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Efni tillögu: Breytingar á Forvarnasjóði Reykjavíkurborgar  
 
 Lagt er til að Forvarnasjóður Reykjavíkurborgar verði lagður niður í núverandi 

mynd og stofnaður verði nýr Forvarnasjóður undir formerkjum verkefnisins Betri 
borg fyrir börn hjá velferðarsviði. Sjóðurinn hafi það hlutverk að styðja við 
verkefni sem taki til forvarna barna og bregðast við þeim aðstæðum sem upp 
koma í samfélaginu hverju sinni. Skipuð verði þriggja manna úthlutunarnefnd 
fyrir sjóðinn sem mun einnig móta reglur og samþykktir fyrir sjóðinn. Sjóðurinn 
hafi til umráða að minnsta kosti jafn mikið fjármagn og úthlutað hefur verið til 
Forvarnasjóðs Reykjavíkurborgar. 

 
 
Greinargerð: 
Undanfarin misseri hefur staðið yfir endurskoðun á hlutverki Forvarnasjóðs 

Reykjavíkurborgar. Í úthlutunarreglum Forvarnasjóðs er kveðið á um að fjárrmagni úr 

sjóðnum skuli úthlutað í tvennu lagi. Allar styrkumsóknir sem ganga þvert á hverfi 

borgarinnar skulu lagðar fyrir samráðshóp um forvarnir í Reykjavík og til umsagnar og 

samþykktar í velferðarráði. Umsóknir um verkefni í einstökum hverfum eiga samkvæmt 

reglunum að fara fyrir íbúarráð til samþykktar. 

Úthlutunarreglum sjóðsins var breytt í apríl 2021, til að samræma þær tilkomu 

íbúaráðanna og samhliða þeim breytingum var ráðist í endurskoðun á skipan sjóðsins 

með það fyrir augum að einfalda stjórnsýslulega umgjörð í kring um sjóðinn og þar 

með að einfalda styrkjakerfi borgarinnar, borgarbúum til hagsbóta.   

Á fundi velferðarráðs þann 3. júní 2020 var samþykkt að Forvarnasjóður yrði 

sameinaður styrkjum velferðarráðs undir styrkjum borgarsjóðs. Kostir þessarar leiðar 

eru gríðarleg einföldun fyrir borgarann þar sem sami umsóknartími væri á umsóknum 

í báða sjóði sem og mikil hagræðing fyrir borgina vegna sameiginlegs utanumhalds 

um sjóðinn en mikil umsýsla er í kring um Forvarnasjóðinn sem hefur til ráðstöfunar 

tiltölulega lága fjárhæð. Með því að sameina Forvarnasjóðinn við borgarsjóðsstyrkina 

væri því stuðlað að einföldun og á sama tíma væri verið að auka gagnsæi við 

styrkúthlutanir. 

Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð skilaði umsögn við tillöguna 5. maí 2022. 

Þar er tekið undir að breytinga sé þörf á útfrærslu Forvarnasjóðs Reykjavíkur og að 



umsóknir til hverfislægra verkefna hafi í mörgum tilfellum skort tengingu við hverfin 

sem slík og oft hafi verið langsótt að um forvarnastarf hafi verið að ræða. Jafnframt eru 

lagðar til breytingar á útfærslu Forvarnasjóðs Reykjavíkurborgar.  

Hér er tekið undir þá tillögu sem lögð er fram í umsögninni og lagt til að stofnaður verði 

nýr sjóður innan verkefnisins Betri borg fyrir börn með því markmiði að auka aðgengi 

að ráðgjöf og stuðningi fyrir starfsfólk bæði velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs 

þegar upp koma atvik þar sem börn þurfa á auknum stuðningi og skilningi að halda 

tímabundið eða reglulega yfir lengra tímabil. Þannig standi starfsfólki velferðarsviðs og 

skóla- og frístundasviðs sem vinnur með börnum t.d. til boða að sækja sér fræðslu, 

stuðning og ráðgjöf sem styður við börn hverju sinni m.a. á grundvelli niðurstaðna 

rannsókna. Jafnframt er lagt til að sjóðurinn verði, líkt og forvarnasjóðurinn, einnig 

aðgengilegur frjálsum félagasamtökum og öðrum þeim aðilum sem sinna forvörnum 

vegna barna.  

Lagt er til að sjóðurinn setji sér reglur þar sem áhersla er á sveigjanleika í verkefnum 

og hvernig samstarfi við lykilaðila í umhverfi barna verði háttað t.d. aðila í tómstunda- 

og frístundastarfi og aðra sem hafa það að markmiði að hlúa að börnum og beita 

fyrirbyggjandi aðferðum. Þá taki sjóðurinn mið af forvarnastefnu/áætlun 

Reykjavíkurborgar og þeim tillögum sem samþykktar eru í fagráðum borgarinnar er 

varða málefnið, s.s. tillögu skóla- og frístundaráðs um áfallaáætlun og stuðning við 

börn sem samþykkt var 22. febrúar 2022. Sem dæmi um verkefni sem sjóðurinn gæti 

sett áherslu á eru börn, áföll og sorg  og að horft verði  til barna af erlendum uppruna 

sem mörg hver koma úr erfiðum aðstæðum, hafa upplifað stríðsátök og önnur alvarleg 

áföll. Mikilvægt er að sjóðurinn geti brugðist við samfélagslegum áskorunum hverju 

sinni. 

Lagt er til að sjóðurinn hafi til umráða a.m.k það fjármagn sem Forvarnasjóður 

Reykjavíkurborgar hefur haft til umráða ár hvert en það eru u.þ.b. 11 m.kr.  

 
 
 
 

Fylgiskjöl:  
Umsögn mannréttinda-, nýsköpunar og lýðræðisráðs, dags. 5. maí 2022. 
 
Jafnréttisskimun, dags. 23. maí 2022. 
 


