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Ávarp framkvæmdastjóra 

 

Um áramótin 2010 – 2011 má með sanni segja að tímamót hafi oðrið í  
velferðarþjónustu á Íslandi, en þá tóku sveitarfélög yfir alla þjónustu við 
fatlað fólk.  Suðurnesin sameinuðust um þjónustusvæði, en skilyrði við 
yfirfærsluna var að hvert þjónustusvæði hefði að lágmarki  8.000 íbúa.  
Sérstakt þjónusturáð skipað félagsmálastjórunum á svæðinu var sett á 
laggirnar svo og fagteymi skipað sérfræðingum frá hverju 
félagsþjónustusvæði.  Unnar voru starfsreglur fyrir þjónusturáðið og 
fagteymið.  Sveitarfélögin komu sér saman um að öll almenn þjónusta við 
fatlaða íbúa  skuli vera  á hendi hvers sveitarfélags, en það er lykilatriði í 
þeirri viðleitni að samþætta félagslega þjónustu við alla íbúa sem hennar 

þarfnast.  Samstarf er um sértæk úrræði s.s. dagþjónustu, skammtímavistun og sérhæfða 
búsetu.  
Með yfirfærslunni jukust umsvif fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar töluvert, enda um 
stóran málaflokk að ræða.  Alls fluttust yfir fimm starfseiningar,  þrjú búsetuúrræði, 
hæfingarstöðin og  Ragnarssel.  Starfsmenn sem fylgdu málaflokknum voru 48, en auk þess 
voru ráðnir á skrifstofu FFR tveir sérfræðingar af skrifstofu SMFR.   Fjárhagsleg velta á 
sviðinu jókst einnig um ca. 25% milli ára með yfirfærslunni. 
FFR hefur frá  upphafi lagt áherslu á samþættingu þjónustu við fatlað fólk að annarri 
félagslegri þjónustu.  Til að tryggja að því markmiði sé náð sem best, var skipað þverfaglegt 
teymi sérfræðinga af öllum deildum FFR.  Óhætt er að fullyrða að samþætting  hafi tekist vel, 
ef eitthvað er þá hefur málaflokkur fatlaðra fengið meira vægi, sem verður að teljast eðlilegt á 
meðan jafnvægi er náð.   
Búsetumál fatlaðs fólks hafa verið ofarlega á baugi og m.a.  gert samkomulag  við Brynju 
hússjóð ÖBÍ um byggingu nýs íbúðakjarna.  Því miður náðist ekki að hefja framkvæmdir við 
bygginguna á árinu 2011. 
 
Árinu 2011 verður ekki gerð skil án þess að komið sé inná það mikla atvinnuleysi sem er á 
Suðurnesjum.  Atvinnuúrræðum hefur ekki fjölgað og fleiri og fleiri ljúka bótarétti sínum hjá 
VMST.  Sumir þeirra  hafa ekki um annað að velja en leita eftir fjárhagsaðstoð 
sveitarfélagsins.  Sú þróun að fólk sé langdvölum á  fjárhagsaðstoð er vissulega áhyggjuefni 
og eykur líkur á  að varanleg fátækt verði til í samfélaginu okkar.  
 
Athyglisvert er að barnaverndarmálum hefur ekki fjölgað milli áranna 2010 og 2011, en á 
sama tíma eru þau mál sem koma til vinnslu mun þyngri en verið hefur.  Það sést best á því 
að á þessu ári fjölgaði málum sem fóru fyrir dómsstóla um 700% ef miðað er við árin frá 2002 
þegar breytingar  urðu á   barnaverndarlögum þannig að barnaverndarmálum sem ekki næst 
samvinna um er vísað til dómsstóla.   Í kjölfarið hefur fósturmálum fjölgað mun meira en árin 
á undan.  
 
Fjárhagsáætlun sviðsins fór töluvert framúr á  einstökum liðum vegna þeirra aðstæðna sem 
hér hafa verið nefndar.  Bæjaryfirvöld eru meðvituð um skyldur sínar í velferðarmálum og 
hafa sýnt skilning á því.  Það getur þó aldrei verið  óskastaða nokkurs stjórnanda að þurfa ár 
eftir ár að standa frammi fyrir slíku.  Óskastaðan hlýtur að vera jafnvægi í velferðarmálum 
sem og á öðrum sviðum mannlífsins.  
 
Mikil starfsmannavelta var hjá sviðinu á árinu, sem á sér nokkrar skýringar; Starfsmenn sem 
bjuggu á höfuðborgarsvæðinu völdu að spara sér aksturskostnað og fóru í störf nær 
heimilum sínum.  Einhverjir starfsmenn fóru til starfa hjá Virk starfsendurhæfingu, sem er nýr 
starfsvettvangur fyrir einstaklinga með menntun á sviði félagsvísinda, sér í lagi 
félagsráðgjafar.  Þá fékk Rannveig  Einarsdóttir, sem starfað hefur hjá FFR í tugi ára sem 
einn af yfirstjórnendum,  stöðu félagsmálastjóra í einu stærsta sveitarfélaginu á 
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höfuðborgarsvæðinu.   Vissulega er þetta jákvætt fyrir þá einstaklinga sem um ræðir og 
viðurkenning fyrir FFR hvað starfsmenn frá okkur ganga fyrir í störfum.  En á móti eykur þetta 
álagið á þá starfsmenn sem fyrir eru.  Störf í félagsþjónustu eru afar krefjandi og  
einkennandi fyrir hvað það tekur langan tíma að komast inn í þau svo vel sé.  Við höfum 
verið heppin með nýtt starfsfólk, en þó hefur komið í ljós að félagsráðgjafamenntunin er 
lykilatriði hvað varðar barnaverndarstarf.    
 
Starfsáætlun sviðsins fór fram að vanda, en að þessu sinni mun seinna en verið hefur.  Það 
kom einkum til af miklum breytingum í kjölfar yfirfærslu málefna fatlaðra.   Allir stjórnendur 
FFR komu að starfsáætlunarvinnunni og var mikil orka leist úr læðingi þá vinnuhelgi.   
 
Á árinu hafði Velferðarvakt ríkisstjórnar Íslands frumkvæði að því að koma á 
„Suðurnesjavakt“.  Var það gert í ljósi þeirrar sérstöðu sem er á Suðurnesjunum.  
Tilgangurinn var að ná saman að borðinu fulltrúum frá öllum sem koma að velferðarþjónustu 
á svæðinu, efla samstarf þeirra og aðgerðir.  Fulltrúi var skipaður frá Velferðarráðuneytinu til 
að stýra því starfi, en sérstakur  verkefnastjóri var einnig ráðin að verkefninu til að halda 
utanum það.   
 
Töluverð áhersla hefur verið lögð á endurhæfingarúrræði fyrir viðskiptavinir FFR.   Fjölsmiðja 
var stofnuð á Suðurnesjum í ársbyrjun.  Reykjanesbær var einn að stofnaðilum  og langflestir 
notendur koma af fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins.  Fjölsmiðjan er úrræði sem er komið til að 
vera, því þó atvinnuástandið batni, þá eru alltaf einstaklingar sem þarfnast endurhæfingar 
eins og þar er í boði.   Þá hefur starfsemin í Virkjun verið mjög öflug, en hún byggir að 
langmestu leiti á sjálfboðastörfum, sem er afar ánægjuleg þróun og blæs lífi í það jákvæða 
hugarfar sem fylgir slíkum störfum.  FFR nýtti sér sumarátak námsmanna og réði m.a. fjóra 
félagsráðgjafanema til starfa, sem kemur sér vel bæði fyrir sviðið, en ekki síður góð reynsla 
fyrir viðkomandi einstaklinga að kynnast störfum innan félagsþjónustunnar á námstímanum.  
 
Skipulag sviðsins var endurskoðað á árinu og er nú með eftirfarandi hætti: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Þegar árið 2011 er gert upp stendur uppúr  hvað starfsmannahópur sviðsins er sterkur og 
samhentur.  Þrátt fyrir mikla starfsmannaveltu og óhóflegt vinnuálag, er ekki neinn bilbug að 
finna á mannskapnum.  Við erum staðráðin í að standa af okkur þá ágjöf sem nú ríður yfir og 
koma enn sterkari undan þeim róðri.  Það er einlæg von undirritaðrar  að þjóðarskútan nái 
landi sem fyrst og við getum öll farið að uppskera árangur erfiðis okkar.  Það á jafnt við um 
starfsmenn sem og íbúa Reykjanesbæjar, ekki síst viðskiptavini FFR.   
 
 

Hjördís Árnadóttir, framkvæmdastjóri   

Fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar  

Framkvæmdastjóri 

Stofnanir Stoðdeild Ráðgjafadeild Barnavernd 
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Stjórnskipan 

 

Framkvæmdastjóri:     Hjördís Árnadóttir 
Staðgengill framkvæmdastjóra:  Hera Ósk Einarsdóttir 
Forstöðumaður barnaverndar:   María Gunnarsdóttir 
Forstöðumaður stoðdeildar:   Hera Ósk Einarsdóttir 
Forstöðumaður ráðgjafadeildar:  Sigríður Daníelsdóttir 
Forstöðumaður Dagdvalar:   Inga Lóa  Guðmundsdóttir 
Forstöðumaður Nesvalla :  Ása Eyjólfsdóttir 
Forstöðumaður  Bjargarinnar   Hafdís Guðmundsdóttir 
Forstöðumaður Hæfingarstöðvarinnar  Fanney St. Sigurðardóttir 
Forstöðumenn í búsetu fatlaðra  Þórdís Marteinsdóttir 
      Erna María Jensdóttir 
      Ólafur Garðar Rósinkarsson 
 
 
 

Skipurit FFR 
 
 

 
Frá hægri: Ása, Inga Lóa, Sigríður, Hera, Hjördís, Ólafur, María, Fanney, Þórdís og Hafdís.  Á myndina vantar Ernu Maríu. 

 

Nefndir og ráð 

Framkvæmdastjóri 

Barnavernd Stoðdeild Ráðgjafadeild Stofnanir 
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Barnaverndarnefnd 
 
Garðar Vilhjálmsson, formaður 
Helga Jóhanna Oddsdóttir 
Ólafur Grétar Gunnarsson 
Kristlaug Sigurðardóttir 
Álfheiður Jónsdóttir 
 
Varamenn: 
Svanlaug Jónsdóttir 
Halldór Leví Björnsson 
Árni Sigfússon 
Johan D. Jónsson 
Auður Sigurðardóttir 
 
Barnaverndarnefnd fundaði  15 sinnum á árinu.  
 

 
Fjölskyldu- og félagsmálaráð 
 
Ingigerður Sæmundsdóttir, formaður 
Björgvin Árnason 
Guðbjörg Á. Sigurðardóttir 
Jenný Þórkatla Magnúsdóttir 
Hannes Friðriksson 
 
Varamenn: 
Svanlaug Jónsdóttir 
Birgitta Jónsdóttir Klasen 
Anna Karlsdóttir Taylor 
Jóhanna Björk Pálmadóttir 
Íris Ósk Kristjánsdóttir 
 
Fjölskyldu- og félagsmálaráð hélt 10 fundi á árinu. 
 

 
Áfrýjunarnefnd fjölskyldu- og félagsmálaráðs 
       
Ingigerður Sæmundsdóttir 
Jenný Þórkatla Magnúsdóttir 
 
Áfrýjunarnefnd kom saman 10  sinnum á árinu 2011.   
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Sundurliðun útgjalda 

Þann  1. desember 2011  voru íbúar í Reykjanesbæ 13.971. Útgjöld til Fjölskyldu- og 
félagssviðs og málefna sem undir sviðið heyra námu kr. 923.461.000 sem svarar til kr. 
66.100.- á hvern íbúa sveitarfélagsins. 
 
Skrifstofa FFR 78.491.000 
Nefndir         2.938.000 

 Fjölskyldu- og félagsmálaráð 1.519.000 
 Barnaverndarnefnd 1.419.000 

Barnavernd    77.788.000 
 Tilsjón og persónuleg ráðgjöf 7.688.000 
 Stuðningsfjölskyldur og neyðarheimili 4.029.000 
 Baklandið – eftirskólaúrræði 3.451.000 
 Lög- og sérfræðikostnaður 7.537.000 
 Vistun og fóstur 46.112.000 
 Dagvist og tómstundir 8.971.000 

Fjárhagsaðstoð 166.594.000 
Húsaleigubætur 128.734.000 
Þjónusta við aldraða    136.180.000 

 Heimaþjónusta         41.560.000 
 Dagdvöl aldraðra -1.619.000 
 Dvalarheimili 17.200.000 
 Nesvellir þjónustumiðstöð 63.653.000 
 Mötuneyti  1.619.000 
 Félagsstarf 13.380.000 
 Ólafslundur 387. 000 

Félagsleg heimaþjónusta   18.672.000 
Þjónusta við fatlaða                                                                       283.035.000 

 Stjórnunarkostnaður 22. 745.000 
 Búseta fatlaðra 137.425.000 
 Björgin – geðræktarmiðstöð 16.038.000 
 Hæfingarstöðin 24.600.000 
 Liðveisla 20.900.000 
 Stuðningsfjölskyldur og frekari liðveisla 17.559.000 
 Skammtímavistun fatlaðra barna 27.942.000   
 Sumarúrræði fatlaðra barna (Ragnarssel) 10.021.000 
 Ferðaþjónusta 5.805.000 

Daggæsla barna      46.803.000 
 Niðurgreiðslur v/dagvistunar í heimahúsum 14.356.000 
 Sérstök niðurgr.v/dagvistunar í heimahúsum 497.000 
 Umönnunargreiðslur  31.950.000 

Styrkir og sér verkefni    12.615.000 
 Progress – innflytjendamál 5.115.000 
 Orlofssjóður húsmæðra 1.255.000 
 Niðurfelling fasteignagjalda 4.804.000 
 Manngildissjóður 565.000 
 Varasjóður húsnæðislána 876.000 

Verktökuþjónusta          -28.389.000
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Barnavernd  

 
 
Starfsmenn  
Forstöðumaður:   María Gunnarsdóttir 
Félagsráðgjafar:   María Rós Skúladóttir 

Þórdís Marteinsdóttir 
Ráðgjafar:   Guðrún Teitsdóttir 

Kolbrún N. Þorgilsdóttir 
Þroskaþjálfi:   Sigríður Á. Jónsdóttir 
María Gunnarsdóttir 

 
Rannveig Einarsdóttir og Elín Thelma Róbertsdóttir létu af störfum á 

árinu.  , Emilía Sigurðardóttir var í leyfi, Kolbrún N. Þorgilsdóttir leysti hana af.   Arndís 
Hálfdánardóttir fluttist til milli deilda hjá FFR.  María  Gunnarsdóttir tók   við stöðu 
forstöðumanns barnaverndar sumarið 2011 af Rannveigu Einarsdóttur.  Sigríður Á. Jónsdóttir 
fór í veikindaleyfi á árinu.    
 
Auk starfsmanna á skrifstofu barnaverndar voru ellefu tilsjónarmenn og tólf persónulegir 
ráðgjafar við störf í tímavinnu hjá barnavernd.  Á árinu voru átján stuðningsfjölskyldur 
starfandi fyrir barnavernd Reykjanesbæjar. Á árinu var einn mastersnemi í félagsráðgjöf í 
starfsnámi hjá FFR. 

 

Helstu verkefni og skipulag        
Barnavernd Reykjanesbæjar leggur áherslu á að veita foreldrum og börnum þeirra stuðning í 
samræmi við þarfir þeirra hverju sinni. Leitast er við að efla foreldra í uppeldishlutverki sínu 
svo þeir geti frekar mætt þörfum barna sinna og veitt þeim viðeigandi umönnun og öryggi. 
Barnavernd telur einnig mikilvægt að auka þátttöku barna við vinnslu mála og hefur því lagt 
aukna áherslu á að ræða við börnin og ná fram þeirra sjónarmiðum. 
 

Stuðningsúrræði  
Barnavernd Reykjanesbæjar veitir stuðningsúrræði samkvæmt barnaverndarlögum auk þess 
sem áhersla er lögð á að aðlaga  úrræði að þörfum hverju sinni.  Má þar nefna  Baklandið 
sem er stuðningsúrræði eftir skóla í heimilislegu umhverfi fyrir börn á aldrinum 10-15 ára.  
Baklandið var opnað  árið 2010 og hefur starfsemin verið í þróun síðan.  Einn fastur 
starfsmaður hefur verið í Baklandinu ásamt starfsmanni í tímavinnu og háskólanemum.  
Markmiðið með Baklandinu er að aðstoða börnin námslega, þjálfa þau í athöfnum daglegs 
lífs og efla félagsfærni þeirra og félagsleg tengsl.  Börnin eru alla jafnan allt skólaárið í 
Baklandinu.   Börn og foreldrar eru almennt ánægð með þjónustu Baklandsins  
 
Á árinu var stofnað úrræðið Ráðgjöf og stuðningur á heimili þar sem markmiðið er meðal 
annars að samþætta þjónustu inn á heimili.  Má þar nefna tilsjón, frekari liðveislu og 
félagslega þjónustu.  Ráðinn var fagmenntaður  starfsmaður til að halda utan um úrræðið. 
Úrræðið hefur verið í mótun á árinu og fjölskyldur sem hafa notið þess hafa almennt verið 
ánægðar.  

 
 
Annað  
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Einn starfsmaður hjá barnavernd Reykjanesbæjar er í stjórn Fagdeildar félagsráðgjafa í 
barnavernd.  
Einn starfsmaður lauk á árinu MA námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Starfsmaðurinn 
gerði rannsókn á stuðningsúrræðinu tilsjón í barnaverndarmálum.  
Á árinu var stofnað móttöku- og greiningarteymi þar sem farið er yfir allar tilkynningar og 
erinda sem berast barnavernd. Tveir starfsmenn barnaverndar sitja fundina sem haldnir eru 
vikulega. 
Á árinu voru félagsráðgjafar/ráðgjafar í barnavernd tengdir við ákveðin hverfi í Reykjanesbæ 
og er því sami félagsráðgjafinn/ráðgjafinn tengill við ákveðna skóla og leikskóla. Þessi leið 
hefur gefið góða raun þar sem samvinna við leikskóla og skóla hefur aukist.  
Á árinu var samstarf með lögreglu aukið með því að vera með vikulega fundi þar sem farið 
var yfir tilkynningar frá Lögreglunni á Suðurnesjum. 
Bakvaktir - Góð reynsla hefur verið af því bakvaktar-fyrirkomulagi sem er hjá barnavernd 
Reykjanesbæjar. Starfsmenn eru á bakvakt eina viku í einu á níu vikna fresti. Þetta veitir 
ákveðið öryggi hjá bæjarbúum og stofnunum þar sem hægt er að ná í starfsmann á bakvakt 
allan sólarhringinn.  Símtöl á bakvaktartíma voru 455 og útköll 40. 
Starfsmenn tóku þátt í Ljósanótt á árinu með því að skrifa grein í Víkurfréttum þar sem 
fjölskyldur voru hvattar til að vera saman á Ljósanótt og að virða útivistartíma barna. Auk 
þess voru starfsmenn í athvarfinu á Ljósanótt sem er samstarfsverkefni barnaverndar, 
Lögreglunnar á Suðurnesjum, FFGÍR og íþrótta- og tómstundasviði Reykjanesbæjar. 

Tilkynningar 
Árið 2011 fækkaði barnaverndartilkynningum úr 582 í 417. Að sama skapi fækkaði þeim 
börnum sem tilkynnt var um úr 368 í 259. Árinu 2011 var heildarfjöldi stelpna sem tilkynnt var 
um 108 en 148 strákar. Auk þess voru þrjár tilkynningar vegna þungaðra kvenna. Heildafjöldi 
barna og þungaðra kvenna, þar sem ákveðið var að hefja könnun á grundvelli 21. gr. 
barnaverndarlaga vegna tilkynninga, var 194 og þar af voru 133 nýjar kannanir á árinu. 
Heildarfjöldi barna og þungaðra kvenna þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun vegna 
tilkynninga var 65 og þar af voru 49 tilkynningar frá lögreglu. Í málum 70 barna og þungaðra 
kvenna, sem kannaðar voru, var ekki talin þörf á stuðningsúrræðum að könnun lokinni og 
mál þeirra lokað sem barnaverndarmál. 
 

Tilkynnendur  
Eins og sjá má á töflunni hér að neðan hefur verið töluverð fækkun á tilkynningum milli ára 
fyrir utan hjá ættingjum, leikskóla auk þess sem lítilleg fjölgun var á að barn tilkynnti sjálft.  
Þrátt fyrir að fækkun sé á tilkynningum þá er ekki hægt að yfirfæra það á að staða barna í 
Reykjanesbæ hafi batnað.  Þannig eru þau  mál sem eru til vinnslu þyngri, en einnig  er vitað 
að félagsleg/fjárhagsleg staða marga fjölskyldna í Reykjanesbæ er erfið.  Því er má velta fyrir 
sér hvort að samfélagið sé orðið umburðalyndari gagnvart vanrækslu og ofbeldi en áður 
vegna bágborinnar stöðu fjölskyldna.  
 
 

 

Helstu ástæður tilkynninga  
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Helstu ástæður tilkynninga eru vanræksla varðandi umsjón og eftirlit með börnum og afbrot 
barna.  Í töflunum  hér að neðan má sjá ástæður barnaverndartilkynninga og samanburð milli 
ára. Áhugavert er að sjá fækkun tilkynninga vegna vanrækslu á börnum er varðar umsjón og 
eftirlit, tilfinningalegu og líkamlegu ofbeldi og afbrotum barna en á sama tíma hefur orðið 
aukning á tilkynningum er varðar líkamlega og tilfinningalega vanrækslu, kynferðislegt ofbeldi 
og að barn beitir barn ofbeldi.  
 
Ástæða tilkynninga-vanræksla 
 

 

Ástæða tilkynninga-ofbeldi 
 

 

Ástæða tilkynninga-áhættuhegðun barns 
 

 

 
 
 
Ástæða tilkynninga-heilsa eða líf ófædds barns í hættu 
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Fjöldi mála 
Barnaverndarnefnd og starfsmenn hennar hafa velferð barna ávallt í fyrirrúmi og leggja 
áherslu á að vinna málin í góðri samvinnu við foreldra og börn. Auk þess að sníða úrræði 
eftir þeirra þörfum og að veita þjónustu sem miðar að því að efla foreldra í 
uppeldishlutverkinu. Ráðgjöf og stuðningur á heimili er úrræði þar sem markvist er verið að 
vinna með hæfni foreldra á heimili þeirra. Rannsóknir hafa sýnt þegar verið er að styrkja 
foreldra í uppeldishlutverkinu þá er best að gera það á eigin heimili því þar eru þeir öruggari 
og eiga því auðveldra með að yfirfæra leiðbeiningarnar á sitt umhverfi.  
 
 
Fjöldi barnaverndarmála 
 

 

 

Eins og sjá má á töflunni hér að ofan fækkaði barnaverndarmálum á árinu. Þrátt fyrir það var 
mikið álag á starfmönnum barnaverndar þar sem þyngd málanna var mikil og almennt meiri 
en árin á undan.  Í málum 13 barna óskaði barnaverndarnefnd eftir lögreglurannsókn á 
meintu refsiverðu broti gegni barni en árinu áður voru þau fimm. Þrjú börn fóru í greiningar- 
og meðferðarvistun á Stuðlum og eitt á langtímameðferðarheimili á vegum 
Barnaverndarstofu sem var það sama og á árinu 2010. Níu börn voru vistuð á neyðarheimili í 
Reykjanesbæ og sjö börn fóru á neyðarvistun á Stuðlum.  Tvö börn fóru í vistun utan heimilis 
með samþykki foreldra skv. 84. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 
Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar úrskurðaði á árinu um vistun tólf barna utan heimilis 
skv. 27. gr. bvl. en árið 2010 var um að ræða eitt barn. Mál átta barna var lagt fyrir dómstóla 
þar sem gerð var krafa fyrir dómi um vistun utan heimilis í allt að 12 mánuði skv. 28. gr. bvl. 
en árið áður var um að ræða eitt barn. Dómstólar staðfestu tillögur barnaverndarnefndar með 
úrskurði í málum fimm af átta börnum.  Grípa þurfti til neyðarráðstöfunar skv. 31. gr. bvl. 
vegna níu barna, en árið 2010 var 31.gr.  aðeins beitt einu sinni.  Í lok árs 2011 var málum 
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163 barns lokið en mál 118  barna enn í vinnslu. Málum sjö barna var vísað til annarra 
barnaverndarnefnda og þrem málum lokið vegna þungaðra kvenna. Alls voru mál 26 barna 
lögð fyrir barnaverndarnefnd á árinu.  

Fósturmál 
Í lok ársins 2011 voru 28 börn í fóstri á vegum barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar, þar af 
þrettán í tímabundnu fóstri, þrettán í varanlegu fóstri og tvö í styrktu fóstri.  Á árinu fóru tólf 
börn í tímabundið fóstur, eitt í varanlegt fóstur og tvö börn í styrkt fóstur.  Barnaverndarnefnd 
Reykjanesbæjar úrskurðaði um umgengni vegna eins barns sem var í fóstri á árinu 2011.  

Umsagnarmál  
Fimm beiðnir bárust um gerð umsagna í umgengnisdeilumálum. Þrjár beiðnir bárust um 
umsagnir í ættleiðingamálum vegna barna erlendis frá og ein beiðni er varðaði ættleiðingu 
stjúpbarns. Ein beiðni barst vegna umsagnar í forsjármáli og sjö umsóknir bárust vegna óska 
fólks um  að gerast fósturforeldrar. Allar umsagnir eru lagðar fyrir barnaverndarnefnd til 
staðfestingar. Umsagnarbeiðnir berast frá sýslumönnum og/eða dómsmálaráðuneyti og 
Barnaverndarstofu.   Fjöldi umsagna margfaldaðist á árinu. 
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Stoðdeild 

 
Starfsmenn 
Forstöðumaður:  Hera Ósk Einarsdóttir 
Þroskaþjálfi:  Hrefna Höskuldsdóttir 
Ráðgjafar:  Rúnar Már Sigurvinsson 
   Haukur Hilmarsson 
Húsnæðisfulltrúi: Sigurbjörg Gísladóttir 
Verkefnastjórnun: Iðunn Ingólfsdóttir 

Hera Ósk Einarsdóttir 

 
Kristbjörg Leifsdóttir lét af starfi forstöðumanns stoðdeildar á árinu.  Hera Ósk Einarsdóttir tók 
við starfi forstöðumanns sumarið 2011.   Elfa Hrund Guttormsdóttir og Hafdís 
Guðmundsdóttir félagsráðgjafar létu af störfum á árinu.   
 

Helstu verkefni og skipulag        
Stoðdeild fjölskyldu-og félagsþjónustu Reykjanesbæjar leggur áherslu á að veita  félagslega 
ráðgjöf á sviði félagslegrar þjónustu, veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindi 
og veita stuðning við að sækja þau, hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, 
virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar. Hlutverk stoðdeildar er 
jafnframt að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð 
sér og sínum farborða án aðstoðar. Sérstakur gaumur er gefinn fjárhagslegum og 
félagslegum aðstæðum barnafjölskyldna m.t.t. þarfa barna til þátttöku í  þroskavænlegu 
félags-og tómstundastarfi.   

Fjárhagsaðstoð 
Fjárhagsaðstoð er veitt skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og reglum 
um fjárhagsaðstoð sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar setur. Samkvæmt gildandi reglum eiga 
þeir einir rétt á fjárhagsaðstoð sem eru með lögheimili í Reykjanesbæ og hafa tekjur undir 
viðmiðunarmörkum skv. reglum Reykjanesbæjar. 
Fjárhagsaðstoð á árinu 2011 var  allt að 118,312 kr. á mánuði til einstaklinga og einstæðra 
foreldra og 189,299 kr. til hjóna eða sambúðarfólks. Aðstoðin er óháð barnafjölda, þar sem 
tekjur vegna barna eru ekki dregnar frá við útreikning fjárhagsaðstoðar. Reiknað er með að 
tekjur vegna barna þ.e. meðlög, barnalífeyrir, mæðralaun og  barnabætur mæti kostnaði 
vegna barna. Hins vegar er heimild til að veita tekjulágum foreldrum sérstaka fjárhagsaðstoð. 
Um er að ræða aðstoð við að greiða útgjöld vegna barna t.a.m. daggæslu, tómstundir, 
skólamáltíðir o.fl.  Alls fengu 37  foreldrar sérstaka fjárhagsaðstoð á árinu.    
        

 

                                                                                                                               
Alls fengu 409 einstaklingar og fjölskyldur fjárhagsaðstoð hjá Reykjanesbæ árið 2011 en það 
er 23%  aukning  frá fyrra ári.  Mikil breyting hefur átt sér stað hvað tímalengd 
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fjárhagsaðstoðar varðar.  Frá 2009 hefur orðið 66 % aukning  í hópi einstaklinga og 
fjölskyldna sem fá fjárhagsaðstoð í sjö  mánuði eða lengur, en aukningin í hópi þeirra sem fá 
fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða skemur er 13%.   Aðeins fækkar þó í hópi þeirra sem fengu  
aðstoð í 12 mánuði milli ára 2010 og 2011. 
 

 
Útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar árið 2011 hækkuðu  um 50% frá árinu 2010.  

Fundir áfrýjunarnefndar  
Starfsmenn stoðþjónustu FFR hafa heimild í umboði Fjölskyldu- og félagsmálaráðs að 
afgreiða öll mál er falla undir grunnfjárhagsaðstoð.  Umsóknir eru afgreiddar á vikulegum 
afgreiðslufundum. Þau mál sem ekki falla undir grunnfjárhagsaðstoð eru afgreidd á fundum 
áfrýjunarnefndar en hún er skipuð tveimur fulltrúum úr Fjölskyldu- og félagsmálaráði ásamt 
starfsmönnum stoðdeildar sem sinna fjárhagsaðstoð.  Viðskiptavinum gefst einnig kostur 
á að vísa niðurstöðum afgreiðslufundar til áfrýjunarnefndar.  Til áfrýjunarnefndar bárust alls 
37 umsóknir á árinu 2011.   

 

Húsnæðismál 
 
Félagslegt leiguhúsnæði 
Félagslegar leiguíbúðir eru ætlaðar einstaklingum og fjölskyldum sem ekki hafa tök á öðrum 
úrræðum vegna lágra tekna, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. 
Félagslegar leiguíbúðir eru fyrir unga sem aldna. Á árinu 2011 komu 46  félagslegar 
leiguíbúðir til úthlutunar.  Alls fengu 48  úthlutað íbúð en 2  afþökkuðu. Í fimm  tilvikum var um 
tilfærslu innan kerfis að ræða. Fjórar íbúðir fyrir aldraða voru til úthlutunar á árinu 2011.  
 

Skipting félagslegs húsnæðis árið 2011 Fjöldi 

Félagslegar leiguíbúðir 150 

Félagslegar leiguíbúðir aldraðra 54 

Leiguíbúðir aldraðra 15% hlutdeildareign 19 

Kaupleiguíbúðir aldraðra 30% hlutdeildareign 20 
 

 
 
Húsaleigubætur 
Einstaklingar sem eru undir viðmiðunarreglum um tekju- og eignamörk og leigja 
íbúðarhúsnæði til búsetu geta skv. lögum fengið greiddar húsaleigubætur. Skilyrði greiðslu 
húsaleigubóta er að húsaleigusamningur um viðkomandi húsnæði sé a.m.k. til sex mánaða, 
að honum hafi verið þinglýst og að viðkomandi sé með lögheimili í sveitarfélaginu. 
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Námsmenn eru undanþegnir skilyrði um lögheimili.  Árið 2011 fengu 1497  einstaklingar og 
fjölskyldur húsaleigubætur. 
 

 
 

Sálfræðiaðstoð 
Árið 2006 var ráðinn sálfræðingur til verktakavinnu hjá stoðþjónustu FFR í fjóra tíma á viku. 
Tilgangurinn var að koma til móts við þann hóp sem hefur í gegnum árin sótt um aðstoð við 
að greiða sálfræðikostnað sökum lágra tekna og veikinda. Mikil eftirspurn er eftir 
sálfræðiaðstoð og fengu 50 einstaklingar samþykkta sálfræðiaðstoð árið 2011.   

Dagforeldrar 
Dagforeldrar eru sjálfstætt starfandi verktakar. Hlutverk FFR er að veita leyfi fyrir slíkum 
rekstri og hafa eftirlit með honum. Leyfisveitingar til daggæslu í heimahúsum eru samkvæmt 
reglugerð félagsmálaráðuneytisins nr. 907/2005. 
Í desember 2011 voru nítján dagforeldrar starfandi í Reykjanesbæ. Samtals voru 84 börn í 
gæslu hjá dagforeldrar þann 1. desember 2011.  Tæp 60 %  dagforeldra í Reykjanesbæ er 
reynslumikill hópur og hefur starfað í 10 ár eða lengur sem dagforeldrar .  

Umönnunargreiðslur 
Haustið 2006 hófust umönnunargreiðslur til foreldra að loknu fæðingarorlofi.  
Umönnunargreiðslur þarf að sækja um mánaðarlega og geta þær varað til fimmtán mánaða  
aldurs barns. Tilgangurinn með umönnunargreiðslunum er að gefa fjölskyldum aukna 
möguleika á samvistum á mikilvægu þroskaskeiði barnsins.   
Breytingar voru gerðar á reglunum í janúar 2011 og  frá þeim tíma hafa 
umönnunargreiðslurnar verið tvískiptar. Umönnunargreiðslur er annars vegar frá því að 
fæðingarorlofi lýkur og þar til barn verður 15 mánaða. Frá 16 mánaða aldri barns taka við 
niðurgreiðslur til foreldra sem nota þjónustu dagforeldra í heimahúsum við  umönnun barna 
sinna og er sú niðurgreiðsla veitt til 2ja ára aldurs barns.  
Greiðslur eru 25.000.kr. á mánuði en til þess að öðlast rétt á umönnunargreiðslum þurfa 
foreldrar að sækja tveggja kvölda kynningu á vegum Reykjanesbæjar. Markmið kynninganna 
er að foreldrar fái fræðslu varðandi uppeldi barna, grundvallaratriði í þroska barna og 
upplýsingar um þá þjónustu sem barnafjölskyldum býðst í Reykjanesbæ.   
Árið 2011 fengu að meðaltal 106 foreldrar greiddar umönnunargreiðslur í hverjum mánuði  
og að meðaltali 54 foreldrar greiddar niðurgreiðslur vegna dagforeldra í hverjum mánuði. 
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Fjölmenningarmál 
Í Reykjanesbæ voru 1. janúar 2011 samtals 13.971 íbúar frá 63þjóðlöndum skráðir í 
íbúaskrá.  Erlendir ríkisborgara eru um  8,0% íbúa sveitarfélagsins  og hefur fækkað aðeins 
milli ára.  Tæp 70% þeirra eru  með pólskt ríkisfang. Næstfjölmennustu erlendur 
ríkisborgararnir  eru frá Litháen, Kína, Taílandi og Bandaríkjunum.  
Reykjanesbær hefur á að skipa þverfaglegum stýrihóp sem heldur utan  um 
fjölmenningarmálin hjá sveitarfélaginu. Stýrihópurinn hefur  það hlutverk að fylgja eftir 
fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar með það að markmiði að skapa jákvætt  
fjölmenningarsamfélag, með gagnkvæmri aðlögun íbúa og vinna gegn fordómum.   Öll svið 
Reykjanesbæjar  vinna  sameiginlega að því að fylgja fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar 
eftir, hvert á sínu sviði.   
Á árinu 2011 tók Reykjanesbær þátt í samstarfsverkefninu The Path to Equality: Promoting 
Diversity and  Breaking Down Stereotypes in Iceland.  Verkefnið var styrkt af Progress og  
umsjónaraðili þess á Íslandi Mannréttindaskrifstofa Íslands.  Meðal þeirra sem tóku þátt í 
verkefninu fyrir utan fjölskyldu-og félagsþjónustu Reykjanesbæjar voru  
Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkur, Þroskahjálp, Fjölmennt, Kvenréttindaskrifstofa Íslands, 
Samtökin ´78 og Rauði Kross Íslands. Stýrihópurinn um fjölmenningarmál skipaði 
verkefnastjórn með verkefninu í Reykjanesbæ. Meðal verkefna var útgáfa fréttabréfa á 
nokkrum tungumálum auk íslensku, skipulag og umsjón með fjölmenningardeginum í 
Reykjanesbæ, ungmennaverkefni um mannréttindamál, könnun á viðhorfum 
grunnskólanema til innflytjenda og líðan innflytjenda á sama aldri í grunnskólunum. Fræðsla 
fyrir starfsmenn sveitarfélagsins m.a. fræðsla um fjölmenningarlega kennsluhætti fyrir 
umsjónarkennara í grunnskólum Reykjanesbæjar sem Hulda Karen Daníelsdóttir leiddi.  
Fjölskyldu og félagsþjónusta Reykjanesbæjar leggur áherslu á að íbúar af erlendum uppruna 
sé gefinn kostur á íslenskunámi við hæfi og þeir hvattir til að læra íslensku, en túlkaþjónusta 
og þýðingar séu nýttar eftir þörfum til að tryggja gagnkvæman skilning og tryggja 
upplýsingamiðlun.  
Reykjanesbær á fulltrúa í Teymi um málefni innflytjenda. Hlutverk teymisins er að miðla 
upplýsingum um málefni innflytjenda, vera samráðsvettvangur þeirra sem vinna í 
málaflokknum, vinna markvisst gegn fordómum og vekja athygli á málaflokknum og stöðu 
innflytjenda hér á landi.  
 

Hælisleitendur 
Fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar þjónustar hælisleitendur meðan mál þeirra eru til 
afgreiðslu hjá íslenskum stjórnvöldum skv. samningi við Útlendingastofnun frá árinu 2004. 
Hlutverk fjölskyldu-og félagssviðs Reykjanesbæjar er að útvega hælisleitendum húsnæði og 
fæði, aðstoð vegna læknis-og lyfjakostnaðar og annarrar sérfræðiþjónustu eftir þörfum. 
Hælisleitendur hafa aðgang að íslenskukennslu, bókasafni Reykjanesbær og þeirri þjónustu 
sem þar stendur til boða, sundmiðstöðinni, listasöfnum í Reykjanesbæ og strætó svo eitthvað 
sé nefnt.  
Börn hælisleitenda njóta menntunar í leik- grunn- og framhaldsskólum, allt eftir því hvað við á 
meðan mál fjölskyldunnar eru í vinnslu hjá Útlendingastofnun eða í kæruferli hjá 
Innanríkisráðuneytinu.  
Fjölskyldu-og félagssvið tók á móti 70 einstaklingum frá 26 ríkjum í hælisleit á árinu 2011, 51 
karlmanni, 10 konum og 7 börnum, auk þess sem 2 börn fæddust á Íslandi meðan mál 
foreldra þess var til meðferðar hjá Útlendingastofnun. Aukningin er 84% milli áranna 2010 og 
2011 og er fjölgunin yfir 100% í hópi karlmanna, um 66% meðal kvenna en mun minni í hópi 
barna hælisleitanda.  Flestir umsækjenda voru frá Alsír, Georgíu og Írak .  
 
Helstu samstarfsaðilar í málefnum hælisleitenda eru Útlendingastofnun, embætti 
Ríkislögreglustjóra, Lögreglan á Suðurnesjum og í Reykjavík, Rauði kross Íslands, 
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Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Miðstöð símenntunar og ýmsar þjónustustofnanir og fyrirtæki 
í Reykjanesbæ. 

 
Forvarnir 
Í  Reykjanesbæ starfar  þverfaglegur forvarnarhópur,  SAMTAKA-hópur um málefni barna og 
unglinga.  Hlutverk hópsins  er að fyrirbyggja og taka á þeim vandamálum sem upp koma 
hverju sinni,  fylgjast með og þróa nýjungar varðandi úrræði  eftir þörfum á hverjum tíma og 
veita stofnunum og félagasamtökum stuðning við  að bæta umhverfi  og aðbúnað barna og 
ungmenna í Reykjanesbæ.  
Til  að ná sem bestum árangri í forvörnum er mikilvægt að leggja áherslu á   gagnadrifna 
forvarnavinnu  sem byggir á samstarfi milli rannsóknarfólks, stefnumótunaraðila og fólks á 
vettvangi,   til að geta sem best mætt þeim þörfum sem skapast í nærsamfélaginu á hverjum 
tíma.   Til að undirstrika mikilvægi gagnadrifinnar forvarnarvinnu gerðu Reykjanesbæjar  og  
Rannsóknir og greining ehf.  með sér samning á árinu 2010 samkomulag  um áframhaldandi 
rannsóknir á högum og líðan ungs fólks í Reykjanesbæ fyrir tímabilið 2010 – 2014 og nýtir 
SAMTAKA-hópurinn m.a. niðurstöður þeirra rannsókna í starfi sínu.   
Fjölskyldu-og félagsþjónusta Reykjanesbæjar styður einnig við forvarnarverkefnið Lund, sem 
er úrræði í heimabyggð fyrir einstaklinga og fjölskyldur með áfengis-og vímuefnavanda. Um 
er að ræða samstarfsverkefni Lundar,  SÁÁ og Reykjanesbæjar um að bjóða upp á í 
heimabyggð ráðgjöf, hópastarf og foreldrafræðslu í samstarfi við SÁÁ. 
Fjölskyldu-og félagsþjónusta Reykjanesbæjar heldur einnig utan um verkefni Velferðavaktar 
Reykjanesbæjar, en hlutverk vaktarinnar er að fylgjast með og meta áhrif efnahagshrunsins 
2008 og eftirstöðva  hennar á börn og barnafjölskyldur í Reykjanesbæ  og koma með tillögur 
til úrbóta ef þurfa þykir. Fjölskyldu-og félagsþjónustan á einnig fulltrúa í Velferðarvakt 
Suðurnesja sem er hluti af velferðarvakt Velferðaráðuneytisins.  
Samstarfsaðilar í forvörnum eru fjölmargir og verða þeir ekki taldir upp hér en er öllum 
þökkuð samvinnan á árinu því  án  samstarfs  og samvinnu er ekki hægt að ná þeim árangri 
í forvörnum sem stefnt er að á hverjum tíma.  
 

Jafnréttismál 
Jafnréttismál eru vistuð hjá FFR. Unnið er samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla og er markmiðið að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 
kvenna og karla. Fylgst er með umræðu um jafnréttismál og landsfundur jafnréttisnefnda 
sóttur. 
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Ráðgjafadeild 

 
Starfsmenn 
Forstöðumaður:  Sigríður Daníelsdóttir 
Félagsráðgjafi:  Arndís Hálfdánardóttir 
Þroskaþjálfar:  Sigríður Ágústa Jónsdóttir 
   Hrefna Höskuldsdóttir 
Ráðgjafi:  Inga Rós Sigurðardóttir 
 
 
Sigríður Daníelsdóttir  

 
Helstu verkefni og skipulag 

 

Ráðgjöf og viðtöl við einstaklinga og fjölskyldur 
Ráðgjafardeild sinnir ráðgjöf við einstaklinga og fjölskyldur sem leita þjónustu til FFR.  
Ráðgjafardeildin varð til þegar skipulagsbreytingar urðu hjá félagsþjónustunni í ágúst 2011, 
áður féllu ráðgjafarmál undir Stoðdeild.  
Ráðgjöfin er margháttuð og getur t.d. verið vegna endurhæfingar, fjármála, húsnæðis,  
ýmissa réttindamála, málefna fatlaðs fólks og fleira.  
Ráðgjafardeildin er  í miklum samskiptum við aðra þjónustuaðila eins og grunn- og leikskóla, 
heilbrigðisstofnanir,  Tryggingastofnun ríkisins, Vinnumálastofnun og fleiri.  
Endurnýjun eða umsóknir um endurhæfingarlífeyri  er stór hluti af þeirri ráðgjöf sem fram fer 
hjá  deildinni. Þá aðstoðar deildin fólk í tengslum við ýmis atvinnu- og menntunartengd 
úrræði. 
Einnig má nefna Grettistak sem er endurhæfingarúrræði fyrir óvirka vímuefnaneytendur og er 
samstarfsverkefni  milli Tryggingastofnunar ríkisins og sveitarfélaga. Þeir einstaklingar sem 
uppfylla skilyrði  Grettistaksins fara á endurhæfingarlífeyri hjá T.R. á meðan endurhæfingin 
varir.  
Á árinu 2011 fékk Ráðgjafardeildin  uþb. 130 mál til umfjöllunar og afgreiðslu  á mánuði.   
Um 70 einstaklingar koma í viðtöl mánaðarlega.  

 

Þjónusta við fatlað fólk 
Málefni fatlaðs fólks fluttust frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011 og bera sveitarfélög því nú 
ábyrgð á allri þjónustu við þann hóp.  
Fatlað fólk nýtur allrar almennar þjónustu sem Reykjanesbær veitir. Auk þess er í boði ýmis 
sértæk þjónusta í samræmi við lög um málefni fatlaðs fólks  nr.59/1992 sem miða að því að 
tryggja fötluðu fólki jafnrétti og skapa þeim skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. 

 
Búsetuþjónusta 
Í Reykjanesbæ eru 3 heimili fatlaðs fólks (sambýli) þar sem veitt er sólarhringsþjónusta. Á 
þessum heimilum búa alls 15 einstaklingar, 4 konur og 11 karlar á aldrinum 21 árs – 60 ára. 
Starfsmenn voru 34 í 20,1 stöðugildum. 

 
 
Frekari liðveisla 
Fatlað fólk sem býr sjálfstætt fær stuðning og aðstoð á heimilum sínum eftir þörfum hverju 
sinni. Á árinu 2011 fengu 12 einstaklingar  frekari liðveislu  3 konur og 9 karlar.   
Starfsmenn voru 5 í 1,4 stöðugildum. 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1551808991023.2080681.1109093418&type=1
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Félagsleg liðveisla 
Fatlaðir einstaklingar á aldrinum 6  – 67 ára eiga kost á liðveislu.  Með liðveislu er átt við 
persónulegan stuðning og aðstoð sem einkum miðar að því að rjúfa félagslega einangrun.  
Á árinu 2011 fengu 57 einstaklingar liðveislu,  21 kona og 36 karlar.  Á hverjum tíma eru um 
30 einstaklingar við tímavinnustörf sem liðveitendur.    

 
Stuðningsfjölskyldur 
Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að taka fatlað barn í umsjá sína í skamman tíma í þeim 
tilgangi að létta álagi af fjölskyldu barnsins og veita því tilbreytingu. Stuðningsfjölskyldan 
hefur barnið í umsjón sinni að jafnaði tvo sólarhringa í mánuði. Dvöl hjá stuðningsfjölskyldu 
er samningsbundin til ákveðins tíma. 
Á árinu 2011 voru 34 börn hjá stuðningsfjölskyldu í samtals 733 sólarhringa. 

 
Skammtímavistun 
Markmið skammtímavistunar er að bjóða upp á tímabundna dvöl til að létta álagi af 
fjölskyldum og veita börnunum/ungmennunum sjálfum tilbreytingu.  Þessi þjónusta stuðlar að 
því að börnin/ungmennin geti búið sem lengst í foreldrahúsum. Lengd dvalartíma er breytileg 
eftir fötlun og aðstæðum hverju sinni en algengt er að hann sé 2- 4 sólarhringar í 
mánuði.Skammtímavistun fyrir Suðurnesin er staðsett að Heiðarholti 14- 16 í Garði. 
Á árinu 2011 nutu 26 einstaklingar úr Reykjanesbæ skammtímavistunar. 

 
Ferðaþjónusta fatlaðra 
Reykjanesbær veitir ferðaþjónustu  í samræmi við lög nr. 59/1992 um málefni fatlaðra. Einnig 
hefur Reykjanesbær í samræmi við reglur sveitarfélagsins sinnt ferðaþjónustu fyrir aldraða 
en sú þjónusta er ekki lögbundin.  
Ferðaþjónusta er ætluð þeim sem ekki geta nýtt sér almenningssamgöngur. Aldraðir 
einstaklingar geta sótt um ferðaþjónustu að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.   Þjónustan er 
einstaklingsbundin og sniðin að þörfum hvers og eins.  Ferðaþjónusta er gjaldskyld og 
kostaði hver ferð kr.250.-  á árinu 2011.  
Alls voru það 35 einstaklingar sem nýttu sér þjónustuna árið 2011. Sækja þarf sérstaklega 
um ferðaþjónustu sem er samþykkt til ákveðins tíma í senn. 

 

Dagþjónusta 
 

Hæfingarstöð 
Markmið hæfingar er að auka hæfni fatlaðs fólks til starfa og að taka þátt í daglegu lífi. Í 
hæfingu eru þjónustunotendur búnir undir að takast á við viðfangsefni utan heimilis sem og 
störf á almennum vinnumarkaði eða í verndaðri vinnu eftir því sem við á. 
Á árinu 2011 voru 24 notendur á Hæfingarstöðinni og 10 starfsmenn í 7 stöðugildum. 
 

Björgin (Sjá nánar undir stofnanir) 

 

Umönnunargreiðslur vegna fatlaðra- og langveikra barna 
Umönnunargreiðslur er fjárhagsleg aðstoð sem Tryggingastofnun ríkisins veitir til foreldra 
sem eiga börn sem glíma við fötlun eða alvarleg veikindi.  Þessi aðstoð er veitt  þegar 
umönnun er krefjandi og kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu, meðferðar og þjálfunar er 
orðinn umtalsverður og tilfinnanlegur fyrir foreldra. 
Á árinu 2011 fengu foreldrar 77 fatlaðra barna í Reykjanesbæ umönnunargreiðslur frá T.R.    
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Foreldrar 19 barna sem glíma við alvarleg veikindi fengu umönnunargreiðslur.   
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Stofnanir  

 

Nesvellir   
 

Öll þjónusta við aldraða íbúa Reykjanesbæjar er staðsett á Nesvöllum. Áhersla er lögð á 
samfellu í þjónustu.  
 

Félagsleg heimaþjónusta 
Félagsleg heimaþjónusta er veitt skv. lögum um málefni aldraðra, þar sem kveðið er á um að 
öldruðum skuli gert kleift að búa eins lengi á eigin  heimili og unnt er. Þjónustan er 
einstaklingsmiðuð og þjónustuþörfin ræðst af aðstæðum í hverju einstöku tilviki. 
Starfsfólk heimaþjónustu leitast við að mæta persónulegum þörfum og veita félagslegan 
stuðning sem er ekki síður mikilvægur en aðstoð við heimilishald.  
Í félagslegri heimaþjónustu felst aðstoð við heimilishald, heimsending matar, 
heimsóknarþjónusta,  félagsleg ráðgjöf og stuðningur. 
 

Starfsmenn 
 
Forstöðumaður heimaþjónustu:  Ása Eyjólfsdóttir 
Starfsmaður heimaþjónustu á skrifstofu: Eygló Alexandersdóttir 
 
 
 
 
Ása Eyjólfsdóttir 

 
Starfsmenn heimaþjónustu: Aðalborg H. Sigurjónsdóttir Lísa Dóra Sigurðardóttir  

Aneta Sac Medic  Magnea Grétarsdóttir 
Anita M. Johannessen   Orasa Somyong 
Ágústa Sigríður Gunnarsd. Sigríður Guðrún Jónsdóttir 
Borghildur Gunnlaugsdóttir Sara Rós Kristinsdóttir 
Borghildur Guðmundsdóttir Sigurlaug K. Gunnarsdóttir 
Hrafnhildur Sverrisdóttir  Sigurrós Friðbjarnardóttir 
Ingibjörg Þorláksdóttir  Sólrún B. Eiríksdóttir 
Jóhanna Hafsteinsdóttir Stefanía Diljá Reynisdóttir 
Kolbrún Svala Júlíusdóttir Þóranna Guðlaugsdóttir  
   

Helstu verkefni 
 
Heimilishjálp 
Alls nutu 277  aldraðir einstaklingar á 230 heimilum heimaþjónustu á árinu 2011. Alls fengu 
73 einstaklingar með örorku og/eða fötlun á 35 heimilum heimilishjálp, þá  nutu  58 heimili 
heimilishjálpar af öðrum ástæðum s.s. vegna tímabundinna eða langvarandi veikinda, í 
tengslum við barnaverndarafskipti ofl.  
 

Heimsóknarþjónusta/aðdrættir 
Markmið heimsóknarþjónustu er að koma í veg fyrir félagslega einangrun.  Veitt er 
heimsóknarþjónusta bæði fyrir aldraða og öryrkja. Í þjónustuúrræðinu felast tíðar en stuttar 
heimsóknir.  Þá er einnig boðið upp á fara með viðkomandi í verslanir og til að sækja aðra 
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þjónustu. Farið er á heimili viðkomandi  einu til fjórum sinnum í viku. Árið 2011 nutu 52 
einstaklingar heimsóknarþjónustu eða aðstoðar við aðdrætti og 10 einstaklingar þjónustu í 
formi innlits síðdegis og um helgar. 
 

Heimsendur matur  
Heimsendur matur er í boði í hádegi alla virka daga til þeirra sem ekki geta sjálfir séð um 
matseld og geta ekki nýtt sér mötuneytið á Nesvöllum. Á árinu fengu 85 einstaklingar 
heimsendan mat, 72 aldraðir og 13 öryrkjar. Maturinn var keyptur af Menu og seldur 
viðskiptavinum á kostnaðarverði.  Reykjanesbær leggur til aksturinn notendum að 
kostnaðarlausu. 
 

Mötuneyti 
Á Nesvöllum er starfrækt mötuneyti í hádeginu virka daga fyrir þá sem vilja njóta 
félagsskapar og eiga erfitt með matseld. Þjónustan er liður í því að gera einstaklingum kleift 
að búa sem lengst  heima og að rjúfa félagslega einangrun. Mikil aukning hefur orðið á 
nýtingu mötuneytisins.  
Menu veitingar sjá um rekstur mötuneytisins  á Nesvöllum. 
 

Tómstundastarf  
 
Starfsmenn  
Deildarstjóri:   Guðbjörg Marteinsdóttir 
Aðrir starfsmenn:   Sigrún Einarsdóttir 

 Soffía Aðalsteinsdóttir 
     Eygló Alexandersdóttir  
 
Um áramótin 2010/2011 fluttist tómstundastarf fyrir eldri borgara á Nesvöllum frá íþrótta- og 
tómstundasviði til fjölskyldu- og félagssviðs. Önnur tómstundaiðja fyrir eldri borgara sem ekki 
fer fram á Nesvöllum er áfram hjá íþrótta- og tómstundasviði. 
Tómstundastarf á Nesvöllum einkennist af fjölbreytni með það að markmiði að koma til móts 
við sem flesta. Það sem í boði var á árinu 2011 var; handavinna, bingó, ýmis konar námskeið 
í gleri, leir postulíni o.fl.  
Á eftirfarandi mynd  má sjá komur á einstaka viðburði hjá tómstundastarfinu árið 2011 
 

 

1146 

1738 

134 

133 195 

88 43 27 

Handavinna 

Bingó 

Glerklúbbur 

Glernámskeið 

Postulín 

Leirklúbbur 

Leirnámskeið 

Silki 
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Einnig voru í boði námskeið þar sem utanaðkomandi leiðbeinandi var fenginn voru það t.a.m. 
námskeið í myndlist, útskurði, og perlum.  
 
Eygló Alexandersdóttir hefur séð um hreyfingu fyrir eldri borgara á Nesvöllum. Þar er að 
finna fjölbreytta dagskrá og hefur aðsókn verið góð. Það  sem í boði er almenn leikfimi, 
dansleikfimi og boltaleikfimi.  
Á myndinni hér að neðan má sjá komur í tíma sem í boði eru 

 

Samstarf við FEBS 
Mikið og gott samstarf hefur verið milli starfsfólks FFR á Nesvöllum og Félags eldri borgara á 
Suðurnesjum (FEBS). FEBS hefur lagt sitt að mörkum til uppbyggingar félagsstarfs á 
Nesvöllum. Fastir viðburðir á vegum FEBS eru bingó, félagsvist, tölvuklúbbur o.fl. Þá hefur 
FEBS einnig styrkt ferðir sem farnar hafa verið á vegum FFR fyrir eldri borgara og lagt 
starfseminni lið með ýmsum hætti.   Saman hafa starfsmenn FFR og FEBS staðið að léttum 
föstudögum yfir vetrarmánuðina, þar sem leitað er samstarfs við hina ýmsu aðila á svæðinu 
varðandi menningarlegar uppákomur. 
 
 
 

Dagdvöl aldraðra 
 
Reykjanesbær hefur leyfir til reksturs 26  dagvistar fyrir aldraða, 15 almenn og 11 fyrir 
minnissjúka.  Deild fyrir minnissjúka er í Selinu við Vallarbraut sem er á Nesvallarsvæðinu.  
Sama  yfirstjórn er á báðum stöðum.  Dagdvöl er liður í að gera öldruðum kleift að búa sem 
lengst heima.  Dvalartími getur verið frá einum og upp í fimm daga í viku.   

 

Starfsmenn 
 
Forstöðumaður:   Inga Lóa Guðmundsdóttir 
Deildastjóri á Nesvöllum: Jónína Skarphéðinsdóttir 
Deildastjóri í Selinu:  Sigrún Sigurðardóttir 
 
 
 
Inga Lóa Guðmundsdóttir 
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Aðrir starfsmenn: Arnar Ingi Halldórsson Hrafnhildur 
Jónsdóttir 

      Árni Ragnarsson  Jóhanna Grétarsdóttir 
Brynja Hjaltadóttir  Rósa Kristín Grétarsdóttir 
Erla Hildur Jónsdóttir Súsanna Poulsen 

      Hildur Guðrún Hákonardóttir  
 

 
Helstu verkefni 
Lagt er upp með heimilislegt og notalegt umhverfi á báðum deildum.  Jafnframt er leitast við 
að viðhalda sjálfstæði einstaklingsins eins lengi og kostur er með því að styrkja líkamlega, g 
andlega og félagslega færni hvers og eins.  Þá er lögð á að efla þátttöku einstaklinganna í 
daglegu starfi og athöfnum .   
Boðið er uppá akstur til og frá dagdvölinni fyrir þá sem þess óska. 
 

Tölfræði 
Á árinu 2011 nutu 66 einstaklingar þjónustu dagdvalarinnar, 39 konur og  27 karlar.  
Meðalaldur þeirra var 81 ár.  Af þeim 66 einstaklingum sem sóttu dagdvölina á árinu, nutu 35 
hennar í árslok.  Starfsmenn dagdvalarinnar eru 13 í 9,2 stöðugildum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björgin - geðræktarmiðstöð  
 
Björgin – Geðræktarmiðstöð Suðurnesja er endurhæfingarúrræði fyrir fólk með 
geðheilsuvanda. Björgin hefur starfað síðan í febrúar 2005. 
Þjónustu Bjargarinnar er skipt upp í athvarf, endurhæfingu og eftirfylgd. Lagt er upp með að 
einstaklingar geti sótt Björgina á mismunandi forsendum og reynt er eftir besta megni að 
koma til móts við þann fjölbreytta hóp sem leitar í Björgina. 
 

Starfsmenn 
Forstöðumaður:  Hafdís Guðmundsdóttir 
Félagsfræðingur:  Unnur Svava Sverrisdóttir 
Sálfræðingur:   Hulda Sævarsdóttir 
Félagsliði:   Guðný Helga Jóhannsdóttir 
 
 
 
Hafdís Guðmundsdóttir 
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Ragnheiður Sif Gunnarsdóttir  lét af störfum sem forstöðumaður á árinu og Guðrún 
Greipsdóttir félagsliði hætti störfum vegna aldurs.   Stöðugildi í Björginni eru 3,3 
 

Helstu verkefni 
Starfið í Björginni var með svipuðu sniði árið 2011 og árið þar á undan.  Fjölgun félaga var 
mikil og tveir starfsmenn hættu störfum. Geðveikir dagar voru haldnir í fjórða  sinn í 
september 2011 og heppnuðust vel.  Um 100 manns tóku þátt í Geðræktargöngunni.  
Geðræktargangan er liður í því að slá á fordóma, bæði hjá þeim sem eiga við geðræn 
veikindi að stríða sem og almenningi.  Geðorðin  10 voru  í hávegum höfð þessa daga eins 
og áður  til að minna almenning á mikilvægi geðræktar og það að allir hafa geðheilsu.  Þrír  
félagar féllu frá árið 2011. 
Geðræktarskólinn starfaði bæði á vor- og haustönn 2011.  Mat á árangri skólans leiddi í ljós 
mikla ánægju og góðan árangur meðal þeirra sem sóttu skólann. 
Þrjú námskeið í Hugrænni atferlismeðferð voru haldin 2011. Þátttakendur voru almennt 
ánægðir með námskeiðin. 

 
Tölfræði  
Árið 2011 jókst fjöldi virkra félaga úr 180 í 227 einstaklinga.  Félagar voru á aldrinum 18-70 
ára. Þeir komu frá öllum sveitafélögum á Suðurnesjum. Búseta skiptist þannig að 85% búa í 
Reykjanesbæ, 7% koma frá Garði, 2% frá Sandgerði, 4% frá Grindavík og 2%  frá Vogum.  
Árið 2011 komu  83 nýir félagar í Björgina.  
Aðstæður þeirra sem sækja Björgina, eru allt frá því að glíma við minniháttar þunglyndi til 
alvarlegra og langvinnra geðrænna sjúkdóma. Sumir eru einungis með líkamlegan vanda en 
margir eru að kljást við bæði líkamleg og andleg veikindi.   
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Mynd af starfsmönnum tekin á litlu jólum hjá FFR 2011 

 


