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Tillaga 

 
Viðtakandi: Velferðarráð 

 
Sendandi: Starfshópur um endurskoðun átaksverkefna 

 

Efni tillögu:  Virknihús og verkefnastjórn virkniúrræða 

 

Velferðarráð samþykkir að fela velferðarsviði að undirbúa stofnun Virknihúss sem 

heldur utan um virkniúrræði á vegum sviðsins, þ.e. Kvennasmiðju, Karlasmiðju, 

Grettistak, Tinnu, IPS og Bataskólann. Virknihúsið  hafi enn fremur yfirsýn yfir 

úrræði á vegum félagasamtaka eða þriðja geirans, s.s. Fjölsmiðjuna, Hugarafl og 

fleiri slík úrræði og haldi utan um tengsl og samninga við viðkomandi 

starfseiningar. Auk ráðningar teymisstjóra Virknihúss verði gert ráð fyrir 

stöðugildum iðjuþjálfa og sálfræðings í húsinu. Enn fremur er lagt til að skipuð 

verði ein verkefnastjórn fyrir átaksverkefnin sem hafi það hlutverk að hafa yfirsýn 

yfir starfsemina, sjái um inntöku í úrræðin og áframhaldandi þróun og 

skipulagningu þeirra. Virknihúsið heyri undir skrifstofu ráðgjafarþjónustu á 

undirbúningstímanum og í fyrsta fasa breytinga en framtíðarstaðsetning í skipuriti 

verði ákveðin samhliða breytingum á skipuriti velferðarsviðs í samræmi við mótun 

velferðarstefnu. Jafnframt verði velferðarsviði falið að semja við Hugarafl um 

sérstök virkniúrræði fyrir einstaklinga sem hafa verið lengi á fjárhagsaðstoð og 

þurfa frekari stuðning.  

  

Kostnaður við ráðningu teymisstjóra rúmast innan fjárhagsramma velferðarsviðs 

árið 2021 en kostnaði varðandi frekari þróun virkniúrræða, s.s. samningi við 

Hugarafl verði vísað til sérstakrar afgreiðslu borgarráðs í tengslum við 

vinnumarkaðsaðgerðir Reykjavíkurborgar. 

 

Greinargerð: 

 

Starfshópur um endurskoðun átaksverkefna á vegum velferðarsviðs hefur lagt fram 

tillögur sínar sem fram koma í fylgiskjali 1. Að baki tillögunum er litið til 

notendakönnunar sem starfshópurinn lét framkvæma af hálfu teymis árangurs og 
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gæðamats hjá velferðarsviði auk starfsmannakönnunar ásamt því að starfshópurinn 

fékk á fundi til sín m.a. fulltrúa  frá Hugarafli og Bataskólanum. 

Markmið endurskoðunar var að fá yfirsýn yfir bæði markhópa og umgjörðina í kringum 

ólík verkefni með það í huga að ná fram samstarfi og samnýtingu í rekstri. Með 

átaksverkefnum er átt við Grettistak, Kvennasmiðju, Karlasmiðju, TINNU og IPS 

(Individual Placement and Support). Hópurinn leggur auk þess til að skoða þurfi 

samlegðaráhrif við Bataskólann og  önnur verkefni utan velferðarsviðs með tilliti til 

samstarfs.  

Starfshópurinn telur að með því að skipuleggja úrræðin sem eina einingu (úrræðabanki 

eða virknihús) megi minnka flækjustig, einfalda utanumhald og ekki síst skapa 

notendum tækifæri á fjölbreyttara og sveigjanlegra vali á úrræðum og bæta enn frekar 

eftirfylgd. Í dag hefur hvert verkefni sína verkefnastjórn og ekkert samstarf er á milli 

úrræða eða verkefnastjórna. 

Gert er ráð fyrir að teymisstjóri leiði verkefnið og verður stöðugildi ráðgjafa sem nú er 

staðsett hjá Vinnumálastofnun nýtt til að standa straum af þeirri stöðu. Í dag eru alls 7,9 

stöðugildi sem sinna átaksverkefnunum auk 1,4 stöðugildis í Bataskólanum. Vonast er 

til að samræming og samlegðaráhrif leiði til betri nýtingar úrræðanna 

 

Fylgiskjöl: 

Tillögur starfshóps um endurskoðun átaksverkefna, dags. 14. desember 2020, ásamt 

fylgiskjölum 

Jafnréttisskimun.  

 

 

 

 

 

 

 


