
G þjó ið íbúG þjó ið íbúGrunnþjónusta við íbúa Grunnþjónusta við íbúa 
iivarinvarin

j ld k á ób ttj ld k á ób ttog gjaldskrár óbreyttarog gjaldskrár óbreyttar



•• Þrengri fjárhagsstöðu verður að svo stöddu Þrengri fjárhagsstöðu verður að svo stöddu 
ekki mætt með hækkunum á gjaldskrám fyrir ekki mætt með hækkunum á gjaldskrám fyrir gj ygj y
grunnþjónustu eða skerðingu á þeirri þjónustu grunnþjónustu eða skerðingu á þeirri þjónustu 
sem íbúar vænta frá leikskólum grunnskólumsem íbúar vænta frá leikskólum grunnskólumsem íbúar vænta frá leikskólum, grunnskólum, sem íbúar vænta frá leikskólum, grunnskólum, 
frístundaheimilum og almennri frístundaheimilum og almennri 

lf rð rþjó tlf rð rþjó tvelferðarþjónustu velferðarþjónustu 



Engin áform eru um uppsagnir starfsfólks, en Engin áform eru um uppsagnir starfsfólks, en 
dregið verður úr kostnaði og nýráðningum í dregið verður úr kostnaði og nýráðningum í g g ý gg g ý g
stjórnsýslu borgarinnar. stjórnsýslu borgarinnar. 



Efnt verði til samráðs við ríki og sveitarfélög Efnt verði til samráðs við ríki og sveitarfélög 
um leiðir til að efla almennan og félagslegan um leiðir til að efla almennan og félagslegan g g gg g g
leigumarkað. leigumarkað. 



•• Reynsla borgarinnar af grænum Reynsla borgarinnar af grænum 
langtímasparnaði verður nýtt með lækkun langtímasparnaði verður nýtt með lækkun g p ýg p ý
kostnaðar, bættri orkunýtingu, vistvænum kostnaðar, bættri orkunýtingu, vistvænum 
innkaupum og nýjum umhverfisvænuminnkaupum og nýjum umhverfisvænuminnkaupum og nýjum umhverfisvænum innkaupum og nýjum umhverfisvænum 
lausnum.lausnum.



•• Ráðgjöf og velferðarþjónusta sem veitt er í Ráðgjöf og velferðarþjónusta sem veitt er í 
þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar til að þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar til að þj y j gþj y j g
leiðbeina einstaklingum og fjölskyldum hefur leiðbeina einstaklingum og fjölskyldum hefur 
verið stórefldverið stórefldverið stórefld. verið stórefld. 



Aðgerðaráætlun Aðgerðaráætlun gg
VelferðarsviðsVelferðarsviðs



Aukin samvinna við:Aukin samvinna við:Aukin samvinna við:Aukin samvinna við:

Rðgjafastofu heimilannaRðgjafastofu heimilannaRðgjafastofu heimilannaRðgjafastofu heimilanna
HeilsugæsluHeilsugæslu-- aðstoð við fólk vegna kvíða og aðstoð við fólk vegna kvíða og 
áfallaáfalla
VinnumálastofnunVinnumálastofnun –– aðstoð vegna atvinnuleysisaðstoð vegna atvinnuleysisVinnumálastofnun Vinnumálastofnun aðstoð vegna atvinnuleysisaðstoð vegna atvinnuleysis
Rauða krosinn Rauða krosinn 
StéttarfélögStéttarfélög



Bætt aðgengi á þjónustumiðstöðvumBætt aðgengi á þjónustumiðstöðvumBætt aðgengi á þjónustumiðstöðvumBætt aðgengi á þjónustumiðstöðvum

Forgangsraðað í þágu íbúa sem þurfa á aðstoð Forgangsraðað í þágu íbúa sem þurfa á aðstoð 
að halda vegna efnahagsástandsins og að halda vegna efnahagsástandsins og g g gg g g
atvinnuleysis.atvinnuleysis.
Öll ráðgjöf við fjölskyldur og einstaklingaÖll ráðgjöf við fjölskyldur og einstaklingaÖll ráðgjöf við fjölskyldur og einstaklinga Öll ráðgjöf við fjölskyldur og einstaklinga 
stóraukin.stóraukin.
SálfræðiSálfræði-- og félagsráðgjöf efld.og félagsráðgjöf efld.
StarfsStarfs og námsráðgjöf efldog námsráðgjöf efldStarfsStarfs-- og námsráðgjöf efld.og námsráðgjöf efld.



Námskeið á vegum Námskeið á vegum 
þjónustumiðstöðvaþjónustumiðstöðva

FjármálanámskeiðFjármálanámskeið
SjálfstyrkingarnámskeiðSjálfstyrkingarnámskeiðSjálfstyrkingarnámskeiðSjálfstyrkingarnámskeið
Ýmis námskeið  í félagsstarfi á vegum Ýmis námskeið  í félagsstarfi á vegum 
þjó ið ð í fi ið ý ðilþjó ið ð í fi ið ý ðilþjónustumiðstöðvanna í samstarfi við ýmsa aðila þjónustumiðstöðvanna í samstarfi við ýmsa aðila 
úti í hverfunum eru í gangi til að halda úti í hverfunum eru í gangi til að halda 
atvinnulausum í virkni atvinnulausum í virkni 
T d vatnsleikfimi gönguT d vatnsleikfimi göngu og hlaupahóparog hlaupahóparT.d. vatnsleikfimi, gönguT.d. vatnsleikfimi, göngu-- og hlaupahópar, og hlaupahópar, 
prjónakaffi, fluguhnýtingar, félagsvist o.m.fl.prjónakaffi, fluguhnýtingar, félagsvist o.m.fl.



Kortlagning úrræða og tilboðaKortlagning úrræða og tilboðaKortlagning úrræða og tilboðaKortlagning úrræða og tilboða

Margvísleg úrræði eru í boði fyrir fjölskyldur og Margvísleg úrræði eru í boði fyrir fjölskyldur og 
einstaklinga og því mikilvægt að þau séu einstaklinga og því mikilvægt að þau séu g g þ g þg g þ g þ
kortlögð þannig að starfsmenn borgarinnar séu kortlögð þannig að starfsmenn borgarinnar séu 
vel upplýstir um þau en þannig tryggjum við bestvel upplýstir um þau en þannig tryggjum við bestvel upplýstir um þau en þannig tryggjum við best vel upplýstir um þau en þannig tryggjum við best 
að upplýsingar um þau komist til skila til þeirra að upplýsingar um þau komist til skila til þeirra 

á þ rf ð h ldá þ rf ð h ldsem á þurfa að halda.sem á þurfa að halda.


