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3 Útgjöld 2008 

 

2006 2007 2008
Skrifstofa fjölskyldudeildar 115.631 127.481 136.595
Fjárhagsaðstoð 58.094 63.154 67.262
Tilsjónarmenn 4.046 3.674 4.595
Vistun á stofn. og heimilum 24.747 24.005 31.150
Styrkir til náms og tækjakaupa 1.980 1.800 1.853
Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur 51.976 78.664 82.240
Hæfingarstöð Skógarlundi 70.908 77.999 89.431

Samanburður á útgjaldaliðum frá 2006 - 2008 á verðlagi hvers árs, allar tölur eru í þúsundum
Skipting fjármagns
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4 Almennt um Fjölskyldudeild 
Skrifstofa Fjölskyldudeildar er staðsett í Glerárgötu 26 á 3. og 4. hæð, opnunartími er alla virka daga 
frá kl. 8.00-16.00. Stofnunin veitir fjölbreytta ráðgjafarþjónustu á sviði barnaverndar, almennrar 
félagsþjónustu, sértækrar félagsþjónustu (málaflokkur fatlaðra) og sérfræðiþjónustu við leik- og 
grunnskóla. Unnið er með einstaklingum og fjölskyldum sem þurfa á aðstoð að halda og viðeigandi 
úrræðum beitt. 

Undir Fjölskyldudeild heyra skipulagslega tvær aðrar stofnanir en það eru Hæfingarstöðin og 
Plastiðjan Bjarg - Iðjulundur.  

Akureyrarbær rekur málaflokk fatlaðra með þjónustusamningi við ríkið. Í lok árs 2007 var gengið 
frá nýjum samningi við félagsmálaráðuneytið um rekstur bæjarins á málaflokknum og gildir sá 
samningur til ársloka 2009.  

Þjónustusvæði í málaflokki fatlaðra er allt Eyjafjarðarsvæðið, að vestan er Ólafsfjörður meðtalinn 
en Siglufjörður ekki, en að austan er fyrrverandi Hálshreppur ekki meðtalinn eins og var í fyrri 
samningum. Sá hluti af rekstri málaflokks fatlaðra sem heyrir undir Fjölskyldudeild eru atvinnumál 
fatlaðra þ.e. atvinna með stuðningi og vinnustaðirnir Plastiðjan Bjarg/Iðjulundur, Furuvöllum 1 og 
Hæfingarstöðin við Skógarlund. Undir deildina heyrir einnig ráðgjafarþjónusta í málaflokki fatlaðra 
sem snýr að fötluðum einstaklingum, bæði börnum og fullorðnum og fjölskyldum þeirra.  

Akureyrarbær hefur einnig gert samninga um ráðgjafarþjónustu við nágrannasveitarfélögin; 
Arnarneshrepp, Eyjafjarðarsveit, Hörgárbyggð, Grýtubakkahrepp og Svalbarðsstrandarhrepp. 
Fjölskyldudeild sinnir ráðgjafarþjónustu samkvæmt þessum samningum í barnavernd, almennri 
félagsþjónustu og sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla.  

Á sviði barnaverndar hafa sveitarfélögin allt frá árinu 1999 haft með sér samstarf um sameiginlega 
barnaverndarnefnd, Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar.  

Starfsemi Fölskyldudeildar var hefðbundin á árinu. Í lok ársins varð sú breyting að þjónustusvæðið 
stækkaði með því að Grímseyjarhreppur gerði samning við Akureyrarbæ um ráðgjafarþjónustu og 
varð á sama tíma aðili að Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar. Á árinu var lokið við gerð stefnu og 
framkvæmdaáætlunar barnaverndarnefndar. Þar er m.a. lögð áhersla á að tryggja traust samfélagsins 
og þekkingu þess á barnaverndarstarfi, og að meðalhófs og jafnræðis sé gætt í vinnslu mála fyrir 
nefndinni.  

Starfsmenn voru alls 24 á árinu í 20, 6 stöðugildum. Stöðugleiki var í starfsmannahópnum en tveir 
starfsmenn í föstu starfi hættu (Jakobína og Bergþóra) og fjórir komu til starfa (Anna Bryndís, 
Ingibjörg, Þorleifur og Þóra Elín). Tveir starfsmenn fóru í fæðingarorlof (Jóhanna og Karen) og einn 
var í námsleyfi síðari hluta ársins (Snjólaug). Áhersla var lögð á endurmenntun og handleiðslu 
starfsfólks.  

Fjölskyldudeild hefur tekið virkan þátt í verkefninu PMT – foreldrafærni og SMT – skólafærni. Á 
árinu lauk fyrsti starfsmaður deildarinnar meðferðarnámi PMT og þrír hófu meðferðarnám auk þess 
sem starfsmenn deildarinnar hafa kennt á námskeiðum, handleitt og sinnt innleiðingu SMT í skóla. 

Áfram var haldið á þeirri braut að þétta þjónustuna, m.a. með því að vinna betur saman þvert á 
málaflokka innan deildarinnar og með því að vinna áfram ýmis samþættingarverkefni þvert á 
stofnanir bæjar og ríkis. Gæði þjónustunnar voru sérstaklega til skoðunar á árinu og til þess að gera 
deildinni kleyft að vinna markvisst á því sviði varð til starf þjónustustjóra frá 1. nóvember 

Síðustu þrjá mánuði ársins, mánuðina eftir efnahagshrunið, kom mikilvægi Fjölskyldudeildar vel í 
ljós en þá leituðu mjög margir til deildarinnar vegna fjárhagserfiðleika og óvissu um stöðu sína. Um 
miðjan nóvember og fram að jólum var tekin upp sú nýbreytni í þjónustunni að hafa opið einn 
seinnipart í viku á milli 16:00 – 18:00 og gat fólk þá hringt eða komið í viðtal án þess að eiga 
pantaðan tíma og hitt ráðgjafa í félagsþjónustu. Þetta mæltist vel fyrir en var misjafnlega nýtt.  

Þegar litið er til deildarinnar allrar má segja að aukin verkefni séu áberandi. Metnaðarfullt og gott 
starfsfólk hefur kappkostað að sinna því fólki sem til deildarinnar leitar oft við erfiðar aðstæður.  
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4.1 Starfsfólk  

Í árslok 2008 voru stöðugildi á Fjölskyldudeild eftirfarandi: 

Barnavernd        Stöðugildi 31.12.2008 

Áskell Örn Kárason sálfræðingur, forstöðumaður barnaverndar    1,0 

Dalrós Jóhanna Halldórsdóttir félagsráðgjafi      1,0 

Harpa Ágústsdóttir uppeldisráðgjafi       1,0 

Jóhanna Hjartardóttir félagsráðgjafi       barnsb.leyfi. 

Ottó Karl Tuliníus félagsráðgjafi        1,0 

Þorleifur Kristinn Níelsson félagsráðgjafi       1,0 

                Samtals     5,0 

Félagsþjónusta 

Ester Lára Magnúsdóttir félagsráðgjafi,  verkefnastjóri í félagsþjónustu   1,0 

Helga Alfreðsdóttir ráðgjafi í málefnum fatlaðra      0,8 

Ingibjörg Ösp Sigurjónsdóttir félagsráðgjafi      1,0 

Jakobína Elva Káradóttir félagsráðgjafi       0,8 

Kristín Óladóttir starfsmaður í AMS       0,5 

Ragna Valdís Elísdóttir iðjuþjálfi í AMS       0,5 

Sigrún Hulda Steingrímsdóttir náms- og starfsráðgjafi í AMS    1,0 

Snjólaug Jóhannesdóttir félagsráðgjafi       í námsleyfi 

Þóra Elín Arnardóttir ráðgjafi í málefnum fatlaðra     1,0 

               Samtals      6,6 

Skólateymi 

Elva Haraldsdóttir sérkennsluráðgjafi í leikskólum     1,0 

Elín Sigurbjörg Jónsdóttir sérkennsluráðgjafi í grunnskólum    1,0 

Guðrún Kristófersdóttir yfirsálfræðingur       1,0 

Jiri Jón Berger sálfræðingur        0,5 

Karen Júlía Sigurðardóttir  sálfræðingur       barnsb.leyfi 

Líney Helgadóttir sérkennsluráðgjafi í grunnskólum, verkefnastjóri í skólateymi 1,0 

               Samtals     4,5 

Stjórnun og stoðþjónusta 

Anna Bryndís Sigurðardóttir deildarfulltrúi      1,0 

Bryndís Dagbjartsdóttir skrifstofustjóri       1,0 

Guðrún Ólafía Sigurðardóttir framkvæmdastjóri      1,0 

Karólína Gunnarsdóttir þjónustustjóri       1,0 

               Samtals      4,0 
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4.2 Barnavernd  
Starfsemi barnaverndarteymis var í meginatriðum með svipuðu sniði og á fyrra ári. Starfsmenn 
barnaverndarnefndar á Fjölskyldudeild taka við tilkynningum um misfellur í aðbúnaði barna og vegna 
áhættuhegðunar barna á starfssvæði nefndarinnar, kanna mál og grípa til úrræða skv. 
barnaverndarlögum. 

 
 

Barnaverndartilkynningar á árinu 2008 voru alls 329 og fjölgaði verulega frá fyrra ári, þegar þær 
voru 276. 

Fjöldi tilkynninga til barnaverndar og fjöldi barna sem 
höfð voru afskipti af 2006-2008
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Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur
0 - 5 ára 22 19 33 21 45 37

6 - 10 ára 36 25 55 28 62 38
11 - 14 ára 41 41 28 43 45 44
15 - 18 ára 43 36 31 21 32 24
18 - 20 ára 1 1 1 1

Samtals 142 121 148 114 185 144

Aldur og kyn barna sem fjallað var um á grundvelli barnaverndarlaga árin 
2006-2008

2006 2007 2008

 

Tilkynningarnar vörðuðu alls 210 börn og var hafin könnun í málum 147 barna, eða í 70% tilvika. 
Alls voru málefni 329 barna til meðferðar hjá barnavernd á árinu, en fjöldi fjölskyldna sem við sögu 
kom var 251. Er hér um 20-25% fjölgun mála frá fyrra ári að ræða. Í árslok voru mál 187 barna til 
vinnslu hjá barnaverndarnefnd. 
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Aldur og kyn barna sem fjallað var um á grundvelli 
barnaverndarlaga 2008
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Ástæður tilkynninga voru sem hér segir: vanræksla í 121 tilviki, ofbeldi 60 tilvik og áhættuhegðun 
barns í 145 tilvikum. Í þremur tilvikum var tilkynnt um að heilsa eða líf ófædds barns kynni að vera í 
hættu. Í 50 tilkynningum kom fram grunur um áfengis- eða vímuefnaneyslu foreldra. 
 

2006 2007 2008

Vanræksla 63 72 121

Ofbeldi 24 65 60

Áhættuhegðun barns 112 138 145

Heilsa eða líf ófædds barns í hættu 6 1 3

Samtals 205 276 329

Ástæður tilkynninga
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Ástæður barnaverndartilkynninga 2006 - 2008
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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. 

2006 2007 2008

Barnið sjálft 2 1 3
Ættingjar barns 10 6 27
Nágrannar 7 10 9
Önnur barnaverndarnefnd 3 16 15
Félagsþjónusta 8 10 5
Lögregla 71 108 126
Skóli, sérfræðiþj. skóla 40 35 34

Leikskóli/gæsluforeldri 2 6 7

Læknir/heilsug./sjúkrahús 20 32 44

Foreldri með forsjá barns 17 29 35

Foreldri án forsjár 4 4 2

Aðrir 21 19 22

Samtals 205 276 329

Hver tilkynnir?
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Stuðningsúrræði. 
Að lokinni könnun í barnaverndarmáli er tekin ákvörðun um það hvort þörf eða ástæða sé til úrræða 
gagnvart barninu og/eða foreldrum þess. Úrræðum skv. barnaverndarlögum má skipta í þrjá flokka; a) 
stuðningsúrræði inni á heimili, b) stuðningsúrræði utan heimilis með samþykki foreldra og barns, og 
c) þvingunarúrræði. Árið 2008 var eftirfarandi stuðningsúrræðum beitt inni á heimili barns: 

Alls fóru 8 unglingar á vegum barnaverndarnefndar til greiningar og meðferðar á Stuðla, 4 til 
meðferðar í Götusmiðjuna og 4 vistuðust til meðferðar á öðru meðferðarheimili fyrir unglinga. 25 
börn voru í fóstri á vegum nefndarinnar á árinu, þar af 11 í varanlegu fóstri. Að auki voru fjögur börn 
vistuð utan heimilis um skamman tíma, án þess að um fóstur væri að ræða.  

Ekki reyndist á árinu þörf á að grípa til þvingunarúrræða skv. barnaverndarlögum. 
 

2008

Foreldrum leiðbeint um uppeldi og aðbúnað 48

Stuðlað að úrræðum skv. öðrum leiðum 4

Barni útvegaður stuðningur/meðferð 19

Barni eða fjölskyldu útveguð tilsjón, per. ráðgjafi eða stuðningsfjölskylda 36

Foreldri aðstoðað við að leita sér meðferðar 4

Annað 11

Samtals 122

Stuðningsúrræði inni á heimili
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Lögreglumál.  
Eins og getið er hér að framan kemur stór hluti barnaverndartilkynninga frá lögreglu, eða að jafnaði 
35-40% allra tilkynninga. Oftast varða tilkynningarnar það sem nefnt er áhættuhegðun barna, þ.e. 
meint afbrot, vímuefnanotkun eða aðra háttsemi sem stefna kann þroska og heilsu barns á aldrinum 
12-18 ára í hættu. Af 126 tilkynningum lögreglu árið 2008 var í 22 tilvikum tilkynnt um misnotkun 
barns á vímuefnum og í 54 tilvikum um afbrot barns. 

 
Stefnumótun og einstök verkefni. 
Á árinu var lokið við gerð stefnu og framkvæmdaáætlunar fyrir barnaverndarnefnd. Þar er m.a. lögð 
áhersla á að tryggja traust samfélagsins og þekkingu þess á barnaverndarstarfi og að meðalhófs og 
jafnræðis sé gætt í vinnslu mála fyrir nefndinni. Stefnt var að því að kynna barnaverndarstarf 
sérstaklega í grunnskólum og leikskólum og þróa samstarf við þessar stofnanir.  

Á árinu var efnt til samstarfsverkefnis með mannréttinda- og samfélagsráði um stuðningshóp fyrir 
13-16 ára pilta, („Strákahópur“), auk þess sem tilraunaverkefninu „Garpar“ var hleypt af stokkunum 
þar sem unglingspiltum gafst tækifæri á líkamsþjálfun við sitt hæfi undir stjórn leiðbeinanda. Í báðum 
tilvikum var þessum úrræðum beint að piltum í áhættuhópi eða sem áttu við félagslega einangrun að 
glíma. Garpaverkefninu lauk á árinu, en Strákahópurinn hefur haldið áfram og vinsældir hans farið 
vaxandi.  
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Þá var á árinu efnt til námskeiðs fyrir stuðningsaðila, s.s. persónulega ráðgjafa og tilsjónarfólk og 
aukin áhersla lögð á reglubundna þjálfun og ráðgjöf fyrir þá sem sinna þessum verkefnum. 
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4.3 Sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla 

 

Sérfræðiþjónusta við leik- og grunnskóla sinnir 8 grunnskólum á Akureyri og 4 utan Akureyrar, 14 
leikskólum á Akureyri og 4 utan Akureyrar. Alls 2977 nemendur eru í grunnskólum og 1172 í 
leikskólum. Allar tölur í kaflanum um sérfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum miðast við skólaárið 
2007 – 2008. 

Vandi barna er metinn með ýmis konar greiningum, þroskamati, viðtölum og athugun á 
námsumhverfi og fylgst er með atferli barna í skólastofu og deildum og gerðar kannanir á líðan. 
Tillögur eru gerðar um úrbætur í samvinnu við fjölskyldu og skóla. 
 

64%

36%

Kynjaskipting vegna nýrra tilvísana frá 
grunnskólum skólaárið 2007 - 2008

Drengir Stúlkur

62%

38%

Kynjaskipting vegna nýrra tilvísana frá 
leikskólum skólaárið 2007-2008

Drengir Stúlkur
 

 
Í framhaldi af greiningu fylgir ráðgjöf til kennara, foreldra og nemenda. Einnig geta foreldrar leitað 

beint til sérfræðiþjónustunnar. Greiningum á málþroska og beiðnum um talkennslu er vísað til 
sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga sem Akureyrarbær kaupir þjónustu af.  
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Starfsmenn vinna að undirbúningi fatlaðra nemenda úr leikskóla í grunnskóla og sömuleiðis úr 
grunnskóla í framhaldsskóla. Boðið er upp á reglulega fundi vegna skólagöngu fatlaðra barna með 
foreldrum og öðrum sérfræðingum. Sérfræðiþjónustan kemur að mati á þörf fyrir sérkennslu í 
samráði við skóladeild. 
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Tegund mála úr grunn-og leikskólum í vinnslu í skólateymi 
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Auk greininga og ráðgjafar eru starfsmenn sérfræðiþjónustu með fræðslu og umræðuhópa fyrir 
kennara, stuðningsaðila og foreldra vegna barna með þroskafrávik. 

Starfsmenn sérfræðiþjónustu skipta skólum á milli sín og sinna nær eingöngu málum nemenda í 
þeim skólum ásamt því að sitja nemendaverndarráðsfundi.  

Hafa verður í huga að á bak við hverja tilvísun getur legið mismikil vinna eða allt frá einu viðtali 
upp í margar og flóknar greiningar, heimsóknir í skóla og ráðgjöf. 
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 Fundir í skólum 563 

 Fundir á fjölskyldudeild  78 

 Aðrir fundir 24 

 Viðtöl á fjölskyldudeild / skóla 192 

PMT og SMT 
PMT og SMT (Parent Management Training og School Management Training) 
SMT er innleitt til að fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og þar með að skapa jákvætt 
andrúmsloft.  

Leikskólarnir Lundarsel, Holtakot, Kiðagil og Flúðir byrjuðu á að innleiða SMT skólafærni með 
aðstoð ráðgjafa frá Fjölskyldu- og Skóladeild árið 2006. Undirbúningsvinna er nú hafin í 
leikskólunum Sunnubóli, Hlíðarbóli og Síðuseli að innleiðingu SMT. 

SMT er hefur einnig verið innleitt í Síðuskóla, Oddeyrarskóla og Lundarskóla.  
Þrír starfsmenn skólaþjónustu hafa lokið grunnnámskeiði PMT og einn starfsmaður í barnavernd 

hefur lokið meðferðarnámi. Þrír starfsmenn fjölskyldudeildar munu fara í meðferðarnám á næsta ári. 
Giljaskóli hefur innleitt uppbyggingarstefnu og Glerárskóli vinnur eftir stefnu Olweusar. 

Brekkuskóli er í undirbúningsvinnu. 
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Samtals sóttu 10 foreldrar, 7 barna foreldranámskeið PMT haustið 2007 og 14 foreldrar 8 barna 
vorið 2008 eða alls 24 foreldrar 15 barna skólaárið 2007-2008. Í meðferð voru 4 fjölskyldur. 

Við námskeiðslok hefur verið lagt fyrir mat á foreldranámskeiðinu og er almennt mikil ánægja 
með námskeiðin. 
 
Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:(3 hópar): 
Hefur PMT námskeiðið komið að gagni? 
Hvorki né 8,3% . Frekar mikið 34,5% Mjög mikið 57,2% 
Hefur þú fundið jákvæðar breytingar í fari barnsins eftir að þú byrjaðir á PMT námskeiðinu? 
já 100% nei 0% 
Notar þú þá færni og tækni sem kennd er á PMT námskeiðinu? 
Hvorki né 17,2% . Frekar mikið 73,8% Mjög mikið 8,9% 
Munt þú mæla með PMT námskeiði við aðra foreldra? 
Frekar líklegt 4,2% Mjög líklegt 95,8% 
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4.4 Félagsþjónusta  

4.4.1 Almenn og sérhæfð félagsþjónusta 

Félagsþjónusta Fjölskyldudeildar er fyrir íbúa Akureyrarbæjar og nærsveitir skv. samningum, óháð 
fötlun, aldri eða hverju því öðru sem mismunar fólki. Sérhæfð þjónusta fyrir fatlaða er einnig veitt 
íbúum Dalvíkurbyggðar, Grímseyjar og Ólafsfjarðar skv. sérstökum samningi við 
Félagsmálaráðuneytið. 

Þjónustan er í formi almennrar eða sérhæfðrar ráðgjafar og félagslegra úrræða. Unnið er skv. 
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðra. 

 

Um er að ræða: 
 Félagsleg ráðgjöf s.s. vegna uppeldis- og samskiptavanda, skilnaðar, forsjár- og umgengnismála.  

 Fjárhagslega ráðgjöf og fjárhagsaðstoð 

 Ráðgjöf er varðar húsnæðismál og/eða þjónustu í búsetu 

 Ráðgjöf er tengist atvinnu og endurhæfingu. 

 Sérhæfð ráðgjöf/þjónusta vegna fötlunar 
 

Þau úrræði sem félagsþjónustan hefur er fjárhagsaðstoð, stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og 
aðstoð við atvinnuleit fyrir öryrkja. 

Ráðgjöf vegna fjármála 
Ráðgjöf í tengslum við fjármál og fjárhagsaðstoð er stór hluti félagslegrar aðstoðar. Ráðgjöfin er í 
formi upplýsinga og aðstoðar við að skoða fjármál viðkomandi í heild sinni og benda á leiðir til 
sparnaðar og aðstoða við að finna leiðir til að fullnýta tekjumöguleika sína. Starfsmenn frá 
Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna komu reglulega til Akureyrar og unnu með starfsmönnum í 
málefnum fjölskyldna í alvarlegum fjárhagsvanda. Einnig hefur verið þróað samstarf við 
bankastofnanir og Tryggingastofnun ríkisins varðandi fjármál einstaklinga og fjölskyldna.  

4.4.2 Fjárhagsaðstoð 

Styrkþegum fjárhagsaðstoðar fjölgar töluvert milli ára eða úr 322 árið 2007 í 365 árið 2008 sem er 
13,4% fjölgun. 

Fjárhagsaðstoð – fjöldi og fjölskyldugerð  

Fjölskyldugerð 2006 2007 2008
Einstæðar mæður 130 143 158

Einstæðir feður 8 9 10

Einhleypar konur 46 39 45

Einhleypir karlar 94 96 111

Hjón með börn 28 27 34

Barnlaus hjón 10 8 7

Samtals 316 322 365  

Taflan hér að ofan sýnir samanburð á fjölda og fjölskyldugerð þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á 
árunum 2006 til 2008. Ef horft er á hlutfall eru einstæðar mæður enn sem fyrr fjölmennastar í hópi 
styrkþega en þær eru alls 158 eða 44% af heild. Hlufall þeirra minnkar þó lítillega milli ára eða um 
1%. Einstæðir feður, sem eru níu talsins eru áfram 3% af heildarfjölda og eins er ekki breyting á 
hlutfalli barnlausra hjóna en sá hópur er áfram 2% af heild. Í hópnum „hjón með börn“ er lítilsháttar 
aukning eða um 1% og telur sá hópur alls 34 fjölskyldur árið 2008 sem er 9% af heildarfjölda 
styrkþega. 
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Hlutfall einhleypra breytist afar lítið milli áranna 2007 og 2008 eða um 1% þar sem konur eru 45 
eða 12% og karlar eru 111 talsins eða 30%. 

Hér fyrir neðan er mynd sem sýnir þessa skiptingu árið 2008. 

Skipting fjárhagsaðstoðar eftir fjölskyldugerð 2008

Einstæðir feður
3%

Einhleypar 
konur
12%

Barnlaus hjón
2%

Hjón með börn
9%

Einhleypir 
karlar
30%

Einstæðar 
mæður

44%

 

Á myndinni hér á eftir, sem sýnir samanburð á fjölskyldugerð og fjölda styrkþega fjárhagsaðstoðar 
síðustu þriggja ára, sést að breytingar á hópunum eru í kringum 1% milli ára. 
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Fjárhagsaðstoð – atvinnustaða 

Atvinnustaða 2006 2007 2008
Í fullu starfi 169 99 130

Í hlutastarfi 25 19 31

Atvinnulausir 83 80 83

Ellilífeyrisþegar 7 7 12

Sjúklingar 17 18 16

Heimavinnandi 6 6 5

Nemar 9 14 10

Öryrkjar 79 78

Samtals 316 322 365  

Fjölgun styrkþega milli áranna 2007 og 2008 er aðallega meðal þeirra sem eru í fullu starfi eða 
hlutastarfi og einnig er fjölgun í hópi ellilífeyrisþega. Skýringin á fjölgun í hópi þeirra sem hafa vinnu 
er að stórum hluta sú að í þessum hópum eru ungmennin sem vinna í Fjölsmiðjunni. Atvinnulausum 
styrkþegum fjölgar lítið milli ára og nemum fækkar.  

36%
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23%
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4%

1%

3%

21%

Fjárhagsaðstoð - atvinnustaða 2008
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Þróun fjárhagsaðstoðar 

Eins og áður hefur komið fram fjölgar þeim sem fengu fjárhagsaðstoð um 43 milli áranna 2007 og 
2008, að sama skapi fjölgar samþykktum umsóknum um fjárhagsaðstoð töluvert en þær fara úr 1430 í 
1572 þ.e. 142 fleiri samþykktar umsóknir eða aukning um 9,9%.  

Meðaltalsgreiðsla fjárhagsaðstoðar á einstakling lækkar milli ára og fer úr 196.142 kr. í 184.387 
kr. sem er 6,4% lækkun. Heildarútgjöld vegna fjárhagsaðstoðar aukast hins vegar úr 63.154.273 kr. 
árið 2007 í 67.262.149 kr. árið 2008 sem er aukning uppá 6,56%. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

815 903 1054 1080 1186 1271 1464 1430

Heildarfjöldi umsókna á ári frá 1999 - 2007

 
 

Á næstu síðu sést þróun fjárhagsaðstoðar frá árinu 2000 til ársins 2008. Er þá horft til fjölda 
styrkþega, þróun meðalgreiðslu, heildarútgjalda í fjárhagsaðstoð ásamt fjölda samþykktra umsókna. 
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Fjöldi umsókna um fjárhagsaðstoð á ári
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Aldursskipting styrkþega 

2006 2007 2008
20 ára og yngri 26 28 39
21 - 25 ára 63 58 57
26 - 67 ára 227 236 256
68 ára og eldri 13

Alls 316 322 365

Fjárhagsaðstoð 2006-2008 skipting eftir aldri
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Fjárhagsaðstoð 2008 skipting eftir aldri
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Aldursskipting styrkþega breytist ekki mikið milli ára en sé horft til hlutfallslegra breytinga á þriggja 
ára tímabili sést að heldur fækkar í aldurshópnum 21-25 ára og að sama skapi fjölgar þeim sem eru 
undir 20 ára. Hér eru það enn og aftur ungmennin sem vinna í Fjölsmiðjunni sem hafa töluverð áhrif 
á útkomuna.  

Hlutfall styrkþega á aldrinum 26 ára og eldri breytist lítillega og þess má geta að 13 manns úr 
þessum hóp eru 68 ára og eldri, en þetta er í fyrsta sinn sem sá aldurshópur er talinn sérstaklega. 
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Atvinnustaða yngri styrkþega 

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 6 26 6 23 16 29
Í hlutastarfi 1 4 1 1 5 1
Atvinnulausir 11 20 12 23 11 19
Sjúklingar 0 3 1 1 2
Heimavinnandi 1 3 0 0 1
Nemar 2 4 7 7 7 3
Öryrkjar 5 3 1 3 2

Samtals 26 63 28 58 39 57

20082006 2007

 

Styrkþegum 20 ára og yngri sem eru í fullri vinnu eða hlutastarfi fjölgar hlutfallslega mikið á milli 
áranna 2007 og 2008 og að sama skapi fækkar þeim sem eru atvinnulausir í þessum hóp. Nemum 
fækkar og engir í aldurshópnum eru heimavinnandi, öryrkjar eða sjúklingar árið 2008 
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Svipuð þróun er hjá styrkþegum á aldrinum 21-25 ára þó eru sveiflurnar ekki eins miklar. Í yngri 
hópnum munar miklu um ungmennin sem vinna í Fjölsmiðjunni þegar kemur að því að skoða 
atvinnustöðu innan hans. 
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Fjölskyldustaða yngri styrkþega 

Fjölskyldustaða

20 ára og yngri 21-25 ára 20 ára og yngri 21-25 ára 20 ára og yngri 21-25 ára

Einhleypir karlar 10 21 14 23 19 16

Einhleypar konur 11 8 9 5 15 8

Einstæðir feður 0 1 0 0 0 0

Einstæðar mæður 4 31 3 22 3 25

Barnlaus hjón 0 1 1 3 0 2

Hjón með börn 1 1 1 5 2 6
Samtals 26 63 28 58 39 57

2006 2007 2008

 

Helstu breytingar á fjölskyldustöðu styrkþega sem eru 20 ára og yngri eru að einhleypum konum 
fjölgar hlutfallslega og einstæðum mæðrum fækkar, hlutfall hjóna með börn breytist lítið og árið 
2008 voru engin barnlaus hjón í þessum hópi. Einhleypir karlar í þessum aldurshópi eru u.þ.b. 
helmingur af hópnum. 
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Meðal styrkþega sem eru á aldrinum 21-25 ára eru einstæðar mæður stærsti hópurinn eða 44% af 

heild hópsins og hefur þeim fjölgað hlutfallslega frá því á árinu 2007 þegar þær voru 38%. 
Einhleypum konum hefur einnig fjölgað hlutfallslega í hópnum en einhleypum körlum hefur fækkað 
um 12% 
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Grunnframfærsla og aðstoð skv. heimildakafla 
Fjárhagsaðstoð skiptist að stærstum hluta í tvo þætti annars vegar er um að ræða grunnframfærslu og 
hins vegar aðstoð vegna ýmis konar kostnaðar, eða svonefnds heimildakafla. Undir hann falla t.a.m. 
útgjöld vegna endurhæfingar, hárrar húsaleigu á almennum markaði, sérstakrar fjárhagsaðstoðar í 
desember og vegna ýmis konar útgjalda er tengjast framfærslu barna o.fl.. 

Eins og sést á myndinni hér fyrir neðan hafa orðið miklar breytingar milli áranna 2007 og 2008 þar 
sem hlutfall vegna heimildakafla hefur aukist úr 58% árið 2007 í 67% árið 2008. Munar hér mestu 
um hlut Fjölskyldudeildar í endurhæfingarúrræði Fjölsmiðjunnar en sá hlutur er 8% af 
heildarútgjöldum vegna fjárhagsaðstoðar. Að auki hækkuðu útgjöld vegna „hárrar húsaleigu“ um 2% 
á milli ára.  

Hlutfall grunnframfærslu hefur lækkað úr 37% árið 2007 í 28% árið 2008. 
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Fjárhagsaðstoð um lengri eða skemmri tíma 

Oft er það svo að þeir einstaklingar sem þiggja fjárhagsaðstoð leita eftir aðstoð um nokkurn tíma. 
Rúmur helmingur þeirra sem fengu aðstoð á árunum 2006 – 2008 fékk einnig aðstoð árið á undan. 
Þannig sést að af 316 manns sem fengu fjárhagsaðstoð árið 2006 voru 203 eða 64% sem einnig höfðu 
fengið slíka aðstoð árið 2005. Árið 2008 höfðu 203 eða 56% af 365 styrkþegum einnig fengið aðstoð 
árið 2007. Þróunin virðist því vera að heldur dragi úr því að sömu einstaklingar fái fjárhagsaðstoð ár 
eftir ár. 
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4.4.3 Húsnæðismál 

Ráðgjöf er varðar húsnæðismál er hluti félagslegrar ráðgjafar. Ráðgjöfin snýr að möguleikum fólks til 
að sækja um félagslegt leiguhúsnæði bæjarins og/eða Öryrkjabandalag Íslands. Hægt er að sækja um 
félagslegar leiguíbúðir bæjarins og íbúðir ÖBÍ á heimasíðu Akureyrarbæjar og á skrifstofu 
Akureyrarbæjar í Geislagötu 9. Starfsmenn í félagsþjónustu sitja í úthlutunar- og matsnefnd 
leiguíbúða ásamt starfsmanni húsnæðisdeildar bæjarins. Þar eru teknar ákvarðanir er varðar forgang, 
úthlutun og fleira skv. reglum þar af lútandi. Starfsmenn í félagsþjónustu annast úthlutun íbúða ÖBÍ 
fyrir hönd Öryrkjabandalagsins. Starfsmenn sitja einnig í ýmsum teymum sem tengjast búsetu fatlaðs 
fólks á einhvern hátt. 

4.4.4 Atvinnumál  

Ráðgjöf er tengist atvinnu, aðstoð á vinnumarkaði og endurhæfingu er mikil. Möguleikar fólks sem á 
í erfiðleikum á almennum vinnumarkaði hafa verið að aukast og mikilvægt er að allir fái upplýsingar 
um þá möguleika sem í boði eru.  

Reglulegt samráð er við Vinnumálastofnun þar sem ræddar eru lausnir fyrir hópa og einstaklinga. 
Mikil samvinna er við endurhæfingarúrræði eins og Starfsendurhæfingu Norðurlands, dagdeild 
geðdeildar, endurhæfingardeildina á Kristnesi, Menntasmiðju kvenna og Menntasmiðju unga 
fólksins.  

Samstarf við Fjölsmiðjuna er mikið og fundað er reglulega með starfsmönnum Fjölskyldudeildar, 
Vinnumálastofnunar og forstöðumanni. Hlutverk þeirra funda er að fara yfir stöðu þeirra einstaklinga 
sem eru í vinnu, fjalla um nýjar umsóknir og forgangsraða þeim og ræða almennt verkefnastöðu. 

4.4.5 Þjónusta við fatlaða 

Auk almennrar ráðgjafar sinnir félagsþjónustan sérstakri ráðgjöf vegna barna og fullorðinna með 
fötlun. Um er að ræða einstaklinga þar sem almenn úrræði hafa ekki reynst nægjanleg og leita hefur 
þurft eftir úrræðum er sérstaklega eru ætluð fötluðum skv. lögum. Vegna fötlunar eru u.þ.b. 490 
einstaklingar, börn og fullorðnir á skrá yfir þá sem einhverja þjónustu hafa fengið. 

Börn og fjölskyldur þeirra 
Starfsmenn Fjölskyldudeildar bjóða upp á ráðgjöf til fjölskyldna þeirra fötluðu barna sem á svæðinu 
búa. Ráðgjöfin snýr að upplýsingum um þjónustu og samþættingu. Vinna þarf með fjölskyldum og 
þjónustukerfum við að finna heppilega lausn á þjónustunni í hverju máli fyrir sig.  

Skipulagning teymisvinnu og þátttaka í henni eru einnig veigamikill þáttur í starfinu. Þjónusta við 
fötluð börn og fjölskyldur þeirra er oft flókin og mikilvægt að verkaskipting milli aðila sé skýr og að 
foreldrar fái þá þjónustu sem er að nýtast þeim á hverjum tíma. 

Fjöldi barna með skilgreindar fatlanir á svæðinu hefur aukist síðastliðin ár og á síðasta ári var 
ráðinn inn nýr starfsmaður til að mæta auknum verkefnum.  

Leikfangasafn  

Leikfangasafn er starfrækt á Fjölskyldudeild. Þar er veitt þroska- og leikþjálfun, tekið þroskamat á 
börnum og veitt uppeldisleg ráðgjöf til foreldra og annarra, svo sem leikskóla og 
stuðningsfjölskyldna. Leikfangasafnið er búið sérhæfðum þjálfunargögnum til útláns. Öll börn með 
sérkennslu á leikskólum á svæðinu hafa 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. Alls 14 börn voru á 
árinu athuguð m.t.t. þroska eða hegðunarraskana. Flestar athuganir leiddu til frekari athugana eða 
tilvísunar á Greiningarstöð. Eitt barn á fyrsta ári fékk þjálfun í heimahúsi á árinu. 

Stuðningsfjölskyldur  
Stuðningsfjölskyldur eru úrræði fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Markmiðið með þessari 
þjónustu er að létta álagi á fjölskyldur barna með fötlun þannig að þær geti sinnt betur öðrum börnum 
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í fjölskyldunni og sjálfum sér. Einnig er oft um að ræða tilbreytingu fyrir fötluð börn sem geta oft á 
tíðum síður en önnur börn nýtt sér almenn tilboð t.d íþróttir og tómstundatilboð. Á árinu höfðu 33 
börn stuðningsfjölskyldu frá 1 til 4 sólarhringum á mánuði. Það er lítilsháttar fjölgun miðað við fyrri 
ár. Á biðlista eftir stuðningsfjölskyldu voru 2 börn. 

Umönnunarbætur.  
Framfærendur fatlaðra og langveikra barna eiga rétt á aðstoð frá Tryggingastofnun ríkisins, ef 
sjúkdómur eða andleg eða líkamleg hömlun hefur í för með sér sannanleg tilfinnanleg útgjöld og 
sérstaka umönnun eða 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.  

Á skrá hjá Fjölskyldudeild voru um 150 fjölskyldur með umönnunarbætur vegna fötlunar eða 
alvarlegra þroska- eða hegðunarraskana og enn fleiri foreldrar voru aðstoðaðir vegna vægari 
erfiðleika. Um 50 umsóknir um umönnunarbætur voru afgreiddar á Fjölskyldudeild á árinu. 

Greiningarstöð ríkisins hefur breytt verklagi sínu þannig að þeir afgreiða nú mjög margar tilvísanir 
er varða fötluð börn þannig að þeir staðfesta þá frumgreiningu sem liggur fyrir í tilvísun Við þessa 
staðfestingu öðlast foreldrar strax rétt á umönnunarmati út frá fötlun og þurfa þá ekki að bíða eftir 
frekara mati frá þeim.  

 

Fjöldi barna með fötlun og önnur þroska- og 

hegðunarfrávik sem fengu þjónustu á árunum 1997-2008 
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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 
öðrum persónulegum málum.  

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 við aðila sem er í beinum 
tengslum og í mikilli samvinnu við veitendur þjónstunnar á Búsetudeild. Þannig á að vera betur tryggt 
að sjónarmið viðkomandi komi fram og þá að þjónustan verði í takt við óskir þess sem þjónustuna 
fær. Eins og áður höfum við tekið þátt á landsvísu í verkefni sem snýr að samskiptum kynjanna og 
hefur verið stýrt af Maríu Jónsdóttur, félagsráðgjafa. 

Í árslok voru búin til drög að flokkun þar sem reynt var að flokka ráðgjöf við einstaklinga eftir 
magni og innihaldi. Markmiðið er að reyna að mæla tímamagn í ráðgjöf til þeirra fötluðu einstaklinga 
sem eru að fá þjónustu.  

Um var að ræða ca. 85 einstaklinga sem fengu ráðgjöf, allt frá 4-6 klst. á mánuði niður í minna en 
1 klst. á mánuði. 
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4.4.6 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, þjálfun á vinnustað ásamt eftirfylgd. Oft er fólki beint í starfsendurhæfingu 
á Plastiðjuna Bjarg-Iðjulund til að byrja með og síðan eru vinnusamningar öryrkja iðulega notaðir til 
að auðvelda aðkomu að vinnumarkaði.  

Á árinu 2008 barst 21 umsókn um atvinnu með stuðningi. Alls fóru 26 í vinnu á almennum 
vinnumarkaði á árinu 2008 með aðstoð AMS. Samtals 30 manns og 10 af þessum 30 voru áður í 
starfsþjálfun á PBI. Þar að auki fór einn einstaklingur til viðbótar út á almennan vinnumarkað eftir 
starfsþjálfun á PBI. án aðstoðar AMS. Þannig að alls fór 31 einstaklingur í vinnu á almennum 
vinnumarkaði með aðstoð AMS og/eða eftir starfsendurhæfingu á PBI. Í lok árs 2008 voru 28 manns 
á biðlista eftir atvinnu. 

 

Vinnusamningar öryrkja 2008
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2008
Án vinnusamnings öryrkja 32
Með vinnusamning öryrkja 71
Samtals: 103  

 
Árið 2008 voru gerðir 24 nýir vinnusamningar öryrkja. Í heildina var 71 samningur í gildi á árinu.  
Alls hafa 103 einstaklingar, sem notið hafa aðstoðar atvinnu með stuðningi og/eða eftir 

starfsendurhæfingu á PBI., verið í störfum á almennum vinnumarkaði á árinu. Af þessum 103 
einstaklingum nutu 80 aðstoðar á vinnumarkaði á síðasta ári. Auk þess leituðu 36 einstaklingar 19. 
ára og eldri aðstoðar vegna sumarvinnu. 
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Á almennum vinnumarkaði 1996-2008
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Styrkir til náms og verkfæra- og tækjakaupa  

Styrkirnir eru veittir skv. 27. gr. laga um málefni fatlaðra. Úthlutað var tvisvar árið 2008. Alls bárust 
46 umsóknir. Á árinu fengu 25 einstaklingar styrk, 14 vegna náms, 6 vegna tækjakaupa og 5 bæði 
vegna náms- og tækjakaupa. Alls var 13 umsóknum synjað að fullu og 7 umsóknum til viðbótar, var 
synjað að hluta. Á árinu 2008 var heildarupphæð sem sótt var um kr. 5.226.133-, en úthlutað var á 
árinu alls kr. 1.853.000-.  
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5 Hæfingarstöðin 
 

   
 

Mynd: Hæfingarstöðin við Skógarlund                            Mynd: Hæfingarstöðin Birkilundi 10 

 
Á Hæfingarstöðinni við Skógarlund 1 og Birkilundi 10 er dagþjónusta fyrir fatlað fólk.  

Hæfingarstöðin veitir fötluðu fólki frá 16 ára aldri þjónustu í formi hæfingar og iðju, sbr. 26. gr. 
laga um málefni fatlaðra frá 1992. Þar segir „Fatlaðir skulu 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 fatlaða sem geta veitt þroskaþjálfun, iðjuþjálfun og/eða starfsþjálfun. “ 

Markhópur Hæfingarstöðvarinnar v/Skógarlund og Birkilund 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. 

Markmið  Hæfingarstöðvarinnar eru m.a. eftirfarandi 
 Að einstaklingur upplifi vellíðan og öryggi. 

 Að efla frumkvæði einstaklings. 

 Að efla alhliða þroska og sjálfstæði einstaklingsins. 

 Að viðhalda og auka þá færni sem einstaklingur hefur náð. 

 Að einstaklingur útskrifist í starfsþjálfun. 

Tölulegar staðreyndir um þjónustu fyrir árið 2008 
Á árinu 2008 þjónaði Hæfingarstöðin alls 50 einstaklingum og af þeim kom einn í þjónustu í 
janúarlok og annar í september. Aðrir voru í þjónustu allt árið. 

Flestir þjónustunotendur voru í þjónustu hálfan daginn en 6 einstaklingar fengu þjónustu allan 
daginn. Í þjónustu fyrir hádegi voru 30 einstaklingar en eftir hádegi 26, þar með eru taldir þeir sem 
eru allan daginn. 

Þjónustuklukkustundir á Hæfingarstöðinni voru alls um 52.824. 

Þjónustunotendur Hæfingarstöðvarinnar 
Notendur Hæfingarstöðvarinnar er breiður hópur með breiða þjónustuþörf. Flestir þjónustunotendur 
eru með þroskahömlun, en einnig er verið að þjóna fólki með seinni tíma heilaskaða, einhverfu, 
daufblindu og fleiri þroskaraskanir. Flestir búa á sambýli en nokkrir búa í foreldrahúsum eða í 
svokallaðri sjálfstæðri búsetu. 
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Starfsmenn Hæfingarstöðvarinnar 
Alls störfuðu 22 starfsmenn auk sumarstarfsmanna í Hæfingarstöð í 18,31 stöðugildum árið 2008. 
Aukning var í stöðugildum á haustdögum vegna komu nýs þjónustunotanda. Starfsstéttir voru: 5 
þroskaþjálfar í 5 stöðugildum, þ.m.t. forstöðumaður, leikskólakennari, grunnskólakennarar, 
sjúkraliðar, myndlistakennari, almennir starfsmenn, matráður og ræstingafólk. Árið 2008 var 
símenntun starfsmanna minni en undangengin ár, þó fóru starfsmenn á nokkur námskeið utan húss.  

Í ágústlok fóru allflestir starfsmenn Hæfingarstöðvarinnar í náms- og kynnisferð til 
Kaupmannahafnar. Í ferðinni voru heimsóttar dagþjónustustofnanir fyrir fatlað fólk. Ferðin tókst í alla 
staði vel og er það samdóma álit starfsmanna að ferðir sem þessar þjappa hópnum vel saman og skilar 
sér margfalt inni í starf Hæfingarstöðvarinnar.  

Innra starf Hæfingarstöðvarinnar árið 2008 
Árið 2008 fór starfsemi Hæfingarstöðvarinnar fram á 4 deildum. Deild fjölfatlaðra, deild eldri 
borgara/afþreyingardeild (staðsett í Birkilundi 10), deild skapandi starfs og ungmennadeild. 
Deild fjölfatlaðra  þjónar mikið fötluðu fólki. Þangað sóttu 9 einstaklingar þjónustu á árinu. 
Starfsemin á deildinni byggir á alhliða skynupplifun, líkamsþjálfun, umönnunn, 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. 
Deild eldri borgara/afþreyingardeild  sem staðsett er í Birkilundi 10 þjónar eldra fólki og fólki með 
minnkandi starfsgetu og færni. Þangað sóttu 14 einstaklingar þjónustu á árinu. Starfsemin þar byggir 
á léttum vinnuverkefnum, sköpun og félagsstarfi. Unnið er eftir hugmyndum um starf með fullorðnu 
fólki sem farið er að tapa starfsgetu og mikilvægi afþreyingar í lífi fólks. 
Deild skapandi starfs þjónar fólki sem er nokkuð virkt í starfi en þarf aðstoð og aðhald í starfi. Í lok 
ársins voru þjónustunotendur 21.  

Starfið á deildinni skiptist í fjögur vinnusvæði sem hvert fyrir sig hefur ákveðna sérhæfingu. Þessi 
svæði eru; smíðaverkstæði, textilsvæði, svæði þar sem unnið er með leir og gler og svæði þar sem 
unnið er með pappír. Á deild skapandi starfs eru framleiddir listmunir og nytjamunir sem notið hafa 
mikilla vinsælda. Einnig eru unnin vinnuverkefni og verkefni sem koma frá Plastiðjunni 
Bjargi/Iðjulundi 

                    
Mynd: Daglegt starf                                                                   Mynd: Á gönguskíðum 

Ungmennadeild þjónar ungu fólki sem enn er í framhaldsskóla eða hefur nýverið lokið námi í 
framhaldsskóla. Í lok árs voru 8 einstaklingar í þjónustu á deildinni.  

Þar er unnið eftir TEACCH- kerfinu um skipulögð vinnubrögð. Aðaláhersla er á félagshæfingu og 
vinnuhæfingu en einnig er áhersla á hreyfingu og líkamsrækt. Hefur hún verið í formi göngu og 
sundferða.  
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Útideild  þjónar fólki á öllum deildum og markmið deildarinnar eru m.a.:  

 Að einstaklingar njóti náttúrunnar 

 Að einstaklingar fái hreyfingu í náttúrulegu umhverfi 

 Að nýta útivist og hreyfingu í skynjun og upplifun (líkama og umhverfis) 

 Að einstaklingar kynnist mismunandi tilboðum og möguleikum 

Þessi deild er ný af nálinni og hefur aukið á fjölbreytni í útiveru, þeir notendur sem hana nýta hafa 
mjög mikla ánægju af. Farið er á gönguskíði, Skautahöllin heimsótt, lengri gönguferðir farnar t.d. að 
skoða listaverk bæjarins og útivist með sérútbúinn hjólastól svo eitthvað sé nefnt. 

Félagsstarf 
Á Hæfingarstöðinni hefur ætíð verið lögð áhersla á lifandi félagsstarf í innra starfi. Árið 2008 var 
engin undantekning frá fyrri árum hvað það varðar.  

Wolfgang Frosti Sahr kom reglulega og spilaði á harmonikku fyrir notendur og starfsfólk og var þá 
að vanda mikið dansað.  

Í desember var árleg jólagleði haldin þar sem fram voru bornar veitingar að hætti 
Hæfingarstöðvarinnar og slegið upp balli. Hljómsveit Kalla, Röggu og Hemma sá um að halda uppi 
fjörinu.  

Á síðasta föstudegi fyrir jól heimsótti Bernd Ogrodnik brúðuleikari Hæfingarstöðina. Hann sýndi 
okkur sína útgáfu af Pétri og úlfinum við góðar undirtektir áhorfenda. Að þessu sinni greiddu 
notendur fyrir jólagleði og fyrir sýninguna. 

                    

Mynd: Berndt Ogrodnik brúðuleikari                                          Mynd: Úr litlu búðinni í Hæfingarstöðinni  

Markaðir  

Tveir markaðir voru haldnir á árinu. Vormarkaður í lok maí og jólamarkaður um mánaðarmótin 
nóvember/desember. Til sölu var varningur sem þjónustunotendur framleiddu á árinu. Auk þess er 
litla búðin alltaf opin og þangað getur fólk komið og gert góð kaup hvenær sem er á opnunartíma 
Hæfingarstöðvarinnar.  

Samstarf 
Hæfingarstöðin hefur verið í samstarfi við Plastiðjuna Bjarg/Iðjulund með verkefni og þjónustu við 
notendur. Einnig sáu starfsmenn Hæfingarstöðvar um aðstoð við notendur Hæfingarstöðvarinnar í 
búningsklefum og á bakka, vegna sundkennslu Fjölmenntar sem fram fer í sundlauginni í Kristnesi. 
Auk þess eru starfsmenn Hæfingarstöðvar í samvinnu og samstarfi við heimili þjónustunotenda, 
varðandi þjónustu við notendur. 
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Horft til nánustu framtíðar 
Í nánustu framtíð er miðað að því að starf á Hæfingarstöðinni verði með svipuðu móti og verið hefur í 
ár. Það er þó lögð áhersla á að allt starf innan Hæfingarstöðvarinnar sé í stöðugri þróun og taki mið af 
þörfum og óskum þeirra sem hingað sækja þjónustu og taki mið af hugmyndafræði í málefnum 
fatlaðra. Því er ætíð lögð áhersla á að fylgjast með þróun og nýjungum í þjónustu við fatlað fólk, 
einkum á sviði frumkvæðis og valdeflingar þjónustunotenda. Ávallt er haft í fyrirrúmi að veita 
notendum sem allra bestu þjónustu. 
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6 Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur 
 

 
Mynd: Plastiðjan Bjarg – Iðjulundur 

Plastiðjan Bjarg-Iðjulundur er starfsendurhæfingar- og starfsþjálfunarstaður auk þess að vera 
vinnustaður fyrir fatlaða í ótímabundinni ráðningu.  

Meginuppistaða verkefna er létt iðnaðarframleiðsla. Framleitt er m.a.raflagnaefni, kerti, 
lambamerki, rúmfatnaður, skilti og vettlingar. Einnig eru unnin þjónustuverkefni fyrir aðra s.s. 
merkingar og pökkun. 

Starfsendurhæfing og starfsþjálfun 
Í starfsendurhæfingu og starfsþjálfun voru alls 45. Af þeim fóru 10 í vinnu á almennum 
vinnumarkaði, flestir með stuðningi AMS. 4 fóru í skóla, 1 flutti af svæðinu, 5 fóru á ótímabundinn 
ráðningarsamning. 
 

 
Mynd: Kertaframleiðslan 

Ótímabundin ráðning 
Í ótímabundinni ráðningu (áður kölluð vernduð vinna) voru alls 34. Einn starfsmaður lést á árinu, 
einn hætti störfum vegna aldurs og einn af öðrum ástæðum. Í ótímabundinni ráðningu fá starfsmenn 
laun skv. starfsmati. Í launaflokki 115 A (30%laun) voru 8, 115 B (50% laun) voru 18, 115C (70% 
laun) voru 7 og 1 einstaklingur fékk 90% laun (115 C).  
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Langflestir starfsmenn (bæði í starfsendurhæfingu og á ótímabundnum samningum) eru félagar í 
Einingu-Iðju. Margir nýta rétt sinn á stuðningi stéttarfélagsins við endurmenntun og nám og til 
orlofsbústaða og ferðalaga. 

Starfsfólk 
Sigurrós Tryggvadóttir iðjuþjálfi hóf störf þann 15. ágúst í 85% starfshlutfalli. Ráðning iðjuþjálfa 
stuðlar fyrst og fremst að aukinni faglegri starfsemi í starfsendurhæfingu. Heildarstöðugildum 
fjölgaði þó ekki.  

Félagsstarf 
Í október var haldin söngskemmtun þar sem starfsmenn og gestir skemmtu sjálfum sér og öðrum með 
söng, hljóðfæraleik og upplestri. Í stað þess að fara á jólahlaðborð í Sveinbjarnargerði að venju, var 
ákveðið að halda það á vinnustaðnum. Það heppnaðist afar vel og allir skemmtu sér hið besta.  

Afkoma 
Afkoman var verri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Sértekjur vegna sölu og þjónustu námu tæplega 
43 milljónum í stað 45, 4 árið áður. Munar þar mestu verulegur samdráttur í sölu raflagnaefnis.  

Sala á öðrum vörutegundum hefur gengið vel en flestir starfsmenn vinna við framleiðslu 
raflagnaefnis. Vegna þessa var séð fram á verkefnaskort seinni hluta ársins 2008 og fram á árið 2009. 
Unnið hefur verið að nýjum hugmyndum að framleiðsluvörum og því hvernig ýtrasta hagræðis væri 
gætt í hvívetna.  

Sérstaklega var farið í átak til að safna úrgangsvaxi til útikertagerðar. Það söfnuðust 3 tonn af vaxi 
í stað rúmlega 500 árið áður. Flokkun og Sorpa eru í samstarfi til söfnunar á vaxi. Mikil áhersla er 
lögð á að ná til barna í bænum og þau hvött til að skila kertastubbum en árlega heimsækja 170-200 
börn á leikskólum bæjarins kertagerðina. 

 

 
Mynd: Leikskólabörn í heimsókn  

 

 

 


