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Ávarp formanns

Þetta kemur þó hægt fari  
Þegar ég horfi yfir sviðið eftir fyrsta heila starfsárið í þessu embætti, sést að 

við höfum komið víða við á árinu. Meðfylgjandi rekstrarreikningur fyrir árið 
sýnir að við erum að skila af okkur góðri fjárhagslegri niðurstöðu, hagnaði 
sem ekki hefur sést hjá okkur í áraraðir. Það er samt ekki markmið samtaka 
eins og okkar að skila endilega miklum hagnaði, en fjármagn er aflvaki flestra 
hluta og með því náum við að efla starfsemi okkar, halda eignum okkar við 
og greiða niður skuldir.

Á árinu höfum við unnið að áformum um uppbyggingu á lóð okkar Hátúni 
12 og erum við þar með hugmyndir sem án efa þykja framsýnar, en stefnan 
er sett á byggingu nýrrar Landsmiðstöðvar Hreyfihamlaðra nyrst á lóðinni, 
miðstöðvar sem tekur við hlutverki Sjálfsbjargarhússins. Framtíðaráherslan verður á endurhæfingu og er 
unnið að því að útfæra þá hugmynd.

Við kynntum á árinu til sögunnar nýtt ársverkefni Sundlaugar okkar ALLRA! Því allir eiga að geta farið 
í sund! Verkefnið, sem var notendaúttekt á sundlaugum, tókst mjög vel og fengum við almennt afar góð 
viðbrögð frá forsvarsaðilum sundlauganna og a.m.k. fjögur sveitarfélög hafa með beinum eða óbeinum hætti 
bætt aðstöðu sundlaugar með t.d. lyftum. Við munum halda áfram með þessi ársverkefni og 2018 verður 
ársverkefnið Söfn okkar ALLRA!

Þannig er og verður barátta okkar fyrir bættu aðgengi okkar fólks í víðustu merkingu  þess orðs og munum 
við halda áfram á þeirri braut. Þá höfum við jafnframt verið að skerpa sýn okkar á þau málefni er sérstaklega 
tengjast hreyfihömluðu fólki t.d. hjálpartækjum, eins og stefnt var að með nafnabreytingunni. Málefni sem 
varða alla fatlaða látum við að mestu í hendur Öryrkjabandalags Íslands sem eru regnhlífasamtök fatlaðra, 
en styðjum og styrkjum þeirra baráttu með virku starfi innan samtakanna.

Í nútímasamfélagi er mikilvægt að vera eins sýnileg og kostur er. Þannig hefur Sjálfsbjörg tekist að láta rödd 
sína heyrast er við höfum látið vita af okkar málefnum, en reynt að koma fram á jákvæðan og uppbyggilegan 
hátt. Þeirri stefnu munum við halda áfram á nýju ári.

Bergur Þorri Benjamínsson
formaður Sjálfsbjargar lsh. 2016-2018
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1. Stjórnir og starfsfólk

1.1 Stjórn Sjálfsbjargar lsh.
Á landsfundi Sjálfsbjargar þann 6. maí 2017 varð breyting á stjórn samtakanna. Eftirtaldir einstaklingar sitja 
í stjórninni að landsfundi loknum og sést árið sem hver og einn var kjörinn fyrst í stjórn innan sviga.

Stjórn Sjálfsbjargar kjörin á Landsfundi 2017.

Stjórn Sjálfsbjargar lsh.
Bergur Þorri Benjamínsson, Sbj. á höfuðborgarsvæðinu  formaður ( 2016)
Þuríður Harpa Sigurðardóttir, Sbj. í Skagafirði   varaformaður (2016)
María Óskarsdóttir, Sbj. á Húsavík    gjaldkeri (2014)
Jón Eiríksson, Sbj. á höfuðborgarsvæðinu   ritari (2017)
Guðni Sigmundsson, Sbj. Mið-Austurlandi   meðstjórnandi (2016)
Margrét S. Jónsdóttir, Sbj. á Suðurnesjum    meðstjórnandi (2014)
Guðmundur Ingi Kristinsson, Sbj. á höfuðborgarsvæðinu meðstjórnandi (2016)
Kristín Jónsdóttir, Sbj. á höfuðborgarsvæðinu   varamaður (2016)
Ólafía Ósk Aðalsteinsdóttir, Sbj. Bolungarvík   varamaður (2017)

Þuríður Harpa Sigurðardóttir varaformaður sagði sig frá stjórnarstörfum á haustdögum er hún var kjörin 
formaður Öryrkjabandalagsins. 
Í upphafi árs gaf stjórnin út fundaplan fyrir árið og stóðst það að mestu. Á árinu 2017 hélt stjórn átta 
bókaða fundi (sjá yfirlit um efni stjórnarfunda í 8. kafla).
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1.2  Sambandsstjórn 

Í sambandsstjórn eiga sæti formenn aðildarfélaganna ásamt stjórn Sjálfsbjargar lsh. Sambandsst-
jórn er ráðgefandi vettvangur og að loknum landsfundi 2017 sitja þar eftirtaldir:

Mynd tekin á sambandsstjórnarfundi 27.8. 2016

Bergur Þorri Benjamínsson  Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu/Akureyri
Þuríður Harpa Sigurðardóttir  Sjálfsbjörg í Skagafirði
María Óskarsdóttir   Sjálfsbjörg Húsavík  
Jón Eiríksson                                      Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu
Guðni Sigmundsson                           Sjálfsbjörg á Mið-Austurlandi
Margrét S. Jónsdóttir                          Sjálfsbjörg á Suðurnesjum 
Guðmundur Ingi Kristinsson              Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu
Kristín Jónsdóttir                                Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu
Ólafía Ósk Aðalsteinsdóttir                Sjálfsbjörg í Bolungarvík
Anna Torfadóttir   Sjálfsbjörg í Bolungarvík  
Ásta Dís Guðjónsdóttir    Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu
Hafdís Eyland Gísladóttir  Sjálfsbjörg á Siglufirði
Hafdís B. Hilmarsdóttir    Sjálfsbjörg á Suðurnesjum
Herdís Ingvadóttir    Sjálfsbjörg á Akureyri og nágrenni
Ingunn María Björnsdóttir  Sjálfsbjörg í Austur-Húnavatnssýslu
Hafsteinn Vilhjálmsson   Sjálfsbjörg á Ísafirði
Ólafur B. Valgeirsson   Sjálfsbjörg á Vopnafirði
Svanur Ingvarsson    Sjálfsbjörg á Suðurlandi

Árið 2017 hélt sambandsstjórn einn bókaðan fund.
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1.3 Starfsfólk

Þorsteinn	Fr.	Sigurðsson	tók 
við starfi framkvæmdastjóra 
Sjálfsbjargar lsh. þann 1. 
september 2016 í 100% 
stöðugildi. Hann ber ábyrgð á 
daglegum rekstri samtakanna, 
fjármálaumsýslu, fjáröflunum og 
öðrum rekstrarmálum.

Bergur	Þorri	Benjamínsson	
er starfandi formaður samtakanna 
frá landsfundi 2016. Sem formaður 
starfaði hann í 50% starfshlutfalli á 
skrifstofunni árið 2017. Hans hels-
tu verkefni sem starfandi formaður 
eru að vinna að stefnumálum 
Sjálfsbjargar, fylgjast með málef-
num hreyfihamlaðra í samfélaginu, 
ráðstefnuþátttaka og fundaþáttta-
ka, að rækta tengsl og samskipti við 
félagsmenn og aðildarfélög Sjálfs-
bjargar lsh.,  vinna að fjáröflun fyrir 
samtökin, samskipti við opinbera 
aðila, umsagnir laga og reglugerða, 
fjölmiðlatengsl o.fl.

Guðbjörg	Kristín	Eiríksdóttir	
hafði frá árinu 2013 gegnt starfi 
fulltrúa í 50% starfi. Hún sagði 
starfi sínu lausu í lok árs 2016 og 
lét af störfum á vordögum 2017. 
Hennar helstu verkefni sem fulltrúi 
voru samskipti við aðildarfélögin, 
félagatalið, vinna við happdrættin, 
við útgáfu Klifurs, undirbúningur 
funda og fundarritun, norræn ten-
gsl, upplýsingagjöf, umsjón vefsíðu 
og Facebooksíðu samtakanna, 
fundarritun o.fl.

María	Richter	
hefur frá árinu 2014 gegnt starfi 
bókara og launafulltrúa í 75% 
starfi. Hennar helstu verkefni hafa 
verið við bókhald, uppgjörsvinnu, 
launamál, umsjón húsaleigu og 
samskipti við leigjendur í húsinu, 
innheimta og ýmis fjármála- og 
fjáröflunartengd verkefni.

Brandur	Bjarnason	Karlsson	 
hefur gegnt starfi þróunarstjóra 
Frumbjargar í 40% starfshlutfalli frá 
fyrri hluta árs 2016 og sem slíkur 
vinnur hann að tengslamyndun 
ásamt fræðslu- og viðburðahaldi á 
vegum Frumbjargar sem og öðrum 
verkefnum er tengjast Frumbjörgu.

Hafliði	Ásgeirsson	
var ráðinn í 100% starf haustið 
2017 sem verkefnastjóri 
Frumbjargar og hefur fyrst og 
fremst unnið að verkefnum 
tengdum styrkveitingu 
velferðarráðuneytisins.
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Einar	Andrésson	
hefur frá árinu 2013 starfað 
við húsgæslu hússins í 62.5% 
starfshlutfalli. Hans helstu verkefni 
hafa verið minniháttar viðhald, 
þjónusta við leigjendur í húsinu, 
ýmis verkefni tengd húsinu, þrif o.fl.

Jón	Ingimar	Jónsson	
gegndi starfi 
fasteignaumsjónarmanns 
Sjálfsbjargarhússins. Hann vann að 
ýmsum viðhalds- og rekstrarmálum 
hússins og þjónustaði húsið í heild 
sinni. Hann sagði starfi sínu lausu í 
lok árs 2017.

Ingi	Bjarnar	Guðmundsson	
var ráðinn í 50% starfshlutfall 
vorið 2017 sem umsjónarmaður 
Hjálpartækjaleigu Sjálfsbjargar. 
Sem slíkur annast hann lager 
leigunnar og viðhald og þrif 
leigubúnaðarins. Hann hefur síðan 
farið í önnur tilfallandi störf.

Ólafur	Tómasson	
hefur frá 2014 starfað að 
húsnæðis- og lóðatengdum 
verkefnum í tímavinnu (10-15% 
starfshlutfall). Hans verkefni 
hafa verið vöktun húsnæðisins og 
margvísleg önnur minni verkefni 
tengd húsnæðinu.

Óskar	Jósef	Óskarsson	
tók við starfi fasteignaumsjónar-
manns Sjálfsbjargarhússins í 
desember 2017. Hann vinnur að 
ýmsum viðhalds- og rekstrarmálum 
hússins og þjónustar húsið í heild 
sinni.

Samtökin hafa fengið samþykkta vinnusamninga öryrkja frá Tryggingastofnun fyrir fjóra starfsmenn á árinu. 
Hefur slíkt fyrirkomulag gefist vel fjárhagslega fyrir samtökin þar sem TR endurgreiðir hluta launa þeirra en 
færri starfsmenn falla nú undir þá umgjörð sem TR setur. 
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2.1  Húsnæðisnefnd Hátúns 12
Á fundi framkvæmdastjórnar Sjálfsbjargar þann 
15. ágúst 2016 var skipuð sérstök húsnæðisnefnd 
Hátúns 12. Samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar 
eru helstu verkefni hennar að vinna að hugmynda- 
og undirbúningsvinnu að framtíðartilhögun 
húsnæðismála samtakanna og nýting lóðarinnar í 
Hátúni 12, vinna með arkitektum að hugmyndavinnu, 
skoða uppbyggingu og byggingarmöguleika á lóðinni, 
gera þarfagreiningu fyrir nýja miðstöð samtakanna, 
ræða við tengda aðila o.fl. Nefndina skipuðu í 
upphafi Þorkell Sigurlaugsson formaður, Ásta Dís 
Guðjónsdóttir, Bergur Þorri Benjamínsson, Grétar 
Pétur Geirsson og María Óskarsdóttir. Grétar Pétur 
Geirsson sagði sig frá setu í nefndinni í október 
og skipaði stjórn Þuríði Hörpu Sigurðardóttur 
varaformann nefndarinnar í hans stað. Starfsmenn 
nefndarinnar eru framkvæmdastjórar Sjálfsbjargar 
lsh. og Sjálfsbjargarheimilisins.

2.2  Stjórn Sjálfsbjargarheimilisins
Stjórn Sjálfsbjargarheimilisins (SBH) er kjörin á 
landsfundum Sjálfsbjargar lsh. Að loknum kosningum 
á landsfundi 2017 sátu eftirtaldir í stjórninni: Jón 
Heiðar Jónsson formaður, Ása Hildur Guðjónsdóttir 
varaformaður og Kristín Jónsdóttir, María Óskarsdóttir 
og Þuríður Harpa Sigurðardóttir meðstjórnendur. 
Varamenn voru Ásta Dís Guðjónsdóttir, Guðmundur 
Ingi Kristinsson og Jón Eiríksson. Þuríður Harpa 
sagði sig frá stjórnarstörfum á haustdögum. 
Sjálfsbjargarheimilið gefur út sérstaka ársskýrslu sem 
dreift er á landsfundi.

2.3  Kjörnefnd
Á landsfundi 2017 var kjörinn hluti kjörnefndar en 
hlutverk hennar samkvæmt lögum er að tryggja að það 
verði minnsta kosti einn frambjóðandi í öll embætti 
sem kosið skal í á landsfundi. Kjörnefnd skipuðu að 
loknum landsfundi 2017: Guðbjörg K. Eiríksdóttir. 
Guðmundur Ingi Kristinsson, Jón Eiríksson og Margrét 
S. Jónsdóttir. Nefndin er kölluð saman 10 vikum fyrir 
landsfund.
2.4  Laganefnd
Á landsfundi 2017 var kjörinn hluti laganefndar en 
hlutverk hennar er að fara yfir þær lagabreytingartillögur 
sem fram koma í aðdraganda landsfundar ef ástæða 

þykir til og koma með samræmingartillögur til 
stjórnar ef margar tillögur koma fram um sama 
atriðið. Stjórn kallar nefndina saman ef ástæða er 
til. Laganefnd skipuðu að loknum landsfundi 2017: 
Anna Torfadóttir, Anna Kristín Sigvaldadóttir, 
Guðni Sigmundsson, Sigurjón Einarsson og Þorbera 
Fjölnisdóttir.

2.5  Útgáfunefnd
Útgáfunefnd hefur verið kjörin á landsfundum 
samtakanna um árabil. Verkefnum nefndarinnar 
hefur farið fækkandi en helsta verkefnið hefur verið að 
koma að útgáfu Klifurs, málgagns Sjálfsbjargar lsh., 
sem kemur út einu sinni á ári. Nefndin hefur komið að 
efnisöflun fyrir Klifur, ritað pistla, séð um prófarkalestur 
blaðsins og annað sem viðkemur útgáfunni. Klifur 
kom út í desember 2017. Í nefndinni sátu að loknum 
landsfundi 2017: Ásta Dís Guðjónsdóttir, Jón 
Eiríksson, Ólafur Valgeirsson, Sigurrós Sveinsdóttir og 
Þuríður Harpa Sigurðardóttir.

2.6 Medic Alert
Medic Alert er öryggisfélag sem var upprunalega 
stofnað af Lionshreyfingunni. Tilgangur félagsins er 
að halda utan um gagnagrunn með upplýsingum 
um hættulega sjúkdóma þeirra sem skrá sig þar. 
Þessir einstaklingar bera armband eða hálsmen með 
áletruðum upplýsingum og símanúmeri sem geta nýst 
ef slys ber að garði og viðkomandi getur ekki sagt frá 
sínum sjúkdómi sjálfur. Fulltrúi Sjálfsbjargar lsh. í 
verkefninu er Ásta Dís Guðjónsdóttir.

2.7  Hjálparliðasjóður Sjálfsbjargar
Hlutverk sjóðsins er að gera hreyfihömluðum 
félagsmönnum Sjálfsbjargar auðveldara að 
ferðast með því að úthluta styrkjum fyrir hluta af 
ferðakostnaði aðstoðarmanneskju (hjálparliða) úr 
sjóðnum. Úthlutað hefur verið úr sjóðnum tvisvar 
á ári. Í lok landsfundar 2017 sátu eftirtaldir í stjórn 
sjóðsins: María Óskarsdóttir, Jóna Marvinsdóttir og 
Sævar Guðjónsson. Á árinu var 8 styrkjum úthlutað 
til jafn margra einstaklinga, alls kr. 295.000.- Stærsta 
framlagið í sjóðinn árið 2017 kom í tengslum við 
Reykjavíkurmaraþonið, alls kr. 338.100.-

2.  Nefndir og starfshópar
Á árinu voru starfandi eftirfarandi nefndir og starfshópar á vegum Sjálfsbjargar.
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3.1  Aðskilnaður rekstrar Sjálfsbjargar lsf. og 
Sjálfsbjargarheimilisins

Haustið 2016 var ákveðið að skilja að rekstur 
Sjálfsbjargar lsh. og Sjálfsbjargarheimilisins. Nú, 
rúmu ári síðar, má segja að á heildina litið hafi 
þessi aðskilnaður reynst vel. Auðvitað tekur tíma að 
slípa reksturinn enn frekar, en eitt meginmarkmiðið 
með þessum aðskilnaði var að styrkja félagsmála- 
og málefnahlið samtakanna og hefur það gengið 
eftir. Samtökin hafa verið gerð sýnilegri m.a. í 
fjölmiðlum og reynslan af ársverkefninu gafst einnig 
vel og hefur vakið töluverða athygli á aðgengisbaráttu 
samtakanna.

3.2  Sjálfsbjargarheimilið
Stærsta og viðamesta rekstrareining Sjálfsbjargar 

lsh. er Sjálfsbjargarheimilið (SBH) en það er 
rekið í hluta Sjálfsbjargarhússins. Stjórn SBH 
er kjörin á landsfundum Sjálfsbjargar lsh.  SBH 
er endurhæfingar- og hjúkrunarheimili fyrir 
hreyfihamlaða einstaklinga sem þurfa umtalsverða 
daglega þjónustu. Í upphaflegri skipulagsskrá SBH 
segir: „Sjálfsbjargarheimilið er fyrir hreyfihamlað 
fólk er þarfnast aðstoðar og stuðnings við athafnir 
daglegs lífs.“ 

Árið 1973 flutti fyrsti íbúinn inn á heimilið. 
Reksturinn hefur síðan þróast jafnt og þétt og 
endurhæfingarþátturinn í starfseminni farið vaxandi. 
Þjónustumiðstöðin (áður nefnd dagvist) byrjaði 1979, 
sundlaugin bættist við 1981, endurhæfingaríbúð 
1993, sjálfstæð búseta með stuðningi hófst 2003 og 
Þekkingarmiðstöðin opnaði 2012. Á heimilinu starfa 
um 80 starfsmenn í um 60 stöðugildum.

SBH er á fjárlögum ríkisins og var rekstrarframlagið 
fyrir árið 2017 um 650 milljónir króna. Reksturinn 
byggir á lögum nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu. 
Árið 1997 féll dómur í hæstarétti þar sem kveðið var á 
um að Sjálfsbjörgu lsh. væri ekki heimilt að rukka SBH 
um leigu fyrir afnot þess af húsnæði sem það væri 
með í notkun. Ákveðið var að SBH mætti einungis 
greiða fyrir almennt viðhald og fasteignagjöld þess 
hluta húsnæðisins sem það notaði. Þetta hefur 
þrengt verulega að fjárhagslegum rekstri Sjálfsbjargar 
þar sem húsið eldist og viðhaldsþörf þess fer sífellt 
vaxandi.

3.3  Sjálfsbjargarhúsið
Árið 1965 var Sjálfsbjörgu lsh. ásamt 

Öryrkjabandalagi Íslands úthlutað lóðinni við Hátún 

10-12 samkvæmt leigusamningi við Reykjavíkurborg. 
Sjálfsbjargarhúsið var í framhaldi byggt og fyrsti 
áfangi þess tekinní notkun árið 1973. Árið 1966 
undirrituðu samtökin tvö samkomulag sín á milli um 
uppskiptingu lóðarinnar en gerðu þó ekki formlegan 
eignaskiptasamning sín á milli og hefur það ekki 
verið gert ennþá. Þrátt fyrir það hefur ávallt verið 
sameiginlegur skilningur hvað tilheyrir hverjum. 
Lóðin skiptist eftir miðri götunni sunnan megin við 
Sjálfsbjargarhúsið og jafnframt eiga samtökin tvö 
sameiginlega lóðina sem er undir Íþróttahúsi fatlaðra 
(Hátún 14). Lóðin er tæplega 41.500 fermetrar 
að flatarmáli og Sjálfsbjargarhúsið er um 9.000 
fermetrar að grunnfleti á sex hæðum.

SBH nýtir um helming hússins en Sjálfsbjörg lsh. 
hinn hlutann og leigir stóran hluta af því út til ýmissar 
starfsemi. Húsið er nú komið til ára sinna, þarfnast 
sífellt meira viðhalds með tilheyrandi kostnaði og 
skipulag þess hentar orðið illa þeirri starfsemi sem 
samtökin standa fyrir eða telja heppilega í náinni 
framtíð.

Skoðað var hvort unnt sé að selja húsið svo byggja 
megi nýtt. Sá möguleiki var talinn snúinn ef notkun 
þess ætti að breytast m.v. upphaflegan lóðarsamning 
og skipulag svæðisins. Lóðin er stór og nú er verið 
að byggja afar þétt í næsta nágrenni svo verið er að 
skoða aðra möguleika til uppbyggingar á lóðinni. 

Húsnæðisnefnd ásamt starfsmönnum samtakanna 
vann að hugmyndavinnu um uppbyggingu 
lóðarinnar í framhaldi af verkfræðilegri úttekt á 
Sjálfsbjargarhúsinu og ljóst var að framundan bíður 
mikið viðhald sem samtökin munu ekki ráða við. 

3.4  Landsmiðstöð hreyfihamlaðra
Á árinu hefur verið lagður grunnur að byggingu 

nýrrar Landsmiðstöðvar hreyfihamlaðra á lóðinni 
norðan við núverandi Sjálfsbjargarhús. Miðstöðin 
mun taka við hlutverki Sjálfsbjargarhússins en verða 
sérsniðin að þeim verkefnum sem fyrirhugað er að 
vinna að í náinni framtíð. Jafnframt hefur verið unnið 
að hugmyndum að frekari uppbyggingu á lóðinni, 
m.a. byggingu fjölda íbúða sem eiga síðan að 
fjármagna nýja landsmiðstöð. Þetta eru framsæknar 
hugmyndir og er verið að vinna að deiliskipulagsvinnu 
fyrir lóðina í samráði við Reykjavíkurborg. Í febrúar 
2017 var haldið málþing um hugmyndavinnuna þar 
sem Sjálfsbjargarfélagar víða af landinu mættu og 
tóku allir mjög vel í hugmyndirnar. Málið var svo 
kynnt betur á landsfundinum 2017 og var þar 

3.  Rekstrarmál - starfsemi
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samþykkt að áfram skyldi haldið á þessari braut. 
Þann 19. október var undirrituð viljayfirlýsing af 
borgarstjóra og formanni samtakanna um þróun 
skipulagshugmynda og deiliskipulags á lóð okkar í 
Hátúni 12. 

3.5  Fjölskylduhús Sjálfsbjargar
Sjálfsbjörg lsh. keypti nánast fokhelt hús að 

Kistuholti 19 í Reykholti vorið 2015. Húsið er 
162,5 m2 að  flatarmáli á einni hæð ásamt stórum 
sambyggðum bílskúr. Sumarið 2017 var húsnæðið 
fullklárað og í kjölfarið var byrjað að leigja það út. 
Þar eru 3 svefnherbergi með svefnrými fyrir allt að 
7-9 manns og bæta má við svefnaðstöðu ef þarf. 
Kappkostað var að hafa allan aðbúnað innanhúss og 
utan sem bestan þannig að hann uppfylli kröfur um 
aðgengi fyrir hreyfihamlaðra.

Húsið var hugsað sem orlofshús fyrir 
Sjálfsbjargarfélaga þannig að stórfjölskyldan 
geti komið saman og því hefur það verið nefnt 
Fjölskylduhús Sjálfsbjargar. Fjölskylduhúsið er 
rúmgott og gerir Sjálfsbjargarfélögum kleift að bjóða 
stórfjölskyldunni til sín til að styrkja fjölskylduböndin. 
Þannig er mögulegt að halda t.d. uppá stórafmæli í 
húsinu og nýta jafnframt næraðstöðuna í Reykholti: 
tjaldstæði, sundlaug, verslun, veitingastaði, 
gróðurhús og fallegt umhverfi. Húsið er vel staðsett 
í þorpinu með útsýni til norðurs og suðurs. Þetta er 
heilsárshús, öll svefnherbergi eru rúmgóð, innangengt

í bílskúr og öll önnur aðstaða er mjög rúmgóð. 
Við húsið hefur verið settur upp aðgengilegur heitur 
pottur, enda nóg af heitu vatni í Reykholti. 

Leiga hússins fór rólega af stað og fólk hefur 
m.a. verið að bera leiguverðið saman við leiguverð 
á orlofshúsum stéttarfélaganna sem almennt er 
helmingi minna.

3.6  Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar
Með þjónustusamningi milli Sjálfsbjargar lsh. 

og SBH sem gerður var í upphafi árs 2017 stóð til 
að efla samvinnu verulega milli samtakanna og 
Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar (ÞMS), m.a. á 
fræðslusviði. Þannig á að vera unnt að samhæfa betur 
ýmsa þjónustu við hreyfihamlað fólk í landinu. Rekstur 
ÞMS hefur verið með sama sniði og undanfarið en hún 
sér um fræðslu- og upplýsingamál til hreyfihamlaðra. 
Sjálfsbjörg miðlar þangað upplýsingum um þörf 
og áherslur hverju sinni í gegnum tengingar við 
aðildarfélögin og félagana. Á vordögum hóf 
starfsfólk ÞMS að þjónusta hjálpartækjaútleiguna en 
miðstöðin svarar fyrirspurnum og annast útleiguna 
og tekur síðan við skilum á leigubúnaðinum og hefur 
þjónustan gengið mjög vel (sjá kafla 3.9).

Á þessari teikningu sjást fyrstu drög að uppbyggingu á lóðinni. 
Rauðir reitir eru hugsanlegar nýbyggingar sem verið er að 
skoða að byggja. 

Fjölskylduhúsið séð að aftan.
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3.7  Hjálpartækjasýningin 2017
Starfsfólk Þekkingarmiðstöðvar Sjálfsbjargar 
undirbjó og skipulagði hjálpartækjasýningu sem 
haldin var í anddyri Laugardalshallarinnar dagana 5.-
6. maí 2017 í tengslum við landsfund Sjálfsbjargar. 
Mikið fjölmenni var við setninguna. Þar ávarpaði 
forseti Íslands sýningargesti og setti sýninguna. 
Óttarr Proppé, heilbrigðisráðherra heimsótti einnig 
sýninguna og prófaði margvíslegan búnað sem var 
til sýnis. Sýningin var vel sótt og voru sýnendur vel á 
annan tug. Til sýnis var margvíslegur hjálparbúnaður 
og ýmis þjónusta sem kemur hreyfihömluðu fólki vel. 
Úti fyrir voru síðan til sýnis sérútbúnaðar bifreiðar. 
Þetta er í annað sinn sem Þekkingarmiðstöð 
Sjálfsbjargar stendur fyrir sýningu af þessu tagi en 
hún var síðast haldin árið 2013. Almenn ánægja 
var með sýninguna bæði meðal sýningargesta sem 
og sýnenda og er stefnt að því að standa fyrir svona 
sýningu þriðja hvert ár. Á sýningunni fékk Sjálfsbjörg 
afar jákvæða kynningu, en sýningin var m.a. kynnt í 
sérstöku blaði sem fylgdi Fréttablaðinu laugardaginn 
6. maí.

3.8  Frumkvöðlamiðstöð Sjálfsbjargar - Frumbjörg
Landsfundurinn 2015 samþykkti tillögu um að unnið 
yrði að stofnun frumkvöðlamiðstöðvar Sjálfsbjargar 
og fékk miðstöðin heitið Frumbjörg. 
Grunnhugmyndin var að skapa aðstöðu 
fyrir frumkvöðla- og nýsköpunarstarf fyrir 
hreyfihamlaða einstaklinga sem og ófatlaða sem 
vinna að nýsköpunarhugmyndum á velferðar- og 
heilbrigðissviði. Þannig vildi Sjálfsbjörg byggja upp 
aðstöðu sem styður við nýsköpun og vísindastörf sem 
myndu fyrst og fremst nýtast kjarnahópi Sjálfsbjargar, 
hreyfihömluðum einstaklingum. 
Söfnun fór fram á Karolina Fund í lok árs 2015 sem 
gafst afar vel. Þá komu inn tveir styrkir 2016 sem 
töldu samtals 2,5 milljónir króna. Sjálfsbjörg lagði 
til 220 m2 húsnæði án endurgjalds sem þurfti að 
standsetja og var reynt að gera það eins hagkvæmt 
og kostur var. Formlegt opnunarhóf var haldið 29. 
febrúar 2016. Tvö nýsköpunarfyrirtæki leigðu bæði 
lokuðu skrifstofurýmin í húsnæðinu. 
Þá voru sett upp 13 laus opin rými til útleigu. 
Ráðinn var þróunarstjóri Frumbjargar, Brandur 
Bjarnason Karlsson, í 40% starf. Brandur hefur haft 
umsjón með starfseminni á staðnum og unnið að 
framtíðaruppbyggingu miðstöðvarinnar. Sjálfsbjörg 
lsh. hefur fylgst með starfseminni og fundað reglulega 
með Brandi og hans fólki.
Það sýndi sig fljótlega að sú ætlan að leigja út aðstöðu 

Forseti Íslands ávarpar gesti Hjálpartækjasýningarinnar.

Formaður Sjálfsbjargar prófar bílalyftu á 
Hjálpartækjasýningunni

Brandur Bjarnason Karlson og félagar taka á móti norrænum 
nýsköpunarverðlaunum
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til hreyfihamlaðra eða fatlaðra gekk ekki upp. Því var 
breytt um stefnu. Farið hefur verið meira inn á það 
svið að brydda upp á viðburðum á sviði nýsköpunar 
og frumkvöðlastarfs og vinna með verkefnalistann 
þar sem einstaklingar lýsa vandamáli sem þeir eiga 
við að etja í daglegu lífi og reynt er að finna lausnir 
á þeim. Þannig voru t.d. settir upp þrír viðburðir á 
árinu. Fyrst var staðið fyrir frumkvöðlahelgi 6.-7. 
janúar þar sem mæting var góð. Að undirbúningi 
og framkvæmd komu sex amerískir meistaranemar 
í frumkvöðlafræðum sem voru á landinu. Annar 
viðburðurinn var með um hundrað sænskum 
skátum í Ráðhúsi Reykjavíkurborgar. Unnið var með 
vandamál er tengjast fötluðu fólki. Þriðji viðburðurinn 
var í samstarfi við MND samtökin og Háskólann 
í Reykjavík þar sem starfsemi MND var kynnt og 
þau vandamál er þeir sem eru með MND glíma við. 
Jafnframt voru kynntar ýmsar nýjungar sem eiga sér 
stað í tæknigeiranum og snúa að velferðarmálum.  
Í maí veitti velferðarráðuneytið Frumbjörgu 5 milljón 
króna styrk sem fór í gegnum Sjálfsbjörgu til að vinna 
að tilgreindum verkefnum fram á næsta ár. Styrkurinn 
leiddi til þess að hægt var að ráða verkefnastjóra í fullt 
starf til að vinna að þeim verkefnum sem styrkurinn 
tilgreindi.
Þá hefur verið unnið að stefnumótun sem snýr að 
framtíðarsýn Frumbjargar þannig að Frumbjörg geti 
orðið vettvangur fyrir vistkerfi nýsköpunar á Íslandi. 
Þá gerðust þau gleðilegu tíðindi að Frumbjörg vann 
til íslenskra og norrænna nýsköpunarverðlauna um 
titilinn „Best Ecosysteminitiativ“ og munu verðlaunin 
vekja góða og jákvæða athygli á Frumbjörgu og 
Sjálfsbjörgu.
Leitað hefur verið leiða til að halda rekstrinum áfram 
eða leita samstarfsaðila sem komi að rekstrinum 
á nýju ári. Markhópurinn hefur verið útvíkkaður og 
þar með er starfssviðið komið vel út fyrir kjarnahóp 
Sjálfsbjargar, þ.e. hreyfihamlað fólk,  og þar með 
verksvið samtakanna. Media ehf., sem var með eitt 
herbergi á leigu í aðstöðunni, óskaði eftir að leigja 
aðstöðuna alla og varð það niðurstaðan, en það 
skilyrði sett að Frumbjörg héldi um 60 fermetrum út 
af fyrir sig. Reiknað er með að rekstur Frumbjargar 
verði alfarið endurmetinn í byrjun árs 2018.

3.9  Hjálpartækjaleiga Sjálfsbjargar
Á vordögum var Hjálpartækjaleiga Sjálfsbjargar 

sett á laggirnar. Fyrst átti að notast við nafnið 
Hjálpartækjabankinn en Eirberg ehf. mótmælti því og 
taldi sig eiga nafnið. Ekki var gerður ágreiningur um 
það og nafninu snarlega breytt. Meðvitað var farið 

rólega af stað og til að byrja með var alfarið boðið 
upp á hjólastóla og göngugrindur til leigu og var svo 
mest allt árið. Þeir sem nýta þessa þjónustu mest eru 
einstaklingar sem eru hreyfihamlaðir tímabundið 
(vegna t.d. fótbrots), aldraðir og fatlaðir sem þurfa 
að ferðast erlendis sem og erlendir fatlaðir ferðamenn 
og er þetta ágætis kynning fyrir Sjálfsbjörgu. 
Rekstraráætlun gerir ráð fyrir að þjónustan eigi að 
geta staðið undir sér að mestu innan tveggja til þriggja 
ára. Ráðinn var umsjónarmaður búnaðarins í 50% 
starf en sem fyrr segir annast þekkingarmiðstöðin 
þjónustuna, svarar síma og tölvupósti, og annast 
afgreiðslu búnaðarins. Keyptur var leigubúnaður og 
er reiknað með að bæta frekar við búnaðinn 2018. 
Vonast er til að þessi þjónusta efli enn frekar jákvæða 
ímynd Sjálfsbjargar og muni styðja við aðra starfsemi 
samtakanna.

Hjólastólar tilbúnir til útleigu
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4.1  Landsfundur 2017
Landsfundur Sjálfsbjargar lsh. var haldinn í 

Reykjavík 6. maí 2017 í Þjónustumiðstöð Sjálfsbjargar 
að viðstöddum 35 fulltrúum frá 12 aðildarfélögum 
Sjálfsbjargar ásamt stjórnar- og starfsfólki. Helstu 
dagskrárliðir fundarins voru:

• Ávörp við setningu fundarins fluttu Óttarr Proppé 
heilbrigðisráðherra og  formaður Öryrkjabandalags 
Íslands, Ellen Calmon. Þau töluðu bæði um 
öflugt starf Sjálfsbjargar í áranna rás og óskuðu 
samtökunum og félögum þess velfarnaðar í 
framtíðinni

• Heiðursviðurkenningar voru veittar tveimur 
einstaklingum. Guðríði Ólafs Ólafíudóttur var veitt 
heiðursmerki Sjálfsbjargar lsh. fyrir áratugastarf í 
þágu samtakanna. Guðríður var skrifstofumaður 
hjá Sjálfsbjörg lsh. í 14 ár og síðan skrifstofustjóri 
Reykjavíkurfélagsins í 8 ár og félagsmálafulltrúi ÖBÍ 
í um 16 ár. Þá hefur hún setið í fjölda stjórna og 
nefnda í gegnum árin fyrir hönd Sjálfsbjargar.
Þórdísi Richter, fv. skrifstofustjóra SBH og 
Sjálfsbjargar lsh., var veitt gullmerki Sjálfsbjargar 
lsh. fyrir viðamikið og vandað starf fyrir samtökin 
í 30 ár.

• Kjörið var í þau embætti sem voru til kjörs í 
stjórn og nefndum og má sjá nöfn þeirra fremst í 
skýrslunni.

• Skýrsla og ársreikningar samtakanna fyrir 
árið 2016 voru kynntir . Skýrsluna má finna á 
vefsíðusamtakanna.

• Ársverkefnið 2017 Sundlaugar okkar ALLRA! 
Kynnt var vinnuhefti sem átti að nota við úttektir á 
sundlaugunum og var því vel tekið.

• Útbúið hafði verið sérstakt staðlað form fyrir 
skýrslur aðildarfélaganna. Fyrir fundinn bárust 
skýrslur frá 9 aðildarfélaganna og voru þær í 
gögnum fundarins.

• Tillögur Húsnæðisnefndar um framhald 
vinnu við uppbyggingu á lóð okkar í Hátúni 12 voru 

kynntar og samþykktar. 

• Fjórar ályktanir voru samþykktar á fundinum 
og má sjá þær hér í opnunni.

• Síðustu tvær klukkustundir fundarins skiptu 
fulltrúar sér í fimm vinnuhópa þar sem kerfisbundið 
var farið yfir niðurstöður SVOT greiningar sem 
unnin var árið 2005 um starfsemi samtakanna. 
Lögðu fulltrúar mat á hvern lið, hvort fullyrðingin 
ætti enn við eða hvaða breytingum hún hefði 
tekið og síðan voru nýir liðir nefndir sem voru 
ekki til staðar þá. Almenn niðurstaða var að 
staðan væri betri og ýmislegt jákvætt gerst síðustu 
ár s.s. Þekkingarmiðstöðin, Hjálpartækjaleigan, 
Furuholt (AK), Kistuholt, hugmyndir á lóð okkar, 
Ársverkefnið, mannauður lykilstarfsmanna, aukning 
Hollvina og Formannapósturinn.

4  Málefni og málefnastarfið

Þórdís Richter veitt gullmerki Sjálfsbjargar.

Guðríður Ólafs Ólafíudóttir veitt heiðursmerki Sjálfsbjargar.

Nokkrir Landsfundarfulltrúar í góðu skapi.
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Ályktanir	Samþykktar	á	Landsfundi
Sjálfsbjargar	lsh.	2017

Ályktun	 um	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	
réttindi	fatlaðs	fólks
Landsfundur Sjálfsbjargar landssambands 
hreyfihamlaðra haldinn í Reykjavík þann 6. maí 
2017 skorar á ríkisstjórn Íslands að lögfesta nú þegar 
samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks. Alþingi hefur nú loksins fullgilt samninginn, 
en hann var upphaflega undirritaður af fulltrúum 
íslenska ríkisins þann 30. mars 2007. 
Yfir 160 ríki heims eiga nú aðild að þessum mikilvæga 
samningi. Fundurinn krefst lögfestingar samningsins 
áður en væntanlegt starfsgetumat verður sett á til 
að tryggja að slíkt mat vinni fyrir okkur en ekki gegn 
okkur.

Ályktun	um	kjaramál	fatlaðra.
Landsfundur Sjálfsbjargar landssambands 
hreyfihamlaðra haldinn 6. maí 2017 skorar á 
ríkisstjórn Íslands að tryggja fötluðu fólki í landinu 
full mannréttindi. Örorkulífeyrir endurspegli 
raunframfærslu á hverjum tíma og persónuafsláttur 
uppfærist samkvæmt launavísitölu frá 1988 til 
dagsins í dag. Frumskógur almannatryggingakerfisins 
verði grisjaður, kerfið einfaldað og skerðingar lífeyris 
afnumdar. 
Samtökin krefjast þess að ríkisstjórnin, sveitarfélög og 
atvinnulífið tryggi framboð á hlutastörfum nú þegar.

Fátækt ætti ALDREI að fyrirfinnast í okkar samfélagi.

Ályktun	 um	 Notendastýrða	 persónulega	 aðstoð	
(NPA)
Landsfundur Sjálfsbjargar landssambands 
hreyfihamlaðra haldinn 6. maí 2017 fer fram á að 
NPA verði lögfest STRAX.

Ályktun	um	húsnæðismál
Landsfundur Sjálfsbjargar landssambands 
hreyfihamlaðra haldinn 6. maí 2017 treystir því 
að ríki og sveitarfélög leysi nú þegar úr brýnum 
húsnæðisvanda hreyfihamlaðs fólks. Samtökin eru 
reiðubúin til að leggja fram reynslu sína og þekkingu 
við lausn þessa vanda.

4.2 Málfundur um húsnæðis- og lóðamál
Þann 25. febrúar blés Sjálfsbjörg til 

almenns fundar félagsmanna um framtíð 
húsnæðis- og lóðamálasamtakanna í húsnæði 
Þjónustumiðstöðvarinnar í Hátúni 12 og stóð hann 
frá morgni til eftirmiðdags. Fundurinn var vel sóttur 
af Sjálfsbjargarfélögum alls staðar að. Farið var yfir 
fyrirhugaða uppbyggingu á lóðinni og kallað eftir 
sjónarmiðum fundarmanna m.a. með því að skipta 
þeim í umræðuhópa. Umræður urðu góðar og ýmsar 
hugmyndir voru reifaðar. Fundurinn var góður og 
fróðlegur.

4.3  Ársverkefnið 2017
Verkefnið var kynnt á landsfundi 2017 og þá var 

dreift til aðildarfélaganna vinnuhefti sem félagar áttu 
að nota við úttektirnar. Í framhaldi hófu aðildarfélögin 
úttektir á sundlaugum á starfssvæði hvers og eins. Því 
miður treystu ekki öll aðildarfélögin sér til að sinna 
verkefninu, en 8 af 12 aðildarfélögum tóku þátt í því 
og 24 sundlaugar voru teknar út. Að verkefni loknu 
var unnin samantekt þar sem lesa má hvernig staðan 
var á hverjum stað og hvernig einstakir þættir koma 
saman í heild sinni. Niðurstaða hverrar úttektar var 
í kjölfarið send forsvarsaðila hverrar sundlaugar. 
Segja verður eins og er að viðbrögð þeirra voru í alla 
staði afar jákvæð og flestir stefna að því að vinna 
að úrbótum við fyrstu hentugleika. Vinnuheftið og 
samantekt úttektanna má finna á vefsíðu samtakanna. 
Sundlaugarúttektin vakti þónokkra athygli, heilt yfir 
var hún jákvætt verkefni fyrir aðildarfélögin og vakti 
athygli á takmörkuðu aðgengi fyrir hreyfihamlaða í 
allt of mörgum sundlaugum.

Vinnubæklingur fyrir Ársverkefnið 2017.
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4.4  Aðgengismál 
Hreyfihamlaðir standa frammi fyrir nýjum 

áskorunum í aðgengismálum. Þær eru þó „gamlar“ 
að því leyti að þær snúast enn og aftur um að 
hreyfihamlaðir gleymist ekki þegar kemur að aðgengi 
að ýmsum þáttum, hvort sem verið er að hanna nýtt 
húsnæði, aðgengi að ferðamannastöðum og ýmissi 
afþreyingu.

Sjálfsbjörg hefur haft frumkvæði að því að minna á 
mikilvægi aðgengis hreyfihamlaðra að rafbílastæðum. 
Nú þegar er verið er að byggja upp innviði fyrir rafbíla 
víða um land og því afar mikilvægt að okkar áherslur 
komist inn frá upphafi því hreyfihamlaðir munu líka 
eignast rafbíla.

4.5  Almannatryggingar
Sú krafa að bætur almannatrygginga hækki verulega 
hefur orðið háværari með hverju ári sem líður. Lífeyrir 
hefur hækkað sem nemur verðlagi undanfarin tvö ár. 
Það er lægsti samnefnari sem stjórnvöld geta fundið. 
Á meðan skríða fleiri og fleiri embættismenn, og 
sérstaklega þeir sem heyra undir kjararáð, langt fram 
úr öðrum með miklar launahækkanir.  Lámarkslífeyrir 
þarf að vera 390.000kr. Hreyfihamlaðir sem aðrir 
fatlaðir þurfa að geta greitt fyrir lyf, læknisaðstoð, 
sjúkraþjálfun auk annarra þátta sem því miður eru 
ekki ókeypis. Fundað var með ráðherrum á árinu til 
að ýta þessu máli áfram.

4.6  Húsnæðismál öryrkja
Niðurstaða náðist loksins í miklu hagsmunamáli 
þegar Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms um 

að Reykjavíkurborg eigi að greiða einstaklingum 
húsaleigubætur án tillits til búsetu eða þess hvort 
viðkomandi leigir af Brynju hússjóði ÖBÍ, Sjálfsbjörg 
lsh. eða öðrum félagasamtökum. Enn er þó beðið 
eftir að Reykjavíkurborg fari eftir niðurstöðu dómsins 
og er það mjög miður.
Miklir biðlistar eru enn eftir félagslegu húsnæði 
og lengjast þeir stöðugt. Ekki er að sjá að almennt 
íbúðakerfi komi til með að leysa þennan vanda í bráð.

4.7  Ferðaþjónusta fatlaðra
Höfuðborgarsvæðið
Árið 2017 var ekki áfallalaust hvað ferðaþjónustu 
fatlaðra varðar. Árið 2019 rennur út samningur um 
núverandi fyrirkomulag ferðaþjónustu fatlaðra. Fyrir 
lok 2018 þurfa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu 
því að svara hvort þau ætli að halda áfram með það 
fyrirkomulag sem nú er eða breyta því. Afar mikilvægt 
er að sveitarfélögin svari þessari spurningu sem allra 
fyrst. 
Landsbyggðin
Athygli vakti úrskurður umboðsmanns Alþingis í lok 
árs 2017. Ákveðið var að einstaklingur sem dvaldi á 
hjúkrunarheimili en átti lögheimili töluvert frá sínum 
dvalarstað ætti rétt til ferðaþjónustu. Áður hafði 
umræddum einstaklingi verði hafnað tvisvar sinnum. 
Umræddur úrskurður er sérstaklega athyglisverður 
þar sem í honum er sérstaklega litið til samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
Baráttan heldur ávallt áfram.

4.8  Bifreiðamál fatlaðra

Formaður Sjálfsbjargar viðstaddur opnun hleðslustöðvar
ON á Hvolsvelli.

Ferðast með ferðaþjónustu fatlaðra á höfuðborgarsvæðinu.
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Bifreiðamál hreyfihamlaðra eru í nokkuð góðum 
farvegi. Lægri upphæðir styrkja þyrftu þó að vera mun 
hærri enda ljóst að 1.440 þúsundir króna duga ekki 
til kaupa á nýjum bíl.
Við höfum átt fundi með heilbrigðisráðherra vegna 
bifreiðamála og ítrekað við hann þá skoðun að 
umsýsla bifreiðakaupastyrkja og hjálpartækja þurfi 
að vera í einni stofnun og þá hjá Sjúkratryggingum en 
ekki tveimur eins og nú er.

4.9  Lög og samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks
Á árinu 2017 var engum lögum breytt til að þau 
samrýmdust samningi Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fatlaðs fólks. Innleiðing samningsins í íslensk 
lög stendur því í stað eins og er. Þegar samningurinn 
var fullgiltur lá fyrir að fara þyrfti strax í ýmsar 
lagabreytingar tengdar honum en það hefur ekki verið 
gert ennþá. Enn verra mál er að valkvæður viðauki 
við samninginn sem átti að verða fullgiltur fyrir lok 
árs 2017 hefur en ekki verið fullgiltur í samræmi við 
ályktun Alþingis. Ekki fæst séð að hann verði fullgiltur 
í bráð. Umræddur viðauki er kvörtunarleið fyrir fatlað 
fólk þegar aðrar stjórnsýsluleiðir hafa verið fullnýttar. 
Skýringar stjórnsýslunnar á því hvers vegna þau vilja 
ekki fá umræddan viðauka inn sé að um sé að ræða 
valdaframsal til útlanda. Telja verður þá skýringu ansi 
langsótta.

4.10  NPA - notendastýrð persónuleg aðstoð

Á árinu 2017 voru samþykkt lög um þjónustu við 
fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir. Það fól í sér 
enn eina bráðabirðalausn varðandi NPA. Reiknað 
er með frekari breytingu á lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir að þau lög taki gildi 
um mitt ár 2018 og að með þeim verði fest í sessi 
ákvæði um réttinn til notendastýrðrar persónulegrar 
aðstoðar. Í næstu ársskýrslu mun væntanlega koma 
fram hvort það gengur eftir eða ekki. Brýnt er engu 
síður að halda áfram að fjölga samningum og eru 
þar nokkrir hópar sem bíða óþreyjufullir eftir að fá 
samning, m.a. þeir sem þurfa að nota öndunarvélar 
vegna sinnar hreyfiskerðingar og sjúkdómsstöðu.

4.11 Öryrkjabandalag Íslands
Á aðalfundi Öryrkjabandalags Íslands þann 21. 
október var kjörinn nýr formaður samtakanna sem tók 
strax til starfa. Um er að ræða þáverandi varaformann 
Sjálfsbjargar lsh Þuríði Hörpu Sigurðardóttir.  
Aðalfundurinn samþykki fjölmargar ályktanir auk þess 
að kosið var á ný í hina ýmsu málefnahópa. ÖBÍ hefur 
verið áberandi í umræðunni, sérstaklega varðandi 
kjaramál fatlaðra. Útbúið var spil, Skerðingarspilið, 
sem var jólagjöf til alþingismanna og einkenni spilsins 
var að það var útilokað að vinna í því. Spilið og 
innihald þess vakti mikla athygli.

Guðjón, Hjálmar og Hallgrímur fyrir framan nýju V-Class bílana 
sína. Að baki þeim eru fjölskyldumeðlimir og starfsfólk Öryg-
gismiðstöðvarinnar, Bílaumboðsins Öskju og Sjúkratrygginga 
Íslands 

Formaður ÖBÍ afhendir þingforseta eintak af Skerðingarspilinu.
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4.12 Erlent samstarf
NHF – norrænt bandalag fatlaðra 
á Norðurlöndum.
Sjálfsbjörg lsh. hefur í áraraðir verið í norrænu 
samstarfi og hefur það farið fram innan NHF – 
Nordiska Handikappförbundet. Tveir fundir á 
vegum NHF voru haldnir á árinu. Í maí var fundur 
haldinn í Kaupmannahöfn. Fulltrúar Sjálfsbjargar 
voru Bergur Þorri Benjamínsson formaður, Þorsteinn 

Fr. Sigurðsson framkvæmdastjóri og Arndís 
Guðmundsdóttir forstöðumaður ÞMS. Jafnframt 
var notað tækifærið og skoðuð sambærileg stofnun 
og SBH Lions Kollege og var það sérlega áhugaverð 
heimsókn. Þá var fundur þann 12. október í 
Reykjavík haldinn á Fosshótel. Þar var Eiríkur Smith 
fötlunarfræðingur m.a. með erindi um þróun réttinda 
fatlaðra á Íslandi. Erindið vakti nokkra athygli vegna 
þess hversu erfiðlega gengur hjá okkur að t.d. ná 
fram fullgildingu amnings Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks.  Samstarf við norræn 
systursamtök er afar mikilvægt fyrir Sjálfsbjörgu og 
þangað er sóttur mikill fróðleikur um gang mála í 
þessum fjölmennu samfélögum. Það ánægjulega 
er að við getum einnig miðlað af okkar reynslu og 
gjarnan stöndum við jafnfætis frændum okkar þegar 
kemur að réttindum fatlaðra. Næsti fundur verður í 
Svíþjóð í mars 2018.

5.1  Klifur
Árlega er gefið út eitt tímarit á vegum Sjálfsbjargar 
lsh., Klifur. Útgáfutími blaðsins hefur síðustu ár verið í 
lok nóvember, m.a. með það í huga að það minni fólk 
á Jólahappdrættið. Síðasta tölublað (2017) var gefið 
út í 3.300 eintökum og dreift til Sjálfsbjargarfélaga, 
Hollvina og annarra velunnara samtakanna. Safnað 
er styrktarlínum og auglýsingum í blaðið þannig 
að blaðið stendur undir sér fjárhagslega. Útgáfan 
er í höndum starfsfólks Sjálfsbjargar og ritstjóri 
var varaformaður samtakanna Þuríður Harpa 
Sigurðardóttir.

5.2  Vefsíður
Vefsíða Sjálfsbjargar (www.sjalfsbjorg.is) er almenn 
upplýsinga- og fréttaveita Sjálfsbjargar lsh. þar sem 
er bæði höfðað til félagsmanna og almennings. Hér 
er um öflugan miðil að ræða sem ætlunin er að virkja 
enn frekar. Þá halda rekstrareiningar samtakanna 
úti vefsíðum sem eru misvirkar. Langöflugasta 
síðan er vefsíða Þekkingarmiðstöðvarinnar (www.
thekkingarmidstod.is) enda er síðan hjarta 
starfseminnar. Þá eru bæði SBH (www.sbh.is) og 
Frumbjörg (www.frumbjorg.is) með vefsíður og 
hefur vefsíða SBH nýlega verið endurnýjuð og þess að 
vænta að virkni þar verði meiri á næstu mánuðum og 
misserum.

5.  Upplýsingamál
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5.6  Kynningarstandar
Í tengslum við Hjálpartækjasýninguna voru útbúnir 
nokkrir kynningarstandar og nýtast þeir áfram við 
margvísleg tækifæri.
 

 

5.9  Kynningarmyndband
ÖBÍ kostaði á árinu stutt kynningarmyndband fyrir 
hvert aðildarfélag og annað þar sem minnt var á 
aðgengishindranir þar sem þáverandi varaformaður 
Sjálfsbjargar Þuríður Harpa Sigurðardóttir fór með 
aðalhlutverkið. Myndbandið má finna á vefsíðu 
samtakanna.

5.7. Formannapósturinn
Í kjölfar stjórnarfunda er tekinn saman einfaldur 
fréttapóstur er fékk nafnið Formannapóstur 
Sjálfsbjargar. Þar er farið yfir 
helstu málefni sem tekin 
voru fyrir á síðasta stjórnar-
fundi og eru á döfinni. 
Formannapósturinn er jafn-
framt myndskreyttur sem 
fundargerð er ekki. Pósturinn 
er sendur formönnum aðildar-
félaga sem og öðru lykilfólki í 
samtökunum. Pósturinn hefur mælst afar vel fyrir. 
Árið 2017 voru gefnir út níu Formannapóstar.

5.8  Heillaskeyti Sjálfsbjargar
Ákveðið var að láta hanna 
heillaóskaskeyti og í byrjun 
árs er tekinn saman listi 
yfir félagsmenn sem eiga 
stórafmæli það árið. 
Þessum einstaklingum 
sendum við heillaóska-
skeyti nálægt afmælis-
deginum. Þetta hefur
 fallið í góðan jarðveg. 

5.3  Facebooksíður
Sjálfsbjörg lsf. heldur úti FB síðu sem uppfærð 
er reglulega. Hún miðlar þar ýmsum fréttum 
um málefni hreyfihamlaðra (fatlaðra) og um 
baráttumálin. Þá hefur síðan einnig verið notuð til 
að kynna starfsemi samtakanna m.a.  happdrættin 
þegar þau hafa verið í gangi. Auk Sjálfsbjargar eru 
bæði Frumbjörg og Þekkingarmiðstöðin með FB 
síður.

5.4  Fjölmiðlasamskipti
Varaformaður og málefnafulltrúi samtakanna hefur 
haft með fjölmiðlatengsl að gera. Fullyrða má að 
Sjálfsbjörg hafi í langan tíma ekki náð eins mikið inn 
í fjölmiðla með sín málefni og síðustu misserin og er 
það vel. Tryggja þarf að þessi þróun haldi áfram. 

5.5  Nýr kynningarbæklingur

Í tengslum við Hjálpartækjasýninguna var útbúinn 
lítill kynningarbæklingur um starfsemi Sjálfsbjargar 
og honum dreift á sýningunni. Endurnýja ætti 
bæklinginn árlega.

Myndbandið.

Dæmi um nokkur fréttaskot á árinu.
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6.1  Fjárhagsstaðan
Ársreikningur Sjálfsbjargar lsh. 2017 er hér aftast í 
skýrslunni. Þar sést á rekstrarreikningi að hagnaðurinn 
í lok árs er kr. 23.705.797 sem er aukning um 27,6 
milljónir króna milli ára og getum við verið vel sátt 
við rekstrarniðurstöðuna. Rekstrartekjur ársins 2017 
eru alls um 139 milljónir króna en voru 119 milljónir 
króna árið 2016 og hafa þær því hækkað um 16% 
milli ára. Þessi hækkun stafar fyrst og fremst af 
verulegri hækkun framlaga frá Hollvinum milli ára, 
tveimur styrkjum sem komu til á árinu frá Össuri 
hf. og Landsbankanum hf. Þá var veittur styrkur frá 
velferðarráðuneytinu vegna Frumbjargar og styrkur 
frá aðildarfélagi vegna Kistuholts. Leigutekjur eru 
stærsti einstaki tekjupósturinn og skila á árinu 48,2 
milljónum króna sem er tæplega 5% hækkun milli ára.
Heildarrekstrargjöld án afskrifta og fjármagnsliða 
eru um 113 milljón króna og lækka um 5% milli 
ára. Lækkunin liggur í nokkrum gjaldaliðum. 
Launaliðurinn lækkar um rúmar 7 milljónir og er það 
vegna hvarfs lífeyrisskuldbindinganna. Þá er talsverð 
lækkun á öðrum rekstrarkostnaði sem dreifist á ýmsa 
kostnaðarliði. 
Þegar efnahagsreikningurinn er skoðaður kemur fram 
að eignir í lok árs 2017 eru alls 212 milljónir króna og 
hækka um 24 milljónir króna sem liggur í eignafærslu 
uppbyggingar á Kistuholti. Veltufjárhlutfallið 
(veltufjármunir/skammtímaskuldir) er 0,95 sem 
er svipað og síðast. Fasteignir og lóðin er aðeins 
bókfært á 185 milljónir meðan fasteignamat 
Sjálfsbjargarhússins er um 2,3 milljarða króna.
Í byrjun árs náðist afar mikilvægur áfangi fyrir 
Sjálfsbjörgu lsh. ásamt Sjálfsbjörgu á Akureyri og 
Sjálfsbjörgu á höfuðborgarsvæðinu þegar endanlega 
var gengið frá eftirstöðvum á lífeyrisskuldbindingu 
landssambandsins (sem og þessara aðildarfélaga) en 
við þetta fellur niður árlegur kostnaður samtakanna 
sem árið 2016 voru 16 milljónir og munar um minna. 
Þetta er búin að vera áralöng barátta sem loksins 
skilaði árangri.

6.2  Helstu tekjupóstar og fjáraflanir
Sjálfsbjörg lsh. heldur reglulega úti ýmsum 
fjáröflunum sem í áranna rás hafa gefið samtökunum 
umtalsvert fjármagn til reksturs þeirra. En fjárþörfin 
er mikil svo unnt sé að halda úti öflugu málefnastarfi 
og halda við mjög stóru húsnæði sem komið er til ára 
sinna. Því er afar mikilvægt að vera sífellt vakandi yfir 

nýjum hugmyndum að fjáröflunum og félagar hvattir 
til að koma hugmyndum á framfæri. Hér á eftir eru 
helstu fjáraflanir samtakanna kynntar.

6.2.1  Húsaleiga
Sjálfsbjörg lsh. stendur í umtalsverðum leigurekstri 
í Sjálfsbjargarhúsinu og eru húsaleigutekjur stærsti 
einstaki tekjupóstur samtakanna, eða um 48 milljónir 
króna árið 2017. Um er að ræða tvennskonar útleigu. 
Fyrst ber að nefna útleigu íbúða til einstaklinga 
(hreyfihamlaðra). Bæði er um að ræða leigu til 
einstaklinga sem eru í íbúðarúrræði á vegum SBH 
sem kallast Sjálfstæð búseta með stuðningi og njóta 
þeir fullrar aðhlynningarþjónustu SBH. Þá er um 
þriðjungur íbúðanna sem eru alls 36 talsins í almennri 
útleigu til einstaklinga (hreyfihamlaðra) sem ekki eru í 
þjónustu hjá SBH, en stefnan er að ef íbúðir losna þá 
fara þær í útleigu til einstaklinga sem eru í þjónustu 
SBH. Þá er víða í húsinu leigð út rými til fyrirtækja 
með margvíslega þjónustu og er Stjá sjúkraþjálfun 
stærsti leigutakinn sem leigir tæplega 500 m2 rými.  

6.2.2  Happdrætti
Happdrætti hafa verið fastur tekjupóstur 
Sjálfsbjargar í áratugi. Um árabil hafa verið rekin tvö 
happdrætti með sama sniði ár hvert. Annað er nefnt 
Jónsmessuhappdrætti og er dregið í því þann 24. júní. 
Hitt er nefnt Jólahappdrætti og er dregið í því þann 24. 
desember. Afkoma happdrættanna ræðst eðlilega af 
útflæði vinninga og stærsti vinningurinn dragist út (oft 
bifreið). Þá fer kostnaður sífellt vaxandi með hverju 
árinu og þá sérstaklega póstburðarkostnaðurinn. Eftir 
sem áður eru happdrættin veigamikill tekjupóstur sem 
ber að hlúa að á hverju ári. Starfsfólk skrifstofunnar 
undirbýr happdrættin og eru verkferlar vel þekktir og 
því um nokkra rútínuvinnu að ræða. Nettótekjur af 
sölu happdrættismiða beggja happdráttanna voru 
um 9 milljónir króna og var það lækkun um 2 milljónir 
króna milli ára.

6.  Fjármál

Jólahappadrætti  2017
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6.2.3  Penna og skrifblokkasala
Annar árlegur tekjupóstur er sala pakka á pennum 
og skrifblokkum til fyrirtækja. Gerður er samningur 
við söluaðila um að annast framkvæmdina og 
hringir hann í fyrirtækin og býður merkta penna og 
skrifblokkir til sölu. Samantekt, pökkun og útsending 
pantana fer fram hjá Ási vinnustofu sem rekin er af 
Ási styrktarfélagi. Salan fer fram tvisvar á ári, að vori 
og hausti. Þetta er fjáröflun sem árlega gefur nokkrar 
tekjur með lítilli fyrirhöfn og góða kynningu. 

6.2.4  Hollvinir Sjálfsbjargar
Hópur fólks hefur styrkt Sjálfsbjörg lsh. reglulega 
með fjárframlagi og hefur hópurinn verið nefndur 
Hollvinir Sjálfsbjargar og eru þeir jafnframt 
styrktarfélagar samtakanna. Þetta hefur gefið 
nokkuð fastar tekjur árlega en nokkuð hafði fækkað 
í hópnum með árunum. Ákveðið var að fara í átak 
við að afla fleiri Hollvina árið 2016 og var samið við 
fyrirtækið Miðlun um að hafa samband við hópinn 
og athuga hvort hver og einn væri reiðubúinn að 
hækka framlag sitt. Jafnframt var almenn úthringing 
til að safna nýjum Hollvinum. Söfnunin gekk vel og 
hækkaði framlag Hollvina verulega á árinu en að 
sama skapi er söfnunarþóknunin töluverð og var því 
vitað að söfnunin skilaði sér ekki fyrr en á öðru ári 
og sýnir afkoman 2017 það berlega. Hér er um góða 
framtíðarfjáröflun að ræða. 

6.2.5  Styrkur ÖBÍ
Árlega veitir ÖBÍ fastan styrk til sinna aðildarfélaga 
og er þar tekið tillit til félagafjölda hvers og eins. Árið 

2016 voru heildarstyrkir frá ÖBÍ 6,3 milljónir króna 
og urðu 6,2 milljónir króna árið 2017.

6.2.6  Framlög til Fjölskylduhúss Sjálfsbjargar
Eitt aðildarfélag styrkti uppbyggingu Fjölskylduhúss 
Sjálfsbjargar árið 2017 en það var Sjálfsbjörg á 
Húsavík sem lagði til 1 milljón króna. 

6.2.7  Aðrir styrkir
Á tímabilinu hlaut Sjálfsbjörg eða rekstrareiningar 
þess ýmsa styrki eða framlög sem verða nefnd hér og 
er jafnframt tækifærið notað til að þakka innilega þá 
velvild og góðan hug sem að baki liggja. Þá má nefna 
að Sjálfsbjörg lsh. fær ekki rekstrarstyrki frá ríkinu líkt 
og fjölmörg landssamtök fá og þarf að skoða það 
mál sérstaklega.

Styrkur frá velferðarráðuneytinu 
Verðferðarráðuneytið veitti styrk til Frumbjargar til 
vinnslu á ýmsum tilgreindum verkefnum. Styrkurinn 
hljóðaði upp á 5 milljónir í heild sinni, en aðeins 
tekjufært á árinu 3,25 milljónir króna. Kostnaður er 
svo færður á móti styrknum.

Styrkur frá Össur hf. Á vordögum barst okkur 
styrkur frá Össuri hf. að upphæð 5 milljónum króna 
og þökkum við kærlega fyrir styrkveitinguna og góðan 
hug þar að baki.

Styrkur frá Landsbankanum hf. Fyrri hluta árs 
var haft samband við okkur frá LÍ, en í þeirra eigu 
var 3ja ára bifreið, ókeyrð, með lyftu og búnaði fyrir 
hjólastól, og spurningin var hvort við gætum nýtt 
okkur bifreiðina ef við fengjum hana án endurgjalds. 
Við þáðum bifreiðina og töldum fyrst að við gætum 
nýtt hana til útleigu í gegnum Hjálpartækjaleiguna. 
Eftir umhugsun sáum við að það gengi ekki upp, að 
vera bara með eina slíka bifreið til útleigu. Því varð 
niðurstaðan að auglýsa eftir Sjálfsbjargarfélaga sem 
gæti fengið hæsta bifreiðastyrk TR og fengi viðkomandi 
bifreiðina á andvirði styrksins. Ef fleiri en einn sækti 
um myndum við draga úr umsóknum. Þetta gekk eftir 
og höfum við heyrt frá „kaupandanum“ sem er alsæll.   

Pennar sem Sjálfsbjörg lsh. selur.

Bifreiðin sem LÍ hf. gaf Sjálfsbjörg.



ÁRSSKÝRSLA - Sjálfsbjörg landssamband  hreyfihamlaðra

23

Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka
Í tengslum við maraþon Íslandsbanka í ágúst 2017 
hljóp Björgvin Ingi Ólafsson fyrir Hjálparliðasjóðinn 
sem fyrr og jafnframt gerðu það nokkrir aðrir 
einstaklingar. Upphæðin sem safnaðist þetta árið 
var 338.100.- krónur. Öllum sem hlupu í nafni 
Hjálparliðasjóðsins er hér með þakkað framtakið og 
góður hugur.

Mynd af vefsíðu hlaupsins.

Nefndir, samtök og starfshópar sem Sjálfsbjörg er aðili 
að eða sem stjórnarfólk eða starfsfólk Sjálfsbjargar 
taka þátt í fyrir hönd samtakanna.

• Öryrkjabandalag Íslands
Fulltrúar	Sjálfsbjargar	á	aðalfundi	ÖBÍ	2017	voru:	
Bergur Þorri Benjamínsson, María Óskarsdóttir og 
Þuríður Harpa Sigurðardóttir.
Þar bauð Þuríður Harpa Sigurðardóttir 
varaformaður Sjálfsbjargar lsh. sig fram sem 
formann ÖBÍ og náði kjöri og tók strax við 
embættinu.
Sjálfsbjargarfélagar	í	stjórnkerfi	ÖBÍ	að	aðalfundi	
loknum:
Formaður ÖBÍ: Þuríður Harpa Sigurðardóttir 
(2017-2019)
Gjaldkeri í stjórn: Bergur Þorri Benjamínsson 
(2016-2018)
Formaður málefnahóps um kjaramál: María 
Óskarsdóttir (2015-2017)
Formaður málefnahóps um aðgengismál: Grétar 
Pétur Geirsson (2015-2017)
Til starfa innan þessara hópa voru margir 
félagsmenn Sjálfsbjargar kjörnir: Brandur 
Bjarnason Karlsson, Guðmundur Ingi 
Kristinsson, Hilmar Guðmundsson, Hrafnhildur 
Kristbjörnsdóttir, Jón Heiðar Jónsson og Þuríður 
Harpa Sigurðardóttir.
Í stýrihópi Kvennahreyfingar ÖBÍ: Þorbera 
Fjölnisdóttir og Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir.
EAPN – EuropeanAntiPovertyNetwork: Ásta Dís 
Guðjónsdóttir

• Fulltrúi ÖBÍ í þjónustuhópi sameiginlegrar 
  ferðaþjónustu fatlaðs fólks á 
  höfuðborgarsvæðinu.

Haraldur Sigþórsson.
• NHF – norrænt bandalag fatlaðra á 
  Norðurlöndum.
Tengiliður: formaður/framkvæmdastjóri 
Sjálfsbjargar
• Félög hreyfihamlaðra (sjá kafla 4.11)
   Tengiliður: formaður Sjálfsbjargar 
• Hringsjár, náms- og starfsendurhæfingar.
   Í stjórn sitja: Grétar Pétur Geirsson og 
    Guðbjörg Kristín Eiríksdóttir
• Námssjóður Sigríðar Jónsdóttir
  Í stjórn situr Guðríður Ólafs Ólafíudóttir 
  sem   formaður.
• Sjóður Odds Ólafssonar
  Í stjórn situr Guðríður Ólafs Ólafíudóttir.
• Málefni fatlaðs fólk innan sveitarfélaga
  Margir Sjálfsbjargarfélagar eru virkir í ýmsum   
  nefndum og ráðum innan sinna sveitarfélaga.

7.  Tengingar út í samfélagið
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562. fundur 30. janúar 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Fjármál	–	drög	að	uppgjöri	2017	og	rekstraráætlun	2017-18
•	 Lífeyrisskuldbindingar	–	frágangur	samninga
•	 Sameiginlegir	stjórnarfundir	Sjálfsbjargar	og	SBH
•	 Tveir	þjónustusamningar	milli	Sjálfsbjargar	og	SBH
•	 Málfundur	um	húsnæðis-	og	lóðamál	fyrirhugaður	25.2.
•	 Landsfundur	–	tímalína	og	annar	undirbúningur
•	 Fjölskylduhúsið	–	farið	yfir	stöðu	mála.
•	 Hjálpartækjabanki	Sjálfsbjargar	–	staða	undirbúnings
•	 Frumbjörg	stóð	fyrir	frumkvöðlahelgi	helgina	6.-7.	janúar	sem	var	vel	sótt	og	m.a.	mætti	forseti	Íslands.
•	 Þekkingarmiðstöðin	er	að	undirbúa	Hjálpartækjasýninguna	sem	verður	sömu	helgi	og	landsfundurinn.
•	 Breytingar	í	starfsmannamálum
•	 Hátún	12	–	kynnt	ástandsyfirlit	á	íbúðum	í	húsinu.
•	 Heillaskeyti	hafa	verið	prentuð	og	fá	skráðir	félagar	okkar	sem	eiga	stórafmæli	
	 	 heillaóskaskeyti	frá	samtökunum.
•	 Formannapósti	hefur	verið	vel	tekið	og	stefnt	að	áframhaldi	hans.

563. fundur 24. febrúar 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Hjálparliðasjóðurinn	–	10	milljón	króna	lán	úr	sjóðnum	vegna	Fjölskylduhússins	var	inngreitt.
•	 Lífeyrisskuldbindingarnar	–	búið	að	ganga	frá	skuldabréfi	vegna	eftirstöðva.
•	 Húsnæðisnefnd
•	 Fundaplan	stjórnar
•	 Málfundurinn	25.2.	–	farið	yfir	fyrirkomulag.
•	 Landsfundurinn	2018	–	farið	yfir	undirbúning.
•	 Fjölskylduhúsið	–	kynntur	undirbúningur.
•	 Hjálpartækjabankinn	-	staða
•	 Frumbjörg	–	staðan	er	óbreytt.
•	 Ársverkefnið	2017	–	kynnt	drög	að	verkferlum.
•	 Þekkingarmiðstöðin	–	mannabreytingar	o.fl.
•	 Hótelmál	fyrir	landsbyggðafulltrúa
•	 Starfsmannamál	–	Guðbjörg	K.	Eiríksdóttir	fulltrúi	lauk	störfum	þennan	dag.
•	 Hátún	12	–	sameiginlegt	þvottahús	komið	í	gagnið.
•	 Næsti	fundur	NHF	verður	í	Kaupmannahöfn	í	maí	og	sækja	hann	BÞB,	ÞFS	og	Arndís	Guðmundsdóttir.

564. fundur 27. mars 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Fjármál	–	drög	að	ársreikningi	fyrir	2017	–	Össur	hf.	samþykkti	að	styrkja	Sjálfsbjörgu	
	 	 um	5	milljónir	króna.
•	 Landsfundur	2018	–	undirbúningur	og	dagskrá	–	sérstakt	ársskýrsluform	kynnt.
•	 Fjölskylduhúsið	–	staða

Stjórn (áður framkvæmdastjórn) fundar að jafnaði 
einu sinni í mánuði utan við sumarmánuðina. 
Á þessu tímabili hafa verið haldnir 9 bókaðir 

stjórnarfundir. Hér á eftir er listi yfir helstu mál sem 
voru til umfjöllunar á hverjum fundi.

8.  Helstu mál á fundum stjórnar árið 2017.
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•	 Hjálpartækjabankinn
•	 Frumbjörg	–	Media	ehf.	leigir	allt	húsnæði	–	Frumbjörg	verður	með	60	m2.
•	 Ársverkefnið	–	gátlisti	kynntur.
•	 Húsnæðisnefnd	–	tillaga	að	verkefnum	framundan
•	 Kostnaðarþátttaka	landsbyggðafulltrúa	vegna	landsfunda
•	 Málfundur	25.2.	–	farið	yfir	niðurstöðu.
•	 Hátún	12	–	staða	mála	með	reykherbergið.

565. fundur 24. apríl 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Ársreikningur	2016	yfirfarinn	af	endurskoðanda	og	samþykktur
•	 Fjárhagsáætlun	2017-18	yfirfarin	og	samþykkt
•	 Landsfundur	2018	–	yfirferð	yfir	undirbúning
•	 Sambandsstjórnarfundur	–	undirbúningur
•	 Fjölskylduhúsið	–	staða
•	 Frumbjörg	–	staða
•	 Þekkingarmiðstöðin	–	er	að	undirbúa	Hjálpartækjasýninguna.
•	 Ársverkefnið	2017	–	vinnuheftið	kynnt.
•	 Kynningarbæklingur	ásamt	stöndum	kynntur	-	verður	notað	á	sýningunni.
•	 Hátún	12	–	staða	reykherbergisins

566. fundur 26. júní 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Landsfundur	2017	–	yfirferð
•	 Fjölskylduhúsið	–	staða
•	 Hjálpartækjabankinn	–	staða
•	 Frumbjörg	–	styrkur	frá	Velferðarráðuneytinu	að	upphæð	5	milljónir	króna.
•	 Ársverkefnið	2017	–	hefti	dreift	á	landsfundinum	og	félögin	framkvæma.
•	 Þekkingarmiðstöðin	–	Hjálpartækjasýningin	gekk	vel.
•	 Miðlun	ehf.	–	hugmynd	að	nýrri	söfnun	kynnt.
•	 Bíllinn	frá	Landsbankanum	–	kynnt	hugmynd	um	sölu.
•	 Jónsmessuhappdrættið	–	dregið	var	um	helgina	og	stærsti	vinningurinn	fór	ekki.
•	 Íslandsbankahlaupið	–	aðeins	hlaupið	fyrir	Hjálparliðasjóðinn
•	 NHF	fundur	–	kynning
•	 Aðalfundur	ÖBÍ	–	fulltrúar	Sjálfsbjargar	lsh.
•	 Staða	mála	varðandi	uppbyggingu	á	lóðinni

567. fundur 25. september 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Fjölskylduhúsið	–	staða
•	 Hjálpartækjaleigan	–	staða
•	 Frumbjörg	–	unnu	til	verðlauna“Best	Ecosysteminitiativ“	–	fundur	í	HR
•	 Ársverkefnið	2017	–	formlega	lokið	–	unnið	að	samantekt.
•	 Þekkingarmiðstöðin	–	þjónustar	Hjálpartækjaleiguna.
•	 Staða	mála	á	lóðamálum	–	fundað	með	borgaryfirvöldum.
•	 Sala	á	bílnum	–	búið	að	auglýsa
•	 Jólahappdrættið	–	undirbúningur
•	 Klifur	–	undirbúningur
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•	 Íslandsbankahlaupið	skilaði	Hjálparliðasjóðnum	kr.	338.100.-	krónum.
•	 NHF	–	næsti	fundur	verður	í	Reykjavík	í	október.
•	 Aðalfundur	ÖBÍ	–	fulltrúar	okkar	–	framboð	Þuríðar	Hörpu	til	formanns	ÖBÍ

568. fundur 23. október 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Fjölskylduhúsið	–	staðan
•	 Hjálpartækjaleigan	–	staða
•	 Frumbjörg	–	staðan
•	 Ársverkefnið	2017	–	samantekt	komið	og	er	á	vefsíðunni.
•	 Þekkingarmiðstöðin	–	staða
•	 Staða	mála	á	lóðamálum	–	viljayfirlýsing	með	Reykjavíkurborg	kynnt.
•	 Sala	bifreiðarinnar	frágengin	–	verður	fært	sem	styrkur	frá	Landsbankanum.
•	 Hátún	12	–	ein	stór	íbúð	að	losna	sem	þarfnast	mikillar	endurnýjunar.
•	 Fjórða	hæðin	að	tæmast,	þá	tekur	við	talsverð	endurnýjun.
•	 Jólahappdrættið	tilbúið
•	 NHF	fundurinn	var	haldinn	á	Fosshótelinu	12.10.
•	 Aðalfundur	ÖBÍ	búinn	og	Þuríður	Harpa	Sigurðardóttir	kjörin	formaður.
•	 Varaformaður	víkur	úr	öllum	embættum	hjá	Sjálfsbjörg	eftir	kjör	formanns	ÖBÍ.

569. fundur 24. nóvember 2017
•	 Yfirlit	formanns
•	 Fjármál	–	farið	yfir	stöðuna	og	drög	að	rekstraráætlun.
•	 Landsfundur	2018	–	farið	yfir	tímalínu.
•	 Fundaplan	stjórnar	2018
•	 Fjölskylduhúsið	–	staða
•	 Hjálpartækjaleigan	–	staða
•	 Frumbjörg	–	staða
•	 Ársverkefnið	2017	–	búið	að	birta	á	vefsíðu	og	kynna	forsvarsaðilum.
•	 Húsnæði	NTC	er	komið	í	söluferli	–	við	þurfum	að	skoða.
•	 Þekkingarmiðstöðin	–	staða
•	 Staða	mála	á	lóðamálum	–	staða
•	 Hátún	12	–	fjórða	hæðin	orðin	tóm	–	niðurrif	hefjast	brátt.
•	 Jólahappdrættið	–	salan	svipuð	og	í	fyrra.
•	 Klifur	nær	tilbúið	–	er	að	fara	í	prentun.
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Sjálfsbjörg á Akureyri og nágrenni
Herdís Ingvadóttir formaður
Ívar Herbertsson varaformaður
Jósep Sigurjónsson gjaldkeri
Kristín Sigfúsdóttir ritari
Sigrún María Óskarsdóttir meðstjórnandi
Varamenn:
Jakob Tryggvason
Jón Hlöðver Áskelsson
Rúnar Þór Björnsson

Sjálfsbjörg í Austur-Húnavatnssýslu
Ingunn María Björnsdóttir formaður
Kristín Hrönn Árnadóttir varaformaður
Auður Ingibjörg Hafsteinsdóttir gjaldkeri
Jón Sigurðsson ritari
Sigríður Höskuldsdóttir meðstjórnandi
Bjarni Stefánsson meðstjórnandi

Sjálfsbjörg í Bolungarvík
Anna Torfadóttir formaður
Kristján Karl Júlíusson varaformaður
Margrét Ólafsdóttir gjaldkeri
Margrét Sæunn Hannesdóttir ritari
Guðrún Ásgeirsdóttir meðstjórnandi
Ólafía Ósk Runólfsdóttir meðstjórnandi

Sjálfsbjörg í Fjallabyggð
Hafdís Eyland Gísladóttir formaður
Sigurrós Sveinsdóttir varaformaður
Katrín Andersen gjaldkeri
Guðný Guðmundsdóttir ritari
Björg Einarsdóttir meðstjórnandi
Hildur Una Óðinsdóttir meðstjórnandi

Sjálfsbjörg Mið-Austurland
Guðni Sigmundsson formaður
Bergný Sjöfn Sigurbjörnsdóttir varaformaður
Þórir Dan Friðriksson gjaldkeri
Stefanía Helga Ingibjarnardóttir ritari
Berglind Sigurðardóttir meðstjórnandi
Kristinn B. Valdimarsson meðstjórnandi
Sigríður Birna Ólafsdóttir meðstjórnandi

Sjálfsbjörg á Húsavík og nágrenni
María Óskarsdóttir formaður
Hermann Larsen gjaldkeri
Sigurbjörg Jóhannesdóttir ritari
Varamenn:

Agnar Kári Sævarsson
Kristbjörn Óskarsson
Einar Þór Kolbeinsson

Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu
Ásta Dís Guðjónsdóttir formaður
Sigurbjörn Snjólfsson varaformaður
Hannes Sigurðsson gjaldkeri
Jón Eiríksson ritari
Ingi Bjarnar Guðmundsson meðstjórnandi 
Varamenn:
Arndís Baldursdóttir
Benedikt Heiðdal Þorbjörnsson
Guðbjörg Halla Björnsdóttir
Guðmundur Haraldsson
Hjálmar Magnússon

Sjálfsbjörg á Ísafirði
Magnús Reynir Guðmundsson formaður
Hafsteinn Vilhjálmsson varaformaður
María Hagalínsdóttir gjaldkeri
Guðný Sigríður Þórðardóttir ritari
Björn Helgason meðstjórnandi
Hrafn Hjartarson meðstjórnandi

Sjálfsbjörg í Skagafirði
Þuríður Harpa Sigurðardóttir formaður
Ólafur R. Ólafsson varaformaður
Stefanía Fjóla Finnbogadóttir gjaldkeri
Sigrún Fossberg Arnarsdóttir ritari
Sigríður Gunnarsdóttir meðstjórnandi
Magnús Jóhannesson meðstjórnandi
Hafdís Ólafsdóttir meðstjórnandi

Sjálfsbjörg á Suðurlandi
Svanur Ingvarsson formaður

Sjálfsbjörg á Suðurnesjum
Hafdís B. Hilmarsdóttir formaður
Margrét Jónsdóttir varaformaður
Vilhelmína Pálsdóttir gjaldkeri
Ágúst Guðjónsson ritari
Anna Hanna Valdimarsdóttir meðstjórnandi
Dóra B. Ársælsdóttir meðstjórnandi
Auður Brynjólfsdóttir meðstjórnandi

Sjálfsbjörg á Vopnafirði
Ólafur B. Valgeirsson formaður
Haraldur Jónsson gjaldkeri
Jóna B. Júlíusdóttir ritari

9.  Aðildarfélög Sjálfsbjargar lsh. og stjórnarfólk 
í þeim 31.12. 2017.
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