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Lagt fyrir 419. fund velferðarráðs 19. janúar 2022 

VEL2022010012  

                  RÁ/kg 

 

 

Minnisblað 
 

 

Viðtakandi: Velferðarráð 

Sendandi: Regína Ásvaldsdóttir 

_____________________________________________________________________ 

 

Efni: Stöðumat á aðgerðaáætlun stýrihóps velferðarsviðs um aðgerðir gegn 

sárafátækt barna og fjölskyldna þeirra.  

Forsaga:  

Aðgerðaáætlun stýrihóps velferðarsviðs um aðgerðir gegn sárafátækt barna og 

fjölskyldna þeirra var lögð fram til kynningar á fundi velferðarráðs þann 21. október 

2020. 

 

Lagðar voru fram fimm tillögur og 15 aðgerðir með 15 mælikvörðum. Ellefu 

aðgerðum/tillögum hefur verið lokið, átta eru í vinnslu og ein ekki hafin. Sjá stöðu 

aðgerða og mælikvarða í fylgiskjali 1.  

 

Greinargerð: 

Aðgerðaáætluninni er skipt í þrjá megin stoðir. 

1. Tillögur sem lúta að endurskoðun reglna um fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg. 

2. Stuðningur og úrræði.  

3. Þjónustuveitingu. 

 

1. Tillögur sem lúta að endurskoðun reglna um fjárhagsaðstoð frá 

Reykjavíkurborg. 

Stýrihópurinn skilaði áfangaskýrslu til velferðarráðs þann 4. desember 2019 en þar var 

lagt til að eftirfarandi tillögum, sem fram komu í áfangaskýrslu hópsins, yrði vísað til 

yfirstandandi endurskoðunar á reglum um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg:  

 

1. Að útreikningar á framfærsluþörf liggi til grundvallar þegar upphæðir 

fjárhagsaðstoðar til framfærslu eru ákvarðaðar í velferðarráði hverju sinni. 

Meðal gagna verði samanburður á þróun örorku, atvinnuleysisbóta og 

fjárhagsaðstoðar til framfærslu sem nýta megi við þá vinnu.  

2. Að komið verði á þjónustugreiðslum fyrir börn notenda fjárhagsaðstoðar sem 

nýta megi til greiðslu fyrir allt að átta tíma dvöl á leikskóla, þátttöku á 

frístundaheimili fimm daga í viku auk síðdegishressingar ásamt skólamáltíðum. 

Um réttindagreiðslur verði að ræða.  
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3.  Reglum um fjárhagsaðstoð verði breytt þannig að ekki þurfi að fullnýta 

frístundakort til að eiga rétt á heimildagreiðslum skv. gr. 16. A né 

þjónustugreiðslum.  

4. Framkvæmd ákvæðis um skerðingar á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar (3. gr 

reglna) verði þannig að það bitni ekki á börnum sem búa við sárafátækt.  

5. Að sett verði frítekjumark upp að kr. 300.000 á tekjur fyrri mánaðar þegar 

komið er inn á fjárhagsaðstoð, t.d. af endurhæfingarlífeyri eða 

atvinnuleysisbótum.  

 

Endurskoðaðar reglur um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg voru samþykktar í 

borgarráði þann 16. mars 2021. Samþykkt var að komið yrði á þjónustugreiðslum fyrir 

börn notenda fjárhagsaðstoðar sem nýta megi til greiðslu fyrir allt að átta tíma dvöl á 

leikskóla, þátttöku á frístundaheimili fimm daga í viku auk síðdegishressingar ásamt 

skólamáltíðum. Um réttindagreiðslur er að ræða. Ennfremur að ekki þurfi lengur að 

fullnýta frístundakort til að eiga rétt á heimildagreiðslum skv. gr. 16. A né 

þjónustugreiðslum. Hvað tillögu í 5. tölulið að ofan varðar er nú heimilt að veita 

undanþágu frá tekjum fyrri mánaðar vegna einstaklinga sem eru að ljúka endurhæfingu 

og hafa fengið greiddan endurhæfingarlífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins, fyrsta 

mánuðinn eftir að greiðslum lýkur.  

 

Með þeim breytingum sem urðu með tilkomu þjónustugreiðslna hefur orðið mikil 

aukning á nýtingu aðstoðar vegna barna sem er mjög jákvætt. Stefnt var að því að 

hlutfall þeirra foreldra sem nýta heimildargreiðslur fyrir börn myndi hækka úr 23,2% í 

70%. Í nóvember 2021 fá alls 51,2% foreldra aðstoð í formi þjónustugreiðslna á  

grundvelli 10. gr. reglna Reykjavíkuborgar um fjárhagsaðstoð en hlutfallið var 23,2% í 

maí 2020. Framundan er frekari rýning á því hvaða hópur foreldra er ekki að nýta 

þjónustugreiðslur og mögulegar skýringar á því.  

 

2. Stuðningur og úrræði 

Í desember 2020 samþykkti velferðarráð að undirbúin yrði stofnun Virknihúss sem 

haldi utan um virkniúrræði á vegum sviðsins. Virknihús hefur tekið til starfa og er til 

húsa í Borgartúni 6 en auk þess er starfsaðstaða í Gerðubergi. Með tilkomu Virknihúss 

er hafin endurskoðun á átaksverkefnum velferðarsviðs en markmið Virknihúss er m.a. 

að aðlaga úrræði að þörfum og samsetningu notendahópsins á hverjum tíma.  

 

Áframhald hefur orðið á Tinnu1 sem er samstarfsverkefni velferðarsviðs og 

félagsmálaráðuneytisins. Félagsmálaráðuneytið lagði 25 m.kr. til verkefnisins á árinu 

2021. Samkomulagið gilti til loka árs en hefur nú verið framlengt.  Í október 2021 voru 

alls 53 konur þátttakendur í Tinnu og 95 börn. Á tímabilinu janúar– október 2021 

útskrifuðust tíu konur úr verkefninu. Sjá nánar um þátttöku í Tinnu í töflu 1. 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Tinnu-verkefnið miðar sérstaklega að einstæðum foreldrum í Reykjavík sem eru utan vinnumarkaðar 

og glíma við langvarandi félagslegan vanda. Verkefnið felur í sér víðtækt þverfaglegt samstarf ólíkra 

aðila innan velferðar- og menntakerfisins, auk virkni og vinnumiðlunar á vegum Vinnumálastofnunar. 

Meginmarkmiðið er að bjóða þátttakendum heildstæða þjónustu sem stuðlar að bættum lífsgæðum, virkri 

þátttöku í samfélaginu og á vinnumarkaði eftir því sem við á. 
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Tafla 1: Fjöldi þátttakenda í Tinnu 

 

 

 

 

 

Á fundi velferðarráðs þann 19. ágúst 2020 voru samþykktar tillögur um Ellu2 sem fela 

í sér að tíu íbúðum í félagslegu húsnæði í Norðlingaholti verði úthlutað til ungra 

einstæðra foreldra á aldrinum 18–29 ára í formi áfangahúsnæðis. Í upphafi búsetu var 

lögð könnun fyrir foreldrana, sem eru allir mæður, þar sem væntingar þeirra og 

hugsanlegur ávinningur af búsetu í Ellu var metinn. Í október 2021 var könnunin 

endurtekin. Niðurstöðurnar eru jákvæðar og sýna meðal annars fram á aukna ánægju 

með aðgengi að félagsráðgjafa og uppeldisráðgjafa. Að auki upplifa mæðurnar meiri 

stuðning gagnvart börnum sínum og sjálfum sér er varðar nám og virkni. Könnunin 

sýnir að 62% mæðranna álíta að stuðningur Ellu hafi skipt miklu eða mjög miklu máli 

fyrir velferð þeirra. Frá því að verkefnið hófst hafa tvær mæður flutt út og aðrar tvær 

inn.  

 

IPS3 (Individual Placement and Support) verkefnið hófst árið 2019. Frá mars 2019 hafa 

118 einstaklingar fengið þjónustu frá IPS. Í dag fá 43 einstaklingar þjónustu og þar af 

eru tíu í starfi og fá samhliða þjónustu ráðgjafa. Aðeins er bráðabirgðaákvæði með 

reglum um fjárhagsaðstoð nýtt fyrir einn þessara einstaklinga en ákvæðið heimilar að 

veita undanþágu vegna atvinnutekna sem nema allt að 50.000 kr. á mánuði. Það sýnir 

að þeir einstaklingar sem fara í störf fá tekjur sem eru umfram upphæð fjárhagsaðstoðar 

og heimild bráðabirgðaákvæðisins, sem er mjög jákvætt.  

 

Alls fór 21 einstaklingur í starf á vegum IPS árið 2012. Oft hafa einstaklingar reynt 

fleira en eitt starf áður en starf við hæfi finnst.  

 

Í upphafi árs 2021 samþykkti borgarstjórn tillögur að markvissum vinnu- og 

virkniaðgerðum vegna stöðu á vinnumarkaði í kjölfar COVID-19. M.a. var samþykkt 

að koma á fót atvinnu- og virknimiðlun og skapa störf fyrir atvinnulausa einstaklinga 

sem eiga ekki rétt á atvinnuleysisbótum og fá fjárhagsaðstoð til framfærslu. Þessar 

ákvarðanir Reykjavíkurborgar hafa stutt vel við þær aðgerðir sem settar voru fram í 

aðgerðaáætluninni. Í töflu 2 má sjá fjölda einstaklinga sem fengu störf á grundvelli 

verkefnisins eftir aldri og ríkisfangi. Árið 2020 fengu 22 einstaklingar störf en 61 

einstaklingur árið 2021. Af þeim hópi sem fékk starf árið 2021 voru 4,5% á aldrinum 

18-29 ára eða 15 einstaklingar og 72% hópsins var með íslenskt ríkisfang (tafla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 6 Ella er verkefni sem lýtur að því að úthluta ungum foreldrum húsnæði og veita samhliða stuðning 

og ráðgjöf í uppeldishlutverkinu, veita stuðning til menntunar og/eða atvinnuleitar 
3 IPS stendur fyrir Individual Placement and Support og er IPS starfsendurhæfingarúrræði sem byggir 

stoðir sínar á gagnreyndum aðferðum. Í IPS fá einstaklingar markvissa aðstoð við að finna störf út frá 

áhugasviði og getu hvers og eins. 

Ár Fjöldi forsjáraðila  Fjöldi barna  

2019 51 86 

2020 57 110 

2021 69 135 

Samtals 177 331 
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Tafla 2: Störf eftir aldurshópum 

Aldur  2020 2021 Samtals  % 2020 % 2021  

18-19 1   1 5 0 

20-24 1 5 6 5 8 

25-29 4 10 14 18 16 

30-39 3 22 25 14 36 

40-49 7 12 19 32 20 

50-59 5 11 16 23 18 

60+ 1 1 2 5 2 

Samtals  22 61 83 100 100 

 

 
Tafla 3: Fjöldi einstaklinga sem fékk starf eftir ríkisfangi  

 

 

 

 

 

 

Við rýningu starfshópsins á lykiltölum í maí 2020 vakti athygli að í þeim mánuði voru 

75 foreldrar með 130 börn sem höfðu fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu í 12 mán. 

eða lengur en voru 63 á sama tíma  2019. Sumarið 2020 var því gerð greining á hópnum 

með það að markmiði að skoða mögulegar skýringar á þeirri stöðu. Rýndar voru 

upplýsingar er lutu að 85 fjölskyldum sem höfðu fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu í 

12 mánuði eða lengur í júlí 2020 sem voru 28% af heildarfjölda þeirra barnafjölskylda 

sem fengu aðstoð í þeim mánuði. Niðurstöður sýndu m.a. að 18% af fjölskyldunum 

hafði fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu í 13 ár eða lengur en 65% á bilinu 9-10 ár. 

Um 40% foreldra hafði tekið þátt í virkniúrræðum en greina mátti á upplýsingum í 

málaskrá að oft reyndist erfitt fyrir ráðgjafa að virkja notendur til þátttöku og/eða að 

mætingum í viðtöl var mjög ábótavant. Félagsleg ráðgjöf var veitt í meirihluta málanna, 

s.s. viðtöl við notendur sem og samskipti við fjölda stofnana utan Reykjavíkurborgar.  

 

Sá lærdómur sem dreginn er af rýningunni er að þrátt fyrir mikla vinnu ráðgjafa í 

tengslum við stuðning og ráðgjöf til barnafjölskyldna var erfitt að sjá samræmi í t.d. 

fjölda viðtala eftir fjölda mánaða sem fjárhagsaðstoð var veitt. Samkomulagi um 

félagslega ráðgjöf var ekki nægjanlega markvisst beitt og nokkur tilviljun virtist ráða 

því hvernig viðtöl við fjölskyldur dreifast á tímabil aðstoðar. 

 

Í töflu 4 má sjá samanburð á veittri fjárhagsaðstoð til framfærslu og fjölda mánaða sem 

aðstoð var veitt á síðustu 12 mán. á tveimur tímabilum, þ.e. í júlí 2020 og október 2021.  
 

Tafla 4: Fjöldi barnafjölskyldna og fjöldi mán. sem fjárhagsaðstoð til framfærslu var veitt á sl. 12 

mánuðum. 

Tímabil 

Einhleypur 

faðir 

Einhleyp 

móðir  Hjón/sambýlisfólk  Samtals  

Heildarfjöldi 

barnafjölskyldna  Hlutfall 

júl.20 4 64 17 85 304 21% 

okt.21 5 67 34 106 257 41% 

 

Sjá má fækkun í hópi barnafjölskyldna sem fær fjárhagsaðstoð til framfærslu í heildina 

eða um 15% en hins vegar fjölgar í hópi þeirra fjölskyldna sem hefur fengið 

Ríkisfang  2020 2021 Samtals % 2020  % 2021  

Erlent 9 17 26 41 28 

Ísl 13 44 57 59 72 

Samtals 22 61 83 100 100 
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fjárhagsaðstoð í 12 mánuði eða lengur á sl. 12 mánuðum. Vísbendingar eru um að í 

þeim hópi séu flestar fjölskyldurnar flóttafólk en það verður rýnt frekar. 
 

Í janúar 2022 sýndi greining að af þeim 85 fjölskyldum sem höfðu fengið 

fjárhagsaðstoð til framfærslu í 12 mán. og lengur í júní 2020 voru 35 fjölskyldur ekki 

lengur að fá fjárhagsaðstoð. Vísbendingar eru um að hluti foreldra hafi fengið 

örorkumat en nánari rýni á ástæðu brotthvarfs stendur yfir.  

 

Öll námskeið fyrir börn og fjölskyldur eru nú árangursmetin. Mikilvægt er að auka 

framboð af námskeiðum fyrir foreldra sem ekki hafa náð tökum á íslensku en slíkt krefst 

aukins fjármagns. Á árinu 2021 var í fyrsta skipti boðið upp á SPARE4 

foreldrafærninámskeið sem byggir á PMTO foreldrafærninámskeiðinu en er sérsniðið 

að flóttafólki í foreldrahlutverki.  

 

Velferðarsvið hefur frá árinu 2019 tekið þátt í verkefni á vegum 

félagsmálaráðuneytisins sem miðar að því að auka lífsgæði ungs fólks sem er í áhættu 

á ótímabærri örorku. Afrakstur þessa samstarfs hefur verið undirbúningur að verkefni 

sem gengur undir heitinu ,,Vegvísir“ sem er tilrauna- og þróunarverkefni með áherslu á 

þverfaglega nálgun og samvinnu þjónustukerfa (Virk, Tryggingastofnunar, 

Heilsugæslu, Vinnumálastofnunar og velferðarsviðs) og ætlað er að auka virkni ungs 

fólks sem tilheyrir NEET5 hópi. Hugmyndin byggir á að þjónustan feli í sér ,,One Stop 

Shop“ þar sem ungt fólk (16-29 ára) í viðkvæmri stöðu getur komið á einn stað og 

fengið aðgang að þjónustu kerfanna með aðstoð Vegvísis (hópstjóra) sem leiðbeinir því. 

Félagsmálaráðuneytið hefur nú samþykkt að veita fjármagn til verkefnisins og 

undirbúningur að framkvæmd er að hefjast. Verkefnið fellur vel að þeirri áherslu sem 

fram kemur í aðgerðaáætluninni um mikilvægi þess að styðja ungt fólk til vinnu og 

náms.  

 

3. Þjónusta  

Í aðgerðaáætluninni kemur fram að þjónustukönnun verði framkvæmd reglulega meðal 

þeirra notenda sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu. Í þjónustukönnun sem gerð var í 

apríl 2020 meðal allra foreldra sem fengu þjónustu velferðarsviðs sögðust 63% foreldra 

vera mjög sammála eða sammála um að ,,ráðgjöfin sem ég hef fengið mætir þörfum 

mínum og fjölskyldu minnar“. Á árinu 2020 stóð til að leggja eingöngu könnun fyrir 

þann hóp foreldra sem fær fjárhagsaðstoð til framfærslu. Ekki reyndist unnt að leggja 

þá könnun fyrir fyrr en í lok ársins. Niðurstöður hennar liggja ekki fyrir á þessari stundu. 

 

Í aðgerðaáætluninni kemur fram að leggja eigi fram tillögur um með hvaða hætti unnt 

er að ná fram sjónarmiðum barna sem eiga foreldra sem hafa þurft á fjárhagsaðstoð til 

framfærslu og/eða félagslegri aðstoð að halda til langs tíma. M.a. var áætlað að komið 

yrði á fræðslu fyrir ráðgjafa um birtingamyndir og afleiðingar sárafátæktar. Viðræður 

fóru fram við háskólasamfélagið um að skipuleggja slíka fræðslu en í samráði við 

EAPN var ákveðið að hverfa frá því. Þess í stað munu fulltrúar frá EAPN/PEP fara á 

                                                 
4 Foreldrafærninámskeið fyrir foreldra með stöðu flóttafólks. Verkefnið, sem er samvinnuverkefni 

Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar, er hluti af evrópsku rannsóknarverkefni. Markmiðið er að ýta 

undir bætta aðlögun og velgengni fjölskyldunnar í nýju landi. SPARE byggir á PMTO aðferðinni og auk 

þess fléttað inn þáttum eins og gjörhygli (mindfulness) og öðru sem hjálpar foreldrum að takast á við 

erfiðar tilfinningar og áföll. Úrræðið, sem veitt er í hópi 12-14 foreldra, varir í 12 vikur og mæta foreldrar 

einu sinni í viku í tvær stundir í senn og vinna heimaverkefni er á milli funda. 
5 NEET. Ungt fólk sem er ekki í námi, starfi eða starfsþjálfun  
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allar þjónustumiðstöðvar fyrri hluta árs 2022 og eiga þar samtal við ráðgjafa og 

þjónustufulltrúa um efnið. Velferðarsvið er í samstarfi við Háskóla Íslands um 

rannsóknir og óskað hefur verið eftir því að fá meistaranema til að gera eigindlega 

rannsókn meðal barna foreldra sem hafa þurft að reiða sig á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélagsins til langs tíma. 

 

Upplýsingar um þjónustu og úrræði velferðarsviðs fyrir börn og fjölskyldur þeirra eru 

komnar inn á nýja vefsíðu borgarinnar. Vefurinn hefur verið birtur almenningi í 

prufuútgáfu á beta.reykjavik.is. Stefnt er að því að fljótlega verði alfarið skipt yfir á 

nýja vefinn. Allur texti og framsetning á nýja vefnum tekur mið af notendamiðaðri 

hönnun og Hönnu, nýju stafrænu hönnunarkerfi Reykjavíkurborgar, sem finna má á 

design.reykjavik.is. Unnið er að þýðingum á öllu efni yfir á ensku. Samkvæmt 

upplýsingum frá vefteymi borgarinnar verður enska útgáfan grunnur að þýðingum í 

vafra yfir á önnur tungumál. Þar verða mun fleiri tungumál en þrjú til fjögur aðgengileg. 

Google Chrome sem er með 65% notkunarhlutdeild í heiminum í dag býður t.a.m. upp 

á 53 ólík tungumál. 

 

Velferðarsvið vinnur á grundvelli stafrænna forgangsverkefna út frá þeirri stefnu að 

notendum gefist kostur á því að sækja rafrænt um alla þjónustu ásamt því að öðrum 

leiðum að umsóknum verði haldið opnum (t.d. með sækja um þjónustu á 

þjónustumiðstöð). Í dag eru rafrænar umsóknir alls 166 og opnað hefur verið fyrir 

aðgengi að Ráðgjafanum sem er ný lausn fyrir notendur og starfsfólk. Ráðgjafinn tekur 

við umsóknum um stuðnings- og stoðþjónustu ásamt því að vera tímabókunarkerfi fyrir 

notendur. Hafinn er undirbúningur að fleiri umbótaverkefnum.  

 

Á grundvelli aðgerðaráætlunarinnar var skipaður starfshópur til að endurskoða verklag 

milli velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs vegna vanskila foreldra er varða 

þjónustu við börn. Hópnum var m.a. falið að vinna út frá notendamiðaðri hönnun og 

stafrænni vegferð borgarinnar til að einfalda verklagið og tryggja að börn verði ekki af 

nauðsynlegri þjónustu vegna fjárhagsstöðu og skuldavanda foreldra. Niðurstaða 

hópsins var að þar sem ráðist hafði verið í fyrrnefndar breytingar á aðstoð vegna barna 

í reglum um fjárhagsaðstoð og að um fá mál er að ræða á ári hverju, væri nægjanlegt 

að einfalda verklagið á þann hátt að tengja sama starfsmann rafrænnar 

þjónustumiðstöðvar og innheimtustjóra skóla- og frístundasviðs. Með þeim hætti hefur 

verið hægt að koma málum í farveg á skjótan og einfaldan hátt og hefur fyrirkomulagið 

gefist vel. Um er að ræða fá mál á ári hverju og hefur þeim fækkað í kjölfar breytinga 

á reglum um fjárhagsaðstoð á árinu.  

 

Í aðgerðaráætluninni er kveðið á um að með þjónustusamningi verði komið á samstarfi 

við Umboðsmann skuldara. Ekki hefur verið komið á formlegum þjónustusamningi en 

gott aðgengi hefur verið að Umboðsmanni fyrir notendur velferðarsviðs og ráðgjöf 

þeirra nýst vel. Umboðsmaður skuldara hefur verið með kynningu á starfseminni og 

helstu úrræðum sem þeir eru að nýta fyrir ráðgjafa á þjónustumiðstöðvum. Áætlað er 

að allar þjónustumiðstöðvar verði búnar að fá kynningu frá Umboðsmanni skuldara í 

febrúar 2022, en um er að ræða verkefni sem þarf að vera viðvarandi.  

                                                 
6 Umsóknir um; heimsendan mat, fjárhagsaðstoð, P-stæði, að gerast stuðningsfjölskylda,styrkir til náms 

og verkfæra-tækjakaupa, sérstakan húsnæðisstuðning, húsnæðisstuðning fyrir 15-17 ára nemendur, 

þjónustuíbúð fyrir  aldraða, félagslegt leiguhúsnæði, húsnæði fyrir heimilislaust fólk, húsnæði fyrir fatlað 

fólk, félagslega heimaþjónustu, dagdvöl í Þorraseli, akstursþjónustu fyrir aldraða og fyrir fatlað fólk, 

leyfi til rannsókna.  
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Niðurstaða 

Allar, aðgerðir sem settar voru fram í aðgerðaráætluninni hafa nú þegar komist til 

framkvæmda fyrir utan eina. Sú aðgerð felur í sér að endurskoða verklag og 

verkaskiptingu milli velferðarsviðs og Félagsbústaða út frá notendamiðaðri hönnun 

sem ekki verður unnið nema út frá stafrænni umbreytingu.  

 

Ein sú mikilvægasta tillaga/aðgerð sem hefur komið til framkvæmda er sú breyting sem 

varð við fyrrnefnda  endurskoðun á reglum Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð með 

tilkomu þjónustugreiðslna og að ekki þurfi að fullnýta frístundakort til að eiga rétt á 

heimildagreiðslum skv. gr. 16. A né þjónustugreiðslum (nú 10. gr. reglnanna). 

Framþróun í stafrænum lausnum og breytingar á vef borgarinnar munu þar að auki 

tryggja betri upplýsingagjöf til notenda, m.a. þegar hægt verður að veita upplýsingar á 

fjölbreyttum tungumálum. 

 

Ýmsar áskoranir blasa þó við. Ein þeirra er að hlutfall barnafjölskyldna sem þarf að 

reiða sig á fjárhagsaðstoð til langs tíma hækkar. Mikilvægt er að halda áfram 

greiningum á þeim könnunum sem gerðar hafa verið í þeim tilgangi að leita leiða til að 

koma betur til móts við og/eða ná til þeirra fjölskyldna með ráðgjöf og úrræðum 

velferðarsviðs. Vinna við gerð gæða- og árangursvísa í félagslegri ráðgjöf er hafin svo 

tryggja megi betur samfellda og markvissa þjónustu til handa notendum. Eins hefur 

Virknihús hafið breytingar á núverandi átaksverkefnum þar sem markmiðið er m.a. að 

auðvelda aðgengi að úrræðum, samnýta námskeið og geta fyrr brugðist við þeim 

þörfum sem upp koma. Með tilkomu virkni- og atvinnumiðlunar er áhersla á að 

vinnufærir einstaklingar sem eru að leita eftir fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn fái strax 

aðstoð við að komast í störf. 

 

Önnur áskorun lýtur að því með hvaða hætti tryggja megi þeim hópi innflytjenda og 

flóttafólks sem ekki hefur náð tökum á íslensku aðgengi að úrræðum velferðarsviðs. Á 

grundvelli Velkomin verkefnisins vinna þjónustumiðstöðvar mjög gott starf með því að 

fylgja nýjum íbúum af erlendum uppruna eftir með skipulögðum hætti. 

Sendiherraverkefnið í Breiðholti er að gefa góða raun og Þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Grafarvogs (nú þjónustumiðstöð Austur) hafa t.d. nýlokið samfélagsverkefni, með styrk 

frá félagsmálaráðuneytinu, sem fólst í því að fræða tíu unga flóttamenn, um mikilvæga 

þætti íslensks samfélags með það að markmið að auka líkur á betri skilningi og 

þekkingu á samfélaginu sem og að valdefla þá og styrkja. Nýverið hefur verið ráðinn 

sálfræðingur í Alþjóðateymið til að vinna sérstaklega með börnum af erlendum 

uppruna. Það grasrótarstarf, sem á sér stað innan þjónustumiðstöðva í samráði við 

notendur skiptir miklu máli í allri þróun og nýbreytni í þjónustunni og að brugðist sé  

við þörfum hópsins hverju sinni.  


