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FÉLAGSLIÐAR – HIN NÝJA STARFSSTÉTT VELFERÐARKERFISINS – MÁLÞING 15. NÓVEMBER 2013 

 

Salvör Jónsdóttir er formaður Félags íslenskra félagsliða. Hún lauk prófi af 

félagsliðabraut árið 2011 og er núna í viðbótanámi fyrir félagsliða. Salvör 

starfar á heimilinu Bleikargróf en var kosin formaður Félags íslenskra 

félagsliða vorið 2012.    

Salvör mun setja málþingið en einnig mun hún flytja erindið Löggilding – 

Umsóknarferlið og staðan nú? ásamt Þórarni Eyfjörð. Farið verður yfir það 

ferli sem löggildingin hefur farið í gegnum í kerfinu og hvar málið er statt í 

dag. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Logi Bergmann Eiðsson hefur unnið við fjölmiðla í rúman aldarfjórðung, lengst 

af sem sjónvarpsmaður hjá RÚV og Stöð 2. Hann hefur unnið töluvert með 

fötluðum í tengslum við íþróttir og m.a. gert þætti um tvö ólympíumót og 

Special Olympics. Yngri bróðir hans, Hjalti, er fatlaður.  

Í ávarpi sínu fjallar hann um fjölmiðla, um fatlaða og persónulega reynslu af 

því að vinna með fötluðum. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Málþingsstjórar 

Guðrún Ögmundsdóttir starfar í dag hjá Innanríkisráðuneytinu sem tengiliður 

vegna vistheimila. Hún er með próf í félagsfræði og félagsráðgjöf frá Roskilde 

Universitetscenter og hefur auk þess lokið framhaldsnámi í fjölmiðlafræði frá 

sama háskóla. Hún lauk einnig námi í handleiðslu frá Háskóla Íslands. Guðrún 

hefur starfað í Mennta- og menningarmálaráðuneytinu frá árinu 2007 og sat á 

Alþingi frá 1999-2007. Áður vann hún m.a. í Félagsmálaráðuneytinu og var 

borgarfulltrúi um árabil auk þess sem hún hefur unnið að málefnum fatlaðra. 

Þá var hún félagsráðgjafi kvennadeildar Landspítalans frá 1988-1994. 

 
Þórkatla Þórisdóttir er kennari og kennslustjóri á þjónustubrautum (félagsliða, 

leikskólaliða, félagsmála og tómstundanám, skólaliða og stuðningsfulltrúa í 

skólum) í Borgarholtsskóla, en þar hóf hún störf 2001 þá sem kennari á 

sérnámsbraut. Hún er kennari og félagsráðgjafi að mennt og lauk Magistri in 

Scientiae Consulatoriae Socialis (MSW) frá Félagsvísindadeild HÍ árið 2006. 

Þórkatla hefur kennt við grunnskóla á annan áratug og í Öskjuhlíðarskóla í 9 ár. 

Hún var félagsráðgjafi hjá félagsþjónustunni í Reykjavík á árunum 1999-2001 

og sinnti þar barnavernd og ráðgjöf við fatlaða. 

Þórkatla situr í starfsgreinaráði heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina. 
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Tryggvi Þórhallsson starfar sem lögfræðingur á lögfræði- og velferðarsviði 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hann tók þátt í því að smíða laga- og 

reglurammann sem gilt hefur um málefni fatlaðs fólks eftir yfirfærsluna frá ríki 

til sveitarfélaga. 

Erindi Tryggva heitir Sýn sveitarfélaga á þróun þjónustu við fatlaða og 

aldraða með sérstöku tilliti til þeirra sem þurfa aðstoð við daglegt líf. 

Sveitarfélögin hafa frá byrjun árs 2011 verið þjónustuveitendur og stjórnvöld í 

málefnum fatlaðs fólks. Á sama tíma hefur orðið hröð þróun í viðhorfum til þess hvernig veita eigi 

notendum sem besta þjónustu. Er þar einkum vísað til hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf, stýringu 

notenda á þeirri aðstoð sem þeir fá og valdeflingu fatlaðs fólks.  Í erindinu verður fjallað um þær 

áskoranir sem sveitarfélög standa fyrir gagnvart þessari þróun. Leitað verður svara við þeim spurningum 

hvort heimili þess sem fær mikla aðstoð við daglegt líf sé jafnvel að þróast yfir í einhvers konar 

fyrirtæki;  hvort eitt og sama þjónustuformið henti öllum notendum og hvaða hlutverki ólíkar 

starfsstéttir geti gegnt í þjónustukerfinu. Spurningunum er stillt upp með hliðsjón af markmiðum 

yfirfærslu velferðarþjónustunnar frá ríki til sveitarfélaga.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lóa Birna Birgisdóttir hefur starfað í velferðarþjónustu hjá Reykjavíkurborg frá 

árinu 2002.  Hún hóf störf sem verkefnastjóri hjá Félagsþjónustu 

Reykjavíkurborgar og fór í starf starfsmannastjóra Velferðarsviðs árið 2005. 

Erindi hennar heitir Hvert er hlutverk félagsliða í þjónustu borgarinnar?  

Kjarninn í því fjallar um störf félagsliða á Velferðarsviði og þá þjónustu sem þeir 

veita. Þær kröfur sem starfið og þjónustan gerir til félagsliða og mikilvægi 

félagsliða í velferðarþjónustu. 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Guðrún Halldóra Sveinsdóttir er verkefnastjóri kjarasviðs SFR. Áður en hún hóf 

störf hjá SFR starfaði hún hjá Reykjavíkurborg sem verkefnastjóri starfsmatsins.  

Erindi hennar heitir Félagsliðar - umhverfi kjaramála á opinberum 

vinnumarkaði.  

Hún mun fjalla um mismunandi framgangs- og launaröðunarkerfi eftir því hvort 

um starf hjá ríki eða sveitarfélögum er að ræða. Hjá ríki eru stofnanasamningar 

en sveitarfélög launaraða eftir starfsmati.  Farið verður yfir hvar og hvernig best er að nálgast 

upplýsingar um laun og önnur starfskjör. Einnig verður stuttlega fjallað um það með hvaða hætti 

vinnuveitendur auglýsa og ráða í störf á fagsviði félagsliða.  
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Harpa Ólafsdóttir er hagfræðingur hjá stéttarfélaginu Eflingu og starfar þar 

sem forstöðumaður kjaramálasviðs.  

Erindi hennar heitir Félagsliðar í 10 ár – hver er staðan nú og hvaða 

áskoranir eru framundan? Félagsliðar starfa á fjórum samningssviðum hjá 

Eflingu, þ.e. Reykjavíkurborg, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 

ríki/hjúkrunarheimilum/sjálfseignarstofnunum og á almenna markaðnum. 

Harpa mun bera saman starfsvettvang félagsliða á þessum ólíku sviðum og 

koma þá inn á samanburð launa eftir samningssviðum. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rebekka Alvarsdóttir starfar sem félagsliði í Gylfaflöt dagþjónustu frá 2005. 

Hefur áður unnið á Sambýlinu Barðavogi (1999-2005) og þar á undan á 

Skálatúni (1994-1999). Hún er nú í viðbótarnámi fyrir félagsliða í 

Borgarholtsskóla. 

Erindi Rebekku heitir Kynning á viðbótarnámi fyrir félagsliða. - Reynslusaga 

félagsliða og nema í viðbótarnámi. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Þór Þórarinsson er skrifstofustjóri og ráðgjafi hjá Félagsmálaráðuneytinu og 

síðar Velferðarráðuneytinu frá árinu 2002. Hann lauk starfsréttindanámi í 

þroskaþjálfun frá Þroskaþjálfaskóla Íslands 1980 og starfsréttindanám í 

félagsráðgjöf frá Diakonhjemmet Sosialhögskole í Osló 1983. Hann hefur lokið 

námi í Fjölskyldu- og hjónameðferð á vegum ráðgjafaþjónustunnar Tengsl s.f., 

námi í stjórnun og handleiðslu  við Norges kommunal og sosialhögskole í Osló 

1991, námi í heilsuhagfræði við Endurmenntun Háskóla Íslands (EHÍ) 1997 og 

námi í stjórnun og rekstri í heilbrigðisþjónustu frá Endurmenntun Háskóla 

Íslands 1998. Auk þess hefur hann lokið meistaranámi í alþjóðlegri félagsráðgjöf (IMSW) frá 

Gautaborgarháskóla 1999 og er með sérfræðiviðurkenningu í félagsráðgjöf með stjórnun sem 

undirgrein.  

Hann var skólaráðgjafi á vegum Fræðsluskrifstofu Reykjaness 1983-1984. Fjölskylduráðgjafi hjá 

Áfengisvarnardeild Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur 1983-1984. Hjóna- og fjölskylduráðgjafi hjá 

Samtökum áhugamanna um áfengisvandamál (SÁÁ) 1984-1986. Framkvæmdastjóri hjá Svæðisstjórn og 

síðar Svæðisskrifstofu Reykjaness um málefni fatlaðra 1984-2002. Stundakennari við Þroskaþjálfaskóla 

Íslands síðar Þroskaþjálfabraut frá 1991 og í félagsráðgjöf Háskóla Íslands frá 1999.  

Erindi Þórs heitir Siðferði  – hvað ef starfsmaður stígur á línuna… 

Í erindinu er fjallað um mikilvægi góðrar fagkunnáttu innan félagsþjónustunnar.  Fjallað verður um 

áherslur í siðfræði og um gagnrýna hugsun og mikilvægi þess að starfsfólk þjálfi með sér þessa þætti í 

störfum innan félagsþjónustunnar. Bent er á mikilvægi sjálfsþekkingar sem hornstein þess að geta veitt 

góða þjónustu og bent á einfaldar leiðir til sjálfsskoðunar. Skoðaðir verða þeir þættir sem einkenna starf 
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fagstétta og fagmennsku. Horft er á tengsl fagmanns og notanda og hvaða þættir það eru sem 

nauðsynlegt er að hafa í huga í því sambandi til þess að árangur náist. Farið verður yfir nokkur dæmi sem 

geta komið upp í tengslum notanda og starfsmanns og hvernig megi best finna leiðir til þess að 

starfsmaður stígi ekki á eða yfir línuna í samskiptum við notanda. Loks verður hugað að hugmyndum um 

hvernig best megi hlúa að góðu og faglegu starfi á vinnustað.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Þórarinn Eyfjörð er framkvæmdastjóri SFR fá árinu 2006. Þar á undan var hann 

framkvæmdastjóri Fræðslusetursins Starfsmenntar frá árinu 2001. Hann var 

einnig umsjónarmaður starfsnáms stuðningsfulltrúa þegar það fór af stað árið 

1993 og næstu ár á eftir. 

Erindi hans og Salvarar heitir Löggilding – Umsóknarferlið og staðan nú? Í 

erindinu munu þau fara yfir það ferli sem löggildingin hefur farið í gegnum í 

kerfinu og hvar málið er statt í dag. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Björgvin Björgvinsson er 35 ára og fæddur í Keflavík. Hann býr á heimilinu 

Bleikargróf og vinnur í Bjarkarási. Helstu áhugmál hans eru fótbolti og heldur 

hann með Liverpool og Keflavík. Björgvin er aðstoðar-aðstoðar þjálfari hjá 

meistaraflokki Knattspyrnudeildar Keflavíkur 

Erindið hans heitir Sýn notenda á starf félagsliðans. Hann telur að félagsliðinn 

hafi góða innsýn í félagslegar þarfir einstaklinga og skilning á andlegri líðan 

þeirra hverju sinni. 

 

 

 

 

 

 

 

  


