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Viðtakandi: Velferðarráð 

 
Sendandi: Regína Ásvaldsdóttir, sviðsstjóri 

 

Efni tillögu: Samþykki samnings um neyslurými 

 

Lagt er til að meðfylgjandi samningur velferðarsviðs og Sjúkratrygginga Íslands 

um neyslurými fyrir skaðaminnkandi þjónustu fyrir einstaklinga með 

vímuefnavanda verði samþykktur. Gildistími samningsins er eitt ár frá 3. janúar til 

31. desember 2022. Samningaviðræður velferðarsviðs við Rauða kross Íslands 

(RKÍ) um rekstur neyslurýmisins eru langt komnar. Áætlaður rekstrarkostnaður á 

ársgrundvelli nemur um 50 m.kr. á ári. Gert er ráð fyrir því að neyslurýmið verði 

færanlegt og starfrækt í bifreið Frú Ragnheiðar. Sjúkratryggingar Íslands standa 

straum af rekstrarkostnaði og er því ekki um að ræða kostnaðarauka fyrir 

velferðarsvið Reykjavíkurborgar.   

 

Greinargerð: 

Í maí 2020 samþykkti Alþingi frumvarp heilbrigðisráðherra um breytingu á lögum nr. 

65/1974 um ávana- og fíkniefni, sem felur í sér heimild til sveitarfélaga til að koma á 

fót neyslurými, þar sem einstaklingar, 18 ára og eldri, geta neytt ávana- og fíkniefna í 

æð undir eftirliti starfsfólks. Á fundi borgarstjórnar þann 20. október sama ár var 

samþykkt að fela velferðarsviði að ganga til viðræðna við heilbrigðisráðuneytið um 

sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. 

 

Í framhaldi óskaði velferðarsvið eftir viðræðum við heilbrigðisráðuneytið um 

sameiginlegan rekstur á neyslurými í Reykjavík. Í svari frá ráðuneytinu 10. febrúar 

2021 var bent á að skv. 2. gr. a laga um ávana- og fíkniefni væri það embætti landlæknis 

sem gæti veitt sveitarfélagi heimild til að stofna og reka neyslurými. Ráðuneytið taldi 

sig því ekki hafa lagaheimild til að ganga til samninga við Reykjavíkurborg um 

sameiginlegan rekstur neyslurýmis fyrr en slík heimild lægi fyrir. Hins vegar var bent 

á heimild í lögum um ávana- og fíkniefni sem sveitarfélag hefði til að semja við 

félagasamtök um rekstur neyslurýma, sem og heimild til að semja við 

heilbrigðisstofnun um reksturinn skv. nýrri reglugerð nr. 170/2021 um neyslurými. Þá 

var vísað til sérstakrar heimildar í bráðabirgðaákvæði reglugerðarinnar til þess að nýta 

annan af bílum Frú Ragnheiðar sem neyslurými.  

 



Á fundi velferðarráðs 21. mars 2021 samþykkti því velferðarráð að fela velferðarsviði 

að „stofna til viðræðna við Rauða krossinn í Reykjavík um tímabundna nýtingu á bíl 

Frú Ragnheiðar sem neyslurými til bráðabirgða og hefja undirbúning umsóknar til 

Landlæknisembættisins bæði varðandi þann rekstur og rekstur neyslurýma fyrir 

notendur þjónustu í neyðarskýlum Reykjavíkurborgar“.  

 

Velferðarsvið sótti í kjölfarið um leyfi til reksturs neyslurýmis til 

Landlæknisembættisins og hóf samhliða samningaviðræður við Sjúkratryggingar 

Íslands sem fara með samningsumboð fyrir hönd ríkisins. Samningaviðræðum 

velferðarsviðs lauk með undirritun meðfylgjandi samnings, sem er háður því að 

Embætti landlæknis gefi út leyfi fyrir starfseminni, að heilbrigðisráðherra staðfesti hann 

og að velferðarráð og borgarráð samþykki hann.  

 

Samningaviðræður velferðarsviðs og RKÍ um rekstur neyslurýmis í annarri bifreið Frú 

Ragnheiðar eru langt komnar og er ráðgert að rekstur neyslurýmisins hefjist 3. janúar 

ef öllum framangreindum fyrirvörum er mætt.     

 

Gildistími samningsins er frá 3. janúar til og með 31. desember 2022. Sjúkratryggingar 

Ísland greiða allan rekstrarkostnað upp að 50 m.kr. RKÍ áætlar að rekstrarkostnaður 

neyslurýmis í bifreið Frú Ragnheiðar muni nema 50 m.kr. ár ári. Nánara yfirlit um 

áætlaðan kostnað mun fylgja samningi velferðarsviðs við RKÍ.  

 

 

Fylgiskjal:  

Samingur um neyslurými fyrir skaðaminnkandi þjónustu fyrir einstaklinga með 

vímuefnavanda. 


