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Þessi eru skyldustörf aðalfundar: 

 

 

 

a) Kosnir starfsmenn fundarins 

b) Formaður leggur fram skýrslu stjórnar 

c)  gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins til afgreiðslu og gerir grein fyrir 

fjárhag þess 

d) Lagabreytingar 

e) Kosning í stjórn, nefndir og ráð 

f) Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga félagsins og eins til vara 

g) Lögð fram fjárhagsáætlun næsta árs og félagsgjöld ákveðin 

h) Önnur mál 
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2010 - 2011 

 

Stjórn ÞÍ 

Stjórn ÞÍ skipuðu: Laufey Elísabet Gissurardóttir formaður, Sigríður Rut Hilmarsdóttir 

varaformaður, Þórunn Guðrún Einarsdóttir ritari, Valborg Helgadóttir gjaldkeri og 

meðstjórnendurnir Bryndís Guðmundsóttir, og Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir. Þetta starfsár hefur 

stjórn verið skipuð sex stjórnarmönnum í stað sjö þar sem einn stjórnarmeðlimur sagði sig úr 

stjórn félagsins. Stjórn skipti með sér föstum verkefnum.  

 

Laufey Elísabet Gissurardóttir og Sigríður Rut Hilmarsdóttir sitja í miðstjórn BHM og Salóme 

Anna  Þórisdóttir hefur verið varamaður ÞÍ í miðstjórn. 

 

Tengiliðir við nefndir og ráð: 

Sigríður Rut Hilmarsdóttir er tengiliður við Trúnaðarmannaráð.  

Bryndís Guðmundsdóttir er  tengiliður við Fagráð. 

Þórunn Guðrún Einarsdóttir er fulltrúi félagsins í Þroskahjálp.  

Valborg Helgadóttir er tengiliður við Laganefnd og situr í stjórn Vísinda- og Kjaradeilusjóðs. 

Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir er fullrúi í ritstjórn Netlu.  

Laufey Elísabet Gissurardóttir er tengiliður við Siðanefnd, Kjörnefnd, Útgáfuráð og fulltrúi í 

stjórn NFFS.  

Salóme Anna Þórisdóttir er fulltrúi ÞÍ stjórn AIEJI og NFFS. 

Guðlaug Valgarsdóttir er formaður Starfsleyfisnefndar.  

 

Starfshlutfall á skrifstofu skiptist þannig: Formaður er í fullu starfi og fulltrúi var í 35% starfi 

til 31. desember 2010. Anna Lilja Magnúsdóttir þroskaþjálfi var ráðinn framkvæmdastjóri í 

60% starf frá og með 1. maí 2011. Varaformaður og gjaldkeri eru í 10 % starfi til 31. maí næst 

komandi. Með þessum breytingum verður starfshlutfall varaformanns og gjaldkera lagt niður 

og einnig starf fulltrúa á skrifstofu. Þessar breytingar á fyrirkomulagi skrifstofu hefur í för með 

sér aukningu um sem samsvarar 5 % starfshlutfalli. Hlutverk stjórnar helst óbreytt og 

varaformaður heldur áfram að sinna sínum störfum. 

 

Bókahald ársins 2010 var unnið af fulltrúa á skrifstofunni og endurskoðun var keypt af BJ 

Endurskoðunarskrifstofu ehf og vinna við heimasíðu af Magnúsi Helga Björgvinssyni.   

 

Stéttarfélagar eru 572 talsins, fagaðilar 11 auk þess sem nokkrir nemar í þroskaþjálfafræðum 

skráðu sig sem aukafélaga. 

Hefðbundin stjórnarstörf 

Stjórn fundaði reglulega á árinu eða í alls 23 skipti. Auk þess hélt stjórn vinnufund um 

starfsemi og stefnu félagsins. Umfjöllunarefni stjórnar voru hefðbundin kjara-, fag- og 

rekstrarmál félagsins.  

Einnig fjallaði stjórn um flutning málefna fatlaðra frá  ríki til sveitafélaga. ÞÍ átti fulltrúa í 

samráðshópi sem skipaður var af þáverandi félags og tryggingamálaráðherra um málefni 

starfsmanna vegna yfirfærslunnar.  
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Starfsárið 2010 -2011 

Í maí 2010 var haldinn fundur með ráðum og nefndum þar sem nefndir og ráð félagsins settu 

sér markmið fyrir starfsárið og skiptu með sér verkum.   

Í maí sendi trúnaðarmannaráð öllum framboðum til sveitastjórnarkosninga spurningar og 

óskaði eftir svörum. Sjá má spurningarnar og svörin á heimasíðu félagsins. 

Trúnaðarmannafundir voru alls sex á árinu. Námskeið var haldið fyrir trúnaðarmenn félagsins 

20. október í samningartækni.. Sjá nánar skýrslu trúnaðarmannaráðs. 

 

Í júní 2010 var haldið boð fyrir útskriftanema og þeir boðnir velkomnir í félagið.  

Markaðshópur félagsins fundaði nokkrum sinnum á árinu og fékk Þorstein Gunnarsson frá 

KOM – Almannatengsl á fund sinn til að koma með hugmyndir hvað æskilegt væri fyrir 

félagið að gera. Félagið tók þátt í kynningarátaki BHM, Eduucated by Iceland. 

 

Stjórn sendi frá sér ályktun í mars vegna reglugerðar um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu. 

Þar sem stjórn fagnar nýrri reglugerð  

Til að framfylgja markmiðum nýrrar reglugerðar er tekið fram í 8. grein um framkvæmd 

þjónustu á heimilum fatlaðs fólks, að sá sem hefur mannaforráð og ber faglega ábyrgð á 

daglegu starfi með fötluðu fólki á heimilum þess skuli hafa þekkingu og reynslu af starfi með 

þeim og menntun til slíkra starfa ef mögulegt er. Stjórn ÞÍ vill koma á framfæri óánægju sinni 

að notað sé orðalagið „ef mögulegt er“ og telur það draga úr mikilvægi þess að menntunar sé 

krafist. 

Í 7. gr. reglugerðar kemur fram að fatlað fólk eigi rétt á að gerð sé einstaklingsbundin 

þjónustuáætlun. ÞÍ vill vekja athygli á því að eitt að sérsviðum þroskaþjálfunar er að setja upp 

einstaklingsmiðaða þjónustuáætlun og framfylgja henni í samstarfi við fatlað fólk. 

Til að hægt sé að fylgja eftir markmiðum og framkvæmd þjónustunnar í nýrri reglugerð telur 

stjórn ÞÍ þroskaþjálfa nauðsynlega fagstétt til að hægt sé að tryggja faglega þjónustu og að 

réttindum fatlaðs fólks á heimilum þess sé framfylgt. 

 

Stjórn sendi frá sér umsögn varðandi skýrslu starfshóps um Greiningu tækifæra til samrekstrar 

og/eða sameiningar leikskóla, gunnskóla og frístundaheimila í mars 2011. Í umsögninni er lýst 

yfir áhyggjum varðandi fyrirhugaðar breytingar á uppeldisstofnunum borgarinnar eins og þær 

birtast í skýrslu starfshóps um Greiningu tækifæra til samrekstrar og/eða sameiningar leikskóla, 

grunnskóla og frístundaheimila. ÞÍ getur ekki greint faglegan ávinning fyrir æsku borgarinnar 

ef til breytinganna kemur 

 

Í október stóð ÞÍ fyrir tveimur upplýsingafundum vegna yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til 

sveitarfélaga. Á fyrri fundinn voru fulltrúar frá Reykjavíkurborg boðnir og á seinni fundinn 

voru boðnir fulltrúar frá Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og Mosfellsbæ. Markmiðið með 

þessum fundum var að þroskaþjálfar fengju svör við þeim spurningum sem var ósvarað. Þessir 

fundir voru vel sóttir og gagnlegir.  

 

Síðustu mánuði hefur stjórn félagsins lagt áherslu á að funda með þroskaþjálfum og 

trúnaðarmönnum um land allt. Vegna yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga hefur 

verið nauðsynlegt að setjast niður, skoða hvernig til hefur tekist, gagnrýna og rýna til gagns á 

þessum tímamótum og miðla upplýsingum. Þeir eru eftirfarandi: 
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Fundur með félagsmönnum hjá Ási styrktarfélagi 21. september 2010 

Fundur með félagsmönnum á Hvolsvelli 23. september 2010 

Fundur með  félagsmönnum starfandi í grunnskólum Reykjavíkur 6. október 2010 

Fundur með félagsmönnum hjá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 8. október 2010 

 Fundur með félagsmönnum á Austurlandi 8. október 2010 

 Fundur með félagsmönnum hjá SSR 13. október 2010 

Fundur með félagsmönnum sem starfa í leik- og grunnskólum í Kraganum 24. október 2010  

Fundur með félagsmönnum starfandi hjá SMFR 19. október 2010  

Fundur með félagsmönnum á Sauðárkróki 5. nóvember 2010 

Fundur með félagsmönnum á Akureyri 5. nóvember 2010 

Fundur með félagsmönnum og félagsmönnum á Austurlandi 25. febrúar 2011  

Fundur með trúnaðarmönnum og félagsmönnum á Velferðarsviði Reykjavíkurborgar  

8. mars 2011  

Fundur með trúnaðarmönnum og félagsmönnum á Akureyri 11. mars 2011 

Fundur með trúnaðarmönnum og félagsmönnum í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, 

Garðabæ og Álftanesi 15. mars 2011 

Fundur með trúnaðarmanni og félagsmönnum á Suðurnesjum 16. mars 2011 

Fundur með trúnaðarmönnum og félagsmönnum hjá Ási styrktarfélagi 17. mars 2011 

Fundur með trúnaðarmönnum og félagsmönnum á Suðurlandi 30. mars 2011  

Fundur með trúnaðarmönnum og félagsmönnum á Akranesi 31. mars 2011  

 

Fræðslufundir hafa verið tveir á starfsárinu.  

Í nóvember var haldinn  hádegisverðarfundur á Grand Hótel sem bar yfirskriftina: 

Þroskaþjálfun og notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA). Fyrirlesari var Freyja Haraldsdóttir 

þroskaþjálfi.  

Í apríl var haldinn fræðslufundur sem bar yfirskriftina: Hvaða þýðingu hefur breyting á 

reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu fyrir þroskaþjálfa? Þrír fulltrúar fluttu 

erindi: Friðrik Sigurðsson, þroskaþjálfi, sem fulltrúi Þroskahjálpar, Sigríður Kristjánsdóttir, 

þroskaþjálfi, fyrverandi framkvæmdastjóru SMFR og Aileen Sveinsdóttir formaður Átaks. Góð 

mæting var á þessa fræðslufundi. 

 

Starfsdagar voru haldnir 27. – 28. janúar. Yfirheiti þeirra var Þroskaþjálfun - hlutverk og 

framtíð. Ákveðið var að beita sömu aðferð og á þjóðfundinum í fyrra. Markmiðið var að kalla 

fram margar og fjölbreytilegar skoðanir frá öllum þátttakendum og að tryggja að allir væru 

virkjaðir í að koma fram með sínar hugmyndir.  

Á starfsdögunum voru nokkur umræðuefni sem mikilvægt þótti að leggja áherslu á: Nám, 

hlutverk, fagleg verkfæri, sýnileiki/ímynd/markaðssetning, hugmyndafræði, þróun/nýbreytni, 

réttindagæsla og réttindi og kjaramál. undirbúningur var í höndum fagráðs félagsins. 

 

Mikil vinna fór fram á starfsdögunum og eru fyrstu niðurstöður nú komnar á heimasíðu 

félagsins. Um 140 þroskaþjálfar voru á starfsdögunum ásamt nokkrum 3ja árs nemum í 

þroskaþjálfafræðum. Mikil ánægja var með fyrirkomulagið ef marka má matsblöð sem 

þátttakendur skiluðu í lokin. Stefnt er að því að setja á laggirnar átta starfshópa til að vinna 

áfram með þær niðurstöður sem komu fram í hverju málefni. 
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Þroskaþjálfafélagið tók þátt í alþjóðlegum baráttudegi kvenna  8. mars 2011 fyrir friði og 

jafnrétti. Dagskrá var í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur. Meðal þeirra sem komu fram voru 

Vigdís Finnbogadóttir, Elín Björg Jónsdóttir, Katrín Oddsdótir, Andrés Magnússon, Ellen 

Kristjánsdóttir.  

 

Á stjórnarfundi í mars 2011 var samþykkt að fela Guðnýju Stefánsdóttur, Ragnhildi 

Sigurðardóttur og Þóroddi Þórarinssyni í undirbúningsnefnd til að skoða möguleika á að gefa 

út afmælisrit í tilefni á 50 ára afmæli félagsins 2015.  

 

Samráðshópur vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitafélaga málefni 

starfsmanna 

Í janúar s.l. var þjónusta við fatlaða flutt frá ríki til sveitarfélaga. Þ.Í. fagnaði þeim flutningi því 

með honum var mikilvægum áfanga náð í réttindabaráttu fatlaðra. Stjórn Þ.Í. hefði þó viljað sjá 

faglegar unnið að þessari breytingu og ályktaði um lögin ásamt því að senda inn umsögn. 

Lögin um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari breytingum voru 

ekki samþykkt fyrr en 17. desember s.l. eða aðeins 14 dögum fyrir tilfærslu yfir til 

sveitarfélaganna. Þetta nefna margir „íslensku aðferðina“ segja má að sú aðferð sé ekki sú 

ákjósanlegasta.  

 

Árið 2009 skipaði þáverandi félags- og tryggingarmálaráðherra samráðshóp vegna 

yfirfærslunnar. 

Í samráðshópnum voru: 

Arna Jakobína Björnsdóttir fulltrúi KJALAR stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu og 

Samflots bæjarstarfsmannafélaga  

Einar Njálsson formaður, fulltrúi félagsmálaráðuneytis  

Helga Jóhannesdóttir fulltrúi fjármálaráðuneytis 

Inga Rún Ólafsdóttir fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga 

Kristín Þóra Harðardóttir fulltrúi Reykjavíkurborgar 

Kristín Á. Guðmundsdóttir fulltrúi Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) 

Salóme Þórisdóttir fulltrúi Þroskaþjálfafélags Íslands 

Signý Jóhannesdóttir fullrúi Starfsgreinasambandsins (SGS) 

Sverrir Óskarsson fulltrúi Bandalags háskólamanna (BHM) 

Þórarinn Eyfjörð fulltrúi SFR – stéttarfélags í almannaþjónustu 

 

Auk þeirra störfuðu með hópnum: 

Guðrún Ósk Sigurjónsdóttir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

Haraldur Eggertsson frá Starfsmannafélagi Hafnarfjarðar  

Harpa Ólafsdóttir frá Starfsgreinasambandinu 

Laufey Elísabet Gissurardóttir frá Þroskaþjálfafélagi Íslands 

 

Fyrsti fundur hópsins var haldinn þann 30. apríl 2009 og lauk skýrslugerð .28. apríl 2011 

Í viljayfirlýsingu ríkis og sveitarfélaga um yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk frá ríki til 

sveitarfélaga dags. 13. mars 2009 kemur eftirfarandi fram í 14. gr. í viðauka 2: „Gætt verður að 

því að tryggja réttindi þeirra starfsmanna sem skipta um vinnuveitanda í tengslum við 

yfirfærsluna. Virkt samráð verður haft við stéttarfélög“.  
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Í samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um fjárhagsramma tilfærslu þjónustu við fatlað fólk dags. 

6. júlí 2010 kemur fram í 15. gr.: „Samkomulagið er gert með fyrirvara um samþykki Alþingis 

á nauðsynlegum lagabreytingum sem og framlögum á fjárlögum, auk fyrirvara um ásættanlega 

lausn varðandi ófrágengin atriði, svo sem aðild starfsmanna að stéttarfélögum, meðferð 

fasteignamála og lífeyrisskuldbindingar. 

 

Eins og fram kom hér að ofan gerði stjórn félagsins alvarlegar athugsemdir við lögin sem 

samþykkt voru 17. desember 2010. Má þar fyrst nefna að öll starfsemi svæðisskrifstofa var 

lögð niður en með því teljum við hættu á að nauðsynleg þekking og færni sem þar var að finna 

flytjist ekki til sveitarfélaganna. Fagfólk með sérþekkingu á málefnum fatlaðs fólks hefur 

mikilvægu hlutverki að gegna í útfærslu og framkvæmd þjónustunnar. Þarna hafa því 

hugsanlega verið skapaðar aðstæður sem hindra lögbundna þjónustu sem sveitarfélögum er 

ætlað að gegna. Slíkt getur ekki samræmst markmiðum flutnings málefna fatlaðra frá ríki til 

sveitarfélaga. Í lögunum kemur einnig fram að velferðarráðherra eigi að skipa samráðsnefnd 

sem hefur það hlutverk að vera velferðarráðherra og sveitarfélögum til ráðgjafar um málefni 

fatlaðra. Hafa umsjón með framkvæmd á yfirfærslu þjónustu við fatlaða, gera tillögur um 

breytingar á tilhögun yfirfærslunnar eftir því sem ástæða er til, stýra endurmati yfirfærslunnar 

og fjalla um vafamál og álitaefni sem upp kunna að koma. Ráðherra er heimilt að fela 

nefndinni frekari verkefni í tengslum við yfirfærslu þjónustunnar.  

Þroskaþjálfafélag Íslands gerði einnig alvarlega athugasemd við að fag- og stéttarfélögum var 

ekki boðið að eiga fulltrúa í þessari samráðsnefnd til að tryggja enn frekar góðan árangur af 

flutningi málefna fatlaðra til sveitafélaga. 

Í lögunum kemur einnig fram að ráðherra skuli, eigi síðar en 1. mars 2011, leggja fram á 

Alþingi frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk þar sem m.a. eru lögð til ákvæði 

um réttindagæslumenn fyrir fatlað fólk, persónulega talsmenn og nauðsynlegar aðgerðir til að 

draga úr nauðung við fatlað fólk. Þessi lög eru nú til umsagnar.  

 

Velferðaráðherra skrifaði undir nýja reglugerð um trúnaðarmenn fatlaðs fólks 22. febrúar s.l. Í 

þeirri reglugerð kemur m.a. fram að ráðherra skipar trúnaðarmenn fatlaðra að fengnum 

tillögum frá heildarsamtökum fatlaðs fólks.  

Verkefni trúnaðarmanna er að fylgjast með högum fatlaðs fólks og aðstoða það við hvers konar 

réttindagæslu.Trúnaðarmaður skal vera sýnilegur í störfum sínum, halda reglulega fundi með 

fötluðu fólki á sínu svæði og standa fyrir fræðslu fyrir fatlaða einstaklinga og þá sem veita 

þeim þjónustu.  

Einnig ber að fagna að í lögunum kemur fram að eigi síðar en 1. október 2011 skal ráðherra 

leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 

fólks. Þar skal setja fram stefnu í málefnum fatlaðs fólks, skýra forgangsröðun verkefna, 

markvissa aðgerðaáætlun og skilgreinda árangursmælikvarða. Tímasettar verði m.a. aðgerðir 

vegna lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, aðgengismála, 

biðlista eftir þjónustu, atvinnumála fatlaðs fólks og samræmds mats á þjónustu. Hér er um 

mikil framfaraskref að ræða. 

 

Eins og fram hefur komið er skýrslu samráðshópsins nú lokið en ÞÍ hefur ekki skrifað undir 

ásamt fulltrúum BHM vegna þess að ekki hefur verið gengið frá áunnu og gjaldföllnu orlofi við 

félagsmenn. 
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Undirbúningur ráðstefnu 11.-13. ágúst 2011. Welfare and professionalism in Turbulent 

Times Where are we now and where are we heading? 

Þroskaþjálfafélagið ásamt Félagsráðgjafafélagi Íslands ÍS-Forsa (Samtök um rannsóknir í 

félagsráðgjöf), Námsbraut í þroskaþjálfafræðum við HÍ og Félagsráðgjafadeild 

félagsvísindasviðs HÍ munu standa saman að skipulagningu ráðstefnu í samstarfi við Nordisk 

Forum For Socialpedagoger (NFFS). Að auki koma norrænt félag félagsráðgjafa, Forsa á 

Norðurlöndum og Norrænt félag skóla um menntun félagsráðgjafa.  

Ráðstefnan verður 11. - 13. ágúst 2011 á Grand Hóteli í Reykjavík. Þetta verður fyrsta 

sameiginlega norræna ráðstefnan um velferðarmál og fagmennsku á umbrotatímum. Yfirskrift 

ráðstefnunnar verður: Hvernig er staðan og hvert stefnum við í velferðarmálum? 

Undirbúningur er í fullum gangi og hafa um 180 útdrættir (abstract) verið samþykktir. Búið er 

að flokka úrdrættina niður í 15 þemu sem eru: Fagmennska, Fræði og fag, 

Notendasamráð/Valdefling, Hæfing/Virkni, Kreppan, Öldrun, Innflytjendur / Flóttamenn/ 

Fatlaðir, Samfélagsvinna, Velferd og margnale serene grubber!! Welfare and marginal 

groups!, Fjölskyldan, Stjórnun/stefnur, Menntun, Barnavernd, Ofbeldi og Husk. 

 

Nánari upplýsingar má finna um ráðstefnuna á: www.yourhost.is/welfare2011 Stjórn félagsins 

hvetur alla sem tækifæri hafa til að mæta á þessa fyrstu sameiginlegu ráðstefnu þessara aðila. 

Þroskaþjálfar geta verið stoltir af hversu margir þroskaþjálfar verða með innlegg á þessari 

ráðstefnu. Minnum á að hægt er að sækja um styrk í starfsmenntunarsjóð BHM. 

 

Erlent samstarf 

Þroskaþjálfafélag Íslands á aðild að Nordisk Forum for socialpedagoger (NFFS) en svo nefnast 

samtök norrænna þroskaþjálfa. Í þessu samstarfi eru félög frá Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, 

Danmörku, Færeyjum og Grænlandi. Síðustu tvö árin hefur félagið haldið utan um stjórn 

samtakanna og hafa stjórnarfundir þá verið haldnir hér á landi og voru þeir tveir á starfsárinu. 

 

Helstu verkefni félagsins um þessar mundir er að undirbúa ráðstefnu hér að ofan. Síðustu tvö 

árin hefur verið unnið að greinargerð varðandi faglega ábyrgð og starfshætti í starfi fyrir fólk 

með þroskahömlun og er búið að gefa þá greinagerð út á ensku og dönsku og má finna hana á 

heimasíðu félagsins. Einnig hafa verið tekin fyrir málefni sem hæst bera meðal starfsstéttanna í 

hverju landi. Ákveðið hefur verið að næstu tvö árin að taka barnasáttmálann fyrir. 

 

Félagið á fulltrúa AIEJI (International Association of Social Educators). Stjórn samtakanna 

hittist að jafnaði tvisvar á ári og eru fundir haldnir á mismunandi stöðum til að styðja við 

starfsemi aðildarfélags í viðkomandi landi. Næsta alþjóðlega ráðstefna samtakanna verður árið 

2013 í Lúxemborg. Til að fræðast frekar um þessi samtök er félagsmönnum bent á heimasíðu 

samtakanna www.aieji.net. 

 

Nefndir og ráð hafa starfað með reglubundnum hætti á árinu.  Með starfi í nefndum og ráðum 

gefa félagar mikilvægan skerf til starfsemi félagsins. Þar er grasrótin og án hennar er ekkert 

félag. ÞÍ hefur átt miklu láni að fagna með breiðri þátttöku félagsmanna í starfsemi félagsins. 

Þessum aðilum er seint fullþakkað. Sjá skýrslur frá ráðum og nefndum félagsins aftar í 

skýrslunni. 

http://www.yourhost.is/welfare2011
http://www.aieji.net/
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Kjaramálin  

Kjarasamningar hafa verið lausir frá árinu 2009 og hafa engar kjarabætur komið til 

þroskaþjálfa frá 2008. Í október 2010 var skrifað undir viðræðuáætlun við Reykjavíkurborg, 

Fjármálaráðneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga (SNS). Sjö samningafundir hafa verið 

haldnir með SNS á árinu en því miður hefur þeim viðræðum ekki miðað sem skyldi. Vinna á 

þeim fundum hefur að mestu farið í textavinnu í kjarasamningnum. Enn hefur ekki verið 

fundað með Reykjavíkurborg.  

Samkomulag hefur verið gert á milli 22 aðildarfélaga BHM að fara í sameiginlegar viðræður 

um skilgreind sameiginleg mál, samhliða viðræðum þeirra um sérmál hvers félags við 

samninganefnd ríkisins (SNR). Tveir fundir hafa verið haldnir og sá þriðji verður föstudaginn 

6. maí.  

 

Aðalfundur BHM var haldinn 29. apríl síðastliðinn. Í ályktunum frá fundinum kemur m.a. fram 

krafa um að gengið verið af krafti til kjarasamningaviðræðna við stéttarfélög bandalagsins. 

Fundurinn hafnar því alfarið að umræður um skipan fiskveiðistjórnunarmála haldi samningum 

félaganna í gíslingu. Félögin innan BHM hafa nú verið samningslaus í rúm tvö ár. Á þessum 

tveimur árum hafa laun háskólamanna sem starfa hjá því opinbera lækkað, eða í besta falli 

haldist óbreytt meðan hækkanir hafa verið á almennum vinnumarkaði. 

 

Aðalfundur BHM krefst þess einnig að laun háskólamenntaðra verði hækkuð þar sem nú þegar 

er brostinn á atgervisflótti sem þarf að bregðast við. 

 

Laun sérfræðinga á almennum vinnumarkaði eru nú þriðjungi hærri en laun félagsmanna BHM 

hjá ríki. Þessi munur má ekki haldast og honum verður að eyða án tafar. 

 

Aðalfundur BHM leggur áherslu á að leiðin að þeirri framtíðarsýn sem birtist í “Ísland 2020“ 

verði vörðuð með áþreifanlegum hætti og áhersla á þekkingarsamfélag og vel launuð störf 

menntaðs vinnuafls verði raunveruleg. 

 

Krafa aðildarfélaga BHM í yfirstandandi kjaraviðræðum er að: 

 Leiðrétt verði kaupmáttarskerðing félagsmanna frá miðju ári 2008. 

 Markvisst verði unnið að því að háskólamenntun sé metin til launa. 

 Tækifæri háskólamenntaðra til sí- og endurmenntunar verði efld. 

 Skuldabyrði vegna námslána verði viðurkennd til jafns við aðrar skuldir.  Komið verði 

til móts við greiðendur námslána.  Greiðslubyrði vegna námslána, sem nú jafnast á við 

ein mánaðarlaun á ári, verði létt. 

 Lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna verði endurskoðuð. Almennt ákvæði 

um yfirvinnuskyldu verði fellt út og  einnig verði ákvæði um skyldu til að hlíta 

breytingum á starfi fellt út eða því breytt þannig að ákvæðum ráðningarsamninga verði 

ekki breytt einhliða. 

 Vinnulöggjöf verði breytt þannig að nýr kjarasamningur gildi frá þeim degi þegar sá 

sem fyrir er fellur úr gildi. 

 Staðið verði við fyrirheit um starfsendurhæfingarsjóð, iðgjald í hann verði lögbundið og 

þátttaka lífeyrissjóða í sjóðnum tryggð. 

 Uppsagnarfrestur starfsmanna 55 ára og eldri verði lengdur. 
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Í kjaraviðræðum hefur Þ.Í. lagt áherslu á að sú kaupmáttarskerðing sem þroskaþjálfar hafa 

orðið fyrir frá hruni verði leiðrétt og menntun og ábyrgð verði metin til launa.  

Eitt af helstu sérmálum Þ.Í. í þessum kjaraviðræðum er að vinnutímaskilgreining þroskaþjálfa í 

grunnskólum verði endurskoðuð og leiðrétt.  

Hlutverk félagsins er, eins og áður segir, að semja um kaup og kjör þroskaþjálfa og standa vörð 

um réttindi félagsmanna og er því afar mikilvægt að í þeim efnum sé unnið af ákveðni og 

staðfestu. 

 

Kjarkönnun Þroskaþjálfafélags Íslands 2010  

Markmið könnunarinnar var að fá upplýsingar frá félagsmönnum hvað þeir vilji leggja áherslu 

á í komandi kröfugerð ÞÍ. Framkvæmd könnunarinnar fór fram með þeim hætti að stjórn sá um 

að gera spurningalista sem var sendur út á póstlista félagsins. Könnunin var gerð frá 29. 

september til 8. október 2010. Hægt er að skoða niðurstöður kjarakönnunar á heimasíðunni. 

Svörunin var 76% og heimtur því góðar. Samninganefndir félagsins skoðuðu vel þær 

athugasemdir sem félagsmenn sendu inn og nýttu í kröfugerðina. 

 

Kjaraskerðing undanfarinna missera hefur bitnað á félagsmönnum ÞÍ á sama hátt og öllum 

öðrum. Aðgerðir sem gerðar hafa verið til hagræðingar og niðurskurðar í rekstri hins opinbera 

hafa að sjálfsögðu haft áhrif á starfsumhverfi þroskaþjálfa. Ýmis sveitarfélög hafa nú þegar 

hafið niðurskurðaraðgerðir sem einkum felast í skerðingu á starfshlutfalli og 

endurskilgreiningum starfa og uppsögnum. 

 

Af einstökum málum sem komið hafa til afgreiðslu félagsins eru það mál sem varða 

ráðningakjör og réttindi félagsmanna sem vega þyngst. Félagið hefur það að markmiði að 

standa þétt við bakið á félagsmönnum sínum í samskiptum þeirra við launagreiðendur. Ýmis 

starfslokatengd mál og mál sem varða breytt skipulag vinnustaða, einelti, veikindaréttur, 

orlofsréttur og uppsagnir hafa komið til kasta félagsins. Þá hefur félagið nýtt lögfræðing BHM 

sem komið hefur að nokkrum málum félagsmanna.  

 

Ýmis mál 

Faghópum félagsins hefur verið að fjölga síðustu mánuði og eru nú orðnir fimm talsins þ.e. 

grunnskólahópur, leikskólahópur, dagþjónustuhópur, búsetuþjónustuhópur og hópur 

þroskaþjálfa sem starfa í félagsþjónustu. Mikilvægt er að efla faghópa félagsins og fagvitund 

félagsmanna. Faghópar hafa haldið starfsdaga, fræðslu, námskeið og fundað til að ræða stöðu 

mála. Þessir hópar starfa alfarið sjálfstætt og hafa skipað sér eigin stjórnir til að halda utan um 

og skipuleggja starfið. Starf af þessum toga er nauðsynlegt til eflingar fagstéttarinnar. 

 

Kynning á starfsmati Reykjavíkurborgar fyrir þroskaþjálfa fór fram í apríl og maí 2011 þar sem  

starfsmatsráðgjafar Reykjavíkurborgar sáu um þá kynningu. Starfsmat er greiningartæki sem 

notað er til þess að leggja með kerfisbundnum hætti mat á innihald starfa og kröfur til starfs. 

Með starfsmati skapast þannig hlutlæg viðmið til grunnröðunar á störfum. 

 

Stofnaður hefur verið Fag- og fræðslusjóður ÞÍ í samræmi við samþykkt aðalfundar 2009.   

Reglur sjóðsins eru í lokavinnslu en hlutverk sjóðsins verður að veita styrki vegna 
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framhaldsnáms og ekki síður vegna þróunarverkefna. Sjóðurinn er fjármagnaður af 

félagsgjöldum.   

 

Vísindasjóður ÞÍ er í dag fyrir þroskaþjálfa sem starfa hjá sveitarfélögum og Reykjavík.  

Umsóknir þeirra sem rétt hafa um styrk úr sjóðnum skulu berast félaginu fyrir 1. ágúst.  

Úthlutað verður eigi síðar en 1. október.  Upplýsingar og umsóknareyðublöð má nálgast á 

skrifstofu og heimsíðu félagsins www.throska.is  

 

Í Starfsleyfisnefnd eru Guðlaug Valgeirsdóttir, Hildur Eggertsdóttir og Ingunn Rán 

Kristinsdóttir.Verkefni nefndarinnar er umfjöllun starfsleyfisumsókna. 

Umsækjendur koma víða að og hafa misjafnan menntunargrunn sem oft reynist erfitt að meta 

sem fullnægjandi forsendur fyrir starfsleyfisveitingu.  Nefndin hafði þrjú mál til umfjöllunar á 

árinu. 

 

Menntunarmál 

Fram kom á starfsdögunum að lengja þyrfti þroskaþjálfanámið í 5 ár með frekari valkostum í 

meistaranámi og þar með auknum rannsóknum og þróunarverkefnum á sviði greinarinnar. 

Störf þroskaþjálfa eru flókin og umfangsmikil og krefjast mikillar fagþekkingar..  

 

Félagmenn eru hvattir til að kynna sér og fylgjast vel með þróun menntunarmála sinna. Það er 

á ábyrgð hvers og eins að stunda endur- og símenntun, því þurfum við öll að fylgjast vel með 

og gera kröfur um að framboð náms sé í samræmi við þarfir okkar.  

 

Í ár útskrifast um 50 nemendur með BA í þroskaþjálfun frá HÍ og vonandi koma þeir allir til 

starfa sem þroskaþjálfar og gerast félagar í ÞÍ.  Stjórn ÞÍ óskar þeim öllum innilega til 

hamingju og hlakkar til farsæls samstarfs í framtíðinni.  

 

 

Nú stöndum við nú á tímamótum þar sem þroskaþjálfar starfa á breiðum vettvangi. Um 

áramótin varð sá vettvangur dreifðari og nú skiptir enn meira máli en áður að við séum sýnileg 

sem fagstétt með skýr markmið og að hugmyndafræði þroskaþjálfa sé eftirsóknarverð og 

almenningi kunn. Við þurfum að kynna störf okkar vera sýnileg með blaðaskrifum og 

rannsóknum. Efla þarf fagvitund og frumkvæði þroskaþjálfa. Þroskaþjálfar eru fagmenn, 

lykilaðilar í þróun hugmyndafræði í málefnum fatlaðra. Þroskaþjálfar eiga að vera leiðandi afl 

gagnvart útfærslu á þjónustu við fatlað fólk og umfram allt sterk fagstétt með skýr markmið.  

 

 

Að lokum er öllum þeim sem tekið hafa þátt í starfi félagsins færðar kærar þakkir.    

 

Reykjavík  4. maí 2011 

Fyrir hönd stjórnar Þroskaþjálfafélags Íslands, 

 

____________________________  

Laufey E. Gissurardóttir, formaður  

http://www.throska.is/
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Skýrsla gjaldkera starfsárið 2010 - 2011 

Störf gjaldkera hafa verið hefðbundin á árinu. Auk reglulegs samráðs við formann og stjórn um 

rekstur félagsins og starfsemi tengdri Vísindasjóð ÞÍ eru helstu verkefni samstarfs við bókara 

og endurskoðanda félagsins. 

Fjárhagsáætlun fyrir árið 2010 skilaði rekstartapi á félagasjóðs upp á kr. 1.764.331.- eftir 

fjármagnsliði - Gert hafði verið ráð fyrir hagnaði upp á kr: 377.201.-  

 

Störf gjaldkera eru: 

 

 Vinna með endurskoðanda við endurskoðun og ársuppgjör. 

 Launaútreikningar og launagreiðslur 

 Veita ráðgjöf og aðhald varðandi rekstur félagsins. 

 Gerð fjárhagsáætlunar. 

 Gjaldkeri er einnig gjaldkeri verkfalls- og vísindasjóðs félagsins. 

 

Valborg Helgadóttir 

Gjaldkeri 
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Rekstrarreikningur ársins 2010, sameiginlegur 

2010 2009

 

Rekstrartekjur:  

Félags- og vísindasjóður......................................................... 45.761.742      44.511.824   

Hlutdeild í rekstri Húsfélags BHM sf...................................... (55.095)           (155.156)      

Aðrar tekjur.......................................................................... 110.000           140.000       

45.816.647      44.496.668   

Rekstrargjöld:

Laun og tengd gjöld................................................................ 18.321.457      11.740.060   

Húsnæðiskostnaður............................................................... 1.172.432        1.116.311    

Annar kostnaður.................................................................... 29.824.954      23.767.765   

49.318.843      36.624.136   

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði............ (3.502.196)       7.872.532    

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

Vaxtatekjur........................................................................... 3.403.240        6.410.827    

Vextir, vísitala, bankakostnaður.............................................. (751.947)          (2.295.325)   

2.651.293        4.115.502    

Rekstrarhagnaður (tap) ársins........................................... (850.903)          11.988.034    
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Efnahagsreikningur 31. Desember 2010, sameiginlegur 

 

2010 2009

 

 

Eignir:

Hluti í öðrum félögum:

Húsfélag BHM sf. 8,92%....................................................... 14.640.948      14.696.043   

  

Veltufjármunir:

Útistandandi skuldir................................................................ 3.702.542        50.000         

Bankareikningar.................................................................... 61.963.186      65.479.593   

65.665.728      65.529.593   

Eignir alls: 80.306.676      80.225.636    
 

 

Skuldir og eigið fé:

 

Eigið fé:  

Óráðstafað eigið fé............................................................... 78.734.132      79.585.035   

  

Skammtímaskuldir:

Viðskiptaskuldir..................................................................... 362.668           18.339         

Ógr. launatengd gjöld............................................................. 1.209.876        622.262       

1.572.544        640.601       

Skuldir og eigið fé alls: 80.306.676      80.225.636    
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Rekstrarreikningur ársins 2010, félagssjóður 

 

2010 2009

 

Rekstrartekjur:  

Stéttarfélagsgjöld...................................................................  29.743.285      27.204.258   

Hlutdeild í rekstri Húsfélags BHM sf...................................... (55.095)           (155.156)      

Aðrar tekjur.......................................................................... 110.000           140.000       

29.798.190      27.189.102   

Rekstrargjöld:

Laun og tengd gjöld................................................................ 2 18.321.457      11.740.060   

Húsnæðiskostnaður............................................................... 3 1.172.432        1.116.311    

Annar kostnaður.................................................................... 4 12.595.177      8.341.860    

32.089.066      21.198.231   

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði............ (2.290.876)       5.990.871    

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

Vaxtatekjur........................................................................... 812.111           2.459.838    

Vextir og bankakostnaður...................................................... (285.566)          (1.940.809)   

526.545           519.029       

  

Rekstrarhagnaður (tap) ársins........................................... (1.764.331)       6.509.900     
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Efnahagsreikningur, 31. Desember 2010, félagssjóður 

 

2010 2009

 

Eignir:  

Hlutir í öðrum félögum:

Húsfélag BHM sf.  8,92%...................................................... 14.640.948      14.696.043   

  

Veltufjármunir:

Útistandandi skuldir................................................................ 2.381.776        50.000         

Bankareikningar.................................................................... 16.466.846      19.575.915   

18.848.622      19.625.915   

Eignir alls: 33.489.570      34.321.958    
 

 

 

 

Skuldir og eigið fé:  

Eigið fé:

Óráðstafað eigið fé...............................................................  31.633.276      33.397.607   

  

Skammtímaskuldir:

 

Viðskiptaskuldir..................................................................... 646.418           302.089       

Ógreidd launatengd gjöld........................................................ 1.209.876        622.262       

1.856.294        924.351       

Skuldir og eigið fé alls: 33.489.570      34.321.958    
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Sjóðsstreymi árið 2010, félagssjóður 

 

2010 2009

  

Handbært fé frá rekstri:

Rekstrarhagnaður (tap) ársins................................................ (1.764.331)       6.509.900    

Hlutdeild í rekstri Húsfélags BHM sf...................................... 55.095             155.156       

(1.709.236)       6.665.056    

  

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)....................................... (2.331.776)       437.041       

Skammtímaskuldir,(lækkun) hækkun  ...................................... 931.943           (93.177)        

(1.399.833)       343.864       

Handbært fé frá rekstri.......................................................... (3.109.069)       7.008.920    

 

 

Fjármögnunarhreyfingar:

Afborganir langtímaláns (uppgreiðsla).....................................  (10.768.584) 

 (10.768.584) 

  

Hækkun á handbæru fé...................................................... (3.109.069)       (3.759.664)   

Handbært fé í ársbyrjun...................................................... 19.575.915      23.822.620   

Handbært fé í árslok........................................................... 16.466.846      19.575.915    
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Skýringar og sundurliðanir 

 

1.  Reikningsskilaaðferðir.

Sömu reikningsskilaaðferðum er fylgt og árið áður.

 

2010 2009

2. Laun og tengd gjöld.   

Launagreiðslur...................................................................... 15.780.356      11.074.774   

Launatengd gjöld................................................................... 4.263.006        2.423.093    

Endurgreiddur launakostnaður frá FÍ....................................... (1.721.905)       (1.757.807)   

18.321.457      13.497.867   

3. Húsnæðiskostnaður.

Húsnæði Borgartún 6............................................................. 1.534.372        1.461.311    

Endurgreitt frá FÍ................................................................... (361.940)          (345.000)      

1.172.432        1.116.311    

3. Annar kostnaður

Ferðakostnaður utanlands...................................................... 518.561           796.580       

Bílastyrkir............................................................................. 208.287           96.300         

Námskeið............................................................................. 40.000             35.000         

Veitingar og gestamóttaka...................................................... 101.928           658.249       

Fundir og ráðstefnur innanlands.............................................. 379.551           256.158       

Ráð og nefndir...................................................................... 1.477.661        1.429.992    

Gjaldfærður búnaður.............................................................. 1.011.504        

Póstur og sími........................................................................ 331.488           210.131       

Ritföng, prentun, auglýsingar, tölvukostnaður........................... 1.216.682        752.396       

Sérfræðiaðstoð...................................................................... 665.849           529.262       

Minnislyklar........................................................................... 1.893.755        

Framlag í fræðslusjóð............................................................. 1.000.000         

Félagsgjöld  BHM.................................................................. 3.198.856        2.959.077    

Félagsgjöld önnur og styrkir.................................................... 509.839           539.268       

Annar kostnaður.................................................................... 41.216             79.447         

12.595.177      8.341.860    

3. Eigið fé.

Frá fyrra tímabili....................................................................  33.397.607       26.887.707   

Rekstrarhagnaður..................................................................  (1.764.331)       6.509.900    

 31.633.276      33.397.607    
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Vísindasjóður 

 

Rekstur árið 2010. 2010 2009

Tekjur:

Vísindasjóðsframlög............................................................... 15.018.457      17.307.566   

Fræðslusjóðsstyrkur frá ÞÍ..................................................... 1.000.000        

Vaxtatekjur........................................................................... 1.556.141        1.804.151    

17.574.598      19.111.717   

Gjöld:

Vísindastyrkir........................................................................ 16.793.590      15.358.814   

Vísindastyrkir úr B hluta......................................................... 383.500            

Kostnaður vegna úthlutunar o.fl.............................................. 52.687             67.091         

Fjármagnstekjuskattur............................................................ 280.091           226.622       

17.509.868      15.652.527   

Rekstrarhagnaður ársins.................................................... 64.730             3.459.190    

 

Efnahagsreikningur 31. desember  2010.

Eignir:

Félagssjóður.......................................................................... 283.750           283.750       

Útistandandi vísindasjóðsgjöld................................................. 1.320.766        

Bankareikningar.................................................................... 24.870.888      26.126.924   

26.475.404      26.410.674   

Eigið fé:

Frá fyrra ári.......................................................................... 26.410.674      22.951.484   

Rekstrarhagnaður ársins........................................................ 64.730             3.459.190    

 26.475.404      26.410.674    
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Vinnudeilusjóður 

 

Rekstur árið 2010. 2010 2009

Tekjur:

Vaxtatekjur........................................................................... 1.034.988        2.146.838    

  

Gjöld:

Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur............................... 186.290           127.894       

186.290           127.894       

Rekstrarhagnaður ársins.................................................... 848.698           2.018.944    

 

Efnahagsreikningur 31. desember  2010.

Eignir:

Bankareikningar.................................................................... 20.625.452      19.776.754   

20.625.452      19.776.754   

Eigið fé:

Frá fyrra ári.......................................................................... 19.776.754      17.757.810   

Rekstrarhagnaður ársins........................................................ 848.698           2.018.944    

 20.625.452      19.776.754   
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Skýrsla Trúnaðarmannaráðs  2010-2011. 

Trúnaðarmannaráð skipa 29 fulltrúar ásamt stjórn. 

Trúnaðarmannaráðsfundir á árinu voru 6 talsins og var nokkuð góð mæting á þá. Jafnframt 

fundaði formaður og/eða stjórnarmeðlimir með félagsmönnum á flestum svæðum landsins. 

Fundað var með þroskaþjálfum á Akranesi, Hvolsvelli, Kópavogi, Sauðárkróki, Akureyri, 

Egilsstöðum, Selfossi (Vestmannaeyjar í fjarfundabúnaði), Reykjanesi og Reykjavík. 

2 fundir vetrarins voru notaðir sem vinnufundir þar sem Miðlunaraðferð var notuð til að greina 

umræðuefni viðkomandi funda. Í öðrum vinnufundinum var unnið að kröfugerð en á hinum 

síðari var unnið að hlutverki og svæðaskiptingu trúnaðarmanna í ljósi breytts landslags eftir 

tilfærsluna um sl. áramót. 

Í haust var mikið var rætt um komandi samþættingu sem varð að veruleika um síðastliðin 

áramót og jafnframt um komandi samningsgerð þar sem allir samningar urðu lausir sl. haust. 

Rætt var um hvað tilfærsla málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaga myndi mögulega leiða af 

sér fyrir þroskaþjálfa og jafnframt var nokkuð rætt um þær hagræðingar sem hafa átt sér stað í 

hverju sveitarfélagi og hvernig atvinnuumhverfi þroskaþjálfa hefur breyst. Staða kjaramála var 

rædd á hverjum fundi sem og umræða um það sem hæst bar á hverju svæði fyrir sig. Kröfugerð 

var unnin fyrir komandi samningsgerð og skipað í viðræðunefndir. 

Mikil umræða í vetur fór í hvernig þroskaþjálfar geta staðið saman og staðið vörð um kjör sín 

og réttindi sem hefur verið afar brýnt á tímum kjaraskerðinga og aðgerða vegna mikils 

sparnaðar. Jafnframt fór töluverður tími í að ræða hvernig hægt sé og verði að starfa faglega 

þegar niðurskurður er eins mikill og raun ber vitni.  

  

F.h. Trúnaðarmannaráðs 

Sigríður Rut Hilmarsdóttir varaformaður ÞÍ 

 

Skýrsla laganefndar 2010-2011 

Starfsár Laganefndar fór rólega af stað.  Við skiptum með okkur verkum strax um vor 2010 og 

lögðum drög að verkefnum vetrarins.  Vinna haustsins fór svo í að nýir meðlimir nefndarinnar 

kynntu sér lög félagsins og vorum við reglulega í tölvupóstsambandi þar sem nefndarmenn eru 

ekki allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu.  Í janúar var svo fundur þar sem farið var yfir ýmis 

mál og undirbúningur fyrir lagabreytingar ef einhverjar yrðu.  Um mánaðarmót janúar- febrúar 

fengum við senda tillögu að breytingu 11. gr laga Þroskaþjálfafélags Íslands frá útgáfuráði og 

var vinna við hana kláruð í febrúar.  Laganefnd hefur fest kaup á USB lykli þar sem öll gögn 

nefndarinnar fara inn á, fundargerðir og annað sem viðkemur nefndinni.  Breytingar verða á 

fulltrúum nefndarinnar. Þetta starfsárið ljúka Ástríður Erlendsdóttir og Eyrún Magnúsdóttir 

setu í laganefnd og er þeim þakkað fyrir þeirra störf og nýir fulltrúar boðnir velkomnir. 

 

Með kveðju f.h laganefndar 

 

Eyrún Magnúsdóttir 
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Skýrsla fagráðs ÞÍ starfsárið 2010 – 2011 

Fulltrúar Þroskaþjálfafélags Íslands í fagráði voru: 

Agnes Arngrímsdóttir 

Bjargey Una Hinriksdóttir, formaður 

Guðbjörg Haraldsdóttir 

Helga Birna Gunnarsdóttir 

Rannveig Halldórsdóttir, ritari 

Salóme Þórisdóttir 

Sigurbjörg Sverrisdóttir 

Bryndís Guðmundsdóttir, tengiliður stjórnar 

 

Hlutverk fagráðs er skilgreint í lögum ÞÍ í 11. grein en þar segir að hlutverk ráðsins er að vinna 

að menntamálum þroskaþjálfa, sjá um fræðslufundi og fylgjast með þróun og nýjungum í 

starfinu og kynna þær félagsmönnum. 

 

Fagráð hélt 14 fundi á tímabilinu. Stærsti hluti þeirra fór í undirbúning starfsdaga eða 6 talsins 

og 4 fundir fóru í úrvinnslu eftir starfsdagana en þeirri vinnu er ekki lokið. Þar af var einn 

fundur haldinn með stjórn ÞÍ vegna starfsdaga. Auk þess fékk fagráð ásamt stjórn ÞÍ, 

Þekkingarmiðlun til að halda námskeið fyrir þá sem tóku að sér að lóðsahlutverk eða tóku að 

sér önnur störf á starfsdögum.  Eftir starfsdaga hélt fagráð ásamt stjórn ÞÍ fund með lóðsum til 

að ræða úrvinnslu starfsdaga.  

 

Þann 18. nóvember hélt fagráð hádegisverðarfund á Grand Hótel sem bar yfirskriftina: 

Þroskaþjálfun og notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA). Fyrirlesari var Freyja Haraldsdóttir 

þroskaþjálfi. Skráning var á fundinn og sóttu 46 þroskaþjálfar hann. Að erindi loknu sköpuðust 

umræður meðal fundagesta um NPA. Fundurinn var tekinn upp á myndband og settur inn á 

heimasíðu félagsins. 

 

Dagana 27.-28.janúar voru starfsdagar Þí haldnir á Hótel Selfossi. Yfirskrift starfdagana var: 

Þroskaþjálfun-Hlutverk og staða. Unnið var eftir hugmyndafræði þjóðfundarins. Með því var 

verið að kalla eftir meginsjónarmiðum og áherslum þroskaþjálfa út frá eftirfarandi atriðum: 

Ímynd þroskaþjálfans og framtíðarsýn auk átta megin þemum sem voru: Nám, hlutverk, fagleg 

verkfæri, sýnileiki/ímynd/markaðssetning, hugmyndafræði, þróun/nýbreytni, réttindagæsla og 

réttindi og kjaramál. Þessi aðferðarfræði átti að tryggja að niðurstöðurnar endurspegluðu 

sjónarmið þeirra sem sóttu starfsdagana. En eins og fram hefur komið var haldið námskeið 

fyrir lóðsa sem áttu að sjá til þess að allir við borðin fengju jöfn tækifæri til að tjá sig og 

tryggja virka hlustun svo öll sjónarmið kæmu fram. Góð þátttaka var á starfsdögunum, um 133 

þroskaþjálfar og 3ja árs nemar, sem voru sérstaklega boðnir, sóttu dagana. Mikill virkni og 

ánægja var meðal þátttakenda. Búið er að setja fyrstu niðurstöður inn á heimasíðu félagsins. 

 

Þann 15. apríl var haldin haldinn fræðslufundur í Borgartúni 6 sem bar yfirskriftina: Hvaða 

þýðingu hefur breyting á reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á heimili sínu fyrir 

þroskaþjálfa?. Þrír fulltrúar voru með erindi: Friðrik Sigurðsson, þroskaþjálfi, sem fulltrúi 

Þroskahjálpar, Sigríður Kristjánsdóttir, þroskaþjálfi, fyrrverandi framkvæmdastjóri SMFR og 
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Aileen Soffía Svensdóttir formaður Átaks. Fundurinn var sendur út með fjarfundarbúnaði og 

um 70 manns komu á fundinn. 

 

29. mars 2011 

F.h. fagráðs 

Bjargey Una Hinriksdóttir, formaður 

 

Skýrsla kjörnefndar 2010 – 2011 

Kjörnefnd 2010-2011 skipuðu:  

Dóra Ingimarsdóttir, Hanna B. Hreiðarsdóttir, Herdís Hersteinsdóttir, Hrafnhildur Lára 

Þórðardóttir og Jenný Magnúsdóttir.  

 

Nefndin fundaði 7 sinnum á tímabilinu auk þess að nýta sér tölvupósta, símtöl og 

fjarfundabúnað til að sinna verkefnum nefndarinnar.  Verkefni kjörnefndar hafa á fundum verið 

þau að leita eftir  framboðum í stjórn, nefndir, og ráð á vegum félagsins fyrir næsta kjörtímabil 

en einnig hefur nefndin kynnt sér lög og vinnureglur ýmissa stéttarfélaga sem varða rafrænar 

kosningar og vinnulag  þeirra. Ljóst er að breytingar verður að gera á lögum Þroskaþjálfafélags 

Íslands í samræmi við annað fyrirkomulag á kosningum um kjaramál og til að mynda hvernig 

staðið er að því að manna þarf stjórn, ráð og nefndir milli aðalfunda.  Kjörnefnd hefur sett fram 

hugmyndir um þær lagabreytingar sem taldar eru nauðsynlegar og verða þær afhentar nýrri 

Laganefnd til að vinna úr fyrir næsta aðalfund. 

 

Fimmtán þroskaþjálfar luku kjörtímabili sínu í stjórn, ráðum og nefndum félagsins, þeirra á 

meðal varaformaður ÞÍ. Stjórn ÞÍ einum manni færri frá aðalfundi síðasta árs þegar einn 

nýkjörinna stjórnarmanna sagði af sér og útgáfuráð starfaði einnig hluta ársins einum aðila 

færri. 

 

Varaformaður félagsins gefur kost á sér til áframhaldandi setu sem og tveir meðstjórnendur.  

Leita þurfti eftir einum aðila í stjórn ÞÍ með kjörtímabilið 2011-2012.  Í  útgáfuráði gefa tveir 

aðilar kost á sér til starfa áfram og leita þurfti eftir einum aðila í ráðið með kjörtímabilið 2011-

2012.   Einn aðili í fagráði gefur kost á sér til áframhaldandi starfa í ráðinu og í laganefnd gefur 

einn kost á sér til starfa áfram.  Í kjörnefnd hætta þrír nefndarmenn störfum. 

  

Ágætlega gekk að manna þau nefndarsæti sem laus voru en alls voru þau 17 og ánægjulegt 

hversu vel var tekið í það að starfa fyrir félagið.  

Kjörnefnd vill benda félagsmönnum á ágæti þess að þeir sýni frumkvæði þegar þeir hafa hug á 

að starfa fyrir félagið og minnir því á heimasíðu félagsins, en þar geta þeir haft beint samband 

við kjörnefnd.  Í lokin vill kjörnefnd bjóða væntanlega stjórnar- og ráða- og nefndarmenn 

velkomna til starfa og þakka þeim sem láta af störfum.  

 

F.h. kjörnefndar,  

Herdís Hersteinsdóttir. 
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Skýrsla útgáfuráðs 2010 - 2011 

Í útgáfuráði sitja: 

Arna Björg Arnardóttir ritari útgáfuráðs 

Helga Elísabet Guðlaugsdóttir 

Kristrún Sigurjónsdóttir formaður útgáfuráðs 

Margrét Jónsdóttir 

Ólöf Haflína Ingólfsdóttir 

 Steinunn Rósa Guðmundsdóttir 

 

Á aðalfundi 2010 var Soffía S. Grímsdóttir einnig kjörin í ráðið en hún kaus að hætta störfum á 

haustdögum.  

 

Útgáfuráð hefur haldið átta fundi síðan í maí síðastliðnum.  Aðalverkefni ráðsins hefur að 

sjálfsögðu verið útgáfa Þroskaþjálfans en hann fór í prentun í nú í mars. Það er stefna 

útgáfuráðs að fjölga fræðilegum greinum í blaðinu og vonumst við til geta birt ritrýndar greinar 

í framtíðinni. Útgáfuráð hefur í flestum tilfellum leitað til fólks um að skrifa greinar í blaðið.  

En auðvitað væri skemmtilegra að fólk leitaði til útgáfuráðs um að fá að birta greinar í blaðinu.  

Við höfum verið í samstarfi við Dr. Guðrúnu Stefánsdóttur þroskaþjálfa vegna  gátlista og 

viðmiða fyrir höfunda greina.  Þeirri vinnu er ekki lokið, en í kjölfar hennar kom fram 

hugmynd um flöt á samstarfi og verður sú hugmynd rædd á aðalfundi Þ.Í.. Lögð hefur verið 

fram tillaga til lagabreytingar vegna þessa.  Lagabreytingin gerir ráð fyrir að rannsóknarsetur í 

þroskaþjálfafræðum tilnefni einn aðila í útgáfuráð Þ.Í.  

Undanfarin tvö ár hefur verið starfandi ritstjóri við Þroskþjálfann. Kristrún Sigurjónsdóttir 

hefur lengst af gegnt því starfi en Ólöf Haflína Ingólfsdóttir leyst hana af.  Þessi ákvörðun var 

tekin til tveggja ára og liggur fyrir aðalfundi að taka ákvörðun um framhald málsins. Kostir og 

gallar fylgja þessu fyrirkomulagi og mun útgáfuráð gera grein fyrir því á aðalfundi félagsins 5. 

maí.  

 

Skýrsla siðanefndar starfsárið 2010-2011 

Siðanefnd hefur fundað 8 sinnum frá síðasta aðalfundi fyrir utan símtöl og tölvupósta ásamt 

vinnu á milli funda.  

Eitt erindi barst nefndinni á þessu starfsári sem hefur verið afgreitt.  

Fyrir utan hefðbundin störf siðanefndar hefur nefndin skilað tvívegis umfjöllun um siðferðileg 

álitamál sem ritnefnd Þroskaþjálfans hefur tekið upp sem hluta ef efni blaðsins. Þessi umfjöllun 

hefur gefið siðanefnd ágætt tækifæri til að velta fyrir sér þeim álitamálum sem sett hafa verið 

fram og skapað mikla umræðu innan nefndarinnar um siðareglur þroskaþjálfa, lagaumhverfi og 

samspil stéttarinnar við aðra fagaðila sem snerta störf okkar.  

 

Anna Lilja Magnúsdóttir lét af störfum í siðanefnd í janúar 2011 þar sem hún var ráðin sem 

framkvæmdastjóri ÞÍ. Hún hafði setið í siðanefnd í 3 ár. Viljum við nota tækifærið og þakka 

henni fyrir gott og ánægjulegt samstarf.  

 

Árni Már Björnsson  

Signý Þórðardóttir 
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Stjórn Vísindasjóðs 2009 

Í  stjórn  Vísindasjóðs sitja:  Valborg Helgadóttir gjaldkeri, Þóranna Halldórsdóttir ritari, 

Ragnheiður Elín Ragnarsdóttir, Sigurður Sigurðsson og Guðbjörg Björnsdóttir  formaður. 

Haldinn var einn fundur vegna úthlutunar.  

Fyrir árið 2010 bárust um 180 umsóknir af þeim fengu 177 úthlutun.  

Upphæðin sem kom til úthlutunar var kr 17.014.090 og skiptist jafnt á milli umsækjenda (greitt 

eftir vinnu %). 

Einn vinnufundur var haldinn á árinu. 

 

Guðbjörg Björnsdóttir. 
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Tillögur kjörnefndar í stjórn, nefndir og ráð fyrir 2011 –2013  

Stjórn ÞÍ 

Stjórnarmenn  

  

 

hlutverk 

verður áfram/ 

segir af sér   

gefur kost á sér í stjórn 2010-

2012 

Laufey E. Gissurardóttir formaður (2010-2012)    

 Sigríður Rut Hilmarsdóttir varaformaður  (2009-2011)  Sigríður Rut Hilmarsdóttir 

Valborg Helgadóttir  gjaldkeri (2009-2011) Valborg Helgadóttir 

Bryndís Guðmundsdóttir meðstjórnandi (2010-2012)   

 meðstjórnandi (2010-2012) Hrefna Höskuldsdóttir 

Þórunn Guðrún Einarsdóttir meðstjórnandi (2010-2012)   

Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir meðstjórnandi (2010-2011) Vibeke  Þ. Þorbjörnsdóttir 

Útgáfuráð  

Steinunn Rósa 

Guðmundsdóttir 

 (2010-2012)  

Arna Björg Arnardóttir    (2010-2012)   

Helga Elísabet 

Guðlaugsdóttir  

  (2009-2011) Helga Elísabet 

Guðlaugsdóttir 

Kristrún Sigurjónsdóttir     (2009-2011) Kristrún Sigurjónsdóttir   

Margrét Jónsdóttir  (2010-2012)  

Ólöf Haflína Ingólfsdóttir  (2009-2011) Sigurborg Örvarsdóttir 

Soffía S. Grímsdóttir  (2010-2012) Þórunn  Kristjánsdóttir 

Fagráð 

Bjargey Una Hinriksdóttir  (2009-2011) Bjarnhildur Ólafsdóttir 

Helga Birna Gunnarsdóttir  (2010-2012)  

Salóme Þórisdóttir  (2010-2012)  

Guðbjörg Haraldsdóttir   (2009-2011) Svanfríður Sigurðardóttir 

Agnes Arngrímdsóttir   (2009-2011) Agnes Arngrímdsóttir 

Rannveig Halldórsdóttir  (2010-2012)  

Sigurbjörg Sverrisdóttir  (2010-2012)  

Laganefnd 

Ástríður Erlendsdóttir   (2009-2011) Arndís Halla Jóhannesdóttir 

S. Katrín Eyjólfsdóttir   (2009-2011) S. Katrín Eyjólfsdóttir 

Guðlaug Valgeirsdóttir    (2010-2012)   

Eyrún Magnúsdóttir   (2009-2011) Sigríður Jónsdóttir 

Hulda Líney Magnúsdóttir   (2010-2012)  

  



27 

 

 

Kjörnefnd  

Jenný Þ Magnúsdóttir  (2009-2011) Þóroddur Þórarinsson 

Hanna B Hreiðarsdóttir  (2009-2011) Þórdís Marteinsdóttir 

Herdís Hersteinsdóttir  (2009-2011) Rakel Ósk Eckard 

Dóra Ingimarsdóttir     (2010-2012)  

Hrafnhildur Lára Þórðardóttir  (2010-2012)   

  

 Skoðunarmenn reikninga kosnir árlega 

Jóhanna Margrét Árnadóttir   

Þórhildur Garðarsdóttir  

Þórunn Böðvarsdóttir til vara  

  

 

Fulltrúar sem stjórn tilnefnir 

Siðanefnd 

 

Signý Þórðardóttir (2009 – 2012) 

Árni Már Björnsson (2010-2013) 

Guðbjörg Birna Guðmundsdóttir (2011-2014) 

Varamenn 

Sigríður Daníelsdóttir  (2009-2012) 

Friðrík Sigurðsson   (2010 – 2013) 

Hrefna Sigurðardóttir (2011- 2014) 

 

Fulltrúi ÞÍ í Landsamtökunum Þroskahjálp verður skipaður á fyrsta fundi nýrrar stjórnar  
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Tillögur laganefndar um breytingar á lögum ÞÍ 2011   

Lagabreyting  til atkvæðagreiðslu á aðalfundi vorið 2011. 

11. gr. 

Ráð á vegum félagsins eru: fagráð, útgáfuráð og trúnaðarmannaráð sbr. 15 gr. Hlutverk 

fagráðsins er að vinna að menntamálum þroskaþjálfa, sjá um fræðslufundi og fylgjast með 

þróun og nýjungum í starfinu og kynna þær félagsmönnum. Hlutverk útgáfuráðs er að sjá um 

útgáfustarfsemi á vegum félagsins.   

Nefndir á vegum félagsins eru laganefnd og siðanefnd og kjörnefnd sbr 9 gr. Laganefnd vinnur 

að og geri tillögur að lagabreytingum. Í siðanefnd eiga sæti 3 félagsmenn og jafnmargir til 

vara. Stjórn félagsins tilnefnir í nefndina en leitar samþykkis aðalfundar. Aðalfundur kýs í 

fagráð, útgáfuráð 7 félagsmenn í hvort ráð til tveggja ára í senn, 4 annað árið (jöfn tala) og 3 

hitt árið (oddatala). Í laganefnd og kjörnefnd sbr.9. gr. eru kosnir 5 félagsmenn til 2ja ára í senn 

2 annað árið (jöfn tala) og 3 hitt árið (oddatala). Kosið skal í nefndir og ráð á aðalfundi nema 

annað sé tekið fram í lögum þessum. Stjórn félagsins tilnefnir fulltrúa hjá Landssamtökunum 

Þroskahjálp. 

 

Verði: 

11. gr. 

Ráð á vegum félagsins eru: fagráð, útgáfuráð og trúnaðarmannaráð sbr. 15 gr. Hlutverk 

fagráðsins er að vinna að menntamálum þroskaþjálfa, sjá um fræðslufundi og fylgjast með 

þróun og nýjungum í starfinu og kynna þær félagsmönnum. Hlutverk útgáfuráðs er að sjá um 

útgáfustarfsemi á vegum félagsins.   

Nefndir á vegum félagsins eru laganefnd og siðanefnd og kjörnefnd sbr 9 gr. Laganefnd vinnur 

að og geri tillögur að lagabreytingum. Í siðanefnd eiga sæti 3 félagsmenn og jafnmargir til 

vara. Stjórn félagsins tilnefnir í nefndina en leitar samþykkis aðalfundar.                                                                               

Aðalfundur kýs í fagráð, 7 félagsmenn til tveggja ára í senn, 4 annað árið (jöfn tala) og 3 

hitt árið (oddatala).                                                                                                                                                                       

Í útgáfuráði eru einnig 7 nefndarmenn. Aðalfundur kýs í útgáfuráð 6 félagsmenn til 

tveggja ára, 3 hvort ár.  7. nefndarmaðurinn er tilnefndur af rannsóknasetri í 

þroskaþjálfafræðum.     Í laganefnd og kjörnefnd sbr.9. gr. eru kosnir 5 félagsmenn til 2ja ára 

í senn 2 annað árið (jöfn tala) og 3 hitt árið (oddatala). Kosið skal í nefndir og ráð á aðalfundi 

nema annað sé tekið fram í lögum þessum. Stjórn félagsins tilnefnir fulltrúa hjá 

Landssamtökunum Þroskahjálp. 
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Fjárhagsáætlun ársins 2011  

Gert er ráð fyrir að félagsgjöld verði 1,5 % af dagvinnulaunum og fagfélagsgjöld kr. 10.000 

1.Tekjur 2010 áætlun 2010 raun 2011 áætlun

Stéttarfélagsgjöld 28.772.291 kr                  29.743.285 kr                 30.500.000 kr                                     

Fagfélagsgjöld 140.000 kr                        110.000 kr                      90.000 kr                                             

Hlutdeild í rekstri Húsfélags BHM sf (55.095)                          

28.912.291 kr                  29.798.190 kr                       30.590.000 kr                                     

2. Laun og tengd gjöld.

Launagreiðslur...................................................13.271.636 kr                  15.780.356 kr                 12.991.554 kr                                     

Launatengd gjöld...............................................3.092.291 kr                    4.263.006 kr                   2.556.116 kr                                       

Endurgreiddur launakostnaður frá FÍ 1.721.905 kr-                   

Bílastyrkir.......................................................... 120.375 kr                        208.287 kr                      168.525 kr                                           

16.484.302 kr                  18.529.744 kr                       15.716.195 kr                                     

3. Húsnæðiskostnaður.

Endurgreitt frá FÍ (361.940)                                

Húsnæði Borgartún 6........................................ 1.150.788 kr                    1.534.372 kr                   1.764.534 kr                                       

1.150.788 kr                    1.172.432 kr                         1.764.534 kr                                       

4. Eignakaup

Húsgögn 200.000 kr                        

Tölva og prentari 300.000 kr                        1.011.504 kr                   300.000 kr                                           

500.000 kr                        1.011.504 kr                         300.000 kr                                           

5. Fageflingarsjóður ÞÍ

Framlag 1.000.000 kr                    1.000.000 kr                         1.000.000 kr                                       

6. Annar kostnaður

Ferðakostnaður utanlands................................. 500.000 kr                        518.561 kr                      800.000 kr                                           

Stjórn, ráð og nefndir.........................................2.500.000 kr                    1.477.661 kr                   2.500.000 kr                                       

Rekstur skrifstofu, póstur, sími, tölvur, ritföng. 1.000.000 kr                    1.494.688 kr                         2.000.000 kr                                       

Sérfræðiaðstoð.................................................. 600.000 kr                        665.849 kr                      700.000 kr                                           

Þroskaþjálfinn....................................................1.200.000 kr                    574.961 kr                             790.000 kr                                           

Félagsgjöld  BHM.............................................. 3.100.000 kr                    3.198.856 kr                   3.400.000 kr                                       

Félagsgjöld önnur og styrkir.............................. 500.000 kr                        509.839 kr                      275.000 kr                                           

Annar kostnaður................................................ 100.000 kr                        1.934.971 kr                   100.000 kr                                           

9.500.000 kr                    10.375.386 kr                       10.565.000 kr                                     

28.535.090 kr                  32.089.066 kr                       29.345.729 kr                                     

 


