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Ávarp framkvæmdastjóra 

Framtíðarsýn sem bæjaryfirvöld ákveða á hverjum tíma er ávallt höfð í forgrunni við 
skipulag og innra starf hjá sviðinu.  Þannig er á ári hverju  unnin starfsáætlun með 
framtíðarsýn að leiðarljósi.  Allir lykilstarfsmenn sviðsins koma að þeirri vinnu.  Þar eru 
jafnframt lagðar línur varðandi helstu áherslur í þjónustu m.v. það umhverfi og 
aðstæður sem eru í samfélaginu hverju sinni. 
 
Málefni fatlaðs fólks voru eðlilega fyrirferðarmikil á árinu 2012 en þetta var annað árið 
sem sá málaflokkur er alfarið á hendi sveitarfélaganna.  Reykjanesbær myndar 
þjónustusvæði með öðrum sveitarfélögum á Suðurnesjum.  Það fyrirkomulag er að 
vissu leiti óhagkvæmt og getur haft heftandi áhrif á þjónustu við fatlaða íbúa .   
Metnaður Reykjanesbæjar er að veita fyrirmyndar þjónustu á þessu sviði sem og 
öðrum og kemur það vel fram í framtíðarsýn.  Þannig hefur verið lagður  grunnur að 
nýju búsetuúrræði sem áætlað er að taka í notkun sumarið 2013.  Um leið verður lagt 
niður ófullnægjandi herbergjasambýli, en jafnframt aukið framboð búsetu/íbúða fyrir 

þá sem þarfnast sólarhringsþjónustu.  Framkvæmdin er samstarfsverkefni Reykjanesbæjar og  Brynju hússjóðs 
ÖBÍ um byggingu sex íbúða húss í hjarta bæjarins.  Á árinu var einnig tekin í notkun ný og endurbætt aðstaða fyrir 
fötluð grunnskólabörn í Öspinni.  Um leið var Ragnarssel lagt niður og eftirskólaúrræði færð inní grunnskólana,  
með sama hætti  og viðgengst  hjá öðrum börnum.  Dagþjónusta við fötluð börn á sumrum og í vetrarleyfum, fer 
fram í Öspinni. 
 
Langvarandi atvinnuleysi  og fjárhagslegir erfiðleikar fjölda íbúa sveitarfélagsins, hafa veruleg áhrif á starfsemi 
FFR.  Útgjöld til fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta hafa aukist á milli ára frá hruni.   Lengi höfðum við von um 
aukin atvinnuúrræði, en margar hugmyndir og verkefni voru í kortunum og því eðlilegt að vera bjartsýnn.  Þó að 
fjöldi atvinuúrræða hafi orðið til, þá eru þau stærstu enn í biðstöðu og því lítil fækkun í hópi þeirra sem þarfnast 
fjárhagslegs og ekki síður félagslegs stuðnings.   Vítahringur er orðin hjá fjölda fólks sem t.a.m. hefur misst rétt til 
atvinnuleysisbóta.  Hluti þess hóps kemur á framfæri sveitarfélagsins.  En þar sem tveir fullorðnir  reka saman 
heimili, minnka tekjur heimilisins einfaldlega um bæturnar.    Þessi staða er verulegt áhyggjuefni, því við slíkar 
aðstæður er hætt við að fólk festist í fátækragildru.   
 
Á síðustu misserum  hefur og fjölgað þeim íbúum  sem þarfnast ráðgjafar vegna margvíslegra erfiðleika sem m.a. 
fylgja langvarandi atvinnuleysi.  Við sjáum fjölskyldur sundrast vegna álagsins og börn fara ekki varhluta af 
erfiðleikum heimafyrir.  Ástandið endurspeglast ekki síst í fjölda nauðungaruppboða á svæðinu, en eins og málin 
hafa þróast, eiga lánastofnanir þ.m.t. Íbúðasjóður nú fjölda íbúða, sem flestar standa auðar.   Eftirspurn eftir 
leiguhúsnæði  er nú orðin meiri en framboðið og hefur áhrif á hækkandi leiguverð á sama tíma og tekjur íbúanna 
dragast saman.   Allt er gert til að reyna að mæta þessum aðstæðum og t.a.m. verið gert hlé á fækkun félagslegs 
leiguhúsnæðis sveitarfélagsins, sem þó er liður í framtíðarsýn.  Þá hafa bæjaryfirvöld sýnt auknu atvinnuleysi 
skilning m.a. með því að leggja fjármagn í margvísleg endurhæfingar- og stuðningsúrræði.   
 
Velferðarvakt Suðurnesja í samstarfi við Velferðarráðuneytið er starfrækt áfram. Í henni sitja auk fulltrúa 
ráðuneytisins, aðilar frá öllum velferðarþjónustum á svæðinu.   Þar er fylgst með þróuninni á svæðinu, hvort og þá 
hvernig bregðast megi við.  Afsprengi þess samstarfs er svokallað ,,árvekniverkefni“ gegn heimilisofbeldi.  Þar eru 
lykilaðilar lögreglan og félagsþjónustur sveitarfélaganna, sem undirrituðu samning um tilraunaverkefni  sem miðar 
að því að brugðist er jöfnum höndum við útköllum vegna heimilisofbeldis og því síðan fylgt eftir með áætlun. 
 
Á árinu var hafist handa við byggingu langþráðs  hjúkrunarheimilis í Reykjanesbæ, en þar verða 60 
hjúkrunaríbúðir. Heimilið er á Nesvallasvæðinu og mun tengjast þjónustumiðstöðinni með ýmsum hætti.  Áætlað 
er að heimilið verði tilbúið í ársbyrjun 2014.   
 
Málefni hælisleitenda hafa vaxið hratt síðustu misserin og orðið fyrirferðarmeiri í samfélaginu.  Þessu hefur verið 
mætt m.a. með því að staðsetja stóran hóp hælisleitenda á höfuðborgarsvæðinu, ekki síst í ljósi þess að í langan 
tíma hafa verið í gangi samningaumleitanir milli Útlendingastofnunar og  Reykjavíkurborgar um viðhlítandi 
þjónustusamning og Reykjanesbær er með við stofnunina.    
 
Þegar gefur á bátinn, er mikilvægt að öll áhöfnin leggist á eitt við að halda skútunni á floti.   Þannig er því farið hjá 
FFR.  Með valin mann í hverju rúmi, siglir skútan, hægt en örugg áfram.  Stundum er veltingurinn svo mikill að 
ekki fæst við allt ráðið.    Á árinu misstum við einn starfsmann Sigríði Ágústu Jónsdóttur frá borði, en hún lést í 
ágúst eftir snarpa, en harða baráttu við erfið veikindi.  Já það gefur oft á bátinn og  þá þarf að taka yfirvegaðar 
ákvarðanir.  Starfsmenn FFR eru hvunndagshetjur sem vita hvert hlutverk þeirra er og láta sig ekkert óviðkomandi 
varða.   Þannig verður það áfram, til þjónustu reiðubúin fyrir alla þá sem til okkar kunna að leita. 
 

Hjördís Árnadóttir, framkvæmdastjóri 
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Nefndir og ráð 

 
Barnaverndarnefnd    Varamenn: 
Garðar Vilhjálmsson, formaður   Svanlaug Jónsdóttir 
Helga Jóhanna Oddsdóttir    Halldór Leví Björnsson 
Ólafur Grétar Gunnarsson    Árni Sigfússon 
Johan D. Jónsson     Auður Sigurðardóttir 
Álfheiður Jónsdóttir     Guðný Kristjánsdóttir 
Barnaverndarnefnd kom saman á 14 fundum á árinu.  

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

 
Áfrýjunarnefnd fjölskyldu- og félagsmálaráðs 
Ingigerður Sæmundsdóttir 
Jenný Þórkatla Magnúsdóttir 
Áfrýjunarnefnd kom saman 9  sinnum á árinu 2012.   

Framkvæmdastjóri 

Hjördís Árnadóttir 

Barnavernd 

María Gunnarsdóttir 

Stoðdeild 

Hera Ósk Einarsdóttir 

Ráðgjafardeild 

Sigríður Daníelsdóttir 

Nesvellir/öldrunar- 
þjónusta 

Ása Eyjólfsdóttir 
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Sundurliðun útgjalda 

Þann  31. desember 2012  voru íbúar í Reykjanesbæ 14.137.  Útgjöld til Fjölskyldu- og 
félagssviðs námu kr. 1.088.053.000 sem svarar til kr. 76.965 á hvern íbúa sveitarfélagsins. 

Skrifstofa FFR 78.491.000 
 Nefndir 2.938.000 
 Fjölskyldu og félagsmálaráð 

 
1.519.000 

Barnaverndarnefnd 
 

1.419.000 

Barnavernd  103.015.000 
 Tilsjón og persónuleg ráðgjöf 

 
7.688.000 

Stuðningsfj.& neyðarheimili 
 

4.029.000 

Bakland - eftirskólaúrræði 
 

3.451.000 

Aðkeyptur lög- og sérfræðikostnaður 
 

7.537.000 

Vistun og fóstur 
 

74.668.000 

Dagvistun og tómstundir 
 

5.642.000 

Fjárhagsaðstoð 239.100.000 
 Húsaleigubætur 128.292.000 
 Þjónusta við aldraða 149.628.000 
 Heimaþjónusta 

 
45.082.000 

Dagdvöl  
 

-2940000 

Dvalarheimili 
 

28737000 

Nesvellir þjónustumiðstöð 
 

60243000 

Mötuneyti 
 

1866000 

Félagsstarf 
 

16253000 

Ólafslundur 
 

387000 

Þjónusta við fatlaða 338.781.000 
 Stjórnunarkostnaður 

 
25.156.000 

Sértæk búsetuúrræði 
 

163.043.000 

Björgin  - geðræktarmiðstöð 
 

17.395.000 

Hæfingarstöðin 
 

26.570.000 

Félagsleg liðveisla 
 

19.579.000 

Stuðningsfjölskyldur og frekari liðveisla 
 

21.217.000 

Skammtímavistun barna 
 

35.614.000 

Sumarrúrræði barna 
 

7.355.000 

Ferðaþjónusta 
 

9.200.000 

Akstur skólabarna 
 

13.652.000 

Daggæsla barna 49.952.000 
 Niðurgreiðslur dagvistar í heimahúsum 

 
17.927.000 

Umönnunargreiðslur 
 

32.025.000 

Styrkir og sérverkefni 19.054.000 
 Progress - innflytjendamál 

 
10.502.000 

Orlofssjóður húsmæðra 
 

1.352.000 

Niðurfelling fasteignagjalda 
 

4.484.000 

Manngildissjóiður 
 

500.000 

Varasjóður húsnæðislána 
 

2.216.000 

Seld þjónusta -21.198.000 
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Barnavernd  

 
 
Starfsmenn  
Forstöðumaður: María Gunnarsdóttir 
Félagsráðgjafar: Þórdís Elín Kristinsdóttir 
      Helga Fríður Garðarsdóttir 
      Jónína Hjördís Gunnarsd. 
Ráðgjafi:     Kolbrún N. Þorgilsdóttir 
   
Guðrún Teitsdóttir, María Rós Skúladóttir og 
Sara Dögg Gylfadóttir létu af störfum á árinu.  
Sigríður Á. Jónsdóttir var í veikindaleyfi á 
árinu og lést í október 2012.          Starfsmenn á skrifstofu barnaverndar 

 
 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. 
Einnig leggur barnavernd áherslu á að styðja við börn/unglinga sem stunda áhættuhegðun 
og styðja við bakið á foreldrum vegna hegðun barna sinna. Barnavernd telur mikilvægt að 
unnið sé í samræmi við Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og leggur því metnað sinn í að 
aðstoða börn við að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og að tekið sé tillit til skoðana 
þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Starfsmenn barnaverndar leggja áherslu á að 
ræða og/eða hitta öll börn sem þeir vinna með og það er meðal annars gert í 
grunnskólanum/leikskólanum, á heimili barnanna og á skrifstofu barnaverndar. Á árinu 
útbjuggu stafsmenn barnaverndar sér viðtalsherbergi fyrir börn, sem Sara Dögg Gylfadóttir 
félagsráðgjafi hannaði, og það hefur gefist vel þegar unnið er með börnum innan 
barnaverndar. 
 

 
Viðtalsherbergi fyrir börn  



 
Fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar  6  Ársskýrsla 2012 
 

 

 
 
 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 8-13 ára.  Það eru 
6-8 börn í einu í Baklandinu og mæta tvisvar sinnum í viku. Markmiðið með Baklandinu er að 
aðstoða börnin með heimanám, þjálfa þau í athöfnum daglegs lífs og efla félagsfærni þeirra 
og félagsleg tengsl.  Börnin eru alla jafna allt skólaárið í Baklandinu og tveir fastir starfsmenn 
vinna þar. Á árinu nýttu 16 börn þjónustu Baklandsins og fjölskyldurnar eru almennt ánægðar 
með þjónustuna.  
Á árinu var unnið áfram að þróun úrræðisins Ráðgjöf og stuðningur á heimili, sem stofnað 
var haustið 2011. Markmið úrræðisins er meðal annars að samþætta ýmsa þjónustu inn á 
heimili til að mæta betur þörfum fjölskyldna.  Má þar nefna tilsjón, liðveislu, frekari liðveislu og 
félagslega þjónustu.  Á árinu voru níu tilsjónarmenn og fjórir persónulegir ráðgjafar sem unnu 
í tímavinnu hjá úrræðinu Ráðgjöf og stuðningur á heimili og veittu fjölskyldum innan 
barnaverndar þjónustu.  
Á árinu voru tólf stuðningsfjölskyldur starfandi fyrir barnavernd Reykjanesbæjar og tvö 
neyðarheimili. Fimmtán börn fóru til stuðningsfjölskyldu á árinu en alla jafna fara börnin eina 
helgi í mánuði. Fimm börn voru vistuð á neyðarheimili í Reykjanesbæ á árinu með samþykki 
foreldra.   
 

Annað  
Einn starfsmaður hjá barnavernd Reykjanesbæjar er í stjórn Fagdeildar félagsráðgjafa í 
barnavernd sem stóð meðal annars fyrir morgunverðafundi þar sem fjallað var um mikilvægi 
þátttöku barna í vinnslu barnaverndarmála. Einnig var haldinn barnaverndarstarfsdagur þar 
sem fjallað var um úrræði barnaverndar og um 70 barnaverndarstarfsmenn mættu á 
starfsdaginn. 
Á árinu tóku starfsmenn barnaverndar þátt í árvekniverkefni Velferðarvaktar Suðurnesja gegn 
heimilisofbeldi þar sem meðal annars var haldið málþing um heimilisofbeldi í Reykjanesbæ.  
Á árinu tóku stafsmenn barnaverndar þátt í að útfæra samstarfsverkefni er varðar 
heimilisofbeldi með Lögreglunni á Suðurnesjum, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og 
Keflavíkur- og Njarðvíkurkirkju.  
Á árinu gerðu starfsmenn barnaverndar framkvæmdaáætlun barnaverndarnefndar 
Reykjanesbæjar til ársins 2015 sem barnaverndarnefnd samþykkti. 
Á árinu endurskoðaði barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar reglur um könnun og meðferð 
mála og framsal valds til stafsmanna barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar. 
 

 Bakvaktir  
Góð reynsla hefur verið af því bakvaktarfyrirkomulagi sem er hjá barnavernd 
Reykjanesbæjar. Starfsmenn eru á bakvakt eina viku í einu á níu vikna fresti og sinna bæði 
barnaverndarmálum og hælisleitendamálum. Símtöl á bakvaktartíma voru 598 og útköll 74 
þar af voru símtöl vegna barnaverndar 365 og 27 útköll. 
Starfsmenn barnaverndar 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. Ekkert 
barn mætti í athvarfið á föstudagskvöldið og á laugardagskvöldið mættu sex börn sem ekki 
voru búsett í Reykjanesbæ. 
 

 Tilkynningar 
Árið 2012 fjölgaði barnaverndartilkynningum úr 417 í 486. Að sama skapi fjölgaði þeim 
börnum sem tilkynnt var um úr 259 í 282. Árinu 2012 var heildarfjöldi stúlkna sem tilkynnt var 
um 132 en 150 drengir. Auk þess barst ein tilkynning vegna þungaðra kvenna. Heildafjöldi 
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barna og þungaðra kvenna, þar sem ákveðið var að hefja könnun á grundvelli 21. gr. 
barnaverndarlaga vegna tilkynninga, var 220 og þar af voru 156 nýjar kannanir á árinu. Auk 
þess var ákveðið að hefja könnun á málum 13 barna á grundvelli annarra upplýsinga en 
tilkynninga. Heildarfjöldi barna og þungaðra kvenna þar sem ákveðið var að hefja ekki 
könnun vegna tilkynninga var 63 og þar af voru 57 tilkynningar frá lögreglu. Í málum 81 
barns, sem kannaðar voru, var ekki talin þörf á stuðningsúrræðum að könnun lokinni og máli 
þeirra lokað sem barnaverndarmáli. 
 

 Tilkynnendur  
Eins og sjá má á mynd eitt þá hefur tilkynnendum fjölgað á árinu 2012. Fjölgunin er áberandi 
hjá foreldrum, nágrönnum og hjá lögreglu. Einnig hefur fjölgað lítilleg tilkynningum frá skóla, 
leikskóla og öðrum sem eru t.d. prestur, vegfarandi, tollstjóri, fangelsismálstofnun.  
 

 

 Helstu ástæður tilkynninga  
Helstu ástæður tilkynninga eru vanræksla varðandi umsjón og eftirlit með börnum og afbrot 
barna.  Á mynd 2-5 má sjá ástæður barnaverndartilkynninga og samanburð milli ára.  
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Foreldrar 

Ættingar 

Nágrannar 

Önnur Barnaverndarnefnd 

Félagsþjónusta 

Skóli 
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Heilsugæsla/Sjúkrahús 

Lögregla 

Aðrir 

1. Tilkynnendur 
2012 2011 

Líkamleg vanræksla Vanræksla umsjón 
og eftirlit 

Vanræksla varðandi 
nám 

Tilfinningaleg 
vanræksla 

23 

134 

5 
16 

34 

172 

21 26 

2. Ástæða tilkynninga - vanræksla 
2011 2012 
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Tilkynningum vegna vanrækslu hefur fjölgað töluvert á árinu 2012 úr 178 í 212. Af þessum 
212 tilkynningum voru 111 tilkynningar vegna stúlkubarna og 101 vegna drengja. 
Tilkynningar vegna umsjón og eftirlit hefur fjölgað töluvert en þær voru 172 á árinu 2012 og 
þar af voru 102 tilkynningar vegna áfengis-og/eða fíkniefnaneyslu foreldra. Einnig hefur orðið 
töluverð fjölgun vegna tilkynninga um líkamlega og tilfinningalega vanrækslu og vanrækslu 
varðandi nám. 
 
 

 

Á mynd þrjú sést að tilkynningum vegna ofbeldis hefur fjölgað töluvert á árinu 2012, úr 79 í 
118. Tilkynningum á árinu 2012 skiptust þannig milli kynja að um var að ræða 63 tilkynninga 
vegna stúlkna og 55 vegna drengja. Tilkynningar vegna tilfinningalegs ofbeldis voru 66 á 
árinu 2012 og þar af voru 36 tilkynningar vegna heimilisofbeldis en á árinu 2011 voru það 13 
tilkynningar. Á árinu 2012 hefur verið töluverð fjölgun á tilkynningum er varðar líkamlegt 
ofbeldi á börnum og tilfinningalegt ofbeldi á börnum, sem er áhyggjuefni en vonandi eru þessi 
mál orðin sýnilegri í samfélaginu en áður.  
 

 

Tilkynningar vegna áhættuhegðunar barna fækkaði lítillega á árinu 2012 úr 181 í 155. Af 
þessum 155 tilkynningum voru 53 vegna stúlkna og 102 vegna drengja. Á árinu 2012 var 
aðeins fjölgun tilkynninga vegna afbrots barns en fækkun hjá hinum flokkunum. Áberandi er 
hve mikill munur er á kynjum varðandi tilkynninga um áhættuhegðun barns.  

Tilfinningalegt/sálrænt 
ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi Kynferðislegt ofbeldi 

3. Ástæða tilkynninga - ofbeldi 

2011 2012 

Neysla barns á 
vímuefnum 

Barn stefnir 
eigin heilsu og 
þroska í hættu 

Afbrot barns Barn beitir 
ofbeldi 

Erfiðleikar 
barns í 

skóla/sólasókn 
áfátt 

4. Ástæða tilkynningar - áhættuhegðun barns 
2011 2012 
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Á mynd fimm má sjá að aðeins ein tilkynning barst vegna gruns um að móðir stefni heilsu og 

lífi ófædds barns síns í hættu.  

 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. Lögð er áhersla á að veita 
stuðningsúrræði í nærumhverfinu og að efla þátttöku barna að sínu eigin barnaverndarmáli í 
samræmi við þroska og aldur þeirra. Barnavernd vinnur út frá þeirri sýn að foreldrar eru 
mestu áhrifavaldur í lífi hvers barns og því er mikilvægt að efla foreldra í uppeldishlutverkinu. 
Ásamt því að veita þjónustu út frá þörfum hvers og eins með því að sníða úrræði eftir þörfum 
barnanna og fjölskyldna þeirra.  
 

 

 

Eins og sjá má á mynd 6 þá fjölgaði barnaverndarmálum á árinu úr 311 í 327. Um var að 
ræða 169 ný mál á árinu en á árið 2011 voru þau 133. Á síðustu tveimur árum hefur þróast 
mikið álag hjá barnavernd meðal annars vegna nýrra barnaverndarmála en vandi þeirra er 
fjölþættari, tímafrekari og þyngri en áður. Einnig fara fleiri mál fyrir dómstóla þar sem ekki 
næst samkomulag við foreldra er varðar vistun utan heimilis eða að þau afsali sér forsjá 
barna sinna. Auk þess eru gerðar meiri kröfur er varðar faglegri vinnubrögð og skráningar 
sem kallar á aukna vinnu starfsmanna. Töluverð starfsmannavelta hefur verið í málaflokknum 
síðastliðin tvö ár, sem má rekja meðal annars til álags starfsmanna og veikinda, sem hefur 
leitt til þess að barnaverndin var ekki fullmönnuð á árinu 2012. Þrátt fyrir það hafa starfsmenn 
barnaverndar mikinn metnað í að vinna vel í barnaverndarmálunum en vegna fjölda mála á 
hvern stafsmann hefur gengið erfiðlega að mæta kröfum samfélagsins er varðar vönduð 

Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 

6. Fjöldi barnaverndarmála 

Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 

5 

3 

1 

5. Heilsa eða líf ófædds barns í hættu 
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vinnubrögð sem hefur komið niður á vinnunni með börnunum og fjölskyldum þeirra þar sem 
skriflegi þátturinn er orðinn svo stór þáttur í starfi barnaverndarstafsmanna.  
Í málum sex barna óskaði barnaverndarnefnd eftir lögreglurannsókn á meintu refsiverðu broti 
gegn barni en árinu áður voru þau þrettán. Níu börn voru vistuð á neyðarvistun á Stuðlum og 
átta börn voru vistuð á neyðarheimili í Reykjanesbæ. Tvö börn fóru í vistun utan heimilis skv. 
84. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.  
Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar úrskurðaði á árinu um vistun tveggja barna utan heimilis 
skv. 27. gr. bvl.. Mál tveggja 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. Sátt náðist í málunum fyrir 
dómstólnum um að börnin yrðu vistuð utan heimilis. Í málum tveggja barna úrskurðaði 
barnaverndarnefnd um að gera kröfu um forsjársviptingu fyrir dómstólum skv. 29. gr. bvl. Á 
árinu var ekki komin niðurstaða hjá dómstólum. 
Í lok árs 2012 var málum 157 barna lokið en mál 153  barna enn í vinnslu. Málum 17 barna 
var vísað til annarra barnaverndarnefnda.  

 
Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar 
Starfsmenn barnaverndarnefndar fara með einstök barnaverndarmál eða málaflokka í 
umboði nefndarinnar eftir ákveðnum reglum sem barnaverndarnefnd setur sér.  Þau mál sem 
skylt er að starfsmenn barnaverndarnefndar fari með fyrir barnaverndarnefnd eru mál sem 
taka þarf afstöðu til hvort að úrskurða eigi um ákveðin úrræði skv. 26. gr. eða vistun utan 
heimilis skv. 27., 28. og 29. gr. barnaverndarlaga einnig þegar taka þarf ákvörðun um hvort 
krefjast eigi brottvikningar heimilismanns eða nálgunarbann skv. 31. gr. bvl. Einnig geta 
starfsmenn barnaverndar ákveðið að leggja mál fyrir barnaverndarnefnd. 
Alls voru mál 31 barns lögð fyrir barnaverndarnefnd á árinu en þau voru 26 á árinu 2011. 
  

 Fósturmál 
Í lok ársins 2012 voru 23 börn í fóstri á vegum barnaverndarnefndar Reykjanesbæjar, þar af 
átta í tímabundnu fóstri, níu í varanlegu fóstri og sex í styrktu fóstri.  Á árinu fóru fimm börn í 
tímabundið fóstur, eitt barn í varanlegt fóstur og fjögur börn í styrkt fóstur.  
Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar úrskurðaði um umgengni vegna þriggja barna sem var í 
fóstri á árinu 2012 en um var að ræða eitt barn á árinu 2011.  
 

 
Á mynd 7 má sjá að börnum í varnalegu fóstri hefur fækkað frá árunum 2010-2012 en á 

sama skapi hefur börnum sem fara í styrkt fóstur fjölgað töluvert á þessum árum. Einnig 

hefur börnum sem fara í tímabundið fóstur fækkað frá árunum 2011-2012. Ein af ástæðu 

þess að börnum í varanlegu fóstri hefur fækkað er vegna aldur þeirra þ.e.a.s. að þau eru 

orðin 18 ára gömul. Átta börn sem voru í tímabundnu fóstri á árinu 2012 fóru heim á árinu 

þar sem vistunartíma þeirra var lokið og ekki talin ástæða til að vera áfram í fóstri en þau 

2010 2011 2012 

7. Fjöldi fósturmála 
Varanlegt fóstur Tímabundið fóstur Styrkt fóstur 
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fengu í kjölfarið stuðning innan barnaverndar. Það er ávallt markmið barnaverndar að veita 

þjónustu í nærumhverfi fjölskyldna og að halda fjölskyldunni saman áður en gripið er til 

vistunar utan heimilis. Barnaverndin hefur markvist reynt að veita þjónustu inn á heimili og 

beitt úrræðum eins og Ráðgjöf og stuðningur á heimili, sem er úrræði á vegum 

Reykjanesbæjar eða MST, sem er fjölþáttameðferð inn á heimili á vegum Barnaverndarstofu. 

Athyglisvert er að sjá fjölgun barna, sem fara í styrkt fóstur, en það eru þau börn sem eiga 

við fjölþættan vanda eins og hegðunarerfiðleika, þroskaskerðingar og/eða vímuefnavanda. 

Þessi börn þurfa á frekari stuðning að halda en önnur börn og fósturforeldrar fá reglulega 

handleiðslu til að geta unnið með vanda barnanna. 

 Umsagnarmál  
Ein beiðni barst um gerð umsagna í umgengnisdeilumálum og engin beiðni barst vegna 
umsagnar í ættleiðingamálum. Fimm umsóknir bárust vegna óska fólks um að gerast 
fósturforeldrar og engin beiðni barst á árinu vegna umsagnar í forsjármáli.  Allar umsagnir 
eru lagðar fyrir barnaverndarnefnd til staðfestingar. Umsagnarbeiðnir berast frá 
sýslumönnum og/eða dómsstólum og Barnaverndarstofu.    
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Stoðdeild 

Starfsmenn 
Forstöðumaður:  Hera Ósk Einarsdóttir 
Þroskaþjálfi:  Hrefna Höskuldsdóttir 
Félagsráðgjafi: Jónína H. Gunnarsdóttir 
Viðskiptafræðingur: Rúnar Már Sigurvinsson 
Húsnæðisfulltrúi: Sigurbjörg Gísladóttir 
Verkefnastjórnun: Iðunn Ingólfsdóttir 
Málefni hælisleitenda:Davíð Jón Kristjánsson 
Ýmis verkefni:   Guðrún Margrét Jónsdóttir
   Inga Lóa Guðmundsdóttir 
 
 
      
                        Starfsmenn á skrifstofu stoðdeildar  

 
Hrefna Höskuldsdóttir lét af störfum hjá stoðdeildinni á árinu. Jónína H. Gunnarsdóttir tók við 
starfi hennar.  Davíð Jón Kristjánsson og Guðrún Margrét Jónsdóttir voru ráðin tímabundið til 
starfa um mitt ár 2012. Á árinu fengu við liðsstyrk Ingu Lóu Guðmundsdóttur starfsmanns á 
fjölskyldu og félagssviði við vinnu í jafnréttismálum og umsjón og eftirliti með daggæslu barna 
í heimahúsum.  
 

 Hlutverk stoðdeildar 
Stoðdeild fjölskyldu-og félagssviðs er ætlað það hlutverk að veita þjónustu, aðstoð og ráðgjöf 

til einstaklinga og fjölskyldna, sem vegna tímabundinna erfiðleika eiga erfitt með að sjá sér 

og fjölskyldum sínum farboða.  Er það gert með því að beita úrræðum eins og félagslegri 

ráðgjöf, fjárhagsaðstoð og fjölþættum stuðningi og virkniúrræðum sem eflir einstaklinginn til 

sjálfshjálpar,  sjálfsvirðingar og  ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum.  Að þessum úrræðum 

verður vikið nánar síðar. Stoðdeildin gefur fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum 

barnafjölskyldna sérstakan gaum í starfi sínu og í samræmi við Framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar lýtur allt starf stoðdeildar að því að stuðla að hamingju og heilbrigði þeirra 

sem hér búa, „ svo að þeir nái að þroska hæfileika sína, eigi sterka sjálfsmynd og 

láti drauma sína rætast“. 

Helstu stuðningsúrræði 
 Umönnunargreiðslur 
 Daggæsla barna 
 Fjárhagsaðstoð,  félagsleg ráðgjöf og sálfræðiþjónusta 
 Félagslegt húsnæði 
 Húsaleigubætur, sérstakar húsaleigubætur 
 Virkniúrræði 

Önnur verkefni 
 Forvarnir 
 Málefni hælisleitenda, flóttafólks og innflytjenda 
 Jafnréttismál 

 

 Umönnunargreiðslur 
Haustið 2006 hófust umönnunargreiðslur til foreldra að loknu fæðingarorlofi.  
Umönnunargreiðslur þarf að sækja um mánaðarlega á Mitt Reykjanes og geta þær varað til 
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fimmtán mánaða  aldurs barns. Tilgangurinn með umönnunargreiðslunum er að gefa 
fjölskyldum aukna möguleika á samvistum á mikilvægu þroskaskeiði barnsins.  
Umönnunargreiðslur eru tvískiptar. Annars vegar er um að ræða greiðslur til foreldra frá því 
þeir ljúka fæðingarorlofi eða frá 9 mánaða aldri barns  og þar til barn verður 15 mánaða. Hins 
vegar er um að ræða niðurgreiðslur til foreldar sem nota þjónustu dagforeldra í heimahúsum 
við  umönnun barna sinna og er sú niðurgreiðsla veitt frá 16 mánaða aldri barns 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 þroska barna og upplýsingar um þá þjónustu sem 
barnafjölskyldum býðst í Reykjanesbæ.  Kynningarnar eru haldnar 9 mánuði ársins.  
Árið 2012 fengu að meðaltal 107 foreldrar greiddar umönnunargreiðslur í hverjum mánuði  
og að meðaltali 62 foreldrar greiddar niðurgreiðslur vegna dagforeldra í hverjum mánuði. 
 

 Daggæsla  barna  
Starfsmaður sem sér um eftirlit með daggæslu er Inga Lóa Guðmundsdóttir. Farnar eru 3-4 
heimsóknir á ári til hvers dagforeldris. FFR hefur séð um fræðslu í samstarfi við félag 
dagforeldra á starfsdegi þeirra ár hvert í nóvember. Haldin eru skyndihjálparnámskeið og 
námskeið í brunavörnum ásamt annarri fræðslu.  
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 2012 voru sautján dagforeldrar starfandi í Reykjanesbæ. Samtals voru 83 börn í 
gæslu hjá dagforeldrar þann 1. desember 2012.  Tæp 60 %  dagforeldra í Reykjanesbæ er 
reynslumikill hópur og hefur starfað í 10 ár eða lengur sem dagforeldrar .  
 

 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 2012 var  allt að 124.539 kr. á mánuði til einstaklinga og einstæðra 
foreldra og 199.262 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 
vegna barna á þeirra framfæri. Upphæð með hverju barni var á árinu 2012 12.115 kr. Um er 
að ræða aðstoð við að greiða útgjöld vegna barna t.a.m. daggæslu, tómstundir, skólamáltíðir 
o.fl.   
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8. Fjöldi einstaklinga sem fær samþykkta aðstoð pr. ár 
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Alls fengu 460 einstaklingar og fjölskyldur fjárhagsaðstoð hjá Reykjanesbæ árið 2012, en 
það er tæp 21% aukning frá árinu á undan. Þar kemur ýmislegt til m.a. það að umsækjendur 
um fjárhagsaðstoð hafa fullnýtt réttindi sín í öðrum bótakerfum. Á árinu 2012 er áætlað að 
134 einstaklingar hafi fullnýtt bótarétt sinn hjá Vinnumálastofnun og Starfi ehf.  
292 börn voru á framfæri þeirra einstaklinga og fjölskyldna sem fengu fjárhagsaðstoð á árinu 
2012.  
 

 
 
Eins og undanfarin ár þá fjölgar í hópi þeirra einstaklinga og fjölskyldna sem fá 
fjárhagsaðstoð til lengri tíma, hlutfallslega mest hjá þeim sem hafa verið 9 mánuði eða lengur 
á fjárhagsaðstoð á árinu, en einnig er um að ræða aukningu hjá þeim sem hafa verið 
skemur.  
Flestir þeirra sem eru á fjárhagsaðstoð eru í  yngri aldurshópunum, sérstaklega 20 – 29 ára 
og 30 – 39 ára.  Hlutfallið er nokkuð jafnt á milli kynja í aldurshópnum undir 29 ára, fleiri 
konur í aldurshópnum 30 – 39 ára, en svo snýst það við og fleiri karlar eru á fjárhagsaðstoð í 
aldurshópnum 40-49 ár og 60 ára og eldri. 
 

 
 

 Félagsleg ráðgjöf 
Markmið félagslegrar ráðgjafar er að veita notendum upplýsingar og leiðbeiningar um 
félagsleg réttindamál annars vegar og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda hins 
vegar. Félagsleg ráðgjöf tekur m.a. til ráðgjafar á sviði fjármála, uppeldismála, skilnaðarmála 
og er henni ætíð beitt í eðlilegu samhengi við aðra aðstoð samkvæmt lögum um 
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10. Fjárhagsaðstoð, aldur og kyn 
Karlar Konur 



 
Fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar  15  Ársskýrsla 2012 
 

 

félagsþjónustu sveitarfélag og í samvinnu við aðra aðila eftir þörfum.  Gert er ráð fyrir því að 
2 stöðugildi stoðdeildar sinni þessari ráðgjöf. 996 viðtöl voru veitt vegna félagslegrar 
ráðgjafar á árinu 2012 
Á neðangreindri mynd má sjá hver þróunin hefur verið undanfarin ár og hversu álag hefur 
aukist á stoðdeildinni frá efnahagshruninu. Myndin sýnir þó aðeins fjölda einstaklinga sem 
hafa fengið samþykkta fjárhagsaðstoð árlega en mun fleiri leita ráðgjafar og stuðning en 
þessar tölur sína.  
 

 

 
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 
70 umsóknir á árinu 2012 sem er tæplega 90% fjölgun milli ára.   

 Sálfræðiþjónusta 
Árið 2006 var ráðinn sálfræðingur í verktakavinnu hjá stoðdeild FFR  4 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 hefur verið  eftir 
sálfræðiaðstoð og fengu 44 einstaklingar samþykkta sálfræðiaðstoð árið 2012. Skiptingin var 
nokkuð svipuð milli kynja en samtals voru veitt 141 sálfræðiviðtal. 

 Virkniúrræði  
Fjölmörg endurhæfingar og virkniúrræði hafa verið þróuð á Suðurnesjum á undanförnum 
árum til að mæta einstaklingsbundnum þörfum íbúanna og því atvinnuleysi sem íbúar hafa 
búið við á síðustu árum.  

 

Samvinna 
Samvinna var sett á laggirnar í aðdraganda hrunsins.  Samvinna er samstarfsverkefni 
Sveitarfélaganna á Suðurnesjum, Vinnumálastofnunar, verkalýðshreyfingarinnar, 
menntastofnanna á Suðurnesjum og Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.  Markmið Samvinnu er 
að endurhæfa fólk til vinnu eða náms.   

 
 

St
ö

ð
u

gi
ld

i; 
2

 

St
ö

ð
u

gi
ld

i; 
2

 

St
ö

ð
u

gi
ld

i; 
2

 

St
ö

ð
u

gi
ld

i; 
2

 

St
ö

ð
u

gi
ld

i; 
2

 

268 
304 

331 
381 

460 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

2008 2009 2010 2011 2012 

11. Þróun 2008 - 2012 

Stöðugildi Fjárhagsaðstoð 
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Fjölsmiðjan 
Árið 2011 var Fjölsmiðjan stofnuð og var Reykjanesbær einn af stofnaðilum hennar.  
Fjölsmiðjan er endurhæfingarúrræði fyrir  16 – 24 ára ungmenni sem hafa enga eða litla 
reynslu af atvinnumarkaðinum  og  þurfa stuðning í daglegu lífi. Þátttakendur fara gjarnan í 
önnur úrræði eða nám að lokinni endurhæfingu í Fjölsmiðjunni.  Frá stofnun hafa 16 
einstaklingar nýtt sér þetta úrræði og á árinu 2012 luku 5 einstaklingar þátttöku  í 
Fjölsmiðjunni. Einn þátttakanda fór í nám, 2 fóru í Atvinnutorgið og í framhaldi af því í vinnu á 
almennum vinnumarkaði og 2 fóru í önnur úrræði 

 

Atvinnutorg Suðurnesja 
Atvinnutorg Suðurnesja er samstarfsverkefni sveitarfélagsins, Velferðaráðuneytisins og 
Vinnumálastofnunar til að mæta atvinnuleysi unga fólksins 18 – 25 ára. Starfsemi 
Atvinnutorgsins fór af stað í febrúar 2012 og er hlutverk þess að auka virkni ungra vinnufæra 
atvinnuleitenda, samræma þjónustu Vinnumálastofnunar og sveitarfélaga við þennan hóp og 
auka sérstaklega virkni þeirra sem hvorki eru í skóla né vinnu. 74 einstaklingar nutu þjónustu 
Atvinnutorgsins 2012, meirihluti notenda karlmenn eða um 70%. Helmingur notenda hætti í 
Atvinnutorginu vegna ráðningar í starf á almennum vinnumarkaði eða vegna náms. 

 

Virkjun mannauðs  
Árið 2012 er fjórða starfsár Virkjunar mannauðs á Suðurnesjum. Virkjun var sett á laggirnar í 
kjölfar efnahagshrunsins til að skapa vettvang fyrir fólk án atvinnu til þess að halda virkni 
sinni og vinna gegn neikvæðum áhrifum atvinnuleysis.   
Sjálfboðaliðastarf hefur verið að eflast í Virkjun og í þeim felst sterkur félagsauður og ýmis 
verkkunnátta sem sjálfboðaliðarnir gefa af sér til annarra í starfi sínu í Virkjun.  Frá upphafi 
hefur Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar, Kadeco,  lagt starfseminni til húsnæði að 
Flugvallarbraut 740   í Ásbrú og ásamt þeim eru helstu bakhjarlar starfseminnar 
sveitarfélögin á Suðurnesjum, Vinnumálastofnun og Velferðaráðuneytið, ásamt 
stéttarfélögum, fyrirtækjum og félagasamtökum á svæðinu. 

 Félagslegt húsnæði  
Félagslegar leiguíbúðir eru ætlaðar einstaklingum og fjölskyldum sem ekki hafa tök á öðrum 
úrræðum vegna lágra tekna, þungrar framfærslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna. 
Með flutningi málefna fatlaðra til sveitarfélagsins hefur verið lögð áhersla á að samþætta 
þjónustu við fatlaða íbúa annarri félagslegri þjónustu, þar með talið félagslegum 
búsetuúrræðum til að auka fjölbreytni og framboð búsetuúrræða við hæfi.  
 

                   Skipting félagslegs húsnæðis árið 2012                    Fjöldi 

Félagslegar leiguíbúðir 179 

Félagslegar leiguíbúðir aldraðra 25 

Leiguíbúðir aldraðra 15% hlutdeildareign 19 

Kaupleiguíbúðir aldraðra 30% hlutdeildareign 20 

  Á árinu 2012 komu 49  félagslegar leiguíbúðir til úthlutunar.  Alls fengu 51  úthlutað íbúð en 2  
afþökkuðu. Í þremur  tilvikum voru gerðar tilfærslu innan kerfis að ræða.  
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12. Félagslegt húsnæði 
Fjöldi nýrra umsókna árlega Fjöldi íbúða til úthlutunar árlega 
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Á ofangreindri mynd sjáum við fjölda nýrra umsókna um félagslegt húsnæði árlega á móti 
fjölda úthlutaðra íbúða. 

 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. 
Námsmenn eru undanþegnir skilyrði um lögheimili.  Árið 2012 fengu 1438  einstaklingar og 
fjölskyldur húsaleigubætur, þ.e. svipaður fjöldi og árið á undan. 
 

 

 Sérstakar húsaleigubætur 
Samtals nutu 152 einstaklingar og fjölskyldur sérstakra húsaleigubóta á árinu 2012. 
Sérstakar húsaleigubætur eru ætlaðar þeim fjölskyldum og einstaklingum sem eiga í 
erfiðleikum með að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar eða 
annarra félagslegra erfiðleika.  Uppfylla þarf öll skilyrði almennra húsaleigubóta en að auki 
þarf umsækjandi að hafa átt lögheimili í a.m.k. þrjú ár í Reykjanesbæ frá því að umsókn er 
lögð fram. 

 Dagforeldrar 
Starfsmaður sem sér um eftirlit með daggæslu er Inga Lóa Guðmundsdóttir. Farnar eru 3-4 
heimsóknir á ári til hvers dagforeldris. FFR hefur séð um fræðslu í samstarfi við félag 
dagforeldra á starfsdegi þeirra ár hvert í nóvember. Haldin eru skyndihjálparnámskeið og 
námskeið í brunavörnum ásamt annarri fræðslu.  
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 2012 voru sautján dagforeldrar starfandi í Reykjanesbæ. Samtals voru 83 börn í 
gæslu hjá dagforeldrar þann 1. desember 2012.  Tæp 60 %  dagforeldra í Reykjanesbæ er 
reynslumikill hópur og hefur starfað í 10 ár eða lengur sem dagforeldrar .  

 Forvarnir 
Eitt af mörgum hlutverkum félagsþjónustu sveitarfélaga eru forvarnir ásamt stuðningi og 
ráðgjöf við einstaklinga og fjölskyldur sem glíma við þennan sjúkdóm.  Forvarnir eru unnar í 
samstarfi við rannsakendur og starfsfólk á vettvangi og byggja á öflugu samstarfi þessara 
aðila. Til að undirstrika mikilvægi þessa samstarf 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.   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

321 368 
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831 

1359 1445 1497 1438 

13. Fjöldi bótaþega 
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SAMTAKA-hópurinn er þverfaglegur forvarnarhópur 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.  
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.  

 Fjölmenning 
Í Reykjanesbæ búa íbúar frá 62 þjóðlöndum.  Erlendir ríkisborgara eru um  8,7% íbúanna  og 
tæplega 70% þeirra eru  með pólskt ríkisfang. Næstfjölmennustu erlendur ríkisborgararnir eru 
frá Litháen, Danmörk, Filippseyjar, Taíland 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. Við gerum 
það með því að taka þátt í setningu Ljósanætur en þar er það hlutverk marglitra blaðra að 
minna á margbreytileika samfélagsins.  
Á árinu var einnig haldinn sérstakur fjölmenningardagur í Duus húsi þar sem  Sigríður Víðis 
Jónsdóttir, höfundur verðlauna – og metsölubókarinnar Ríkisfang: Ekkert, hélt fyrirlestur um 
bók sína og umfjöllunarefni hennar sem er líf og reynsla palestínskra flóttakvenna sem fengu 
hæli á Íslandi árið 2008 eftir að hafa þurft að flýja frá Írak í kjölfar Íraksstríðsins.  Aleksandra 
Bosnjak, nemi hjá Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum sagði frá upplifun sinni á Íslandi og 
reynslu sinni af stríðinu í fyrrum Júgóslavíu og nemendur Tónlistarskóla Reykjanesbæjar 
spiluðu fyrir gesti.  Boðið var upp á kræsingar frá ýmsum löndum eins og Íslandi, Póllandi, 
Honduras, Kyrgistan, Makedoníu, Íran og Nígeríu.   Öll svið Reykjanesbæjar  vinna  
sameiginlega að því að fylgja fjölmenningarstefnu Reykjanesbæjar eftir, hvert á sínu sviði.   
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 umsækjendum um alþjóðlega vernd á 
Íslandi á  meðan mál þeirra eru til afgreiðslu hjá íslenskum stjórnvöldum skv. samningi við 
Útlendingastofnun frá árinu 2004. Hlutverk fjölskyldu-og félagssviðs Reykjanesbæjar er að 
útvega umsækjendum húsnæði og fæði, aðstoð vegna læknis-og lyfjakostnaðar og annarrar 
sérfræðiþjónustu eftir þörfum. Umsækjendur 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 umsækjenda njóta menntunar í leik- 
grunn- og framhaldsskólum, allt eftir því hvað við á meðan mál fjölskyldunnar eru í vinnslu 
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hjá Útlendingastofnun eða í kæruferli hjá Innanríkisráðuneytinu. Helstu samstarfsaðilar í 
málefnum umsækjenda um alþjóðlega vend á Íslandi eru Útlendingastofnun, embætti 
Ríkislögreglustjóra, Lögreglan á Suðurnesjum og í Reykjavík, Rauði kross Íslands, 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Miðstöð símenntunar og ýmsar þjónustustofnanir og fyrirtæki 
í Reykjanesbæ.  
Fjölskyldu-og félagssvið tók á móti 113 umsækjendum frá 30 ríkjum í leit að alþjóðlegri vernd 
á Íslandi  á árinu 2012, 83 karlmenn, 20 konur og 10 börn.   
 

 
 
Fjölgunin var 61% milli áranna 2011 og 2012, 63% í hópi karlmanna, 100% í hópi kvenna og 
yfir 40% í hópi barna hælisleitenda.   
Flestir umsækjenda voru frá Nígeríu, Íran, Albaníu, Georgíu, Afganistan og Króatíu.  Frá 
þessum löndum komu 66 eða meira en helmingur af þeim sem sóttu um alþjóðlega vernd 
2012.   
Vegna fjölgunar hælisleitenda og aukins álags í málaflokknum var í samvinnu við 
Útlendingastofnun og Innanríkisráðuneytið bætt tímabundið við stöðugildi í málaflokkinn á 
árinu 2012.  Kostnaður vegna þessa greiðist úr ríkissjóði.  

 Jafnréttismál 
Jafnréttismál eru vistuð hjá fjölskyldu-og félagsmálaráði. Unnið er samkvæmt lögum um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og jafnréttisáætlun Reykjanesbæjar 2011 – 2015. Á 
árinu var unnin aðgerðaáætlun jafnréttisstefnu sem tekur til nýliðafræðslu, áherslum 
Reykjanesbæjar á samræmingu fjölskyldu – og atvinnulífs, tryggja jafna stöðu og jafnan rétt 
karla og kvenna í sveitarfélaginu, launajafnrétti og fleira. Á árinu var Landfundur 
jafnréttisnefnda var sóttur og Jafnréttisstofa upplýst um stöðu og þróun jafnréttismála hjá 
Reykjanesbæ.  
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14. Fjöldi hælisleitenda árlega 

Karlar Konur Börn 
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Ráðgjafardeild 

Starfsmenn 
Forstöðumaður: Sigríður  Daníelsdóttir   
Félagsráðgjafi: Arndís Hálfdánardóttir 
Þroskaþjálfi:  Hrefna Höskuldsdóttir 
Ráðgjafi:   Inga Rós Sigurðardóttir 
 
Sigríður Ágústa Jónsdóttir þroskaþjálfi var í 
veikindaleyfi og lést í október 2012. 

 
28Ráðgjafardeild sinnir ráðgjöf og stuðningi 
við einstaklinga og fjölskyldur.  Ráðgjafardeild 
hefur umsjón með og sér um framkvæmd á           
stoðþjónustu  sem veitt er í formi liðveislu,          Starfsmenn á skrifstofu ráðgjafadeildar 

frekari liðveislu og ráðgjöf og stuðningi á heimilum.  Sértæk þjónusta við fatlað fólk fellur 
undir verksvið ráðgjafardeildar sem og stuðningur og eftirlit með starfsemi og við 
forstöðumenn á heimilum fyrir fatlað fólk og á Hæfingarstöðinni til að mynda varðandi faglegt 
starf, starfsmannahald og launaumsýslu.  
Ráðgjafardeildin heldur einnig utan um ráðningar og launaumsýslu starfsmanna í liðveislu, 
frekari liðveislu og ráðgjöf og stuðning á heimilum. Alls eru þetta rúmlega 100 starfsmenn.  
Málum sem berast til deildarinnar fer ört fjölgandi ásamt því sem umfang og eðli málanna er 
margbreytilegt.   
Ráðgjafardeild fundaði 43 sinnum á árinu. Skráð mál sem þar voru til umfjöllunar voru 295.  

 Viðtöl og ráðgjöf   
Ráðgjafardeildin veitir margháttaða ráðgjöf til fullorðinna einstaklinga og fjölskyldna sem leita 
til Fjölskyldu- og félagsþjónustu Reykjanesbæjar (FFR). Einstaklingar leita til FFR af ýmsum 
ástæðum, vegna fjármála, endurhæfingar, húsnæðismála, réttindamála og málefna fatlaðs 
fólks svo eitthvað sé nefnt. Ráðgjöfin fer fram í formi viðtala en einnig í gegnum síma og á 
teymisfundum.   
Móttaka umsókna og eftirfylgd vegna fjárhagsaðstoðar er einn hluti af starfi Ráðgjafardeildar. 
Þá er átt við umsóknir um framfærslu, styrki vegna leikskóla, frístundaskóla, máltíða í skóla,  
námskeiða, lán vegna tryggingar á íbúð svo eitthvað sé nefnt. Umsóknir fara fyrir fund hjá 
Stoðdeild FFR.  
Að aðstoða fólk og leiðbeina því varðandi endurhæfingu skipar stórt hlutverk í starfinu. Sótt 
er um endurhæfingu fyrir einstaklinga af ýmsum ástæðum og ber þar helst að nefna 
einstaklingar sem þurfa endurhæfingu vegna fíknar. Grettistak er endurhæfingarúrræði fyrir 
óvirka vímuefnaneytendur og er samstarfsverkefni milli Reykjanesbæjar og 
Tryggingastofnunar ríkisins (TR). Starfsmaður Ráðgjafardeildar fundar að jafnaði einu sinni í 
mánuði með fulltrúum félagsþjónusta Hafnafjarðar og Kópavogs. 
Einstaklingar sækjast eftir upplýsingum og ráðgjöf varðandi húsnæðismál og þá sérstaklega 
varðandi leiguhúsnæði í sveitarfélaginu, fer fyrirspurnum um félagslegt húsnæði fjölgandi.  
Eftirspurn eftir húsnæði virðist vera meiri en framboðið og því oft erfitt fyrir einstaklinga að fá 
húsnæði og eru þeir oft nánast á götunni þegar þeir leita til Ráðgjafardeildarinnar.  
Mikilvægur þáttur í starfi Ráðgjafardeildar er samstarf við aðrar deildir innan FFR. Samstarf 
við Stoðdeild og barnavernd er talsvert og er mikilvægt til að hafa heildasýn yfir aðstæður 
einstaklinga sem og að einfalda ferli mála í vinnslu innan FFR. Félagsráðgjafi frá 
Ráðgjafardeild situr t.d. afgreiðslufundi hjá Stoðdeild vegna fjárhagsaðstoðar.     
Samskipti við stofnanir innanbæjar sem  utan er stór liður í vinnu Ráðgjafardeildar. Reglulegir 
samráðsfundir eru haldnir með aðilum ýmissa stofnanna eins og Fræðsluskrifstofu, leik- og 
grunnskóla, VIRK, Tryggingastofnun ríkisins, Vinnumálastofnun, Landspítala,  
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Lögreglu og fleiri.  
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Á árinu 2012 voru rúmlega 1.400 viðtöl bókuð hjá fjórum starfsmönnum Ráðgjafardeildar, 
eða tæplega 120 viðtöl á mánuði.  Eins og sjá má á myndinni fyrir neðan voru flest viðtölin 
hjá starfsmönnum í febrúar, mars og september.  

 
 

 

 
Annað 
Ráðgjafardeildin er í samstarfi við aðrar félagsþjónustur varðandi málefni fatlaðs fólks og er 
með fulltrúa í Fagteymi þar sem fjallað er um búsetumál, umsóknir á Hæfingarstöðina og 
skammtímavistun. Fundir eru haldnir 2x í mánuði. Ráðgjafardeildin hóf á árinu endurskoðun 
á reglum Reykjanesbæjar varðandi ferðaþjónustu, liðveislu, stuðningsfjölskyldur og reglur um 
styrki skv. 27. gr. í málefnum fatlaðs fólks. Þessari vinnu er ekki lokið að undanskyldu síðast 
talda liðnum um 27. gr.Þá er einnig í gangi vinna við skráningu á fyrirkomulagi, reglum og 
verklagi í tengslum við afgreiðslu á umsóknum sem berast til Ráðgjafardeildar og einnig 
varðandi hvernig  haga skuli gæðaeftirliti og  faglegum stuðningi við heimili fatlaðs fólks og 
Hæfingarstöðina. 

 Þjónusta við fatlað fólk 
Fatlað fólk nýtur allrar almennar þjónustu sem Reykjanesbær veitir. Ýmis sértæk þjónusta er 
í boði í samræmi við lög um málefni fatlaðs fólks  nr. 59/1992, með síðari breytingum, 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, 
íbúðakjarnar) 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 47 í  um það bil 20 stöðugildum auk 
tímavinnu. 
Á árinu hóf  Reykjanesbær undirbúning varðandi nýtt 
búsetuúrræði fyrir fatlað fólk í samvinnu við Brynju, 
hússjóð Öryrkjabandalagsins. Um er að ræða 6 íbúða 
hús og hófust byggingarframkvæmdir  um mitt ár 2012 
og áætlað að húsið verði tilbúið um mitt ár 2013.              Hluti starfsmanna á Lyngmóa 

Þessu nýja búsetuúrræði er ætlað að leysa af hólmi rúmlega 20 ára gamalt herbergjasambýli  
og færa starfsemina í nýja húsnæðið í samræmi    við breytt viðhorf og áherslur í málefnum 
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15. Fjöldi viðtala á mánuði 2012 
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fatlaðs fólks. Allir íbúar munu fá séríbúðir til afnota og halda eigið heimili. Íbúum verður áfram 
veitt sólarhringsþjónusta og einstaklingsmiðuð aðstoð í samræmi við þarfir hvers og      
eins.   
Vonir standa til þess að með tilkomu nýja húsnæðisins verði einnig hægt að veita fleiri 
einstaklingum sem búa í næsta nágrenni hússins, stuðning og öryggi þar sem starfsmenn 
verða til staðar í nýja búsetuúrræðinu allan sólarhringinn.   

Frekari liðveisla 
Fatlað fólk sem býr sjálfstætt fær stuðning og aðstoð á heimilum sínum eftir þörfum hverju 
sinni.  Einstaklingar fá mismikinn og breytilegan stuðning, sumir daglega, aðrir nokkrum 
sinnum í viku eða sjaldnar. 
Á árinu 2012 fengu 20 einstaklingar  frekari liðveislu,  8 konur og 12 karlar.    
Starfsmenn voru 6  í 1,4 stöðugildi. 

Félagsleg liðveisla 
Fatlaðir einstaklingar á aldrinum 6  – 67 ára eiga kost á liðveislu.  Markmið liðveislu er að 
rjúfa félagslega einangrun, auka félagsfærni ásamt persónulegum stuðningi og aðstoð. 
Árið 2012 fengu 81 einstaklingur  liðveislu, 56 karlar og 25 konur í samtals 6486 
klukkustundir 
Á hverjum tíma eru um 40 einstaklingar við tímavinnustörf  sem liðveitendur 
 

Stuðningsfjölskyldur 
Hlutverk stuðningsfjölskyldu er að taka fatlað barn (18 ára og yngri) 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. 
Árið 2012 voru í gildi 31 stuðningsfjölskyldusamningur.  Heimilaðir sólahringar á árinu voru 
1080, nýttir sólarhringar voru 714 eða 66,1%. 

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 2012 voru 25 einstaklingar úr Reykjanesbæ í skammtímavistun. 
14 drengir og 11 stúlkur 
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Umönnunargreiðslur  
Umönnunargreiðslur vegna fatlaðra og- langveikra barna 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. 
Ráðgjafardeild aðstoðar foreldra í tengslum við umsóknir um umönnunargreiðslur og 
endurnýjun þeirra.  
Á árinu 2012 fengu foreldrar 45 barna í Reykjanesbæ aðstoð hjá Ráðgjafardeild í tengslum 
við umönnunargreiðslur vegna fatlaðra barna. 
Á árinu 2012 fengu foreldrar 83 fatlaðra barna í Reykjanesbæ umönnunargreiðslur frá TR.  
Foreldrar 17  barna sem glíma við alvarleg veikindi fengu umönnunargreiðslur.  
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Ferðaþjónusta  
Reykjanesbær veitir ferðaþjónustu  í samræmi við lög nr. 59/1992 um málefni fatlaðra, með 
síðari breytingum. 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. Sækja þarf 
sérstaklega um ferðaþjónustu sem er samþykkt til ákveðins tíma í senn. 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 2012. 
33 einstaklingar nýttu  þjónustuna árið 2012. 17 aldraðir einstaklingar fengu samþykkta 
ferðaþjónustu.   
Árið 2012 tók Ráðgjafardeild við utanumhaldi á akstri grunnskólabarna frá Fræðsluskrifstofu 
Reykjanesbæjar. Alls fengu 35 börn akstur á vegum ferðaþjónustu fatlaðra.  
 
 

 

 
 

  
 

Eldri en 18 ára Fjöldi aldraða  Fjöldi grunnskólabarna 
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20. Fjöldi einstaklinga með ferðaþjónustu 2012 
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 Dagþjónusta 

Hæfingarstöð  
Hæfingarstöðin er dagþjónusta fyrir fatlað fólk.  
Markmið hæfingar er að auka hæfni fatlaðs fólks 
til starfa og að taka þátt í daglegu lífi. Lögð er 
áhersla á að allir hafi verkefni við sitt hæfi svo 
sem við smávörupökkun fyrir fyrirtæki, við 
listsköpun þar sem m.a. er unnið úr þæfðri ull, 
við framleiðslu á sultum ásamt margháttuðum  
þjálfunarverkefnum. Vörur sem unnar eru á 
Hæfingarstöðinni eru til sölu á staðnum. 
Hæfingarstöðin hefur tekið þátt í ýmsum   Starfsfólk Hæfingarstöðvarinnar 
menningarviðburðum m.a. List án landamæra.        
Á árinu 2012 voru 24 notendur á Hæfingarstöðinni. Þjónustutími notenda er mislangur, flestir 
mæta daglega  í 4-8 klst. en aðrir skemur.  
Á sumrin bætast nokkrir einstaklingar í hópinn,  en það eru fötluð ungmenni sem eru í 
Fjölbrautaskólanum og þurfa þjónustu yfir sumartímann. 
Starfsmenn voru 11 í 8 stöðugildum.  

Dagvistun 
Rekin er dagvistun fyrir fatlaða grunnskólanemendur í skólafríum, sem ráðgjafadeild hefur 
umsjón með dagvistun fyrir fatlaða grunnskólanemendur í skólaleyfum svo sem páskaleyfi, 
jólaleyfi og yfir sumartímann. Sumarvistun 2012 var staðsett í Ragnarsseli á tímabilinu 10.  
júní – 20. ágúst. (lokað var dagana 16-31 júlí ) 18 börn nýttu þjónustuna og var 
hámarksvistunartími hvers barns 6 vikur. 
7 starfsmenn sinntu starfinu.  

Björgin  
Björgin – geðræktarmiðstöð Suðurnesja hóf starfsemi sína þann 4. febrúar 2005. Fjöldi þeirra 
sem leita ráðgjafar og sækja þjónustu í Björginni hefur verið stigvaxandi á milli ára. Björgin er 
bæði endurhæfingarúrræði sem bíður upp á einstaklingsmiðaða endurhæfingu og athvarf 
fyrir fólk sem kemur á eigin forsendum. Starfsemin  miðar að því að hjálpa einstaklingum til 
sjálfshjálpar.  
Í Björginni starfar félagsráðgjafi, Iðjuþjálfi og 
sálfræðingur. Geðlæknir kemur einu sinni í viku 
Björgin er opin alla virka daga frá 09:30 - 15:30. Fólk 
sem sækir Björgina greiðir kr. 1500 á mánuði í 
þjónustufjald, innifalið í því er kaffi og önnur þjónusta. 
Þeir sem borða hádegismat greiða 350 krónur fyrir 
máltíðina ef keypt er matarkort 
 

 Þjónustuleiðir  
Athvarf, felur í sér að fólk sækir Björgina á eigin 
forsendum. Helstu markmið með þessari þjónustuleið 
eru að auka lífsgæði og rjúfa félagslega einangrun. 
Félagsleg samvera er mikilvæg og á sér stað bæði 
innan Bjargarinnar og utan.  

 
 

 
        Starfsfólk Bjargarinnar 
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 Endurhæfing  

Er fyrir fólk sem stefnir á vinnu eða nám. Um er að ræða grunnendurhæfingu sem felur í sér 
að gerð er endurhæfingaráætlun. Þá er utanumhald og ráðgjöf tíðari og markvissari.   
Hugur og heilsa námskeið er starfs-og námsendurhæfing Bjargarinnar. Um er að ræða 5 
vikna námskeið þar sem sérstaklega er lögð áhersla á fræðslu sem nýtist til sjálfseflingar 
þátttakenda.HAM  við þunglyndi og kvíða. Námskeiðið er í fræðsluformi, þar sem aðferðir 
hugrænnar atferlismeðferðar eru kenndar. Markmiðið er að þátttakendur læri aðferðir til að 
breyta líðan sinni með því að endurmeta hugsanir sínar.Eftirfylgd, áhersla er lögð á eftirfylgd 
við þá einstaklinga sem komnir eru á vinnumarkað eða í nám og hafa þörf fyrir áframhaldandi 
stuðning. Eftirfylgdin er í formi viðtala, símhringinga og hópastarfs. 

 Iðja  
Í Björginni má finna allra handa iðju. Með iðju má samhæfa hug og hönd, þjálfa einbeitingu, 
fínhreyfingar og koma hugmyndum í framkvæmd. Dæmi um iðju sem Björgin býður upp á er 
myndlist, gips, tréverk, kortagerð, saumur, handavinna og fleira. Hópastörf, námskeið og 
fræðsla. Ýmis hópastörf,  námskeið og fræðsla  eru í  boði í Björginni sem miða að því að 
styrkja og efla einstaklinginn. Ráðgjöf. Starfsfólk veitir félögum persónulega ráðgjöf og 
aðstoð við að finna leiðir í persónulegu lífi og í  samskiptum við aðrar stofnanir. Félagar 
geta fengið aðstoð við að setja sér persónuleg markmið og stuðning við að fylgja þeim eftir. 
Einnig er boðið upp á sálfræðiviðtöl gegn vægu gjaldi. 

Tölfræði 
Frá opnun hefur fjöldi þeirra sem sækir þjónustu í Björgina aukist jafnt og þétt. Eins og sjá 
má á mynd 21 sóttu 60 manns Björgina fyrsta árið en í lok árs 2012 höfðu 436 manns sótt 
einhverja þjónustu í Björginni. Nýir notendur voru 77 talsins á árinu. Skýringin á mismun er 
að farið var yfir skráningu frá upphafi og leiðréttar voru villur í skráningunni.   

 
 

Á mynd 22 má sjá meðalfjölda félaga á dag, skipt eftir mánuðum og meðalfjölda þeirra sem 
nýttu sér hádegismatinn á dag í hverjum mánuði. Um helmingur þeirra sem nýttu sér Björgina 
borðuðu einnig hádegisverð. Á sumrin dregur lítillega úr aðsókn. Ein skýringin getur verið að 
ekki er boðið upp á mat frá júní fram í miðjan ágúst.   
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21. Félagar í Björginni frá upphafi 
Alls frá opnun Meðaltal á dag 

25 28 28 28 30 
22 24 26 

34 35 33 31 

12 14 14 13 13 14 
20 19 15 17 

22. Fjöldi félaga í Björginni 2012 
Félar alls Félagar í mat 
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Á mynd 23 má sjá framfærslu þeirra sem byrjuðu að sækja Björgina á árinu 2012. Í ljós 
kemur að flestir voru á örorkubótum eða 43%. Á framfærslu sveitafélaga voru 16%, 
atvinnuleitendur 16%, á endurhæfingarlífeyri 8% og í vinnu 5%. Ekki er vitað um stöðu 5% 
einstaklinga sem komu nýir á árinu. 

 

Þegar litið er til þess frá hvaða byggðarlögum einstaklingar sem byrjuðu að sækja þjónustu í 
Björgina árið 2012 koma í ljós að 81% eru búsettir í Reykjanesbæ,  6% koma frá Garði, 1% 
frá Sandgerði, 4% frá Grindavík og 4% koma frá Vogum. 4% einstaklinga voru með lögheimili 
utan Suðurnesja sbr. mynd 24 hér að neðan. 
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24. Fjöldi nýrra félaga í Björginni eftir búsetu 
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Nesvellir/þjónusta við aldraða og félagsleg heimaþjónusta                                      

 

 Þjónustumiðstöð 
 
Starfsmenn 
Forstöðumaður:  Ása Eyjólfsdóttir 
Verkefnastjóri:  Inga Lóa Guðmundsdóttir 

 

Öll þjónusta við aldraða íbúa Reykjanesbæjar er staðsett á Nesvöllum. Áhersla er lögð á 
samfellu í þjónustu. Þann 1. mars 2012 urðu þær breytingar á starfsemi 
öldrunarþjónustunnar að öll þjónusta við aldraða heyrir nú undir forstöðumann 
öldrunarþjónustu, Ásu Eyjólfsdóttur.  Þá var Inga Lóa Guðmundsdóttir sem áður var 
forstöðumaður dagdvala ráðin sem verkefnastjóri í öldrunarþjónustu.  

 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  
Deildarstjóri: Eygló Alexandersdóttir 
Starfsmenn: Aðalborg H. Sigurjónsdóttir  
  Aneta Sac Medic  

Anita M. Johannessen 
  Ágústa Sigríður Gunnarsdóttir 

Birna Sif Ómarsdóttir 
Borghildur Guðmundsdóttir  
Borghildur Gunnlaugsdóttir 

 Hrafnhildur Sverrisdóttir 
Ingibjörg Þorláksdóttir 

 Jóhanna Hafsteinsdóttir 
 Kolbrún Svala Júlíusdóttir 
 Lísa Dóra Sigurðardóttir 
 Lovísa Hilmarsdóttir 

Mekkín Sæmundsdóttir 
Orasa Somyong 
Sigríður Guðrún Jónsdóttir 
Sigurlaug K. Gunnarsdóttir 
Sigurrós Friðbjarnardóttir 
Stefanía Diljá Reynisdóttir 
Þóranna Guðlaugsdóttir 

  
                                                                                         

Starfsmenn í félagslegri heimaþjónustu 
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Heimilishjálp 
Alls nutu 301 aldraðir einstaklingar á 247 heimilum heimaþjónustu á árinu 2012. Alls fengu 
75 einstaklingar með örorku eða fólk með fötlun á 43 heimilum heimilishjálp, þá voru 55 
heimili sem vegna ýmissa ástæðna fengu heimilishjálp, aðrar aðstæður geta verið 
tímabundin eða langvarandi veikindi, heimili sem barnavernd óskar eftir aðstoð á o.fl.. 

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 
þjónustu. Farið er á heimili viðkomandi  einu til fjórum sinnum í viku. Árið 2012 nutu 48 
einstaklingar heimsóknarþjónustu eða aðstoðar við aðdrætti og 15 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 séð sjálfir um 
matseld og geta ekki nýtt sér mötuneytið á Nesvöllum. Á árinu fengu 65 einstaklingar 
heimsendan mat, 53 aldraðir og 12 öryrkjar. Maturinn var keyptur af Menu og seldur 
viðskiptavinum á kostnaðarverði. 

 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. Reykjanesbær er með samning við Menu um rekstur mötuneytis í 
hádegi virka daga á Nesvöllum. 

 Tómstundastarf  
Deildastjóri: Guðbjörg Marteinsdóttir 
Starfsmenn:   Sigrún Einarsdóttir 
    Soffía Aðalsteinsdóttir 
  Eygló Alexandersdóttir  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starfsmenn tómstundastarfs að Nesvöllum 
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Tómstundastarf á Nesvöllum einkennist af fjölbreytni með það að markmiði að koma til móts 
við sem flesta. Það sem í boði var á árinu 2012 var; handavinna, bingó, ýmis konar námskeið 
í gleri, leir postulíni o.fl.  
Einnig voru í boði námskeið þar sem utanaðkomandi leiðbeinandi var fenginn voru það t.a.m. 
námskeið í myndlist og Harðangri.  
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.  

 

Mikið og gott samstarf hefur verið milli FFR 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.  

 Dagdvöl 
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.   
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,  
vitsmunalega 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. 
Á árinu 2012 nutu 61 einstaklingar þjónustu dagdvalarinnar, 32 konur og  29 karlar.  
Meðalaldur þeirra var 81 ár.  Meðaldvalartími var 8 mánuðir. Af þeim 61 einstakling sem 

Handavinna Bingó Glerklúbbur Glernámskeið Postulín Leirklúbbur Silki 

1097 

1441 

142 139 
218 

88 
19 

25. Þátttakendur í tómstundastarfi 

Leikfimi 2x í viku Dansleikfimi Boltaleikfimi 

1658 

842 

319 

26. Þátttaka í hreyfitímum eldri borgara 
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sóttu dagdvölina á árinu, nutu 44 hennar í árslok.  Starfsmenn dagdvalarinnar eru 15 í 9,7 
stöðugildum. 

 
Starfsmenn dagdvala  
Deildarstjóri Nesvöllum: Jónína Skarphéðinsdóttir 
Deildarstjóri Selinu:  Sigrún Sigurðardóttir 
Starfsmenn:   Arnar Ingi Halldórsson Hildur Guðrún Hákonardóttir  

Árni Ragnarsson  Hrafnhildur Jónsdóttir 
Brynja Hjaltadóttir  Jóhanna Grétarsdóttir 
Erla Hildur Jónsdóttir  Rósa Kristín Garðarsdóttir 
Guðríður Hansdóttir  Sigurbjörg S. Rúnarsdóttir 
Fjóla Ósk Stefánsdóttir Súsanna Poulsen 
Fjóla Þórðardóttir 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

           Hluti starfsmanna í dagdvölunum á Nesvöllum og í Selinu 
 


