
Minnisblað fyrir Framkvæmdaráð 

Sumarvinna með stuðningi fyrir fatlað fólk 

 
Á undanförnum áratugum hefur þróast mikið og gott samstarf milli Framkvæmdamiðstöðvar 

og Fjölskyldudeildar vegna Sumarvinnu með stuðningi fyrir fatlað fólk og hafa báðir aðilar 

hafa lagt metnað sinn í að byggja upp góða þjónustu í kringum það verkefni.  

Umsóknum um aðstoð vegna sumarvinnu hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár, 

sérstaklega árin 2010 og 2011. Ástæðurnar eru þær helstar að nemendafjöldi á Starfsbraut 

VMA hefur fjórfaldast á stuttum tíma. Einnig hefur fólki sem býr við andlega erfiðleika  

fjölgað, sérstaklega ungu fólki og það hefur leitað eftir aðstoð vegna sumarvinnu. Heilbrigðis- 

búsetu- og félagsþjónusta vísa fólki einnig í aðstoð vegna sumarvinnu. 

Umsóknum frá Starfsendurhæfingu Norðurlands hefur fjölgað um meira en helming milli 

áranna 2011 og 2012, eða úr 12 og upp 26. Af 26 einstaklingum voru 22 á endurhæfingarlífeyri 

fram á vor, en þeir eru yfirleitt tekjulausir yfir sumarið og fram á haust.  Sumarvinnan hefur þá 

brúað bilið og dregið úr þörfinni fyrir fjárhagsaðstoð. Auk þess sem þessir einstaklingar hafa 

notið starfslegrar endurhæfingar sem hefur skilað mjög góðum árangri.  

Einstaklingar frá Starfsendurhæfingu Norðurlands hafa reynst mikilvægir við parráðningar. 

Paraðir eru saman í vinnu einstaklingar sem eru færir um að verkstýra öðrum og getulitlir 

einstaklingar sem þurfa á verkstjórn að halda. Þeir sem leiða starfið eflast við ábyrgðina og 

þeim sem njóta stuðningsins gengur betur að nýta starfkrafta sína.  Þetta hefur reynst afar vel. 

Sumarið 2012 voru 6 einstaklingar sem leiddu starfið og 9 einstaklingar nutu stuðnings. 

Sumarvinnan hefur almennt verið mikilvægur hlekkur í að skila fólki út í atvinnulífið á 

nýjan leik. Síðustu tvö ár hafa 18 (2011) og 24 (2012) einstaklingar fengið varanlega vinnu í 

kjölfar sumarvinnunnar. Sumarið 2012 voru einungis 22 (28)1 umsækjenda sem voru líka í 

sumarvinnu 2011 en nýir umsækjendur voru 43. Til að sumarvinnan skili áframhaldandi atvinnu 

fyrir einstaklinginn er nauðsynlegt að finna rétt starf fyrir hvern og einn, skapa góð tengsl við 

einstakling og vinnustað og veita viðkomandi stuðning eftir þörfum.  

Í samræmi við stefnu í málefnum fatlaðs fólks er lögð áhersla á að fatlað fólk sé virkt í 

þátttöku sinni í þjóðfélaginu til jafns við aðra. Mikilvægt er að það hafi sem fjölbreyttust 

tækifæri til atvinnuþátttöku í samræmi við hæfni og getu hvers og eins. Lögð hefur verið 

áhersla á að horfa fyrst og fremst á endurhæfingargildi sumarvinnunnar fyrir einstaklinginn.  

                                                 
1 28 manns með þeim sem voru í föstu starfi á Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi. 



 

Sumarvinna með stuðningi fyrir fatlað fólk, 20 ára og eldra 

Tillögur vegna sumarvinnu 2013 

 
Endurskoðun á markhópi í Sumarvinnu með stuðningi fyrir fatlað fólk. Á fundum á 

Fjölskyldudeild um sumarvinnumál 20. og  25. febr. 2013  komu fram eftirfarandi tillögur: 

− Í þessum tillögum er lögð er áhersla á jafnræði fatlaðs fólks og annarra hópa í 
sumarvinnu, s.s. sumarvinnuátaki. 

− Vikufjöldi í sumarvinnu verði í samræmi við vikufjölda annarra sumarvinnuhópa. 
Vinnutími á dag verði 2-7 klst. eftir getu hvers og eins. 

−   Lagt er til að þeir sem eru í fastri vinnu/þjónustu á Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi og á 
Hæfingarstöð fari ekki í sumarvinnu, frekar en aðrir sem eru í föstu starfi hjá 
Akureyrarbæ eða annarsstaðar.  

− Lögð verður enn ríkari áhersla en áður á endurhæfingargildi sumarvinnunnar fyrir 
einstaklinginn og hvort hún geti skilað honum í áframhaldandi vinnu.  

− Reynt verður jafnframt að takmarka fjölda umsækjenda á endurhæfingarlífeyri og beina 
þeim í önnur tilboð. 

− Þeir hópar sem geta nýtt sér sumarvinnuna sem stökkpall út í atvinnulífið hafa forgang; 
ungt fólk sem er að ljúka námi t.d. frá Starfsbraut VMA, þeir sem eru í 
starfsendurhæfingu á Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi og annarri endurhæfingu eða námi. 

− Parráðning hefur gefist vel og verður lögð áhersla á það fyrirkomulag áfram. 

− Mikilvægt er að loka fyrir umsóknir strax eftir að auglýstum umsóknarfresti um 
sumarvinnu lýkur. 

 

 Yfirlit yfir Sumarvinnu með stuðningi fyrir fatlað  fólk 2009-2013 

Vísað af 2009 2010 2011 2012 2013 (áætlun) 
PBI 11 (3-4) 15 (4) 15 (5) 17 (6) 2 15 
Geðdeild   3   3   3   0 3 
Búsetuþjónusta   1   4   9   4 5 
VMA og MA   8   7 13   6 6 
AMS og Féló   4   9 14 18 14 
Starfsendurh. N   6 10 12 26 15 
VIRK   0   0   1   2 2 
Samtals: 33 48 67 71 60 manns 
Gert er ráð fyrir að u.þ.b. helmingur hópsins vinni 4. klst. á dag, einn fjórði vinni 5-7 klst. á dag 
og einn fjórði vinni 2-3 klst. á dag. 

                                                 
2 Þeir sem sem eru í föstu starfi á Plastiðjunni Bjargi-Iðjulundi. 


