
 Fundur Borgarráðs 31. júlí    
    

Nr.  Tillögur er snerta velferðarsvið Afgreiðsla í Borgarráði Afgreiðsla velferðarsviðs 
2.8 Tillaga Samfylkingarinnar, Viðreisnar, 

Pírata og Vinstri grænna:  
Borgarráð felur velferðarsviði forystu 
um gerð tillagna að frekari 
uppbyggingu húsnæðis fyrir utangarðs 
og/eða heimilislaust fólk í samstarfi við 
hlutaðeigandi svið og skrifstofur, svo 
sem umhverfis- og skipulagssvið, 
skrifstofu eigna og atvinnuþróunar og 
Félagsbústaði. Tillagan skal byggja á 
fyrirliggjandi greinargerðum og 
þarfagreiningu frá velferðarsviði og 
stefnumótunar sem velferðarráð 
vinnur að vegna þessa hóps og 
fyrirhugaðs fundar með helstu 
hagsmunaaðilum þann 10. ágúst 
næstkomandi. Tillaga verði svo lögð 
fyrir borgarráð í kjölfarið. 

Samþykkt. Vísað til  
velferðarsviðs. 

Tillaga nr. 2 á dagskrá 
velferðarráðs 10. ágúst 2018 
 
Frekari tillögur mótaðar í 
stýrihópi um stefnu í 
þjónustu velferðarsviðs við 
utangarðsfólk, sbr. tillaga nr. 
6 á fundi velferðarráðs 10. 
ágúst 2018 

6. Tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands:  
Lagt er til að Reykjavíkurborg kanni 
væntingar og þarfir einstaklinga sem 
eru í húsnæðisvanda í borginni. Til að 
fá heildstæða mynd af aðstæðum þarf 
að ræða við fólkið í húsnæðisvanda og 
eru eigindlegar rannsóknaraðferðir þar 
hentugar, hvort sem slíkt er t.d. í formi 
hálfstaðlaðra viðtala eða í rýnihópum. 

Samþykkt. Vísað til frekari 
vinnslu á vegum 
velferðarráðs. 

Deild gæða og rannsókna á 
velferðarsviði falið að 
undirbúa rannsókn. 
Rannsóknaráætlun verði 
lögð fyrir velferðarráð eigi 
síðar en 1. september nk.   

7. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins:  
Flokkur fólksins leggur til að borgin 
skoði frekari kaup á ónotuðu húsnæði í 
Reykjavík. Um gæti verið að ræða 
skrifstofuhúsnæði og í einhverjum 
tilfellum iðnaðarhúsnæði með það að 
markmiði að innrétta íbúðir sem 
ætlaðar eru þeim sem búið hafa við 
langvarandi óstöðugleika í 
húsnæðismálum og eru jafnvel enn á 
vergangi. Áhersla er lögð á að borgin 
sé ábyrgðaraðili þessa húsnæðis til að 
ávallt sé tryggt að það sé að öllu leyti 
fullnægjandi íbúðarhúsnæði. Tryggja 
þarf einnig að leiga verði ávallt 
sanngjörn og í samræmi við 
greiðslugetu leigjenda en hér er verið 
að tala um húsnæði fyrir fátækt fólk og 
aðra sem hafa engin tök á að leigja á 
húsnæðismarkaðinum eins og hann er í 
dag. 

Vísað til meðferðar 
velferðarráðs.  

Tillögu vísað í stýrihóp um 
stefnu í þjónustu 
velferðarsviðs við 
utangarðsfólk, sbr. tillaga nr. 
6 á fundi velferðarráðs 10. 
ágúst 2018 

9. Tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands:  
Lagt er til að Reykjavíkurborg taki til 
leigu eða festi kaup á íbúðarhæfum 

Vísað til meðferðar 
velferðarráðs. 

Tillaga nr. 2 á dagskrá 
velferðarráðs 10. ágúst. 



 

rýmum tafarlaust fyrir einstaklinga og 
fjölskyldur sem eru án heimilis. Slíkt 
neyðarhúsnæði skal hugsað sem 
tímabundið úrræði meðan unnið er að 
varanlegri lausn á málefnum 
einstaklinga sem þar dvelja. 

10. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins: 
Lagt er til að borgin tilgreini svæði fyrir 
hjólhýsi og húsbíla til framtíðar í 
nálægð við alla helstu grunnþjónustu í 
Reykjavík. Það er ákveðinn hópur í 
Reykjavík sem óskar eftir því að búa í 
hjólhýsunum sínum og það ber að 
virða. Sem dæmi má nefna að það 
líður ekki öllum vel að búa í sambýli 
eins og í fjölbýlishúsum og finnst líka 
frelsi sem búseta í hjólhýsi eða húsbíl 
veitir henta sér. Sumir í þessum hópi 
sem hér um ræðir hafa átt hjólhýsi í 
mörg ár og hafa verið á flækingi með 
þau. Veturnir hafa verið sérlega erfiðir 
því þá loka flest tjaldstæði á 
landsbyggðinni. Á meðan verið er að 
undirbúa fullnægjandi hjólhýsa- og 
húsbýlagarð þar sem hjólhýsabyggð 
getur risið er lagt til að Laugardalurinn 
bjóði þennan hóp velkominn allt árið 
um kring þar til fundinn er hentug 
staðsetning þar hjólhýsabyggð getur 
risið í Reykjavík. Á það skal bent að í 
Laugardalnum er mikið og stórt autt 
svæði sem er ónotað. Þar er 
þjónustumiðstöð og sundlaug og stutt í 
alla aðra þjónustu. 

Vísað til meðferðar 
velferðarráðs. 

Tillögu vísað í stýrihóp um 
stefnu í þjónustu 
velferðarsviðs við 
utangarðsfólk, sbr. tillaga nr. 
6 á fundi velferðarráðs 10. 
ágúst 2018 

13. Tillaga borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins og 
áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands, Miðflokksins og Flokks fólksins: 
Lagt er til að komið verið upp 
neyðarskýli fyrir haustið. Ekki er komið 
nýtt skýli í stað dagskýlisins í Örfirisey 
sem Hjálpræðisherinn missti. Nýtt 
dagskýli fyrir fólk í neyð þarf 
nauðsynlega að koma fyrir veturinn. 

Samþykkt með 4 
atkvæðum gegn 3 að vísa 
tillögunni til velferðarráðs. 

Tillögu vísað í stýrihóp um 
stefnu í þjónustu 
velferðarsviðs við 
utangarðsfólk, sbr. tillaga nr. 
6 á fundi velferðarráðs 10. 
ágúst 2018 

17. Tillaga borgarráðsfulltrúa 
Sjálfstæðisflokksins og 
áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands, Miðflokks og Flokks fólksins: 
Lagt er til að kannaðir verði möguleikar 
á nýtingu færanlegs húsnæðis sem 
neyðarúrræði. Velferðarsviði verði 
falið að koma með tillögur á fund 
velferðarráðs 10. ágúst. 

Samþykkt.  Tillaga nr. 2 á dagskrá 
velferðarráðs 10. ágúst. 


