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Erindisbréf 
starfshóps um virðingu og félagslega viðurkenningu í 

aldursvænni borg  
Ábyrgð:   

Stýrihópur um aldursvænar borgir 

 

Reykjavíkurborg var í júní 2015 samþykkt inn í verkefni Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar 

(WHO) um aldursvænar borgir. Aldursvænar borgir er verkefni sem miðar að því að skoða 

þætti í þjónustu, umhverfi og skipulag borga og meta hvort og með hvaða hætti hægt væri að 

gera þær aldursvænni. Skv. forskrift WHO er lögð áhersla á að skoða átta málefnasvið sem 

hafa áhrif á lífsgæði eldri borgara. Málefnasviðin átta eru: 
1. Útisvæði og byggingar 

2. Samgöngur 

3. Húsnæði 

4. Félagsleg þátttaka 

5. Virðing og félagslega viðurkenningu 

6. Virk samfélagsþátttaka  

     og atvinnumöguleikar 

7.  Upplýsingaflæði 

8. Samfélags– og heilbrigðisþjónusta 

 

Rásfundur verkefnisins um aldursvænar borgir var haldinn í Tjarnarsal Ráðhús Reykjavíkur 

þann 25. nóvember 2015. Alls var 56 þátttakendum boðin þátttaka á fundinum frá eftirfarandi 

hagsmunasamtökum, ráðum og félögum: 
 Félag eldri borgara 

 Farsæl öldrun 

 Öldungaráð 

 Félag áhugafólks og aðstandenda 

Alzheimerssjúklinga 

 Öldrunarfræðifélagið 

 Samtök aldraðra 

 Félaga áhugafólks um íþróttir fyrir aldraða 

 Reykjavíkurráð ungmenna 

 Notendaráð félagsmiðstöðva 

velferðarsviðs 

 Korpúlfar 

 U3A 

 

 

Unnin var samantekt á niðurstöðum sem ritarar á rásfundinum skráðu, sjá viðhengi. Gögn frá 

ritara voru yfirfarin og ummæli þátttakenda gróflega flokkuð eftir málefni. Við gerð 

samantektar var ekki lagt mat á tillögur heldur eru allar tillögur birtar. Gulir miðar þátttakenda 

voru vélritaðir og birtast í vinnuskýrslu eins og þeir komu frá borðunum. 
 
Verkefni starfshóps:   

 Skoða þær hugmyndir sem fram komu á rásfundi 25. nóvember 2015 á sínu 

málefnasviði.  

 Vísa því sem ekki tilheyrir málefnasviðinu í viðeigandi starfshóp í samráði við 

stýrihópinn. 

 Gera stöðumat á sínu málefnasviði m.t.t. umræðna á rásfundi 25. nóvember 2015. 

 Gera aðgerðaáætlun, forgangsröðun og meta aðgerðahæfi aðgerða m.t.t. niðurstaðna af 

rásfundinum. 

 Setja árangursmælikvarða. 



 

Starfshópinn skipa: 

 Tómas Ingi Adolfsson sérfræðingur Mannréttindaskrifstofu 
tomas.ingi.adolfsson@reykjavik.is  

 María Vilborg Hauksdóttir leikskólastjóri fulltrúi frá Skóla- og frístundasviði 
maria.vilborg.hauksdóttir@reykjavik.is  

 Ásdís Skúladóttir fulltrúi frá Félagi eldri borgara asdisskula@internet.is  

 Haraldur Finnsson fulltrúi frá Félagi eldri borgara haraldurf@simnet.is 

 Katrín Valentínusardóttir katrinval@gmail.com   
 
Til ráðgjafar eru:  
Stýrihópur um aldursvænar borgir 
Aðrir þeir sem hópurinn telur mikilvægt að ráðfæra sig við. 
 
Starfstímabil og vinnulag: 
Hópstjóri ber ábyrgð á að kalla hópinn saman, sjá til þess að verkefnið sé framkvæmt og fundargerðir 
skráðar. Niðurstaða vinnunnar sé skrá í meðfylgjandi skapalón á excelskjali sem er í viðhengi ásamt 
greinargerð.   

Í starfi sínu hafi starfshópurinn til hliðsjónar gátlista WHO grunnatriði þess að borgir séu aldursvænar 

sem er að finna á slóðinni: 

http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi__IO-

77DLAhUDcRQKHS7ABTUQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fageing%2Fpublications

%2FAge_friendly_cities_checklist.pdf&usg=AFQjCNFloH5bujL5cWWxiJ0sLjCVuIimVA&bvm=bv.11627

4245,d.bGs 

Jafnframt hafi starfshópurinn til hliðsjónar aðrar þær upplýsingar af vef WHO sem kunna að nýtast í 

vinnu hópsins s.s. um sambærileg verkefni sem unnin hafa verið í öðrum borgum. 

http://www.who.int/ageing/age-friendly-world/en/  

Vinna starfshópsins skal vera skv. vinnureglum og skipulagi fyrir störf starfshópa á velferðarsviði sem 
er að finna á innri vef velferðarsviðs, 
http://innri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/svid_og_deildir/velferdarsvid/starfshopar/Vinnulag_
og_vinnureglur_starfsh_pa_j_n__2014.pdf 
 
Stefnt er að hópurinn verði tilbúinn með drög að skýrslu fyrir 1. maí 2016. Lokaskýrslu verði skilað til 
stýrihóps eigi síðar en 15. júní 2016.  
 

Reykjavík, 15. mars 2016 
 
 

Ellý A Þorsteinsdóttir 
skrifstofustjóri á velferðarsviði 
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