinna að gerð reglna fyrir 
Akureyrarbæ og ákveðið að taka þátt í verkefninu á innleiðingartímanum sem reiknað er með að 
standi til loka árs 2014. Í desember 2012 samþykkti Akureyrarbær reglur um notendastýrða 
persónulega aðstoð.  

Börn og fjölskyldur þeirra 

Starfsmenn Fjölskyldudeildar bjóða upp á ráðgjöf til fjölskyldna þeirra fötluðu barna sem á svæðinu 
búa. Ráðgjöfin snýr að því að upplýsa og leiðbeina foreldrum um þá þjónustu sem er í boði. Einnig 
er um að ræða snemmtæka íhlutun fyrir foreldra yngstu barnanna, stuðningsfjölskyldur, mat á 
umönnunarþörf og samþættingu á þjónustu.  

Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra er oft flókin og mikilvægt að verkaskipting milli 
aðila sé skýr. Horft er til þess að þjónusta sé sveigjanleg og taki mið af þörfum barnsins og foreldra 
þess á hverjum tíma. Þjónustan getur því verið breytileg frá einum tíma til annars. 

Snemmtæk íhlutun. 

Á Fjölskyldudeild er unnið eftir hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Veitt er þroska- og 
leikþjálfun, tekið er þroskamat á börnum og uppeldisleg ráðgjöf veitt til foreldra og annarra, svo 
sem leikskóla og stuðningsfjölskyldna. Leikfangasafn, sem búið er sérhæfðum þjálfunargögnum til 
útláns, er starfrækt. Auk yngstu barnanna hafa öll börn með sérkennslu á leikskólum á svæðinu 
aðgang að safninu. 

Athuganir á börnum geta farið fram á leikfangasafni, á heimili, leikskóla eða í gegn um 
myndbandsupptökur. Einnig eru unnar upplýsingar út frá ýmsum matslistum. Þessar athuganir eru 
unnar í samvinnu við leikskólasérkennara fjölskyldudeildar. Flestar athuganir leiða til frekari 
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athugana eða tilvísunar á Greiningarstöð. Þrjú börn nutu snemmtækrar íhlutunar í heimahúsi á 
árinu. 

Til að ná sem best til allra barna og auka möguleika á að finna börn með sérþarfir og þjónusta 
þau eru reglulegir samráðsfundir við barnadeild sjúkrahússins á Akureyri og mikil samvinna við 
heilsugæslustöðina á Akureyri. 

Umönnunarmat. 

Framfærendur fatlaðra og langveikra barna eiga rétt á aðstoð frá Tryggingastofnun ríkisins, ef 
sjúkdómur, andleg og/eða líkamleg hömlun hefur í för með sér sannanleg tilfinnanleg útgjöld 
og/eða sérstaka umönnun/gæslu. Einnig er heimilt að veita aðstoð til framfærenda barna með 
alvarleg þroskafrávik og barna með hegðunarvandamál. Fjölskyldudeild gerir tillögur til 
Tryggingastofnunar varðandi umönnunarmat fyrir börn með fötlun. Einnig aðstoðar deildin foreldra 
barna með vægari hegðunar- og þroskaraskanir við útfyllingu gagna er varða umönnunarmat.  

Í desember 2012 voru á skrá hjá Fjölskyldudeild rúmlega 146 fjölskyldur með 
umönnunargreiðslur vegna fötlunar og nokkrir foreldrar voru aðstoðaðir vegna vægari erfiðleika, sjá 
mynd 32. Alls 53 umsóknir um umönnunargreiðslur voru afgreiddar á Fjölskyldudeild á árinu. 

Á síðasta ári breytti Greiningarstöð ríkisins enn verklagi sínu, nú í þá átt að þrengja viðmið 
þeirra sem fá þjónustu á þeirra vegum þannig að börn með grun um einhverfu en ekki aðrar 
fylgiraskanir eins og t.d. þroskahömlun fá nú ekki þjónustu hjá þeim. Þeir staðfesta heldur ekki 
lengur frumgreiningu þannig að öll vinna í kring um greiningarferli er nú flóknari en áður. 
Tryggingastofnun ríkisins hefur einnig verið að þrengja viðmið þannig að börn, t.d. með vægari 
raskanir á einhverfurófi eru ekki metnir inn í 3. flokk eins og áður.  

Fötluð börn raðast í þrjá umönnunarflokka fyrsta, annan og þriðja flokk þar sem mest fötluðu 
börnin eru í flokki eitt. Flokkun þessara 146 barna er þannig að sjö börn eru í 1. flokki, 66 í 2. flokki 
og 67 í 3. flokki. Í 4. flokk eru sex börn sem eru metin í sambærilegri stöðu og börn í 3. flokk eða 
bíða frekari greiningar á Greiningarstöð. 

 

 
Mynd 32 

Stuðningsfjölskyldur 

Stuðningsfjölskyldur eru þjónusta sem í boði er fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra skv. lögum 
um málefni fatlaðs fólks. Markmið þjónustunnar er að létta álagi á fjölskyldur barna með fötlun og 
gefa börnunum möguleika á aukinni félagslegri þátttöku.  

Fötluð börn geta oft á tíðum síður en önnur börn nýtt sér almenn tilboð á sviði íþrótta og 
tómstunda. Með því að veita börnum og fjölskyldum þeirra stuðningsfjölskyldu er reynt að rjúfa þá 
félagslegu einangrun sem fötlun barns í fjölskyldu getur haft í för með sér. Einnig gefur 
stuðningsfjölskylda börnum með fötlun tækifæri til að upplifa það að gista hjá vinum eins og börn 
almennt upplifa í sínu nærumhverfi.  
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Þörf fyrir þjónustu er metin í hverju tilfelli fyrir sig út frá fötlun barns og aðstæðum fjölskyldu. 
Við matið er horft til aldurs barns, umönnunarþunga, stigs fötlunar og félagslegra aðstæðna 
fjölskyldunnar. Við val á stuðningsfjölskyldu er tekið mið af þörfum fatlaða barnsins. Gerður er 
verktakasamningur við stuðningsfjölskyldur. 

Á árinu 2012 voru 32 börn með stuðningsfjölskyldu frá einum upp í fimm sólahringa á mánuði, 
sjá töflu 14. Alls voru veittir 870 sólahringar í þessa þjónustu, sjá töflu 13. Af þessum 32 börnum 
fengu tvö þjónustu í gegn um samninga við foreldra þeirra um notendastýrða þjónustu. Eitt barn var 
á biðlista í lok árs 2012. Þörf fyrir stuðningsfjölskyldur fer vaxandi.  

 

  
 Tafla 13     Tafla 14 

Fullorðnir og fjölskyldur þeirra 

Einstaklingar með fötlun sem búa hjá foreldrum eða í sjálfstæðri búsetu hafa aðgang að 
sérhæfðri ráðgjöf hjá félagsþjónustunni. Ráðgjöfin snýr að ýmsu því sem varðar búsetu, fjármál, 
atvinnumál og önnur persónuleg mál. Um það bil 100 einstaklingar og fjölskyldur þeirra voru í 
tengslum við ráðgjafa á árinu og fengu ráðgjöf. 

Lögð hefur verið á það áhersla að fólk með fötlun sem býr í sjálfstæðri búsetu (íbúðir, 
þjónustukjarnar, áfangaheimili, sambýli) eigi tengilið á Fjölskyldudeild þar sem viðkomandi getur 
komið sínum óskum um þjónustu og annað í daglegu lífi á framfæri. Tengiliðurinn er í beinum 
tengslum og í mikilli samvinnu við veitendur þjónustunnar á Búsetudeild. Síðari ár hefur samvinna 
við réttindagæslumann fatlaðra aukist jafnt og þétt. Á árinu var í þróun vinna í kring um gerð 
samninga um talsmenn skv. lögum um réttindagæslu. Lögin hafa haft í för með sér meiri umræðu 
um að fatlað fólk hafi sína talsmenn og rétt þeirra til ákvarðanatöku í eigin lífi? Fulltrúar 
Fjölskyldudeildar sitja í teymum sem mynduð hafa verið um búsetuþjónustu og ýmis önnur 
samstarfsverkefni. 

Eins og áður hafa starfsmenn Fjölskyldudeildar tekið þátt í verkefni á landsvísu sem snýr að 
samskiptum kynjanna. Niðurstaðan af því samvinnuverkefni er námskeið undir heitinu „Að vera 
örugg“ sem Fjölmennt býður uppá. 

Atvinna með stuðningi 

Atvinna með stuðningi (AMS) felur í sér víðtækan stuðning við þá sem hafa skerta vinnugetu vegna 
andlegrar og/eða líkamlegrar fötlunar. Stuðningurinn felst í aðstoð við að finna starf við hæfi á 
almennum vinnumarkaði og þjálfun á vinnustað ásamt eftirfylgd. Á árinu bárust 39 umsóknir um 
atvinnu með stuðningi. Í vinnu á almennan vinnumarkað fóru 35, þar af sex án vinnusamnings 
öryrkja. Af þessum 35 voru fimm áður í starfsþjálfun á PBI. 
 

2010 2011 2012

Þjónustuflokkur I 338 344 430

Þjónustuflokkur II 568 426 375

Þjónustuflokkkur III 32 29 65

Alls 886 938 870

Stuðningsfjölskyldur - þjónustusólarhringar

2010 2011 2012

Þjónustuflokkur I 10 12 13

Þjónustuflokkur II 23 15 16

Þjónustuflokkkur III 2 1 3

Alls 33 35 32

Fjöldi barna með stuðningsfjölskyldu
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Mynd 33 

Í lok árs voru 26 manns á biðlista eftir atvinnu. Árið 2012 voru gerðir 28 nýir vinnusamningar 
öryrkja. Í heildina voru 92 samningar í gildi á árinu, sjá mynd 33.  

Á mynd 34 sést að á árinu 2012 var 101 einstaklingur sem notið hafa aðstoðar atvinnu með 
stuðningi. Aðstoð vegna sumarvinnu fengu 71 einstaklingar á Akureyri 20 ára og eldri og auk þess 
sex einstaklingar utan Akureyrar eða alls 77. Af þessum 77 hafa 21 einstaklingur fengið varanlega 
vinnu í kjölfar sumarvinnunnar. 

Í samanburði við árið 2011 er um að ræða fjölgun umsókna en einnig fjölgun þeirra sem hafa 
fengið vinnu með aðstoð AMS. 

 

 
Mynd 34 

Styrkir til náms og verkfæra og tækjakaupa  

Styrkir til náms- og tækjakaupa eru veittir skv. 27. gr. laga um málefni fatlaðs fólks. Styrkir til 
greiðslu námskeiðs- og skólagjalda voru látnir ganga fyrir styrkjum til tækjakaupa. Alls bárust 42 
gildar umsóknir frá 42 einstaklingum á árinu.  

Alls fengu 30 einstaklingar styrk vegna náms, sex vegna tækjakaupa og einn vegna náms- og 
tækjakaupa. Heildarupphæð sem sótt var um var kr. 3.269.618- en úthlutað var kr. 1.962.000. 



Ársskýrsla 2012 

 

 36

4.5 Ýmis verkefni 

4.5.1 ADHD verkefnið 

Á árinu 2010 var fyrst auglýst eftir styrkumsóknum frá Félags- og tryggingamálaráðuneytinu sem 
ætlað í verkefni sem áttu að auka þjónustu við börn með ADHD og þjónustu við langveik börn og 
fjölskyldur þeirra. Akureyrarbær sendi sameiginlega umsókn frá Búsetudeild, Fjölskyldudeild og 
Skóladeild og fékk þá styrk vegna þriggja verkefna, stuðningsfjölskyldur, félagsleg liðveisla og 
ýmis fræðsla. 

Árið 2011 var sótt um og aftur fékkst styrkur til sömu verkefna og áður og að auki fyrir 
verkefnið ADHD ráðgjafinn heim og árið 2012 fengu öll þessi verkefni áframhaldandi styrk.  

Þessi styrkur frá Velferðaráðuneytinu hefur skipt miklu máli varðandi framboð af þjónustu fyrir 
þennan hóp barna og gefið starfsfólki Fjölskyldudeildar og öðrum kost á að þróa nýja þjónustu. 
Stefnt er að því að bjóða upp á eitthvað af þessum verkefnum áfram og unnið er að því að efla 
úrræði fjölskyldudeildar sem miða að því að aðstoða foreldra inn á heimilum sínum. 

Þessi aukna þjónusta deildarinnar fólst í eftirfarandi: 

Stuðningsfjölskyldur fyrir börn með ADHD og langveik börn 

Markhópurinn er börn með ADHD og langveik börn á grunnskólaaldri og ákveðið var að aldurinn 
6-10 ára væri í forgangi. Á þessu þriggja ára tímabili hefur komið í ljós að þörf fyrir 
stuðningsfjölskyldur er þó nokkur en sveiflast til eftir árum. Það er einnig misjafnlega erfitt eftir 
tímabilum að fá fólk til að vinna þessi störf og stuðningsfjölskyldur vilja t.d. frekar taka stelpur en 
stráka sem skapar vanda þar sem umsóknir vegna drengja eru miklu fleiri. 

Áfram var haldið með samninga sem voru í gangi 2011 og nokkrir nýir hafa bæst við. Í 
einhverjum tilfellum er um að ræða að stutt er við langveik börn þannig að sett er inn tímabundið 
meiri stuðningur þegar erfiðleikar eru miklir og álag aukið. Um áramót voru 9 samningar í gildi, 
nokkrir greiddir að hluta til úr þessu verkefni og að hluta úr öðrum sjóðum (barnavernd, málefni 
fatlaðs fólks og almennri félagsþjónustu).  

Snillinganámskeið  

Á árinu 2012 voru haldin tvö Snillinganámskeið, eitt á vorönn og eitt á haustönn. Á hvoru 
námskeiði voru sex börn. Á vorönn voru tvær stúlkur og fjórir drengir fædd 2002 og 2003. Á 
haustönn voru sex drengir fæddir 2003 og 2004. Færri komust að en vildu í bæði skiptin, svo 
eftirspurn eftir námskeiðinu er mikil. Þátttakendur komu frá öllum grunnskólum Akureyrarbæjar. 

Námskeiðshaldarar á þessum námskeiðum hafa sótt leiðbeinendanámskeið og eru því löggildir 
þjálfarar. Þjálfararnir eru starfsmenn Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar og fóru námskeiðin þar 
fram. Sýnt hefur verið fram á árangur á Snillinganámskeiðum sem haldin hafa verið á vegum 
Þroska- og hegðunarstöðvar í Reykjavík. Ekki hafa verið gerðar mælingar á árangri á námskeiðum 
hér á Akureyri, en hins vegar hefur verið ánægja með námskeiðið, bæði frá foreldrum og börnunum 
sjálfum. Foreldrar segjast hafa upplifað mun á börnunum sínum eftir að námskeiðið byrjaði og 
einnig hefur komið fyrir að foreldrar óski eftir að barn sem hefur tekið þátt í námskeiðinu fái að 
taka þátt aftur. Mjög sjaldgæft er að börn hætti á námskeiði þó svo stundum geti verið erfitt að fá 
börnin til að koma í upphafi. Yfirleitt líkar börnum vel á námskeiðunum og vilja ekki missa úr tíma.  

PMT námskeið fyrir foreldra barna með ADHD 

Námskeiðið í PMT styðjandi foreldrafærni var haldið haustið 2012. Um var að ræða hópnámskeið 
fyrir foreldra barna á aldrinum 4 - 8 ára með athyglisbrest/ofvirkni og stóð námskeiðið í 8 vikur, í 
tvær og hálfa klukkustund í senn. Meginmarkmið námskeiðsins var að kenna raunprófaðar og 
hagnýtar uppeldisaðferðir sem stuðla að jákvæðri hegðun barns og draga úr hegðunarvanda. Í 
hverjum tíma var fræðsluinnlegg, æfingar, hópavinna og umræður. Eftir hvern tíma fengu foreldrar 
heimaverkefni sem byggjast á þeim aðferðum sem fjallað var um á námskeiðinu og foreldrar æfðu 
þau heima. Leiðbeinendur voru PMT meðferðaraðilarnir Þuríður Sigurðardóttir félagsráðgjafi frá 
Skóladeild og Guðrún Kristófersdóttir sálfræðingur á Fjölskyldudeild. 12 foreldrar átta barna tóku 
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þátt og luku alls 10 foreldrar sjö barna námskeiðinu og lýstu þeir yfir mikilli ánægju í 
námskeiðslok.  

Einnig má geta þess að í apríl var boðið var upp á endurkomutíma fyrir þá tvo hópa sem fóru á 
námskeiðin 2010 og 2011. Í framhaldinu var ákveðið að stofna landshlutadeild ADHD samtakanna 
og var það gert á vormánuðum 2012. 

ADHD ráðgjafinn heim 

Sálfræðingur með þekkingu á PMT foreldrafærni sinnir ráðgjöfinni sem felst í uppeldislegri ráðgjöf 
inn á heimili barnsins. Við upphaf máls er gerð áætlun í samráði við foreldra og unnið markvisst 
samkvæmt þeirri áætlun þann tíma sem ráðgjöfin varir. Viðvera ráðgjafa er um 1 til 2 klst í senn. 
Tíðni heimsókna í viku hverri er breytileg milli mála. ADHD ráðgjafinn kom að 11 málum á árinu. 
Yfirleitt eru þrjú til fjögur mál í gangi hverju sinni. 

4.5.2 Fræðsla um einhverfu 

Sl. ár hefur starfsfólk Fjölskyldudeildar boðið upp á námskeið um einhverfu og skynsamleg 
vinnubrögð í vinnu með með einhverf börn. Námskeiðsformið hefur verið þannig að um er að ræða 
4-6 skipti, 1-1½ klst. í einu. Námskeiðin hafa verið í boði fyrir foreldra annarsvegar og starfsfólk 
leik- og grunnskóla hinsvegar. Árið 2012 var boðið upp á námskeið fyrir foreldra og fyrir allt 
starfsfólk leik- og grunnskóla. Námskeiðin eru fólki að kostnaðarlausu og hafa verið ágætlega sótt. 

4.5.3 Samvinna við Þroskahjálp 

Reglulegir fundir eru haldnir með fulltrúum Þroskahjálpar. Fulltrúar Akureyrarbæjar koma frá 
Fjölskyldudeild og Búsetudeild og hefur þetta samráð verið virkt frá 1999. Einnig er samvinna milli 
Fjölskyldudeildar og fræðslunefndar Þroskahjálpar og á haustdögum hófst skipulagning á fræðslu 
um vímuvarnir fyrir fatlað fólk sem áætlað er að verði í byrjun árs 2013. 
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5 Hæfingarstöðin 

 
 

Mynd : Hæfingarstöðin við Skógarlund   

 
Mynd : Hæfingarstöðin Birkilundi 10 

Í Hæfingarstöðinni við Skógarlund og Birkilund er fötluðu fólki frá 16 ára aldri veitt þjónusta í 
formi hæfingar og iðju, sbr. 26. gr. laga um málefni fatlaðs fólks frá 1992. Þar segir „Fatlað fólk 
skal njóta félagslegrar hæfingar og endurhæfingar í þeim tilgangi að draga úr áhrifum fötlunar og 
auka hæfni til starfa sem og þátttöku í daglegu lífi. Starfrækja skal sérstakar hæfingar- og 
endurhæfingarstöðvar, sem og dagvistarstofnanir fyrir fatlað fólk sem geta veitt þroskaþjálfun, 
iðjuþjálfun og/eða starfsþjálfun.“ 

Markhópur Skógarlundar/Birkilundar, hæfingarstöðvar er fatlað fólk sem ekki hefur getu til að 
starfa á vinnumarkaði.  

Opnunartími er frá kl. 8:30-16:30 virka daga. Forstöðumaður: Margrét I. Ríkarðsdóttir, 
þroskaþjálfi M.Ed. 

Markmið Hæfingarstöðvarinnar eru m.a. eftirfarandi 

 Einstaklingur upplifi vellíðan og öryggi. 
 Efla frumkvæði einstaklings. 
 Efla alhliða þroska og sjálfstæði einstaklingsins. 
 Viðhalda og auka þá færni sem einstaklingur hefur náð. 
 Einstaklingur útskrifist í starfsþjálfun. 
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Tölulegar staðreyndir um þjónustu fyrir árið 2012  
Flestir þjónustunotendur voru í þjónustu hálfan daginn en tveir einstaklingar fengu þjónustu allan 
daginn allt árið. Ungmenni sem eru í framhaldsskóla fengu þjónustu allan daginn þá daga sem 
kennsla fór ekki fram í VMA og yfir sumarið.  

Þjónustunotendur voru 55 og voru þjónustuklukkustundir í hæfingarstöð samtals 55.592. 
Þjónustuklukkustundum fækkaði frá árinu 2011 en það skýrist með því að á árinu 2012 létust fjórir 
einstaklingar sem sóttu þjónustu í hæfingarstöðina. 

Þjónustunotendur  
Þjónustunotendur Hæfingarstöðvarinnar er breiður hópur með mjög mismunandi þjónustuþarfir. 
Flestir þjónustunotendur eru með þroskahömlun, en einnig er verið að þjóna fólki með seinni tíma 
heilaskaða, fólk með einhverfu og fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Búsetuform 
notenda er mismunandi. Flestir búa á sambýli, ýmist á herbergjasambýli, íbúðasambýli eða 
þjónustukjörnum. Nokkrir búa í foreldrahúsum og enn aðrir í sjálfstæðri búsetu. 

Starfsmenn  
Alls störfuðu 21 starfsmenn auk sumarstarfsmanna, í Skógarlundi og Birkilundi í 17,69 
stöðugildum árið 2012. Á árinu störfuðu í Skógarlundi/Birkilundi þroskaþjálfar þ.m.t. 
forstöðumaður. Þar störfuðu einnig myndlistakennari, sjúkraliði, félagsliðar, iðjuþjálfar, almennir 
starfsmenn og ræstingafólk.  

Þrír starfsdagar starfsmanna voru haldnir á árinu. Einn dagur var notaður í hóphandleiðslu 
starfsmanna og tveir dagar voru notaðir þegar deildir voru sameinaðar og fluttar um set innan 
Skógarlundarhússins. Nokkrir starfsmanna og forstöðumaður sóttu fræðslu sem boðið var uppá á 
árinu. 

Innra  starf  
Á fyrstu þremur mánuðum ársins 2012 fór starfsemi Skógarlundar og Birkilundar fram á fjórum 
deildum. Deild fjölfatlaðra, afþreyingardeild/deild eldri borgara, deild skapandi starfs og 
ungmennadeild sem staðsett er í Birkilundi 10. Húsnæðið í Birkilundi er í eigu Brynju hússjóðs sem 
leigir Skógarlundi/Birkilundi, hæfingarstöð.  

Í marslok sameinuðust deild fjölfatlaðra og afþreyingardeild og urðu deildirnar þá þrjár. 
Starfsemi sameinaðrar deildar er í vesturálmu Skógarlundarhússins og deild skapandi starfs, flutti í 
suðurálmu hússins. 
Frá því á haustdögum hefur svokallað flæði á milli deilda verið tekið upp. Það fer þannig fram að 
allir eiga sér sína heimadeild en sækja tilboð á aðrar deildir. Þetta hefur gefist vel. 

Fyrst eftir sameiningu Deildar fjölfatlaðra og afþreyingardeildar voru 10 einstaklingar þar í 
þjónustu f.h. en í árslok níu. Eftir hádegið voru það 14 einstaklingar í þjónustu eftir sameininguna 
en í árslok 12. Þeir sem sækja þjónustu á sameinuðu deildina er fólk sem flest þarf mikla 
ummönnun. Annars byggir starfsemin á alhliða skynupplifun, líkamsþjálfun, boðskiptum, 
félagshæfni og tómstundum. Unnið er eftir kenningum Frölich og Haupt, Lille Nielsen, og Önnu 
Soffíu Óskarsdóttur og Guðrúnar Stefánsdóttur um kennslu og þjálfun á fyrstu þroskaþrepunum. 

Starfsemi deildarinnar byggir einnig á léttum vinnuverkefnum, sköpun, félagsstarfi og umönnun. 
Unnið er eftir hugmyndum um starf með fullorðnu fólki sem farið er að tapa starfsgetu og 
mikilvægi afþreyingar í lífi fólks 

Tvö fjölfötluð ungmenni eru á Sameinuðu deildinni. Annað þeirra er á ungmennadeild í 
Birkilundi þrjá daga vikunnar.  
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Skynörvun     Kærleikur 

Ungmennadeild sem staðsett er í Birkilundi 10, þjónar ungu fólki sem er í framhaldsskóla. 
Einnig fá nokkrir eldri ungmenni þjónustu þar. Í árslok 2012 voru þar fimm einstaklingar í þjónustu 
fyrir hádegi og 5-6 eftir hádegið. Í skólafríum VMA eru nemar þaðan í þjónustu allan daginn. 

Þar er unnið eftir TEACCH- kerfinu um skipulögð vinnubrögð og skynupplifun. Aðaláhersla er 
þó lögð á félagshæfingu og vinnuhæfingu en einnig er áhersla lögð á hreyfingu og líkamsrækt. 
Hefur hún m.a. verið í formi göngu og sundferða. 

 

  
Snjómokstur     Bakstur 

  

Unnið með spjaldtölvu           Verkefnavinna 

Deild skapandi starfs þjónar fólki sem er nokkuð virkt í starfi en þarf aðstoð við ýmsar athafnir. 
Á árinu voru 10 einstaklingar í þjónustu f.h. og sjö eftir hádegið. 
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Góður gestur í heimsókn        Spilað á hljómborð 

 

Jólaprjón 

Fyrri hluta ársins skiptist deildin upp í fjögur vinnusvæði sem hvert fyrir sig hafði ákveðna 
sérhæfingu. Þessi svæði voru; smíðaverkstæði, textílsvæði, svæði þar sem unnið er með leir og gler 
og svæði þar sem unnið er við kortagerð og myndmennt ýmiskonar. Í marslok var 
trésmíðaverkstæðinu sem slíku lokað og eru svæðin því þrjú. Á deild skapandi starfs eru framleiddir 
listmunir og nytjamunir sem notið hafa mikilla vinsælda. Framleiðslan á deildinni er í stöðugri og 
skemmtilegri þróun. Undanfarin ár hefur verið unnið við verkefni frá PBI en þeim hefur farið mjög 
fækkandi. 

 
Heimsókn á kaffihús á aðventunni 
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Félagsstarf  
Í hæfingarstöðinni hefur frá upphafi verið lögð áhersla á lifandi félagsstarf í innra starfi. Árið 2012 
var ekki ár breytinga í þeim efnum. Nemar frá Menntaskólanum á Akureyri komu í heimsókn á 
vordögum og buðu upp á pylsur. Var það eitt af góðverkum sem nemarnir gerðu á góðverkadegi 
skólans. 6. desember var hin árlega jólagleði haldin þar sem fram voru bornar veitingar að hætti 
hæfingarstöðvarinnar og slegið upp balli. Hljómsveit Röggu og Hemma Ara ásamt tveimur öðrum 
sáu um að halda uppi fjörinu. Böllum og kaffihúsastemmingu hefur verið slegið upp og margt annað 
til gamans gert. 

 
Jólagleði 6. desember 2012 

      

Frá jólamarkaði og af vörum úr búðinni í Skógarlundinum 

Markaður  og opið hús 
Einungis var einn markaður haldinn á árinu, jólamarkaður. Opið hús var að vori í maí í báðum 
húsum hæfingarstöðvarinnar og var það í tengslum við List án landamæra. Myndlistarsýning var í 
Skógarlundinum þar sem ekki fékkst veggpláss í Hofi né annars staðar til að hengja upp myndverk. 
Samhliða því var markaðsdagur. Þetta fyrirkomulag tókst vel og það var gaman að fá fólk í 
heimsókn sem vildi kynnast starfsemi hæfingarstöðvarinnar. Aðventu og jólamarkaður var haldinn 
um mánaðamót nóvember og desember og tókst mjög vel til. Eins og fyrri ár var til sölu varningur 
sem þjónustunotendur framleiddu á árinu. Auk þess var litla búðin alltaf opin en þangað getur fólk 
komið og gert góð kaup hvenær sem er á opnunartíma hæfingarstöðvarinnar.  

Samstarf  
Skógarlundur/Birkilundur hæfingarstöð hefur var í samstarfi við Plastiðjuna Bjarg/Iðjulund með 
verkefni og þjónustu við notendur. Auk þess er samstarf við heimili þjónustunotenda. Mikið 
samstarf er við sjúkraþjálfara frá Sjúkraþjálfun Bjargs og Sjúkraþjálfuninni Eflingu og haldnir eru 
samráðsfundir með jöfnu millibili vegna notenda sem eru í námi í VMA.  
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 Á góðum degi 

Horft  til nánustu framtíðar  
Fyrir liggur að sameina hæfingarstöðina aftur í eitt hús. Þannig mun deildin sem rekin er í útstöð 
verða sameinuð þeim deildum sem eru í Skógalundarhúsinu. Skynörvunarherbergi verður komið 
upp fyrir gjafafé og vinnuframlag Lionsklúbba á Akureyri.  

Þegar horft er til framtíðar almennt eru ekki fyrirsjáanlega miklar breytingar á starfsseminni frá 
því sem verið hefur. Rétt er þó að taka það fram að starf með fötluðu fólki er starf sem aldrei verður 
kyrrstaða í. Slíkt starf verður að vera í stöðugri þróun. Þróunin tekur mið af þörfum þeirra sem 
sækja þjónustuna. Eins tekur þróunin alltaf mið af hugmyndum í fötlunarfræðum. Fylgst er með 
þróun og nýjungum í þjónustu við fatlað fólk. 
 

Ef það á að heppnast að fylgja manneskju 

á ákveðinn stað, verður að mæta henni  

þar sem hún er á vegi stödd og samfylgdin 

þarf að hefjast þar. 

(Kirkegaard, 1859) 
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6 Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur 

 
Mynd : Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur 

Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur (PBI) er starfsendurhæfingar- og starfsþjálfunarstaður auk þess að vera 
vinnustaður fyrir fatlað fólk í ótímabundinni ráðningu. Meginuppistaða verkefna er létt 
iðnaðarframleiðsla og þjónusta. Framleitt er m.a. raflagnaefni, mjólkursíur, kerti, búfjármerki, 
rúmfatnaður, skilti og vettlingar. Stærsta þjónustuverkefnið er móttaka á einnota 
drykkjarvöruumbúðum fyrir Endurvinnsluna hf. 

Starfsendurhæfing og starfsþjálfun 

Í starfsendurhæfingu og starfsþjálfun árið 2012 voru alls 53 í stað 54 árið áður, 35 karlmenn og 18 
konur. Í lok desember 2012 eru 27 enn í starfsþjálfun. Af hinum 26 fóru sjö í vinnu á vegum AMS, 
tveir fóru í skóla, tveir fluttu af svæðinu, einn fór á ótímabundinn ráðningarsamning á PBI. Alls 
fóru 14 úr þessum hópi í sumarvinnu á vegum Akureyrarbæjar. Sumarvinnan er afar mikilvægt 
skref í átt að þátttöku á vinnumarkaði. Tveir af þeim sem voru í starfsþjálfum voru ráðnir sem 
almennir starfsmenn á PBI. Alls hættu 12 án þess að fá aðra úrlausn í atvinnumálum. Flestir þeirra 
eru ungir karlar, oft er um að ræða sambland fíkni- og geðsjúkdóma. Eins og áður var fólki vísað í 
starfsþjálfun frá ýmsum stöðum, Geðdeild og Endurhæfingardeild FSA, Búsetudeild, 
Fjölskyldudeild, VMA, Vinnumálastofnun, Starfsendurhæfingu Norðurlands og VIRK. 

Að auki voru 4 nemar frá VMA í starfsþjálfun, þrír á vorönn og einn á haustönn. Þeir fá ekki laun 
á starfsþjálfunartímanum. 

 

 

Ótímabundin ráðning 

Í ótímabundinni ráðningu (áður kölluð vernduð vinna) voru alls 32 á árinu 2012, 18 karlar og 14 
konur. Hámarksstarfshlutfall er 50%. Einn starfsmaður fór í vinnu á almennum vinnumarkaði tveir 
aðrir höfðu verið að vinna annarsstaðar líka og snéru sér alfarið að þeirri vinnu. Í ótímabundinni 
ráðningu fá starfsmenn laun skv. starfsmati. Í lok desember voru þessir starfsmenn 29 talsins Með 
30% laun voru átta, 12 voru með 50% laun, átta voru með 70% og einn var með 90% laun. 
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Starfsmenn eru allir félagar í Einingu - Iðju og nýta rétt sinn til stuðnings félagsins við nám og til 
orlofsbústaða og ferðalaga. 

Fast starfsfólk 

Stöðuhlutfall verkstjóra og annarra fastra starfsmanna var 14,60, átta karlar og níu konur. Einn 
starfsmaður sér um símsvörun, skráningu og skipulag ferliþjónustu í samstarfi við SVA sem greiðir 
laun fyrir 50% stöðuhlutfall. Aukning hefur orðið á ýmsum samningum við Vinnumálastofnun og 
fleiri aðila, sérstaklega með tilkomu nýrra verkefna í Endurvinnslunni. Reglulega eru hér nemar í 
verknámi, t.d. iðjuþjálfanemi sem var hér í fjórar vikur.  

Félagsstarf og fræðsla 
Þórkatla Aðalsteinsdóttir sálfræðingur hélt starfsdag á haustdögum fyrir fasta starfsmenn. 

Auk þess voru haldnir styttri fyrirlestrar og fræðsla fyrir starfsmenn. Verkstjórar og fleiri 
starfsmenn sóttu fyrirlestra um einhverfu.  

Flestallir starfsmenn skemmtu sér saman á jólahlaðborði í byrjun desember.  
 

 

Verkefni   
Verkefnastaða árið 2012 var mjög góð. Aukning varð á sölu raflagnaefnis þrátt fyrir að 
byggingariðnaðurinn hafi ekki verið beysinn.  

Stöðug aukning hefur verið í sölu dýfðra kerta. Það samstarf sem verið hafði við 
Blindravinnustofuna hætti á árinu. Ástæða þess var að Blindravinnustofan hóf samstarf við O. 
Johnson & Kaaber um dreifingu á sínum vörum. Samkomulag náðist um það við O.J.K. að 
fyrirtækið sæi einnig um dreifingu og sölu á kertum fyrir PBI á höfuðborgarsvæðinu. Afleiðing 
þessa samstarfs er að sala á kertum eykst stöðugt og einnig er hægt að halda flutningskostnaði í 
lágmarki. 

Hæg en stöðug aukning er í söfnun á kertastubbum og öðru vaxi til útikertagerðar. 3.414 kg af 
vaxi söfnuðust en árið 2011 söfnuðust 2.888 kg. Vaxi er safnað í sérstök box á grenndarstöðvum og 
gámasvæði hér á Akureyri. Þar söfnuðust 1.014 kg. Sorpa sendi rúm 800 kg , og IKEA 444 kg. 
Hæfingarstöðin Bjarkarási er í vinnuverkefnum með Kirkjugörðum Reykjavíkur, flokkar 
skreytingar og kerti og sendir okkur stóran hluta af vaxinu eða rúm 300 kg á árinu 2012.  

Bómullartuskum og efnum er safnað og unnir úr þeim tuskubaggar til að selja verkstæðum og 
útgerðarfélögum. 

Stöðug aukning er á sölu búfjármerkja sem prentuð eru hér en merkjaprentunin eykur á 
fjölbreytni í vinnuverkefnum.  
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Afkoma  
Í heild námu tekjur PBI í vörusölu 2012 kr. 78.057.000 í stað 66.241.000 árið 2011. Tekjur vegna 
þjónustu voru 10.019.000 árið 2012 en 4.504.000 árið 2011, árið 2012 koma tekjur vegna 
Endurvinnslunnar inn.  

Aðhalds er gætt í hvívetna en kostnaður við PBI árið 2012 nam kr. 93.068.000 í stað 93.921.000 
árið áður. Launakostnaður alls nam 112.639.000 í stað 94.590.000 árið 2011. 

 


