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Samstarf sveitarfélaga 
á Norðurlandi vestra 

• Málefni fatlaðs fólks 
Sveitarfélagið Skagafjörður 
leiðandi sveitarfélag árið 2016 

• Sjö sveitarfélög 
• Íbúafjöldi   7.180           
Húnaþing vestra  1.160 
Austur Hún.   1.870           
Skagafjörður          4.150               



Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri 



Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri 

Leiðandi sveitarfélag 

• Sveitarfélagið Skagfjörður tekur að 
sér ábyrgð á þjónustu við fatlað 
fólk á Norðurlandi vestra 2016 

• Sveitarfélögin á Nl. vestra hafa 
verið með ábyrgð á þjónustunni frá 
árinu 1999 

• Núverandi samstarf endurmetið og 
ákvörðun tekin um framhaldið á 
þessu ári. 



Ráðgjöf  

• Ráðgjafarþjónusta er veitt í 
samstarfi við félagsþjónustu á 
eftirtöldum svæðum 

• Hvammstangi 
• Blönduós 
• Skagastönd 
• Sauðárkrókur 
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NPA samningar 

 
• þjónusta í dreifðri byggð 
• sjö NPA samningar  
 þ.a. tveir vegna barna 
• NPA notendur búsettir víða á 

þjónustusvæðinu 
• NPA notendur búsettir í þéttbýli 

og dreifbýli 
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Fyrirkomulag 

• Auglýst var eftir þátttakendum 
til að taka þátt í 
reynsluverkefni NPA árið 2012 

• Sjö sóttu um og hafa verið 
með samninga síðan 

• Samningar gerðir eitt ár í senn 
• Lítill ágreiningur um tímafjölda 

í samning 
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Reynslan 

• Útbúið regluverk 
• Skilgreind þjónusta sem 

verður hluti af NPA 
• Þjónusta sem er ekki hluti af 

NPA  er dagþjónusta, 
skammtímavistun og 
akstursþjónusta 
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Reynslan  
• Samningar frá upphafi taldir litlir 
• Að meðaltali 170 tímar í mánuði 
• Almenn og sértæk félagsþjónusta 
• Enginn með sólarhringsþjónustu 
• Búseta í eigin íbúð eða leiguíbúð 
• Fullorðnir hafa bíl til umráða og 

reiða sig ekki á akstursþjónustu 
 



Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri 

Reynslan 

• Aðstoðarfólk er oftar en ekki 
tengt viðkomandi 

• Skil á milli aðstoðar og 
fjölskyldutengingar oft óljós 

• Hefur reynst erfitt að finna 
starfsfólk 

• Meirihluti er með 
endurskoðanda eða 
bókhaldsstofu sem sér um 
fjárhagslega umsýslu  



 
 
 

Reynslan 
 
 

• Aðstoð þörf við skipulagningu 
þjónustu og vinnufyrirkomulag 

• Eftirlit með þjónustu mikilvægt, 
er NPA að nýtast og uppfyllir 
hún sett markmið 

• Hugmyndafræðin oft óljós 
notendum og ráðgjöfum 

• Fræðslan var ekki markviss 
 

 
 

Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, 
framkvæmdastjóri 



Reynslan 

• Aðstandendur veita þjónustu – 
upp geta komið 
hagsmunaárekstrar 

• Kostnaður NPA samninga 
hærri en fjárframlög ríkisins 

• Við innleiðingu NPA sem 
valkost í þjónustu verður að 
liggja fyrir fjármögnun frá ríkinu 
 

Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir 
framkvæmdastjóri 



Reynslan 

• Mikilvægt að samningar séu 
endurskoðaðir reglulega og 
ráðgjöf veitt með skipulag 
vinnufyrirkomulags og praktísk 
atriði 

• Settur rammi um fjármagn og 
tíma í framhaldi af gerð 
samninga 2012 

• Breytt þjónustuþörf metin í 
samninga 2016 
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Reynslan 

• Sveigjanleiki NPA er er 
mikilvægur í dreifbýli 

• Tilfinning fyrir því að fjölskylda 
og samfélag veiti ólaunaða 
aðstoð 

• Óljóst með starfsleyfi og hverjir 
gera umsýslusamninga 

• Ríkið ekki tekið þátt í 
samningum 
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Reynslan 

• NPA hefur reynst notendum 
vel 

• Bætt þjónusta við notendur 
• Sveigjanleiki mikilvægur  
• Stjórnsýslan jákvæð í garð 

verkefnisins 
 
 
 Gréta Sjöfn Guðmundsdóttir, 

framkvæmdastjóri 



Dóra Heiða Halldórsdóttir 
Ráðgjafarþroskaþjálfi 
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