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Ávarp félagsmálastjóra

Lára Björnsdóttir
félagsmálastjóri

Árið 2004 var tímamótaár innan Félagsþjónustunnar í Reykjavík og
reyndar hjá Reykjavíkurborg í heild sinni. Á því herrans ári samþykktu
borgaryfirvöld að stofna þjónustumiðstöðvar í fimm hverfum
borgarinnar árið 2005 og að sú sjötta taki til starfa árið 2007.
Síðar á árinu voru auk þess samþykktar viðamiklar stjórnkerfis-
breytingar hjá Reykjavíkurborg, bæði pólitísktar og embættislegar.
Báðar þessar ákvarðanir munu hafa miklar breytingar í för með
sér fyrir starfsemi og starfsfólk Félagsþjónustunnar og verða þeim
því gerð nokkur skil hér.

Í hinu nýja stjórnkerfi borgarinnar munu þjónustumiðstöðvar heyra
undir Þjónustu- og rekstrarsvið. Þangað færist því stór hluti af
framkvæmd þeirrar þjónustu sem fram til þessa hefur alfarið verið
á hendi Félagsþjónustunnar og þar með einnig það starfsfólk sem
unnið hefur að þessari þjónustu. Til þess að nefna dæmi flytur
starfsemi og starfsfólk borgarhlutaskrifstofa og Vesturgarðs, félags-
 og þjónustumiðstöðva, þjónustuíbúða fyrir aldraða, dagvista fyrir
aldraða, fjölskylduþjónustan Lausn og Unglingasmiðjur. Þannig
færast til 21 starfseining og 830 starfsmenn í 492 stöðugildum,
en það eru um 70% af áætluðum fjölda starfsmanna Félags-
þjónustunnar árið 2004. Á sama hátt verða þessir starfsmenn
rúmlega 85% þeirra sem munu starfa á þjónustumiðstöðvum.

Í þjónustumiðstöðvum verður unnið að samþættri þjónustu við
einstaklinga og fjölskyldur í hverfum borgarinnar. Félagsþjónustan
er langsamlega stærsti málaflokkurinn sem færist á þjónustu-
miðstöðvar en þangað flytjast einnig verkefni frá leik- og grunnskólum,
einkum margvísleg sérfræðiþjónusta við börn og fjölskyldur. Auk
þess flytja verkefni frá ÍTR þótt í minna mæli sé í þessari umferð.

Því er ekki að leyna að undirbúningur þessara viðamiklu breytinga,
einkum undirbúningur stofnun þjónustumiðstöðva tók mikinn hluta
af tíma og kröftum stjórnenda Félagsþjónustunnar á árinu 2004.
Þessar breytingar höfðu vitanlega einnig mikil áhrif á það starfsfólk
sem breytingarnar snerta mest.

Á þessum tímamótum þykir mér bæði rétt og skylt að þakka öllu
starfsfólki Félagsþjónustunnar fyrir störf í þágu Reykvíkinga og sem
unnin hafa verið í nafni Félagsþjónustunnar.

Það hefur verið aðdáunarvert að sjá á hversu jákvæðan og
uppbyggilegan hátt starfsmenn Félagsþjónustunnar hafa tekið þátt
í undirbúningi að þeim breytingum sem hafa verið undirbúnar
undanfarið ár og sýnt bæði jafnaðargeð, þolinmæði og bjartsýni.
Bestu óskir fylgja þeim inn á nýjan starfsvettvang innan borgar
og utan.

Ársskýrsla Félagsþjónustunnar 2004 verður, eðli málsins samkvæmt,
sú síðasta í nafni Félagsþjónustunnar. Aðrar ársskýrslur munu án
efa líta dagsins ljós en í annarri mynd og munu væntanlega
endurspegla þá samþættu þjónustu sem Reykjavíkurborg vill leggja
áherslu á til framtíðar. Það er með dulitlum trega að Félagsþjónustan
í Reykjavík er kvödd en jafnframt tilhlökkun yfir nýjum tækifærum
í nýrri „þjónustuborg“ á 21 öldinni.
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Nefndir og ráð
Félagsmálaráð

Björk Vilhelmsdóttir formaður, Alfreð Þorsteinsson varaformaður,
Stefán Jóhann Stefánsson, Guðrún Ebba Ólafsdóttir og
Margrét Einarsdóttir.

Varamenn: Hafdís Júlía Hannesdóttir, Óskar Dýrmundur Ólafsson,
Guðrún Erla Geirsdóttir, Kristján Guðmundsson og
Jórunn Frímannsdóttir

Áheyrnarfulltrúi félagsmálaráðs:
Margrét Sverrisdóttir og Gísli Helgason til vara.

Þann 30. september 2004 var Kolbeinn Már Guðjónsson
skipaður varamaður áheyrnarfulltrúa í stað Gísla Helgasonar.

Starfsmenn Félagsþjónustunnar sem sátu fund:
Lára Björnsdóttir, félagsmálastjóri.
Stella K. Víðisdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs.
Ellý A. Þorsteinsdóttir, framkvæmdastjóri ráðgjafarsviðs.
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, framkvæmdastjóri þjónustusviðs.
Sigríður Jónsdóttir, framkvæmdastjóri þróunarsviðs.
Ólöf Finnsdóttir, forstöðumaður lögfræðiskrifstofu lét af störfum
1. september 2004 og við tók Helga Jóna Benediktsdóttir.

Á árinu 2004 hélt félagsmálaráð 22 fundi.

Barnaverndarnefnd

Gréta Baldursdóttir formaður, Guðlaug Teitsdóttir varaformaður,
Sigmundur Stefánsson, Hanna Johannessen og Krisín Edwald.

Varamenn: Svava Halldóra Friðgeirsdóttir, Erla Björg Sigurðardóttir,
Sigrún Sigurðardóttir, Svanhvít Axelsdóttir og Bessý Jóhannsdóttir.

Starfsmenn Barnaverndar Reykjavíkur sem sátu fundi:
Guðrún Frímannsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar Reykjavíkur
og barnaverndarnefndar Reykjavíkur
Anna S. Örlygsdóttir, lögfræðingur og Sigríður María Jónsdóttir,
lögfræðingur sitja fundi barnaverndarnefndar til skiptis,
Kolfinna Gunnarsdóttir, deildarfulltrúi.

Barnaverndarnefnd hélt 29 fundi á árinu.

Verkaskipting milli félagsmálaráðs og
barnaverndarnefndar Reykjavíkur vegna málefna barna

Eftirfarandi reglur um verkaskiptingu milli félagsmálaráðs
og barnaverndarnefndar Reykjavíkur voru samþykktar árið 2000,
samkvæmt heimild barnaverndarlaga nr. 58/1992 og heimild laga
nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Verkaskiptingin er eftirfarandi:

Félagsmálaráð Reykjavíkur:
• Stefnumótun og uppbygging úrræða.
• Rannsóknir og kannanir.
• Almennt eftirlit með aðbúnaði og vinnu barna.

Barnaverndarnefnd Reykjavíkur:
• Eftirlit með aðbúnaði, hátterni og uppeldisskilyrðum barna.
• Tekur við barnaverndartilkynningum, annast og ber ábyrgð
   á málsmeðferð og beitir viðeigandi úrræðum samkvæmt
   barnaverndarlögum.
• Eftirlit með heimilum og stofnunum.
• Önnur verkefni sem barnaverndarnefndum eru falin lögum
   samkvæmt hverju sinni.
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Þróunar- og fjölskyldusvið

Barnaverndarnefnd

Félagsmálastjóri

BorgarstjóriBorgarráð

Félagsmálaráð

Borgarstjórn

ÞjónustusviðRáðgjafarsvið Barnavernd
Reykjavíkur

Þróunarsvið

Starfsmannaskrifstofa

Lögfræðiskrifstofa

Fjármálasvið

Skipurit Félagsþjónustunnar

Skipulag Félagsþjónustunnar

Í skipulagi Félagsþjónustunnar er lögð áhersla á að skilja að annars
vegar ráðgjöf, greiningu, þjónustumat og forgangsröðun, sem eru
verkefni ráðgjafarsviðs, og hins vegar þróun og rekstur þjónustu-
úrræða, sem eru verkefni þjónustusviðs. Á þann hátt verða þarfir
notandans gerðar sýnilegri og óháðari því hvaða þjónustuúrræði
eru fyrir hendi hverju sinni. Ráðgjafinn mætir notandanum á þeirri
borgarhlutaskrifstofu sem er næst heimili hans. Hann er fulltrúi
notandans og bandamaður „í kerfinu“, hvort heldur það er margþætt
þjónustukerfi Félagsþjónustunnar eða annarra. Ráðgjöfin fer fram
á grundvelli jafnræðis og með virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti
einstaklingsins. Forsenda þess að þetta markmið náist er að skilja
alvarlegasta stjórnvaldsþátt Félagsþjónustunnar, barnaverndina,
frá hinni almennu og opnu félagsþjónustu. Það var gert með stofnun
sérstakrar skrifstofu barnaverndarnefndar 1. september 2000.
Barnavernd Reykjavíkur, sem er hluti af Félagsþjónustunni í Reykjavík,
ber ábyrgð á barnaverndarmálum í borginni og vinnslu alvarlegustu
barnaverndarmálanna.

Fjármálasvið, þróunarsvið, starfsmannaskrifstofa og lögfræðiskrifstofa
starfa þvert á ráðgjafarsvið, þjónustusvið og Barnavernd
Reykjavíkur og veita þeim ýmiss konar þjónustu.

Hlutverk fjármálasviðs er að bera ábyrgð á og annast alla þá þætti
sem snúa að fjármálum og rekstri Félagsþjónustunnar.

Jafnframt hefur sviðið umsjón með launa- og tölvumálum og veitir
forstöðumönnum stuðning við þá þætti sem eru á verksviði sviðsins.

Hlutverk þróunarsviðs felst í frumkvæði, framþróun og nýsköpun
í samvinnu við aðrar starfseiningar Félagsþjónustunnar, samstarfs-
aðila og notendur. Verkefni sviðsins eru fjölbreytt. Má þar nefna
upplýsingasöfnun og tölfræðiúrvinnslu, en standa þarf skil á
upplýsingum um þjónustuna til stjórnvalda, starfsmanna og
almennings. Hluti þessarar vinnu er ársskýrsla og skýrslugjöf til
ráðuneyta; rannsóknir og kannanir, s.s. notendakannanir; umsjón
með hugbúnaðarmálum, s.s. þróun þjónustukerfa; kynningar- og
upplýsingamál, s.s. umsjón með og þróun vefsíðu og starfsmanna-
vefs; samstarf um þróunar- og forvarnavinnu við aðrar starfseiningar.

Starfsmannaskrifstofa hefur yfirumsjón með starfsmannamálum.
Hún hefur frumkvæði að stefnumörkun í málaflokknum og gætir
þess að samræmis sé gætt og heildarhagsmunir ráði ákvörðunum
um málefni starfsmanna. Hún veitir ráðgjöf og upplýsingar um
starfsmannamál og fylgist með að þær reglur, viðmið og leiðbeiningar
sem Félagsþjónustan hefur til hliðsjónar í starfsmannamálum,
séu virtar.

Hlutverk lögfræðiskrifstofu er að sinna lögfræðilegri ráðgjöf við
yfirstjórn, aðra stjórnendur og starfsmenn Félagsþjónustunnar.
Skrifstofan annast margvísleg lögfræðileg verkefni og veitir ráðgjöf
í daglegri starfsemi Félagsþjónustunnar.
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Merkingar á korti
Aðalskrifstofa:

  1.  Aðalskrifstofa, Síðumúla 39

Umsóknir, upplýsingar og ráðgjöf:

  2.  Skúlagata 21, borgarhlutaskrifstofa
    3.  Suðurlandsbraut 32, borgarhlutaskrifstofa

  4.  Álfabakki 12, borgarhlutaskrifstofa
 M  Miðgarður, Langarima 21

       V  Vesturgarður, Hjarðarhaga 45-47

Barnaverndarmál:

    5.  Barnavernd Reykjavíkur, Skipholti  50b

Félagsstarf og stjórnun heimaþjónustu:

    6.  Aflagrandi 40 
  7.  Árskógar 4 
  8.  Bólstaðarhlíð 43 
  9.  Hraunbær 105 
10.  Hvassaleiti 56-58
11.  Vesturgata 7           

Félagsstarf og þjónustuíbúðir:

12.  Dalbraut 21-27 
13.  Furugerði 1 
14.  Langahlíð 3 
15.  Lindargata 57, 59, 61, 64, 66
16.  Norðurbrún 1 
17.  Seljahlíð, Hjallasel 55
18.  Þórðarsveigur 1-5, Grafarholti

Félagsstarf:

19.  Dalbraut 18-20 
20.  Hæðargarður 31 
21.  Sléttuvegur 11 

Hjúkrunarheimili:

22.  Droplaugarstaðir, Snorrabraut 58
17.  Seljahlíð, Hjallasel 55

Ýmis starfsemi:

15.  Lindargata 59, dagvist fyrir aldraða
23.  Þorragata 7, Þorrasel, dagvist fyrir aldraða
24.  Álfaland 6, skammtímavist fyrir fötluð börn
25.  Amtmannsstígur 5a, unglingasmiðjan Stígur
26.  Keilufell 5, unglingasmiðjan Tröð
27.  Ásvallagata 14, fjölskylduheimili
28.  Búðagerði 9, fjölskylduheimili
29.  Laugarásvegur 39, vistheimili barna
30.  Hraunberg 15, stuðningsheimilið Tilveran
31.  Miklabraut 13, búsetuþjónusta fyrir geðfatlaða
32.  Sólvallagata 10, Fjölskylduþjónustan Lausn
32.  Sólvallagata 10, Stuðningurinn heim
33.  Þingholtsstræti 25, Gistiskýlið
34.  Miklabraut 20, stuðningsbýli fyrir heimilislausa
35.  Miklabraut 18, stuðningsheimili

33

1

31
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 *Hagstofa Íslands.

Mannfjöldi í Reykjavík 31. desember 2004
- Skipting eftir borgarhlutum

Borgarhluti Fjöldi íbúa Hlutfall

Borgarhluti 1 26.462 23,2%
Borgarhluti 2 35.131 30,9%
Borgarhluti 3 32.951 28,9%
Borgarhluti 4 18.843 16,6%
Óstaðsettir í hús / annað 461 0,4%

Samtals 113.848 100%

Samanlagður íbúafjöldi í þeim borgarhlutum sem Félags-
þjónustan sinnir er 95.374. Þar af eru íbúar á Kjalarnesi 830.

Aldursskipting íbúa
- Skipting eftir borgarhlutum

Aldur

0-12 15% 16% 19% 23%
13-17 5% 6% 7% 9%
18-29 23% 16% 19% 18%
30-49 30% 27% 27% 32%
50 -66 15% 17% 19% 14%
67-79 7% 11% 6% 3%
80 ára og eldri 4% 7% 2% 1%

Samtals 100% 100% 100% 100%

Fjölskyldugerð – íbúar 18 ára og eldri
- Skipting eftir borgarhlutum

Aldur

Hjón/sambýlisf. m/ börn 20% 23% 27% 38%
Hjón/sambýlisf. barnlaus 20% 27% 27% 22%
Einstætt foreldri 6% 6% 7% 8%
Einhleypur karl 28% 21% 22% 18%
Einhleyp kona 25% 22% 17% 14%

Samtals 100% 100% 100% 100%

Borgarhlutaskipting
Félagsþjónustan í Reykjavík starfar skv. samþykkt borgarráðs frá
2. október 2001 um hverfaskiptingu í Reykjavík, þar sem borginni
er skipt í fjóra borgarhluta og hverjum borgarhluta í tvö hverfi. Þann
16. júní 2003 samþykkti borgarráð nýja hverfaskiptingu sem skiptir
Reykjavík í 10 hverfi. Félagsþjónustan starfaði ekki skv. nýrri hverfa-
skiptingu á árinu.

Íbúar í Reykjavík 31. desember 2004 voru 113.848.*

Félagsþjónustan í Reykjavík veitir íbúum í borgarhlutum 1, 2 og 3
þjónustu, en Miðgarður, fjölskylduþjónustan í Grafarvogi, veitir
íbúum í borgarhluta 4.1 þjónustu. Borgarhlutaskrifstofa í borgarhluta
2 veitir íbúum í hverfi 4.2, Kjalarnesi, þjónustu.

Staðsetning þjónustustaða

Borgarhluti 1

Í borgarhluta 1 er íbúafjöldi 26.462 og skiptist í hverfi 1.1 Miðbæ
og 1.2 Vesturbæ.

Í hverfi 1.1 Miðbæ er íbúafj. 12.437 eða 47% íbúa borgarhlutans.
Í hverfi 1.2 Vesturbæ er íbúafj. 14.025 eða 53% íbúa borgarhlutans.

Þjónustueiningar í borgarhluta 1 skiptast á eftirtalinn hátt
eftir hverfum:

1.1 Miðbær:
Borgarhlutaskrifstofa, Skúlagötu 21
Upplýsingar og umsóknir um þjónustu til íbúa í Miðbæ og Vesturbæ.
Persónuleg ráðgjöf, greining og þjónustumat.

Félags- og þjónustumiðstöð, Vesturgötu 7
Félagsstarf og stjórnun heimaþjónustu.

Félagsstarf, dagvist fyrir aldraða og þjónustuíbúðir,
Lindargötu 59

Droplaugarstaðir, hjúkrunarheimili fyrir aldraða,
Snorrabraut 58

Unglingasmiðjan Stígur, Amtmannsstíg 5

Fjölskylduþjónustan Lausn, Sólvallagötu 10
Meðferðar- og ráðgjafarstöð.

Stuðningurinn heim, Sólvallagötu 10
Leiðbeiningar og fræðsla á heimilum barnafjölskyldna.

Búsetuþjónusta fyrir geðfatlaða, Miklubraut 13
Stjórnun stuðnings við geðfatlaða til búsetu utan stofnunar.

Gistiskýlið, Þingholtsstræti 25
Gisting fyrir húsnæðislausa vímuefnaneytendur.

Borgarhl.
1

Borgarhl.
2

Borgarhl.
3

Borgarhl.
4

Borgarhl.
1

Borgarhl.
2

Borgarhl.
3

Borgarhl.
4
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1.2 Vesturbær:
Vesturgarður, Hjarðarhaga 45-47
Fjölskyldu- og skólaþjónusta. Samþætt fjölskylduþjónusta fyrir íbúa
í Vesturbæ. Upplýsingar og umsóknir, persónuleg ráðgjöf, greining
og þjónustumat. Að Vesturgarði standa Íþrótta- og tómstundaráð
Reykjavíkur, Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, Leikskólar Reykjavíkur
og Félagsþjónustan í Reykjavík.

Félags- og þjónustumiðstöð, Aflagranda 40
Félagsstarf og stjórnun heimaþjónustu.

Þorrasel, dagdeild fyrir aldraða, Þorragötu 7

Fjölskylduheimili, Ásvallagötu 14
Úrræði í barnaverndarmálum.

Borgarhluti 2

Í borgarhluta 2 er íbúafjöldi 35.131 og skiptist í hverfi 2.1 Laugardal
og 2.2 Kringlu.

Í hverfi 2.1 Laugardal er íbúafj. 20.013 eða 57% íbúa borgarhlutans.
Í hverfi 2.2 Kringlu er íbúafj. 15.118 eða 43% íbúa borgarhlutans.

Þjónustueiningar í borgarhluta 2 skiptast á eftirtalinn hátt
eftir hverfum:

2.1 Laugardalur:
Borgarhlutaskrifstofa, Suðurlandsbraut 32
Upplýsingar og umsóknir um þjónustu til íbúa í Laugardal og Kringlu,
persónuleg ráðgjöf, greining og þjónustumat. Staðsetning matshóps
aldraðra sem stýrir vistunarmati sem liggur til grundvallar vistun
aldraðra á stofnun.

Aðalskrifstofa Félagsþjónustunnar, Síðumúla 39
Skrifstofa félagsmálastjóra, fjármálasvið, þróunarsvið, starfsmanna-
skrifstofa, lögfræðiskrifstofa, framkvæmdastjórar ráðgjafar- og
þjónustusviðs.

Barnavernd Reykjavíkur, Skipholti 50b

Félags- og þjónustumiðstöð, Bólstaðarhlíð 43
Félagsstarf og stjórnun heimaþjónustu.

Félagsstarf og þjónustuíbúðir, Dalbraut 21-27

Félagsstarf og þjónustuíbúðir, Lönguhlíð 3

Félagsstarf og þjónustuíbúðir, Norðurbrún 1

Félagsmiðstöð, Dalbraut 18-20

Vistheimili barna, Laugarásvegi 39
Úrræði í barnaverndarmálum.

2.2 Kringla:
Félags- og þjónustumiðstöð, Hvassaleiti 56-58
Félagsstarf og stjórnun heimaþjónustu.

Félagsstarf og þjónustuíbúðir, Furugerði 1

Félagsmiðstöð, Hæðargarði 31

Félagsmiðstöð, Sléttuvegi 11

Fjölskylduheimili, Búðagerði 9
Úrræði í barnaverndarmálum.

Skammtímavistun, Álfalandi 6
Úrræði fyrir fötluð börn.

Stuðningsbýli fyrir heimilislausa, Miklubraut 20
Samhjálp rekur stuðningsbýlið fyrir heimilislausa samkvæmt
sérstökum samningi við Félagsþjónustuna.

Stuðningsheimilið Miklubraut 18
Áfangaheimili með stuðningi sem er rekið af Samhjálp samkvæmt
sérstökum samningi við Félagsþjónustuna

Borgarhluti 3

Í borgarhluta 3 er íbúafjöldi 32.951 og skiptist í hverfi 3.1 Breiðholt
og 3.2 Árbæ.

Í hverfi 3.1 Breiðholti er íbúafj. 20.811 eða 63% íbúa borgarhlutans.
Í hverfi 3.2 Árbæ er íbúafj. 12.140 eða 37% íbúa borgarhlutans.

Þjónustueiningar í borgarhluta 3 skiptast á eftirtalinn hátt
eftir hverfum:

3.1 Breiðholt:
Borgarhlutaskrifstofa, Álfabakka 12
Upplýsingar og umsóknir um þjónustu til íbúa í Árbæ og Breiðholti.
Persónuleg ráðgjöf, greining og þjónustumat.

Félags- og þjónustumiðstöð, Árskógum 4
Félagsstarf og stjórnun heimaþjónustu.

Unglingasmiðjan Tröð, Keilufelli 5

Seljahlíð, Hjallaseli 55
Hjúkrunarheimili, þjónustuíbúðir og félagsstarf.

Stuðningsheimilið Tilveran, Hraunbergi 15
Stuðningsúrræði fyrir ungmenni sem eru að koma úr meðferð
og skammtímavistun fyrir börn.

3.2 Árbær:
Félags- og þjónustumiðstöð, Hraunbæ 105
Félagsstarf og stjórnun heimaþjónustu.
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Helstu nýmæli 2004
Stefnumótun
Í Starfsáætlun Félagsþjónustunnar árið 2004 voru lagðar áherslur
til samræmis við stefnumótun félagsmálaráðs frá upphafi kjörtíma-
bils þar sem málefni barna, þjónusta við fólk í heimahúsum og
húsnæðismál voru sett í forgang.

Mikilvæg verkefni sem lögð var áhersla á voru:

• Aukin þjónusta og samráð við barnafjölskyldur.

• Samstarfs- og samþættingarverkefni í þjónustu við fólk
í heimahúsum.

• Bætt verklag á ýmsum sviðum, svo sem
í vinnslu barnaverndartilkynninga.

Haft var að leiðarljósi samráð og samstarf við notendur. Önnur
mikilvæg verkefni voru sett fram í starfsáætlun um markmið sem
eiga að leiða til hagræðingar og hagkvæmari reksturs til lengri tíma
litið, s.s. í framleiðslueldhúsum. Einnig var kveðið á um aukinn
stuðning og fræðslu til starfsfólks.

Bætt þjónusta
Félagsleg ráðgjöf hjá Geðhjálp

Ráðgjafar Félagsþjónustunnar bjóða upp á fasta viðtalstíma í húsa-
kynnum Geðhjálpar, þar sem veittur er stuðningur og upplýsingar
um réttindamál o.fl. Einnig er milliganga um tímapöntun hjá ráðgjöfum
Félagsþjónustunnar fyrir þá sem þess óska.

Foreldra- og uppeldisnámskeið fyrir notendur –

,,Að alast upp aftur”

Vorið 2004 var byrjað að bjóða upp á sérstök foreldra- og
uppeldisnámskeið fyrir notendur og eru þau byggð á hugmyndafræði
Jean Illsley Clarke og Connie Dawson. Áhersla er lögð á þarfir barna
fyrir örvun, viðurkenningu og öryggi. Kynntar eru leiðir og aðferðir
til að takast á við „hversdagslega“ atburði í lífi hvers uppalanda.
Kennarar eru starfsmenn Félagsþjónustunnar. Námskeiðið er þátt-
takendum að kostnaðarlausu. Mikil ánægja var meðal þátttakenda
og ætlunin er að bjóða reglulega upp á námskeiðin.

Fjölskyldusamráð

Haldið var námskeið fyrir starfsmenn Félagsþjónustunnar o.fl. um
vinnuaðferð í málefnum barnafjölskyldna, fjölskyldusamráð. Til
landsins komu tveir Svíar til að kynna aðferðina. Nokkrar fjölskyldur
verða valdar hjá Barnavernd til að vinna með samkvæmt aðferðafræði
fjölskyldusamráðs. Samhliða verður unnið að rannsókn, en Ísland
er þátttakandi í samnorrænni rannsókn um vinnuaðferðina fjölsyldu-
samráð.

„Sjáumst vinahópur“

Á árinu byrjaði vinahópur fyrir 9 – 12 ára börn í Vesturbæ.
Markmið er að auka félagsfærni og stuðla að aðlögun í félagslegu
umhverfi. Markhópur eru félagslega einangruð börn í 4. – 7. bekkjum
grunnskólanna m.a. börn sem greinst hafa með athyglisbrest með
eða án ofvirkni, misþroska, tourette, asperger og skyldar raskanir
eða glíma við vanlíðan og félagslega erfiðleika í skóla eða á heimili.

Chief Innovations 2004
Policy-making
The 2004 operational plan at Reykjavík Social Services continued
on the track taken by the Social Affairs Council at the beginning
of the term in 2002; that is, emphasis on children’s affairs, home
services, and housing issues. In addition, work towards realising
the objectives of prior years was continued.

The following important projects were emphasised:

• Increased services and advisory assistance to families
with children

• Various types of collaborative and integrative projects relating 
to home services

• Improved procedure in important spheres such as, for example,
the processing of reports sent to child protection authorities.

Advisory and collaborative relationships with users formed the
focus of the work. Other important projects were presented in the
operational plan as regards objectives that should lead to streamlining
and more efficient operations for the long term; e.g., in production
kitchens. Also emphasised was increased support and instruction
for employees.

Improved Services
Social consultation at Geðhjálp

Reykjavík Social Services consultants offer regular interviews at
the facilities of the mental health support organisation Geðhjálp.
The services offered include support and information on human
rights, among other things. Individuals who wish to schedule
interviews at Reykjavík Social Services can engage an intermediary
for this purpose, if this is desired.

Parenting and child-rearing seminars for users –

“Growing up again”

In the spring of 2004, Reykjavík Social Services began offering
special parenting and child-rearing seminars for users. The seminars,
which are based on the ideology of Jean Illsley Clarke and Connie
Dawson, emphasise children’s need for stimulation, recognition,
and security. Those attending the seminars are shown methods
for handling the “everyday” events in the life of every child-raiser.
The seminars are taught by employees at the Reykjavík Social
Services Community Centre offices. They are available free of
charge, and all course materials are provided at no expense to
attendees. Participants have expressed great satisfaction with the
courses, and it is intended that they be offered regularly.

Family group conference

A seminar held for Reykjavík Social Services employees and others
emphasised family group conference, a method for working on
issues centring on families with children. Two persons came from
Sweden to present the method. Several families will be selected
by the Reykjavík Child Welfare Agency and will work according to
family group conference methodology. A research study will be
conducted simultaneously in accordance with Iceland’s participation
in a joint Nordic study of the family group conference method.
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Breytt vinnulag og áherslur í vinnslu tilkynninga

og kannana skv. barnaverndarlögum

Í byrjun maí komu tveir gestir frá Þrándheimi í Noregi til að kynna
fyrir starfsmönnum Barnaverndar Reykjavíkur nýja aðferðafræði
við vinnslu tilkynninga og kannana. Í framhaldi af heimsókn
Norðmannanna hófu tveir starfsmenn hjá Barnavernd að vinna
kannanir eftir fyrirmynd þeirra.

Opið hús fyrir eldri þroskahamlaða í Árskógum 4

Félags- og þjónustumiðstöðin í Árskógum 4 hefur verið með opið
hús fyrir aldraða þroskahamlaða einstaklinga einu sinni í mánuði
yfir vetrartímann. Markmiðið er að koma til móts við þarfir þeirra,
hvað varðar afþreyingu og tilbreytingu. Einnig að kynna aðstöðu
og möguleika félags- og þjónustumiðstöðva.

Reglur um stuðningsþjónustu í Reykjavík

Samþykkt var í félagsmálaráði tillaga um samþykkt reglna um
stuðningsþjónustu. Unnið hefur verið að því að skilgreina betur þá
þjónustu sem veitt er einstaklingum og fjölskyldum til stuðnings í
daglegu lífi. Þróað hefur verið sérstakt greiningartæki til að tryggja
jafnræði við mat á þjónustuþörf og auðvelda forgangsröðun.
Um er að ræða stuðning við uppeldi og aðbúnað barna til að rjúfa
félagslega einangrun, stuðla að aukinni félagsfærni og njóta
menningar- og félagslífs.

Nýjar reglur um fjárhagsaðstoð

Þann 1. janúar 2004 tóku gildi nýjar reglur um fjárhagsaðstoð frá
Félagsþjónustunni í Reykjavík. Reglurnar eru byggðar á fyrirmynd
sem félagsmálaráðuneytið setti fyrir sveitarfélög en við gerð
fyrirmyndarinnar var að miklu leyti byggt á gildandi reglum Reykja-
víkurborgar. Helstu efnisbreytingar sem gerðar voru vörðuðu
heimildargreiðslur og sett voru skýrari viðmið og skilyrði fyrir
veitingu þeirra. Tekið var upp nýtt ákvæði er varðar aðstoð til
foreldra vegna barna og ákvæði um sérstaka desemberuppbót var
fest í reglurnar. Nýju reglurnar eru ítarlegri hvað varðar ákvæði
varðandi formreglur og þá er þar að finna sérstakan kafla um máls-
meðferð, en slík ákvæði voru ekki í sérstökum kafla í eldri reglum.

Framkvæmd sérstakra húsaleigubóta samþykkt

Þann 1. mars 2004 gengu í gildi nýjar reglur um félagslegt
leiguhúsnæði og sérstakar húsaleigubætur. Sérstakar húsaleigubætur
eru nýjung fyrir Reykvíkinga sem eru hvað verst settir á
húsnæðismarkaði. Þeir sem búa í leiguhúsnæði á almennum markaði
fá samsvarandi niðurgreiðslu og þeir sem búa í íbúð á vegum
Félagsbústaða hf. Sérstökum húsaleigubótum er ætlað að þjóna
milli 3-400 einstaklingum og fjölskyldum og munu aðstæður þeirra
sem þessa njóta breytast mjög til batnaðar.

Stefna og framkvæmdaáætlun Reykjavíkurborgar

á sviði barnaverndar samþykkt

Í samræmi við 9. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 var á árinu
samþykkt stefna og framkvæmdaáætlun Reykjavíkurborgar á sviði
barnaverndar. Í framkvæmdaáætluninni er annars vegar lögð áhersla
á fyrirbyggjandi starf og hinsvegar á það að styrkja starf Barnaverndar
Reykjavíkur. Lögð er áhersla á fyrirbyggjandi barnavernd, jöfnun
á aðstöðumun barna, að flytja stuðning eins og kostur er heim til
fjölskyldunnar, bætta réttarstöðu barna og að gera vinnubrögð í
barnaverndarmálum hraðari og skilvirkari en verið hefur.

“See you, friends group”

A “friends group” for Western Reykjavík children aged 9-12 began
this year. The objective of the group is to enhance social skills and
to promote successful adaptation to a social environment. The
target group comprises socially isolated children in grades 4-7,
including those who have been diagnosed with ADD with or without
hyperactivity, developmental disorders, Tourette Syndrome, Asperger
Syndrome, and other related disorders, and who have social and/or
emotional difficulties at home or at school.

Modified procedures and emphases in the processing

of reports according to child protection legislation

In early May, two guests came from Trondheim in Norway to present
to Reykjavík Child Welfare Agency employees a new method for
processing reports and surveys. In the wake of the Norwegians’
visit, two Reykjavík Child Welfare Agency employees began working
in accordance with their models.

Open house for intellectually impared senior citizens

in Árskógar 4

Once a month throughout the winter, the Community Service Centre
at Árskógar 4 held an open house for elderly people who are
intellectually impared. The aim is to meet their needs for entertainment
and a change of scene, as well as to introduce them to the facilities
and possibilities available at the Community Service Centres.

Rules for support services in Reykjavík

The Social Affairs Council approved a proposal for rules pertaining
to support services. Work has been done towards better defining
the services rendered in support of individuals and families in daily
life. A special diagnostic tool has been developed in order to
guarantee non-discrimination in evaluating the need for services
and to facilitate prioritising. This involves support in child-rearing
and accommodation for children, assistance in breaking through
social isolation, promotion of enhanced social skills and the enjoyment
of cultural and social activities.

Rules for financial assistance reviewed

The changes in rules for financial assistance entailed, first and
foremost, more detailed descriptions of procedures. Rules were
added concerning the payment of a special December supplement,
and the rules for supplementary benefits were amended. The rules
are now based on instructions issued by the Ministry of Social
Affairs, which in turn were based on financial assistance rules
formulated by the City of Reykjavík.

Special rent benefits approved

On March 1st 2004 , new rules on subsidised rental housing and
special rent benefits were approved. Special rent benefits are an
innovation for Reykjavík residents who are in extreme difficulties
regarding the housing market. Those who live in rental housing on
the general market receive subsidy equal to that received by people
living in apartments subsidised by Reykjavík Social Housing. These
special rent benefits are intended to meet the needs of 300-400
individuals and families, whose situation will improve significantly
as a result.
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Kynning og ímynd
Opið málþing Félagsþjónustunnar í Reykjavík

Í lok ársins var haldið opið málþing í Gerðubergi þar sem kynnt
voru helstu nýmæli í þjónustu og átaks- og þróunarverkefnum.
Einnig fór fram kynning á ýmsum verkefnum og rannsóknir kynntar.
Málþingið heppnaðist mjög vel og var góð þátttaka.

Opinn fundur Félagsmálaráðs Reykjavíkur

Opinn fundur Félagsmálaráðs var haldinn seinni hluta árs í félags-
og þjónustumiðstöðinni að Vesturgötu 7. Innihald fundsins var um
velferðarþjónstu sveitarfélaga, hvað gerir velferðarþjónustan fyrir
börn og hugmyndir og framkvæmd að baki Velferðarsjóðs barna.
Einnig var sagt frá hjálparstarfi kirkjunnar.

Kynning á búsetuúrræðum og öðrum þjónustuþáttum

fyrir aldraða

Haldin var opin kynning í félags- og þjónustumiðstöðinni í Bólstaðarhlíð
á búsetuúrræðum og öðrum þjónustuþáttum fyrir eldri borgara hjá
Félagsþjónustunni. Sent var út kynningarbréf til um 50 einstaklinga
og hjóna og aðstandenda sem bíða eftir þjónustuíbúð á Laugar-
dalssvæðinu.

Nýr vefur Félagsþjónustunnar

Nýr vefur Félagsþjónustunnar var tekinn í notkun á árinu. Með
vefnum er útlit hans samræmt útliti Reykjavíkurvefsins og er það
gert til hægðarauka fyrir notendur.

Vefsíða Droplaugastaða opnuð

Vefsíða Droplaugastaða var formlega tekin í notkun á árinu.

„Vel að verki staðið“ viðurkenning Alþjóðahúss

til Félagsþjónustunnar í Reykjavík

Félagsþjónustan fékk viðurkenningu Alþjóðahússins fyrir lofsverða
frammistöðu í málefnum innflytjenda og fjölmenningarlegs samfélags.
Forseti Íslands afhenti viðurkenninguna 30. desember.

Innra starf
Skipulagshandbók

Útbúin var sérstök skipulagshandbók fyrir starfsmenn Félags-
þjónustunnar. Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð
persónuupplýsinga er skylt að setja upp ramma utan um starfsemi
þar sem fram fer vinnsla persónuupplýsinga. Í handbókinni eru
upplýsingar um lög, reglugerðir, verklagsreglur, verkferla o.fl. Einnig
er þar að finna öryggisstefnu Félagsþjónustunnar auk gæðastefnu,
aðgangsstefnu og fjarvinnslustefnu.

City of Reykjavík child welfare policy

and implementation plan approved

Pursuant to Article 9 of the Act in Respect of Children, no.80/2002,
the City of Reykjavík’s policy and implementation plan for child
protection were approved during the year.The implementation plan
stresses preventive work, on the one hand, and the fortification
of the Reykjavík Child Welfare Agency’s operations, on the other.
Emphasis is placed on preventive measures in child protection,
the equalisation of the diverse conditions under which children live,
the transfer of services home to families where possible, im-
provements in the legal status of children, and enhanced speed
and efficiency in the handling of child protection cases.

Promotion and Image
Reykjavík Social Services – open symposium

At the end of the year, an open symposium held in Gerðuberg was
the forum for the presentation of the chief innovations in services,
campaigns, and development projects. In addition, various projects
and research studies were presented. The symposium was well
attended and highly successful.

Reykjavík Social Affairs Council – open meeting

An open meeting of the Social Affairs Council was held in the
Community Service Centre at Vesturgata 7 during the latter half
of the year. The meeting focused on municipal welfare services,
what welfare services do for children, and the administration of
the Child Welfare Fund. Also presented was the Icelandic Lutheran
Church’s assistance programme.

Presentation on residence options and other services

for the elderly

Reykjavík Social Services held a presentation of residence options
and other services for the elderly. The presentation was open to
the public and was held in the Community Service Centre in
Bólstaðarhlíð. An introductory letter was sent to some 50 individuals
and couples who are on a waiting list for service apartments in the
Laugardalur area, as well as to their families.

New Reykjavík Social Services Website

The new Reykjavík Social Services Website was brought into use
during the year. The Website has been updated to enhance user-
friendliness, and the interface has been co-ordinated with that of
the City of Reykjavík Website.

Droplaugarstaðir Website launched

The Website for the Droplaugarstaðir nursing home was formally
launched during the year.

“A Job Well Done” – Intercultural Centre’s recognition

of Reykjavík Social Services’ efforts

Reykjavík Social Services received an award from Intercultural
Center for its laudable work in immigrant affairs and its promotion
of a multicultural society. The president of Iceland presented the
award on 30th December.
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Viðurkenningar til starfsmanna - Stellan

Árlega veitir félagsmálastjóri einstaklingum og starfshópum
viðurkenningar fyrir góðan árangur í starfi. Eftirtaldir fengu
viðurkenningu: Barnavernd Reykjavíkur fyrir notendamiðaða þjónustu,
„tölum við börnin“, Borgarhlutaskrifstofan Skúlagötu 21 og félags-
og þjónustumiðstöðin Vesturgötu fengu viðurkenningu fyrir gott
samstarf innan hverfis. Álfaland, skammtímavistun fyrir fötluð börn,
fyrir stöðugleika í starfsmannahaldi og samstarfshópur sem unnið
hefur að því að bæta þjónustu við ofvirk börn og fjölskyldur þeirra
fékk viðurkenningu fyrir samstarf og samhæfingu. Félags- og
þjónustumiðstöðin í Bólstaðarhlíð fyrir góða fjárhagsafkomu og
góða stjórnun þjónustu og fjármála í stærsta heima- og stuðnings-
þjónustuhverfi Félagsþjónustunnar.

Samstarfsverkefni
Karlasmiðjan

Karlasmiðjan tók til starfa haustið 2004 og er samstarfsverkefni
Félagsþjónustunnar, Miðgarðs, Vesturgarðs og Tryggingastofnunar
ríkisins. Markmið Karlasmiðjunnar er að aðstoða einstaklinga við
að auka lífsgæði sín og auka þátttöku þeirra í samfélaginu.

Innihald endurhæfingarinnar er sjálfstyrking, uppbygging og
starfsundirbúningur og tekur 18 mánuði.

Hringurinn í Grafarholti og Árbæ

Á árinu færði Hringurinn í Breiðholti út kvíarnar og byrjaði að sinna
börnum sem búsett eru í Grafarholti og Árbæ.

Hringurinn er samstarfsverkefni Félagsþjónustunnar í Reykjavík og
Lögreglunnar í Reykjavík. Starfsemin felst í því að taka á málefnum
barna yngri en 15 ára sem fremja afbrot sem tilkynnt eru til lögreglu
og eru búsett í þessum hverfum.

Miðbæjarathvarfið

Undirritaður var nýr samstarfssamningur um rekstur Miðbæjar-
athvarfs. Athvarfið er samstarfsverkefni Félagsþjónustunnar í
Reykjavík, Lögreglunnar í Reykjavík og ÍTR til margra ára. Hlutverk
athvarfsins er að vinna gegn ólöglegri útivist barna yngri en 16 ára
og er starfsemi þessi ætluð til stuðnings foreldrum sem vilja ekki
að börn þeirra séu eftirlitslaus á flakki um bæinn eftir að útivistartíma
lýkur.

Ungmennateymi í Vesturbæ

Ungmennateymi er þverfaglegur samstarfshópur í Vesturbænum.
Markmið þess er að ræða og halda utan um málefni ungmenna á
aldrinum 13 -18 ára, sem unnið er með í Vesturgarði, bjóða úrræði,
miðla upplýsingum innbyrðis um verkefni og viðfangsefni þessa
aldurshóps.

Internal Operations
Organisational handbook

A special organisational handbook was prepared for Reykjavík
Social Services employees. The Act on the Protection of Privacy
requires that there be a framework for operations involving the
processing of personal information. The organisational handbook
contains information on laws, regulations, procedural rules,
processes, etc. It also includes the Reykjavík Social Services
policies on security, quality, access, and remote processing.

Recognition of staff contributions – Stellan

The Director of Social Affairs presents annual awards to individuals
and groups who have made excellent achievments in their work.
The following were recipients of these awards: the Reykjavík Child
Welfare Agency, for its user-centred services called “Talk with the
Children”; and the Skúlagata 21 District Office and the Vesturgata
Community Service Centre, for excellent collaborative work within
their neighbourhoods. Álfaland, a short-term residence for disabled
children, was recognised for staff stability, and a collaboration
group that has worked on improving services for hyperactive
children and their families received an award for collaboration and
integration. In addition, the Bólstaðarhlíð Community Service Centre
was recognised for its superior financial administration and its
excellent management of services and finances in Reykjavík Social
Services’ largest home-service and support-service area.

Collaborative Projects
Karlasmiðjan – the Men’s Workshop

The Men’s Workshop, which began operations in the fall of 2004,
is a collaborative effort of Reykjavík Social Services, Miðgarður,
Vesturgarður, and the Social Security Institute. The workshop’s
aim is to assist individuals in enhancing the quality of their lives
and in increasing their level of participation in society. The 18-
month rehabilitation programme involves self-fortification,
development, and job preparation.

“The Ring” in Grafarholt and Árbær

During the year, the programme known as Hringurinn – the Ring
– expanded its horizons and began assisting children living in
Grafarholt and Árbær. The Ring is a collaborative project on behalf
of Reykjavík Social Services and the Reykjavík police. The programme
involves addressing the affairs of children under age 15 who live
in these neighbourhoods and have committed crimes reported to
the police.

Mid-Town Shelter

A new collaborative agreement was signed for the operation of the
Mid-Town Shelter. The Mid-Town Shelter is a collaborative project
on behalf of Reykjavík Social Services, the Reykjavík police, and
the Reykjavík Sports and Youth Council, and has been in operation
for several years. The role of the shelter is to combat breaches
of curfew among children under age 16; its operations are intended
to support parents who do not want their children on the streets
unsupervised after the legal curfew hour has passed.
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Samkomulag um samstarfssamning milli

Tryggingastofnunar ríkisins og Félagsþjónustunnar

í Reykjavík

Undirritað var samkomulag um samstarf á milli TR og Félags-
þjónustunnar. Markmið samstarfsins er að safna, greina og vinna
úr upplýsingum til að varpa ljósi á aðstæður ungra kvenna sem
eru með örorkumat frá TR og fjárhagsaðstoð frá Félagsþjónustunni.

Útskrift félagsliðanema
Í desember útskrifuðust 49 starfsmenn Félagsþjónustunnar sem
félagsliðar frá Námsflokkum Reykjavíkur. Námið hefur staðið í 2 ár
og er tilgangur námsins að styrkja og bæta stöðu þeirra sem sinna
einstaklingum sem þurfa sérstaka aðstoð. Markmiðið er að gera
starfsmenn færa um að styrkja sjálfsmynd notenda þjónustunnar,
stuðla að auknu sjálfstæði þeirra og gera þá færari um að sinna
athöfnum daglegs lífs. Skipulag námsins var í samstarfi við
Námsflokka Reykjavíkur og Eflingar.

Tilraunaverkefnið „Samþætting félagslegrar

heimaþjónustu og heimahjúkrunar í Reykjavík“

Tilraunaverkefnið Samþætting á heimaþjónustu í Reykjavík verður
til í framhaldi af skýrslu samráðshóps um málefni eldri borgara frá
því í nóvember 2002. Í framhaldi af skýrslunni skipaði heilbrigðis-
og tryggingaráðherra starfshóp til að vinna að tillögum um
samþættinguna og í nóvember 2003 gerðu Reykjavíkurborg og
Heilbrigðisráðuneytið samkomulag um að setja af stað tilraunaverkefni
til tveggja ára um sameiginlega stýringu á heimþjónustu. Með
samþættingu er átt við að sameiginleg stýring verði á félagslegri
heimaþjónustu sem rekin er af Félagsþjónustunni og heimahjúkrun
sem rekin er frá Miðstöð heimahjúkrunar og heyrir undir Heilsugæslu
Reykjavíkur. Tilgangur með verkefninu er fyrst og fremst sá að
bæta nærþjónustu við íbúa Reykjavíkur með því að auka samskipti
og samráð milli þessara tveggja þjónustuaðila og þar með draga
úr stofnanna vistun. Auk þess að koma á sameiginlegu matstæki
til að meta þörf fólks í heimahúsum fyrir aðstoð.

Samkomulag Fræðslumiðstöðvar

og Félagsþjónustunnar

Gert var samkomulag á milli Fræðslumiðstöðvar og Félags-
þjónustunnar um samvinnu og þjónustu við fjölskyldur nemenda
með geðrænan og félagslegan vanda og sem stunda nám í
Brúarskóla.

Þjónustusamningar

Félagsþjónustan hefur gert þjónustusamninga við eftirtalin félög
sem felst í kostun á ýmiskonar þjónustu og húsnæði. Félögin eru
Blindrafélagið, Félag einstæðra foreldra, Félag eldri borgara,
Geðhjálp, Samtök um kvennaathvarf, Samhjálp, Stígamót og
Kvennakot. Einnig við Svæðisskrifstofu fatlaðra í Reykjavík um
þjónustu við íbúa í sjálfstæðri búsetu.

Youth team in Western Reykjavík

The youth team is an interdisciplinary collaborative group in Western
Reykjavík. The aim of the group is to discuss and handle the affairs
of the young people aged 13-18 with whom the group works in
Vesturgarður Community Centre; the youth team also offers solutions
and disseminates information internally concerning the projects
and challenges of this age group.

Agreement between the State Social Security Institute

and Reykjavík Social Services

A collaborative agreement was signed between the Social Security
Institute and Reykjavík Social Services. The objective of the
collaborative effort is to collect, analyse, and process information
in order to shed light on the circumstances of young women who
have a disability assessment from the Social Security Institute and
receive financial assistance from Reykjavík Social Services.

Graduation of social helpers

In December, 49 Reykjavík Social Services employees graduated
from the Námsflokkar Reykjavíkur social helpers programme.
The two-year course of study is intended to fortify and enhance
the position of those who work with individuals in need of special
assistance. The objective of the course is to enable employees
to strengthen the self-image of service users, promote their
independence, and help them to become more capable of handling
their daily affairs. The programme was organised in collaboration
with Námsflokkar Reykjavíkur and the labour union Efling.

The experimental programme “Integration of social

home services and home nursing in Reykjavík”

The experimental programme called “Integration of social home
services and home nursing in Reykjavík” came into being in the
wake of a November 2002 report submitted by an advisory group
on the affairs of senior citizens. Following the submission of the
report, the Minister of Health and Social Security appointed a work
group to examine proposals for the integration procedure, and in
November 2003 the City of Reykjavík and the ministry made an
agreement to embark on a two-year experimental programme
involving the joint administration of home services. The integration
involves the joint management of the social home services rendered
by Reykjavík Social Services and the home nursing services that
are offered by the Home Nursing Centre under the aegis of Reykjavík
Health Services. The chief objective of the project is to improve
services to Reykjavík residents by increasing the level of communi-
cations and consultation between these two service providers,
thereby reducing the need for inpatient stays at health care
institutions. In addition, joint assessment criteria will be implemented
in order to evaluate people’s need for assistance in the home.

Agreement between the Reykjavík Education Service

Centre and Reykjavík Social Services

An agreement was made between the Reykjavík Education Service
Centre and Reykjavík Social Services concerning collaboration and
the rendering of services to families of students at Brúarskóli who
have social and mental problems.
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Rannsóknir og fundir
Rannsóknir

„Ungt fólk utan framhaldsskóla á Íslandi“
Kynntar voru niðurstöður rannsókna um ungt fólk sem ekki er í
skóla. Markmið rannsóknarinnar var að skoða aðstæður ungs fólks
á aldrinum 16-19 ára sem ekki hefur skráð sig í framhaldsskóla
eða hætt námi og bera aðstæður þeirra saman við aðstæður
jafnaldra sem stunda nám. Rannsóknin var fjármögnuð af Áfengis-
 og vímuefnaráði, ÍTR, Rauða krossinum og Félagsþjónustunni í
Reykjavík.

• Viðhorf notenda til þjónustu borgarhlutaskrifstofa
Könnun framkvæmd meðal notenda allra borgarhlutaskrifstofa 
Félagsþjónustunnar

• Könnun á aðstæðum erlendra
starfsmanna Félagsþjónstunnar
Um 100 starfsmenn af erlendum uppruna vinna hjá 
Félagsþjónustunni og var gerð könnun meðal þeirra, sambærileg
og gerð var árið 2001.

Nýsköpunarsjóðsverkefni

• Félagsleg þjónusta við fólk af erlendum uppruna

• Samþætting heimaþjónustu og heimahjúkrunar

• “The Nordic Registry of Effect Studies.“
Nýr vettvangur fyrir norrænar matsrannsóknir.

Fundir

„Ekki líta undan“, samræða um ofbeldi
Haldnir voru fundir um ofbeldi fyrir starfsfólk Félagsþjónustunnar.
Fjallað var m.a. um ofbeldi í heimahúsum og gagnvart öldruðum.

Samstarf við Háskóla Íslands

Félagsþjónustan hefur lagt mikla áherslu á gott samstarf við Háskóla
Íslands og þá sérstaklega við námsbraut í félagsráðgjöf. Kostuð
er lektorsstaða í félagsráðgjöf og árlega kemur hópur nema í
félagsráðgjöf í starfsþjálfun á hinar ýmsu starfsstöðvar.

Undanfarin ár hefur verið veittur sérstakur styrkur fyrir karlmenn
til náms í félagsráðgjöf. Það voru tveir nemar sem fengu styrk
2004. Nemar í hinum ýmsu deildum Háskólans hafa leitað eftir
ráðum, upplýsingum og handleiðslu hjá starfsmönnum Félags-
þjónustunnar vegna ýmissa verkefna sem þeir vinna við. Starfsmenn
Félagsþjónustunnar kenna á hinum ýmsu námskeiðum innan
Háskólans og Endurmenntunar.

Service agreements

Reykjavík Social Services has concluded service agreements with
a number of organisations. These agreements involve financial
subsidy of housing and various types of services. The organisations
are the Icelandic Association of the Blind, the Single Parents’
Association, the Senior Citizens’ Association, the mental health
support organisation Geðhjálp, the Safe Shelter Association, the
drug and alcohol support centre Samhjálp, the Stígamót centre
for victims of sexual violence, and Kvennakot women’s centre. An
agreement was also concluded with the area office for the affairs
of the disabled in Reykjavík. This agreement focuses on services
to disabled people in independent residences.

Research and surveys
Research and surveys

• “Young people outside upper secondary schools in Iceland”
The results of a research study on young people who are not in
school were presented. The aim of the study was to examine 
the circumstances of young people aged 16-19 who have not 
registered in upper secondary school or who have left school, 
and to compare their situation with that of their peers who are 
in school. The study was funded by the Alcohol and Drug Council,
the Reykjavík Sports and Youth Council, the Red Cross and 
Reykjavík Social Services.

• Users’ attitudes toward Social Services Discrict Offices.
A survey was conducted among users of services rendered
by the Reykjavík Social Services Discrict Offices.

• Survey of conditions among foreign employees of Reykjavík
Social Services. Some 100 people from foreign countries work
for Reykjavík Social Services. The survey conducted among them
was comparable to that carried out in 2001.

Innovation Fund projects

• Social services to people of foreign origin.

• Integration of home services and home nursing.

• “The Nordic Registry of Effect Studies.“
A new forum for Nordic assessment research.

“Don’t look away” – discussions of violence
Meetings on violence were held for Reykjavík Social Services
employees. Among the topics of discussion were domestic violence
and violence against the elderly.

Collaboration with the University of Iceland

Reykjavík Social Services has placed special emphasis on the
importance of collaboration with the University of Iceland, especially
the Department of Social Work. It funds an assistant professorship
in social work and invites a group of students to participate annually
in job training at Reykjavík Social Services’ various venues. In recent
years, special grants have been awarded to men studying social
work. Two students received these grants in the year 2004.
Students from several University departments have sought advice,
information, and guidance from Reykjavík Social Services employees
for the various projects in which they are engaged. Reykjavík Social
Services employees also teach a number of courses at the University
and through its Continuing Education Institute.
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Þjónusta
Félagsþjónustan í Reykjavík veitir borgarbúum margþætta þjónustu.
Má þar nefna ráðgjöf og stuðning við fjölskyldur og einstaklinga,
búsetuþjónustu við alla aldurshópa, barnavernd, stuðning við fólk
í heimahúsum, félagsstarf, fjárhagsaðstoð og húsaleigubætur.

Tölulegar upplýsingar um þjónustu sem veitt er á grundvelli
hverfaskiptingar eru unnar út frá borgarhlutaskiptingu sem borgarráð
samþykkti í október 2001.

Borgarhlutaskrifstofur ráðgjafarsviðs sem eru þrjár og Vesturgarður
taka á móti öllum umsóknum sem berast til Félagsþjónustunnar,
meta þörf, forgangsraða, veita ráðgjöf og margþætta þjónustu.

Félags- og þjónustumiðstöðvar þjónustusviðs sjá m.a. um að veita
heimaþjónustu og stoðþjónustu af ýmsu tagi inn á heimili borgarbúa,
byggða á mati á þörf sem fer fram á ráðgjafarsviði. Auk þess eru
þær vettvangur félagsstarfs, námskeiðahalds, matarþjónustu o.fl.

Félags- og þjónustumiðstöðvarnar eru staðsettar í þeim sex
borgarhverfum sem Félagsþjónustan í Reykjavík sinnir.

Fjöldi heimila sem fær þjónustu hjá Félagsþjónustunni
- Skipting eftir eðli þjónustu

Þjónusta Fjöldi heimila

Húsaleigubætur 5.507
Heimaþjónusta 3.412
Fjárhagsaðstoð 3.111
Barnavernd Reykjavíkur 1.702
Viðbótarlán 1.567
Félagsstarf 1.441
Matur á félagsmiðstöðvum 889
Samkomulag um félagslega ráðgjöf 867
Heimsendur matur 848
Húsnæðisúthlutanir 196
Liðveisla 169
Fjárhagsaðstoðarlán 156
Stuðningsfjölskylda 98
Tilsjón/persónuleg ráðgjöf 75

Fjöldi heimila alls* 14.475

*27% heimilanna fá fleiri en eina tegund þjónustu.

Fjárhagsaðstoð

Fjárhagsaðstoð er veitt vegna framfærslu einstaklinga og fjölskyldna.
Rétt á fjárhagsaðstoð eiga þeir sem eiga lögheimili í Reykjavík og
hafa tekjur undir ákveðnum viðmiðunarmörkum. Aðstoðin getur
verið styrkur eða lán. Fjárhagsaðstoð til einstaklings á árinu gat
verið allt að 81.396 kr. á mánuði og 130.234 kr. á mánuði til hjóna
eða fólks í sambúð. Aðstoðin er óháð barnafjölda, þar sem tekjur
vegna barna eru ekki dregnar frá við útreikning fjárhagsaðstoðar.
Reiknað er með að tekjur vegna barna, þ.e. barnabætur, meðlög
og barnalífeyrir, mæti kostnaði vegna barna.

Alls var veitt fjárhagsaðstoð hjá Félagsþjónustunni í 3.111 málum
á árinu, samanborið við 3.354 mál árið áður. Fjárhagsaðstoðarmálum
fækkar því um 7% milli 2003 og 2004. Í 413 málum var umsókn
um fjárhagsaðstoð synjað, samanborið við 358 mál árið áður og
er það fjölgun um 15%.

Alls eru synjanir 1.059 hjá Félagsþjónustunni á árinu, þar af 413 í
málum þar sem um enga fjárhagsfyrirgreiðslu er að ræða. Algengast
er að synjað sé umsóknum um styrk vegna sérstakra erfiðleika,
sérfræðiaðstoðar, innritunargjalds, tannlækninga, bókakostnaðar,
húsbúnaðar og umsóknum um almenna fjárhagsaðstoð.

Veitt fjárhagsaðstoð í Reykjavík
- Samanburður á fjölda notenda sl. 3 ár

Árið 2002 Árið 2003 Árið 2004

Félagsþjónustan 3.198 3.354 3.111
Miðgarður 402 448 327

Samtals* 3.600 3.802 3.438

*Hér eru meðtalin hjá Félagsþjónustunni heimili sem Barnavernd Reykjavíkur veitti fjárhagsaðstoð,
  en engin fyrirgreiðsla var á borgarhlutaskrifstofu. Það voru 44 heimili árið 2004. 



Tegund fjárhagsaðstoðar frá Félagsþjónustunni
- Fjöldi mála – skipting eftir borgarhlutum*

Tegund fjárhagsaðstoðar Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Framfærslustyrkur 506 274 603 802 193 2.378
Styrkur v/sérst. erfiðleika 133 47 215 129 78 602
Innritunargjöld og bókakostnaður 78 45 129 163 54 469
Framfærsla v/náms 73 42 110 136 40 401
Sérfræðiaðstoð 54 52 56 96 53 311
Aðstoð; meðf./stuðn. skv. 16. gr. B 26 44 56 88 60 274
Aðstoð v/barna 16 gr. A 19 22 57 119 32 255
Tannlæknastyrkur 34 15 57 74 11 191
Styrkur v/fyrirframgr. húsaleigu 48 24 41 62 15 190
Trygging v/húsaleigu 43 11 55 66 12 187
Húsbúnaðarstyrkur 16 10 31 30 7 94
Útfararstyrkur 14 8 21 14 2 59
Fjölsmiðjan 5 4 19 23 4 55
Neyðaraðstoð 21 8 13 10 1 53
Styrkur til geymslu búslóða 3 1 6 9 1 20
Dvöl barns utan heimilis (6 mán.) 16. gr. C 1 0 3 4 3 11
Námskostnaður barna í skóla fj. heimabyggð 0 0 2 1 2 5
Framfærsluláni breytt í styrk 0 0 3 0 0 3
Annað 9 6 15 22 4 56

*Algengt er að notandi fái fleiri en eina tegund fjárhagsaðstoðar.
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Tegund fjárhagsaðstoðar frá Félagsþjónustunni

0

1600

1200

400

800

2000

2400
Tegund fjárhagsaðstoðar frá Barnavernd Reykjavíkur

Tegund fjárhagsaðstoðar Fjöldi heimila

Leikskólagjöld o.fl. 25
Tómstundir barna 32
Vistun barns utan heimilis 80



Þjónusta18

Fjöldi fjárhagsaðstoðarmála, samanburður milli ára
- Skipting eftir borgarhlutum

Borgarhluti Árið 2003 Árið 2004

Miðbær 787 680
Hlutfall 20,8% 20,0%
Vesturbær 385 397
Hlutfall 10,2% 11,7%
Borgarhluti 2 983 879
Hlutfall 25,9% 25,9%
Borgarhluti 3 1.186 1.111
Hlutfall 31,3% 32,7%
Miðgarður 448 327
Hlutfall 11,8% 9,6%

Samtals 3.789 3.394
Hlutfall 100% 100%

Fjárhagsaðstoð, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir fjölskyldugerð notenda

Fjölskyldugerð Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Hjón/sambýlisfólk
með börn 13 37 49 55 27 181
Hlutfall 1,9% 9,3% 5,6% 5,0% 8,3% 5,3%
Hjón/sambýlisfólk
barnlaus 8 5 16 20 12 61
Hlutfall 1,2% 1,3% 1,8% 1,8% 3,7% 1,8%
Einstæðir foreldrar 95 126 230 439 156 1.046
Hlutfall 14,0% 31,7% 26,2% 39,5% 47,7% 30,8%
Einhleypir karlar 403 153 379 416 80 1.431
Hlutfall 59,3% 38,5% 43,1% 37,4% 24,5% 42,2%
Einhleypar konur 161 76 205 181 52 675
Hlutfall 23,7% 19,1% 23,3% 16,3% 15,9% 19,9%

Samtals 680 397 879 1.111 327 3.394
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fjárhagsaðstoð
– Skipting eftir fjölskyldugerð notenda
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Fjárhagsaðstoð
– Skipting eftir aldri notenda
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Fjárhagsaðstoð, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir aldri notenda

Aldur Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

17-19 ára 31 20 67 60 19 197
Hlutfall 4,6% 5,0% 7,6% 5,4% 5,8% 5,8%
20-29 ára 245 146 311 486 115 1.303
Hlutfall 36,0% 36,8% 35,4% 43,7% 35,2% 38,4%
30-39 ára 146 105 209 267 75 802
Hlutfall 21,5% 26,4% 23,8% 24,0% 22,9% 23,6%
40-49 ára 128 80 173 170 82 633
Hlutfall 18,8% 20,2% 19,7% 15,3% 25,1% 18,7%
50-59 ára 90 29 67 87 20 293
Hlutfall 13,2% 7,3% 7,6% 7,8% 6,1% 8,6%
60-66 ára 26 7 30 19 11 93
Hlutfall 3,8% 1,8% 3,4% 1,7% 3,4% 2,7%
67 ára og eldri 14 10 22 22 5 73
Hlutfall 2,1% 2,5% 2,5% 2,0% 1,5% 2,2%

Samtals 680 397 879 1.111 327 3.394
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fjöldi fjárhagsaðstoðarmála
– Samanburður milli ára, skipting eftir borgarhlutum
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Fjárhagsaðstoð, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir atvinnustöðu notenda

Atvinnustaða Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Atvinnulaus* 333 163 348 443 114 1.401
Hlutfall 49,0% 41,1% 39,6% 39,9% 34,9% 41,3%
Öryrki 110 52 160 181 64 567
Hlutfall 16,2% 13,1% 18,2% 16,3% 19,6% 16,7%
Sjúklingur 85 55 109 159 45 453
Hlutfall 12,5% 13,9% 12,4% 14,3% 13,8% 13,3%
Nemi 77 48 123 152 45 445
Hlutfall 11,3% 12,1% 14,0% 13,7% 13,8% 13,1%
Í launaðri vinnu 47 63 106 132 50 398
Hlutfall 6,9% 15,9% 12,1% 11,9% 15,3% 11,7%

Ellilífeyrisþegi 14 10 22 22 5 73
Hlutfall 2,1% 2,5% 2,5% 2,0% 1,5% 2,2%
Heimav./annað 14 6 11 22 4 57
Hlutfall 2,1% 1,5% 1,3% 2,0% 1,2% 1,7%

Samtals 680 397 879 1.111 327 3.394
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%

*Atvinnulausir skiptast þannig eftir rétti til bóta að 23,8% heildarhópsins hafa ekki bótarétt en 17,5% hafa bótarétt.

Fjöldi mánaða á ári sem fjárhagsaðstoð er veitt
- Samanburður milli borgarhluta og áranna 2003 og 2004

Fjöldi mánaða Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Árið 2004 Árið 2003

1-3 mánuðir 313 225 472 548 177 1.735 1.988
Hlutfall 46,0% 56,7% 53,7% 49,3% 54,1% 51,1% 53,6%
4-6 mánuðir 137 63 162 204 72 638 768
Hlutfall 20,1% 15,9% 18,4% 18,4% 22,0% 18,8% 19,7%
7-9 mánuðir 74 62 104 147 35 422 414
Hlutfall 10,9% 15,6% 11,8% 13,2% 10,7% 12,4% 12,7%
10-12 mánuðir 156 47 141 212 43 599 619
Hlutfall 22,9% 11,8% 16,0% 19,1% 13,1% 17,6% 13,9%

Samtals 680 397 879 1.111 327 3.394 3.789
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Heimili sem fengu fjárhagsaðstoð í 12 mánuði á árinu voru 333
eða 9,8% þeirra heimila sem fengu fjárhagsaðstoð.

Fjöldi mánaða árið 2004
sem fjárhagsaðstoð er veitt
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Fjárhagsaðstoð
– Skipting eftir atvinnustöðu notenda
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Fjöldi heimila sem fær húsaleigubætur
- Skipt eftir borgarhlutum

Borgarhluti Fjöldi heimila Hlutfall

Miðbær 1.259 20,9%
Vesturbær 1.022 17,0%
Borgarhluti 2 1.659 27,6%
Borgarhluti 3 1.567 26,1%
Grafarvogur 508 8,4%

Samtals 6.015 100%

Húsaleigubætur, samanburður milli borgarhluta
- Skipt eftir tegund húsnæðis notenda

Tegund húsnæðis Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Almennur markaður 889 503 763 751 175 3.081
Hlutfall 70,6% 49,2% 46,0% 47,9% 34,4% 51,2%
Félagsbústaðir 311 128 317 605 150 1.511
Hlutfall 24,7% 12,5% 19,1% 38,6% 29,5% 25,1%
Stúdentagarðar 7 374 93 24 33 531
Hlutfall 0,6% 36,6% 5,6% 1,5% 6,5% 8,8%
Félagasamtök 25 9 407 73 25 539
Hlutfall 2,0% 0,9% 24,5% 4,7% 4,9% 9,0%

Sambýli fatlaðra 24 8 75 52 31 190
Hlutfall 1,9% 0,8% 4,5% 3,3% 6,1% 3,2%
Búseti 3 0 2 62 86 153
Hlutfall 0,2% 0,0% 0,1% 4,0% 16,9% 2,5%
Félagslegar
kaupleiguíbúðir 0 0 2 0 8 10
Hlutfall 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 1,6% 0,2%

Samtals 1.259 1.022 1.659 1.567 508 6.015
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Húsaleigubætur

– Skipt eftir tegund húsnæðis notenda
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Húsaleigubætur

Þeir sem leigja íbúðarhúsnæði þar sem þeir eiga lögheimili og eru
undir ákveðnum tekjumörkum eiga rétt á húsaleigubótum, með
þeim skilyrðum að þinglýstur húsaleigusamningur til 6 mánaða eða
lengri tíma liggi fyrir.

Alls fengu 6.015 heimili greiddar húsaleigubætur á árinu og eru
heimili í Grafarvogi þar meðtalin. Mánaðarleg meðalfjárhæð
húsaleigubóta á hvert heimili er 13.420 kr. en hámarksbætur á
mánuði árið 2003 voru 31.000 kr. Meðalfjárhæð húsaleigubóta á
árinu á hvert heimili var 119.000 kr.

Húsnæðismál

Verkefni Félagsþjónustunnar á sviði húsnæðismála eru víðtæk.
Má þar nefna upplýsingagjöf og ráðgjöf um húsnæðismál, afgreiðslu
húsaleigubóta, sérstakra húsaleigubóta, móttöku umsókna um
viðbótarlán og úthlutun þeirra, móttöku umsókna um félagslegt
leiguhúsnæði og úthlutun þess, móttöku umsókna um þjónustuíbúðir
og hjúkrunarrými í eigu Reykjavíkurborgar og úthlutun. Félags-
þjónustan er í samstarfi við Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra og
fleiri varðandi úthlutun ýmissa sértækra húsnæðisúrræða.

Fjöldi heimila sem fær húsaleigubætur

– Skipt eftir borgarhlutum
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Húsaleigubætur
– Skipting eftir aldri notenda
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Húsaleigubætur, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir aldri notenda

Aldur Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

17-19 ára 25 8 27 32 8 100
Hlutfall 2,0% 0,8% 1,6% 2,0% 1,6% 1,7%
20-29 ára 557 626 505 515 186 2.389
Hlutfall 44,2% 61,3% 30,4% 32,9% 36,6% 39,7%
30-39 ára 201 189 317 359 137 1.203
Hlutfall 16,0% 18,5% 19,1% 22,9% 27,0% 20,0%
40-49 ára 151 103 259 264 90 867
Hlutfall 12,0% 10,1% 15,6% 16,8% 17,7% 14,4%
50-59 ára 111 48 211 167 44 581
Hlutfall 8,8% 4,7% 12,7% 10,7% 8,7% 9,7%
60-66 ára 44 22 103 77 18 264
Hlutfall 3,5% 2,2% 6,2% 4,9% 3,5% 4,4%
67 ára og eldri 170 26 237 153 25 611
Hlutfall 13,5% 2,5% 14,3% 9,8% 4,9% 10,2%

Samtals 1.259 1.022 1.659 1.567 508 6.015
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Húsaleigubætur
– Skipting eftir fjölskyldugerð notenda
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Húsaleigubætur, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir fjölskyldugerð notenda

Fjölskyldugerð Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Gift(ur)/sambúð
með börn 47 103 90 114 53 407
Hlutfall 3,7% 10,1% 5,4% 7,3% 10,4% 6,8%
Gift(ur)/sambúð
án barna 84 84 87 84 20 359
Hlutfall 6,7% 8,2% 5,2% 5,4% 3,9% 6,0%
Einstæðir foreldrar 159 266 364 584 224 1.597
Hlutfall 12,6% 26,0% 21,9% 37,3% 44,1% 26,6%
Einhleypur karlmaður 474 252 549 370 78 1.723
Hlutfall 37,6% 24,7% 33,1% 23,6% 15,4% 28,6%
Einhleyp kona 495 317 569 415 133 1.929
Hlutfall 39,3% 31,0% 34,3% 26,5% 26,2% 32,1%

Samtals 1.259 1.022 1.659 1.567 508 6.015
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Húsaleigubætur
– Skipting eftir atvinnustöðu notenda
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Húsaleigubætur, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir atvinnustöðu notenda

Atvinnustaða Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Í atvinnu 490 315 518 608 209 2.140
Hlutfall 38,9% 30,8% 31,2% 38,8% 41,1% 35,6%
Öryrki 195 88 543 401 123 1.350
Hlutfall 15,5% 8,6% 32,7% 25,6% 24,2% 22,4%
Nemi 253 530 256 162 78 1.279
Hlutfall 20,1% 51,9% 15,4% 10,3% 15,4% 21,3%
Ellilífeyrisþegi 170 26 237 153 25 611
Hlutfall 13,5% 2,5% 14,3% 9,8% 4,9% 10,2%
Atvinnulaus 142 58 100 222 66 588
Hlutfall 11,3% 5,7% 6,0% 14,2% 13,0% 9,8%
Heimavinnandi 9 5 5 21 7 47
Hlutfall 0,7% 0,5% 0,3% 1,3% 1,4% 0,8%

Samtals 1.259 1.022 1.659 1.567 508 6.015
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Þjónusta22

40

30

10

20

50

Sérstakar húsaleigubætur
– Skipting eftir fjölskyldugerð notenda
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Sérstakar húsaleigubætur, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir fjölskyldugerð notenda

Fjölskyldugerð Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Gift(ur)/sambúð
með börn 2 1 5 2 1 11
Hlutfall 2,9% 2,5% 5,7% 1,9% 3,0% 3,3%
Gift(ur)/sambúð
án barna 2 0 1 1 0 4
Hlutfall 2,9% 0,0% 1,1% 0,9% 0,0% 1,2%
Einstæðir foreldrar 28 21 42 63 23 177
Hlutfall 41,2% 52,5% 48,3% 58,9% 69,7% 52,8%
Einhleypur karlmaður 16 15 21 26 5 83
Hlutfall 23,5% 37,5% 24,1% 24,3% 15,2% 24,8%
Einhleyp kona 20 3 18 15 4 60
Hlutfall 29,4% 7,5% 20,7% 14,0% 12,1% 17,9%

Samtals 68 40 87 107 33 335
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sérstakar húsaleigubætur

Sérstakar húsaleigubætur eru ætlaðar Reykvíkingum sem búa við
mjög erfiðar félags- og fjárhagslegar aðstæður og leigja
íbúðarhúsnæði á almennum leigumarkaði. Afgreiðsla sérstakra
húsaleigubóta hófst 1. mars 2004 í samræmi við gildistöku reglna
um félagslegt leiguhúsnæði og sérstakar húsaleigubætur sem
staðfestar voru af borgarráði 24. febrúar 2004.

Fjöldi heimila sem fær sérstakar húsaleigubætur
- Skipt eftir borgarhlutum

Borgarhluti Fjöldi heimila Hlutfall

Miðbær 68 20,3%
Vesturbær 40 11,9%
Borgarhluti 2 87 26,0%
Borgarhluti 3 107 31,9%
Grafarvogur 33 9,9%

Samtals 335 100%

Fjöldi heimila sem fær sérstakar húsaleigubætur

– Skipt eftir borgarhlutum
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Húsaleigubætur
– Skipting eftir aldri notenda
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Sérstakar húsaleigubætur, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir aldri notenda

Aldur Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

18-19 ára 1 2 1 2 3 9
Hlutfall 1,5% 5,0% 1,1% 1,9% 9,1% 2,7%
20-29 ára 23 15 30 41 12 121
Hlutfall 33,8% 37,5% 34,5% 38,3% 36,4% 36,1%
30-39 ára 19 12 25 27 9 92
Hlutfall 27,9% 30,0% 28,7% 25,2% 27,3% 27,5%
40-49 ára 12 6 19 15 6 58
Hlutfall 17,6% 15,0% 21,8% 14,0% 18,2% 17,3%
50-59 ára 10 2 9 12 3 36
Hlutfall 14,7% 5,0% 10,3% 11,2% 9,1% 10,7%
60-66 ára 1 2 1 7 0 11
Hlutfall 1,5% 5,0% 1,1% 6,5% 0,0% 3,3%
67 ára og eldri 2 1 2 3 0 8
Hlutfall 2,9% 2,5% 2,3% 2,8% 0,0% 2,4%

Samtals 68 40 87 107 33 335
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Húsaleigubætur
– Skipting eftir atvinnustöðu notenda
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Sérstakar húsaleigubætur, samanburður milli borgarhluta
- Skipting eftir atvinnustöðu notenda

Atvinnustaða Miðbær Vesturbær Bhl. 2 Bhl. 3 Grafarvogur Samt.

Öryrki 17 10 32 32 11 102
Hlutfall 25,0% 25,0% 36,8% 29,9% 33,3% 30,4%
Í atvinnu 19 14 28 27 10 98
Hlutfall 27,9% 35,0% 32,2% 25,2% 30,3% 29,3%
Atvinnulaus 19 12 15 35 5 86
Hlutfall 27,9% 30,0% 17,2% 32,7% 15,2% 25,7%
Nemi 8 3 8 8 4 31
Hlutfall 11,8% 7,5% 9,2% 7,5% 12,1% 9,3%
Heimavinnandi 3 0 2 2 3 10
Hlutfall 4,4% 0,0% 2,3% 1,9% 9,1% 3,0%
Ellilífeyrisþegi 2 1 2 3 0 8
Hlutfall 2,9% 2,5% 2,3% 2,8% 0,0% 2,4%

Samtals 68 40 87 107 33 335
Hlutfall 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Fjöldi umsókna um viðbótarlán, Grafarvogur meðtalinn

Fjöldi %

Umsókn samþykkt 1.796 94,9%
Umsókn synjað 96 5,1%

Samtals 1.892 100%

Fjöldi umsókna um viðbótarlán
- Skipting eftir aldri umsækjenda

Umsókn samþykkt Umsókn hafnað Samtals
Aldur Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

18-19 ára 24 1,3% 0 0,0% 24 1,3%
20-29 ára 1.077 60,0% 38 39,6% 1.115 58,9%
30-39 ára 441 24,6% 27 28,1% 468 24,7%
40-49 ára 150 8,4% 18 18,8% 168 8,9%
50-59 ára 71 4,0% 8 8,3% 79 4,2%
60-66 ára 19 1,1% 3 3,1% 22 1,2%
67 ára og eldri 14 0,8% 2 2,1% 16 0,8%

Samtals 1.796 100% 96 100% 1.892 100%

Fjöldi og upphæð samþykktra og afgreiddra
umsókna um viðbótarlán

Fjöldi Upphæð

Samþykkt lán 1.796 3.843.970.490
Afgreidd lán 1.532 3.108.657.176

Af þeim sem fengu samþykki fyrir viðbótarláni keyptu 85% húsnæði.

Fjöldi umsókna um viðbótarlán
- Skipting eftir fjölskyldugerð umsækjenda

Umsókn samþykkt Umsókn hafnað Samtals
Fjölskyldugerð Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Hjón/sambýlisfólk með börn 345 19,2% 18 18,8% 363 19,2%
Hjón/sambýlisfólk barnlaus 265 14,8% 23 24,0% 288 15,2%
Einstæðir foreldrar 408 22,7% 18 18,8% 426 22,5%
Einhleypir karlar 413 23,0% 23 24,0% 436 23,0%
Einhleypar konur 365 20,3% 14 14,6% 379 20,0%

Samtals 1.796 100% 96 100% 1.892 100%

Viðbótarlán

Viðbótarlán eru lán til íbúðakaupa á vegum sveitarfélaga og eru
þau veitt þeim sem uppfylla ákveðin skilyrði um greiðslugetu, tekju-
og eignarmörk. Lánin koma til viðbótar við húsbréfalán og geta
numið allt að 25% af íbúðarverði. Heildarlánveiting Íbúðalánasjóðs
má þó aldrei fara yfir 90% af íbúðarverði, að teknu tilliti til áhvílandi
veðskuldbindinga. Hinn 3. desember 2004 tóku gildi ný lög um
breytingu á lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998. Sú breyting
felur m.a. í sér að viðbótarlán eru ekki lengur veitt þar sem almenn
íbúðalán Íbúðalánasjóðs eru nú 90%.
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Félagslegar leiguíbúðir

Félagslegar leiguíbúðir eru fyrir þá sem ekki eru færir um að sjá
sér og sínum fyrir húsnæði sökum lágra tekna, þungrar framfærslu-
byrði eða annarra félagslegra aðstæðna.
Félagsbústaðir hf. eiga íbúðirnar og sjá um gerð leigusamninga,
innheimtu og viðhald. Félagslegar leiguíbúðir í eigu Félagsbústaða
hf. voru um síðustu áramót 1.690, þar af 50 þjónustuíbúðir í
Þórðarsveig 1, 3 og 5 þar sem úthlutað var bæði af biðlista eftir
félagslegum leiguíbúðum og biðlista eftir þjónustuíbúðum.
Einnig eru 69 þjónustuíbúðir á Lindargötu 57-63, 70 íbúðir í Furugerði
1 og 33 íbúðir í Lönguhlíð 3 í eigu Félagsbústaða. Félagsþjónustan
og Miðgarður annast greiningu og forgangsröðun umsókna
samkvæmt sérstakri stigagjöf og úthlutun íbúðanna.

Fjöldi umsókna og úthlutana í félagslegt leiguhúsnæði
í eigu Félagsbústaða

Félagsþjónustan Miðgarður Alls

Fjöldi umsókna á biðlista í árslok 718 71 789
Umsóknir sem bárust á árinu 757 101 858
Úthlutanir á árinu 196 13 209

Biðlisti í árslok, skipting eftir stærð íbúða
- Skipting eftir staðsetningu og tegund íbúða

Stærð íbúðar fjöldi 2003 % fjöldi 2004 %

Eins til tveggja herb. 613 60% 513 65%
Þriggja herb. 251 25% 180 23%
Fjögurra herb. 158 15% 96 12%

Samtals 1.022 100% 789 100%

Umsóknir í bið í lok árs 2004 voru 23% færri en árið 2003.
Fækkun á biðlista skýrist að mestu leyti af tilkomu sérstakra
húsaleigubóta.

Fjöldi úthlutana eftir stærð íbúða
- Samanburður árin 2003 og 2004

Stærð íbúðar fjöldi 2003 % fjöldi 2004 %

Eins til tveggja herb. 96 46% 104 50%
Þriggja herb. 61 29% 66 32%
Fjögurra herb. 51 25% 39 19%

Samtals 208 100% 209 100%

Úthlutanir voru einni fleiri árið 2004 en árið 2003.

Biðtími eftir úthlutun
- Samanburður milli ára og eftir stærð íbúða

1-2 herb. 3 herb. 4 herb.
2003 2004 2003 2004 2003 2004

Meðalbiðtími í mán. 21 24 23 23 17 21
Skemmstur biðtími í mán. 0 0 7 1 3 1
Lengstur biðtími í mán. 71 58 44 44 47 49,2
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Milliflutningar í húsnæði í eigu Félagsbústaða
- Umsóknir og úthlutanir

Félagsþjónustan Miðgarður Alls

Umsóknir á biðlista í árslok 189 25 214
Umsóknir sem bárust á árinu 143 19 162
Úthlutanir á árinu 66 4 70

Þjónustuíbúðir

Aldraðir sem þurfa meiri aðstoð og stuðning en hægt er að fá í
heimahús, en eru ekki í þörf fyrir hjúkrunarheimili, geta sótt um
þjónustuíbúð. Þar er m.a. boðið upp á heimaþjónustu, sólarhrings
vaktþjónustu, öryggishnapp, þrif á sameign, fullt fæði og félagsstarf.
Markmið með rekstri þjónustuíbúða er að mæta þörfum íbúa sem
þar búa og tryggja sjálfstæði þeirra, t.d. hvað varðar fjármál og
heimilishald. Þjónustuíbúðirnar eru á 7 stöðum í borginni og eru
samtals 385.

Þjónustuíbúðir aldraðra
- Skipting eftir staðsetningu og tegund íbúða

Einstaklingsíbúðir Hjónaíbúðir Alls

Dalbraut 21-27 46 18 64
Furugerði 1 56 14 70
Langahlíð 3 32 1 33
Lindargata 57, 61, 64, 66 69 0 69
Norðurbrún 1 52 8 60
Seljahlíð 34 5 39
Þórðarsveigur1, 3, 5* - - 50

Alls 289 46 385

*Íbúðirnar við Þórðarsveig eru ekki flokkaðar í einstaklings-
og hjónaíbúðir

Fjöldi umsókna og úthlutana í þjónustuíbúðir aldraðra

Félagsþjónustan Miðgarður Alls

Umsóknir á biðlista í árslok 318 8 326
Umsóknir sem bárust á árinu 143 6 149
Úthlutanir á árinu 73 0 73
Meðalbiðtími í mánuðum 22 0 22

Dvalar- og hjúkrunarrými

Dvalar- og hjúkrunarrýmum fyrir aldraða er úthlutað á grundvelli
vistunarmats. Matshópur aldraðra framkvæmir vistunarmat í
Reykjavík. Einnig er vistunarmat framkvæmt á Landspítala –
háskólasjúkrahúsi, en það er ekki meðtalið hér.

Vistunarmat í Reykjavík 2004

Vistunarmat unnið af matshópi aldraðra 242
Endurmat unnið af matshópi aldraðra 170

Samtals 412

Í 57 tilfellum leiddi umsókn um vistunarmat, sem barst matshópi
aldraðra, til annarrar úrlausnar.

Fjöldi einstaklinga á vistunarskrá 31. desember,
eftir því hvort þörf var fyrir vist eða hjúkrun og því hve brýn
þörfin var

Vist Hjúkrun Alls
Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Mjög brýn þörf 69 61% 240 74% 309 71%
Brýn þörf 7 6% 12 4% 19 4%
Þörf 38 33% 71 22% 109 25%

Samtals 114 100% 323 100% 437 100%

Einstaklingum á vistunarskrá fjölgaði um 39 frá síðasta ári.

Úthlutanir í hjúkrunarrými í Reykjavík voru 327, samanborið við
293 árið áður.

Reykjavíkurborg á og rekur tvö hjúkrunarheimili, Droplaugarstaði
og Seljahlíð. Sólarhringsþjónusta er á báðum stöðum og
öldrunarlæknaþjónusta.

Droplaugarstaðir er  hjúkrunarheimili fyrir 68 heimilismenn, þar af
eru 66 heimilisfastir en 2 í hvíldarplássum 4 vikur í senn.
Á heimilinu er sjúkra- og iðjuþjálfun. Starfrækt er  hárgreiðslustofa
og fótaaðgerðastofa.

Í Seljahlíð eru mismunandi búsetuform fyrir aldraða, hjúkrunardeild,
vistdeild og þjónustuíbúðir. Á hjúkrunardeild búa 28 einstaklingar,
11 á vistdeild og 44 búa í þjónustuíbúð. Alls eru 83 íbúar í Seljahlíð.

Félagsstarf og margs konar þjónusta er fyrir íbúa hússins, svo sem
matur, böðun, hárgreiðsla, fótsnyrting, sjúkraþjálfun, leikfimi o.fl.

Á lóð Seljahlíðar eru 18 sjálfseignaríbúðir með brunavarnarkerfi
sem tengist símavakt í þjónustumiðstöð Seljahlíðar. Íbúar þar geta
tekið þátt í félagsstarfi Seljahlíðar og fengið ýmsa þjónustu.
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Búseta fyrir fatlaða

Sjálfstæð búseta fyrir fatlaða
Félagsþjónustan heldur utan um þjónustu vegna sjálfstæðrar búsetu
fatlaðra í 10 íbúðum sem eru í tveimur íbúðakjörnum. Um er að
ræða samstarfsverkefni milli Svæðisskrifstofu Reykjavíkur og
Félagsþjónustunnar samkvæmt sérstökum samningi þar um.
Íbúðirnar eru í eigu Þroskahjálpar og eru fyrir fatlaða einstaklinga
sem þurfa þjónustu til að geta búið sjálfstætt. Veitt er heimaþjónusta,
frekari liðveisla og liðveisla út frá einstaklingsbundnum þörfum.
Á árinu bjuggu 13 íbúar í íbúðunum, þar af 2 börn. Enginn íbúi flutti
inn á árinu.

Búsetuþjónusta geðfatlaðra
Félagsþjónustan gerði þjónustusamning árið 2001 við Svæðis-
skrifstofu Reykjavíkur um Búsetuþjónustu geðfatlaðra.
Þjónustusamningurinn var endurnýjaður á árinu og kveður á um
umsjón með 3 íbúðum, íbúðakjörnum með 20 plássum auk
stuðningsþjónustu til 6 geðfatlaðra einstaklinga sem búa sjálfstætt.
Þjónustan er einstaklingsbundin og sveigjanleg og miðar að því að
rjúfa einangrun og hvetja til félagslegrar virkni.
Á árinu fluttu 7 íbúar inn.

Vernduð heimili fyrir geðfatlaða
Samstarf er milli Félagsþjónustunnar og Landspítala – háskóla-
sjúkrahúss um rekstur 11 verndaðra heimila fyrir geðfatlaða.
Á hverju heimili búa 2-5 einstaklingar, 38 íbúar alls. Markmiðið er
að rjúfa einangrun og hvetja til félagslegrar virkni og koma í veg
fyrir endurinnlagnir. Félagsráðgjafar á Landspítala – háskólasjúkrahúsi
hafa faglega umsjón með endurhæfingu. Íbúarnir fá félagslega
heimaþjónustu sem sniðin er að þörfum þeirra. Einnig eiga þeir
möguleika á liðveislu og frekari liðveislu. Á árinu bjuggu 43
einstaklingar á heimilunum og 5 þeirra fluttu inn á árinu.

Stuðningsbýli fyrir heimilislausa
Samhjálp rekur stoðbýli fyrir heimilislausa samkvæmt sérstökum
samningi við Félagsþjónustuna. Á heimilinu er rými fyrir 7- 8
einstaklinga og hefur hver sitt eigið herbergi en önnur aðstaða er
sameiginleg. Vakt stuðningsfulltrúa er á heimilinu allan sólarhringinn.
Á árinu bjuggu 10 einstaklingar á heimilinu og nýting var 95%.

Stuðningsheimili
Samhjálp sér um rekstur heimilisins skv. samningi við Félags-
þjónustuna í Reykjavík. Hér er um áfangaheimili að ræða fyrir
einstaklinga sem hætt hafa áfengis- og vímuefnaneyslu og þarfnast
sérstaks stuðnings. Vakt starfsmanna er alla virka daga auk þess
sem litið er til með heimilinu utan þess tíma. Á heimilinu er rými
fyrir 8 einstaklinga. Á árinu bjuggu 14 einstaklingar á heimilinu og
nýting var 87%.

Ráðgjöf

Félagsleg ráðgjöf á borgarhlutaskrifstofum

Ráðgjöf við einstaklinga og fjölskyldur miðar að því að koma til
móts við einstaklingsbundnar þarfir þeirra sem leita til borgarhluta-
skrifstofanna og Vesturgarðs. Einnig veita ráðgjafar upplýsingar
um möguleika á þjónustu utan Félagsþjónustunnar og vísa fólki á
þau úrræði sem henta hverjum og einum. Markmið ráðgjafarinnar
er að hjálpa fólki til sjálfshjálpar þannig að sérhver einstaklingur
geti sem best notið sín í samfélaginu. Félagsleg ráðgjöf tekur m.a.
til ráðgjafar vegna atvinnuleysis, veikinda, húsnæðisleysis, fjárhags-
vanda, fötlunar, öldrunar, málefna útlendinga, málefna barna og
ungmenna, fjölskylduvanda og áfengis- og vímuefnavanda.

Samkomulag um félagslega ráðgjöf

„Samkomulag um félagslega ráðgjöf“, er skriflegt samkomulag þar
sem ráðgjafi og notandi setja sameiginlega niður markmið með
ráðgjöfinni og leggja sameiginlega mat á árangur við lok samkomu-
lagins.

Samkomulag um félagslega ráðgjöf
- Fjöldi notenda og fjöldi samkomulaga, skipting eftir borgarhlutum

Borgarhluti Fj. notenda Fj. samkomulaga

Miðbær 252 342
Vesturbær 92 113
Borgarhluti 2 251 335
Borgarhluti 3 272 372

Samtals 867 1.162

Sálfræðileg ráðgjöf

Sálfræðideild starfar innan ráðgjafarsviðs Félagsþjónustunnar.
Starfsmenn eru þrír, staðsettir hver á sinni borgarhlutaskrifstofu.
Markmið deildarinnar er að nýta sálfræðilega þekkingu til að styrkja
starf Félagsþjónustunnar. Megináhersla er lögð á sálfræðiþjónustu
við notendur; börn og fullorðna, einstaklinga og fjölskyldur. Til að
fá sálfræðiþjónustu þurfa notendur að snúa sér til ráðgjafa síns á
borgarhlutaskrifstofunum en einnig eru opnir símatímar hjá sálfræðingi
tvisvar í viku.

Stuðningur vegna ráðgjafar hjá sérfræðingum
utan stofnana

Félagsþjónustan greiðir í sumum tilfellum ráðgjöf fyrir notendur hjá
sérfræðingum sem stunda einkarekstur, einkum sálfræðingum, en
einnig geðlæknum, félagsráðgjöfum og fleiri fagstéttum.

Slík sérfræðiaðstoð er kostuð af Félagsþjónustunni þegar hún er
hluti af umfangsmeiri félagslegri aðstoð og viðkomandi hefur lágar
tekjur eða býr við bágan fjárhag og uppfyllir ákveðin skilyrði reglna
um fjárhagsaðstoð. Sérstakar verklagsreglur gilda um þessa
þjónustu og annast ráðgjafar á borgarhlutaskrifstofunum og
sálfræðingarnir þar milligöngu.
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Fjöldi útgefinna greiðsluheimilda vegna sérfræðiaðstoðar
- Samanburður árin 2002 - 2004

Árið  2002 Árið  2003 Árið  2004

Fjöldi greiðsluheimilda 285 337 282

Fjölskylduþjónustan Lausn, Sólvallagötu 10

Lausn er meðferðar- og ráðgjafarstöð á vegum Félagsþjónustunnar.
Boðið er upp á lausnamiðaða fjölskyldumeðferð, stuðning, ráðgjöf
og kennslu. Hlutverk þjónustunnar er að styrkja möguleika og krafta
einstaklinga innan fjölskyldunnar og að styrkja fjölskylduna í heild
til að bæta líf sitt. Fólki er hjálpað við að setja sér markmið og það
aðstoðað við að finna leiðir að þeim. Reglulega er gert árangursmat.
Þjónustan er opin öllum Reykvíkingum. Á árinu nutu 309 fjölskyldur
þessarar þjónustu.

Fjölskyldumiðstöðin

Að Fjölskyldumiðstöðinni standa Félagsþjónustan í Reykjavík,
Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands, félagsmálaráðuneytið og
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Markmið með starfrækslu
miðstöðvarinnar er að aðstoða fjölskyldur sem eiga í vanda, s.s.
vímuefnavanda, samskiptavanda, vanda vegna þverrandi áhuga
barna á námi eða vegna barna sem sýna andfélagslega hegðun
af einhverju tagi. Lögð er áhersla á þjónustu við fjölskyldur ofvirkra
og fatlaðra barna. Fjölskyldumiðstöð flutti um áramót 2004-2005
í húsnæði Sjónarhóls á Háaleitisbraut 13.

Á árinu nutu 140 fjölskyldur með um 200 börn þjónustu og var
aldursdreifing nokkuð jöfn, þegar gengið er út frá skiptingu í
leikskólaaldur, grunnskólaldur að 12 ára og unglingsaldur að
18 ára.

Viðtöl á Fjölskyldumiðstöð á árinu voru 833. Hópastarf var í gangi
á seinni hluta ársins í samvinnu við skrifstofur Félagsþjónustunnar
og skóla.

Barnavernd

Markmið barnaverndar hjá Félagsþjónustunni í Reykjavík er að sjá
til þess að börn fái notið hollra og þroskavænlegra uppvaxtaskilyrða
og gæta þess að aðbúnaði barna sé ekki áfátt og að ekki séu þær
aðstæður í umhverfi barna sem þeim stafi hætta af, eins og segir
í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Það er fyrst og fremst
gert með því að styrkja foreldra í uppeldishlutverki sínu. Ef foreldrar
þurfa stuðning vegna barns síns eða vegna fjölskylduaðstæðna er
rétt að snúa sér til viðkomandi borgarhlutaskrifstofu og fá viðtal
hjá ráðgjafa. Er þá veittur stuðningur og ráðgjöf á grundvelli laga
um félagsþjónustu sveitarfélaga. Félagsþjónustan býður upp á
fjölbreytt stuðningsúrræði fyrir börn og fjölskyldur í þessu skyni.

Barnavernd Reykjavíkur

Markmið barnaverndar samkvæmt nýjum barnaverndarlögum
nr. 80/2002 er að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði.
Skal það gert með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar
og beita úrræðum til verndar börnum þegar það á við. Barnaverndar-
nefnd ber þannig að tryggja að börn sem búa við óviðunandi
aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái
nauðsynlega aðstoð.

Þegar barnaverndarnefnd fær rökstuddan grun um að líkamlegri
eða andlegri heilsu barns eða þroska geti verið hætta búin vegna
vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra eða að barn stefni
heilsu sinni eða þroska í hættu með hegðan sinni, er nefndinni skylt
að kanna málið án tafar. Þá eru málefni barnsins unnin á grundvelli
barnaverndarlaga, m.a. með ráðgjöf um uppeldislegar aðstæður
barnanna og beitingu úrræða þegar það á við. Barnaverndarnefnd
Reykjavíkur ber ábyrgð á meðferð slíkra mála í Reykjavík. Barnavernd
Reykjavíkur, sem er hluti af Félagsþjónustunni í Reykjavík, ber
ábyrgð á framkvæmd mála sem unnin eru samkvæmt barnaverndar-
lögum í borginni.

Fjöldi mála sem Barnavernd Reykjavíkur hafði til með-
ferðar og fjöldi mála sem lögð voru fyrir barnaverndarnefnd
- Samanburður árin 2003 og 2004

Fjöldi barna Fjöldi fjölskyldna
2003 2004 2003 2004

Mál til meðferðar
v/ barna og unglinga 1.701 2.161 1.294 1.702

Mál sem lögð voru
fyrir barnaverndarnefnd 182 182 138 148
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Fjöldi tilkynninga vegna barna á grundvelli barnaverndar-
laga - Skipting eftir ástæðu tilkynningar og aldri barna

Ástæður tilkynninga 0-12 ára 13-18 ára Samt.

Afbrot barns 62 440 502
Barn beitir ofbeldi 15 47 62
Barn stefnir eigin heilsu
og þroska í hættu 41 410 451
Erfiðleikar barns í skóla
/skólasókn áfátt 4 9 13
Neysla barns á vímuefnum 0 151 151
Áhættuhegðun barna samtals 122 1.057 1.179

Kynferðislegt ofbeldi 40 52 92
Líkamlegt ofbeldi 93 91 184
Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 108 49 157
Ofbeldi samtals 241 192 433

Líkamleg vanræksla 32 8 40
Tilfinningaleg vanræksla 39 17 56
Vanræksla varðandi nám 17 11 28
Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 629 162 791
Vanræksla samtals 717 198 915

Heilsa eða líf ófædds barns í hættu 3 0 3
Fjöldi tilkynninga alls 1.083 1.447 2.530

Fjöldi barna 615 742 1.357
Fjöldi heimila 470 702 1.109

Fleiri en ein tilkynning barst vegna 34% barnanna.

Aldur og kyn barna sem Barnavernd Reykjavíkur
hafði til meðferðar

Aldur Drengir Stúlkur Samt.

0-5 ára 195 171 366
Hlutfall 16,3% 18,9% 17,5%
6-12 ára 368 296 664
Hlutfall 30,8% 32,7% 31,7%
13-18 ára 630 437 1.067
Hlutfall 52,8% 48,3% 50,9%

Samtals 1.193 904 2.097
Hlutfall 100% 100% 100%

Upplýsingar um aldur og kyn barna eru ekki fyrir hendi í 64 málum
þar sem voru veittar umsagnir vegna ættleiðingar, umsagnir um
hæfi fósturforeldra og umsagnir vegna umgengnis- eða forsjárdeilna
forsjárlausra foreldra sem búa í Reykjavík en börn í öðru umdæmi.

Fjöldi tilkynninga vegna barna á grundvelli barnaverndar-
laga - Skipting eftir tilkynnanda og aldri barna

Tilkynnandi 0-12 ára 13-18 ára Samt.

Lögregla 416 1.103 1.519
Almennur borgari 138 61 199
Læknir/heilsugæsla/sjúkrahús 108 72 180
Aðrar stofnanir Félagsþjónustunnar 78 38 116
Skóli/sérfr.þj. skóla/fræðsluskrifst. 70 42 112
Foreldrar barns – með forsjá 45 54 99
Ættingjar barns aðrir en foreldrar 75 21 96
Nágrannar/vinir 72 12 84
Foreldrar – ekki með forsjá 27 12 39
Leikskóli/dagmóðir 32 2 34
Önnur barnav.nefnd/félagsþj. 17 12 29
Barn/ungm. leitaði sjálft til bvn. 2 5 7
Héraðsd./sýslum./dómsmálaráðun. 2 4 6
Stuðlar/meðferðarh./aðrar stofn.
Barnaverndarstofu 0 5 5
Aðrir 1 4 5

Fjöldi tilkynninga alls 1.083 1.447 2.530

Fjöldi barna 615 742 1.357
Fjöldi heimila 470 702 1.109

Í málum 63% barna sem fengu aðstoð á grundvelli barnaverndarlaga
barst tilkynning.
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Starfsemi fyrir börn og unglinga

Sumardvöl í sveit

Sumardvölin er úrræði fyrir börn, þar sem þau dvelja hluta úr sumri
á sveitabæjum víðsvegar um landið.

Sumardvöl í sveit – fjöldi barna og fjöldi sveitaheimila
- Samanburður milli ára og tilvísunaraðila

Félagsþj. Miðgarður Samt. Fj. sveitaheimila

Árið 2003 46 26 72 20
Árið 2004 48 32 80 21

Sumardvöl í sveit – fjöldi barna, kyn, aldur og dvalartími
- Skipting eftir tilvísunaraðilum

Fjöldi alls Drengir Stúlkur Meðalaldur Meðaldv.t. í dögum

Miðbær 3 2 1 10,7 23,3
Vesturbær 1 0 1 9,0 28,0
Borgarhl. 2 18 10 8 10,1 17,9
Borgarhl. 3 18 12 6 9,9 19,4
Barnavernd 8 6 2 10,3 15,8
Grafarvogur 32 21 11 10,1 21,9

Samtals 80 51 29 10,1 20,0

Forsjár-, umgengnis- og ættleiðingarmál
Skipting eftir fjölda heimila og fjölda barna
- Samanburður 2003 og 2004

Fjöldi heimila Fjöldi barna
2003 2004 2003 2004

Umgengnismál 39 39 48 54
Forsjármál 1 1 1 1
Ættleiðing 18 28 18 28
Fósturhæfi 19 17 19 17

Samtals 77 85 86 100

Úrskurðir

Fjöldi heimila Fjöldi barna
Tegund úrskurðar 2003 2004 2003 2004

Vistun barns utan heimilis
í allt að tvo mánuði (skv. 27.gr. bvl.) 10 11 12 18

Úrskurður dómstóls um
vistun barns utan heimilis
í allt að 12 mánuði (skv. 28. gr. bvl.) 3 2 6 4

Úrskurðað um umgengni vegna
barns í fóstri (skv. 74. gr. bvl.)              6   5           9          7
Dómur um sviptingu forsjár
(skv. 29. gr. bvl.)                                 0           4    0 7

Samtals m.t.t. skörunar
milli málaflokka 16 17 21 27

Árið 2004 fjallaði barnaverndarnefnd um mál 84 barna úr 78
fjölskyldum sem ekki höfðu verið til meðferðar hjá Barnavernd
Reykjavíkur áður miðað við 35 börn úr 31 fjölskyldu árið áður.

Bakvakt

Bakvakt vegna barnaverndarmála er starfrækt alla virka daga utan
skrifstofutíma og um helgar. Þegar erindi berst til bakvaktar er
ákveðið í samráði við tilkynnanda hvernig máli skal sinnt.
Bakvaktarstarfsmenn eru viðstaddir yfirheyrslur yfir börnum hjá
lögreglunni. Hluti þeirra erinda sem berst til bakvaktar flokkast
undir formlegar tilkynningar, en önnur ekki, t.d. erindi sem hægt
er að sinna símleiðis eða geta beðið afgreiðslu á skrifstofutíma.
Erindi sem bárust til bakvaktar á árinu voru alls 729. Þar af voru
235 erindi skráð sem tilkynningar og eru meðtalin í heildarfjölda
tilkynninga sem berst Barnavernd á grundvelli barnaverndarlaga,
sjá töflur um fjölda tilkynninga. Erindi sem ekki flokkuðust undir
tilkynningar voru 494. Flest erindi til bakvaktar berast frá lögreglu,
öðrum opinberum aðilum, foreldrum, öðrum ættingjum og
nágrönnum. Nokkur fækkun er frá fyrra ári á erindum sem bárust
bakvakt en þess ber að geta að þann 1. febrúar tók gildi samningur
milli barnaverndanefnda landsins við neyðarlínuna 112 um að taka
við tilkynningum, skrá helstu upplýsingar og koma þeim til viðkomandi
barnaverndarnefndar.

Varanlegt, tímabundið og styrkt fóstur

Fjöldi barna

Börn í varanlegu fóstri 106
Barn fer í varanlegt fóstur á árinu 15
Börn í tímabundnu fóstri 90
Barn fer í tímabundið fóstur á árinu 39
Styrkt fóstur 6
Fóstur rofnar á árinu 3
Fóstri lauk á árinu vegna sjálfræðisaldurs 12

Samtals m.t.t. skörunar 190

Fjöldi barna, heimila og umfjallana hjá barnaverndarnefnd
- Samanburður árin 2003 og 2004

Fjöldi barna Fjöldi heimila Fjöldi umfjallana

Árið 2003 182 138 342
Árið 2004 182 148 302
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Vistheimili barna við Laugarásveg 39

Vistheimilið er úrræði í barnaverndarmálum og geta 7 börn dvalið
á heimilinu í senn. Tilvísanir koma frá Barnavernd Reykjavíkur. Greina
má vistanirnar eftir orsök þeirra og tilgangi; bráðavistun, greiningar
og kennsluvistun, fósturaðlögun og önnur vistun skv. skilgreindum
markmiðum, t.d. meðan beðið er eftir niðurstöðu Barnaverndar-
nefndar eða viðeigandi úrræði. Íbúð er í kjallara hússins sem notuð
er í framhaldi af greiningar- og kennsluvistun.

Fjöldi barna vistaður á Laugarásvegi 39
- Skipting eftir tegund vistunar

Tegund vistunar Fj. barna

Bráðavistun 27
Greiningar- og kennsluvistun 4
Fósturaðlögun 3
Önnur vistun 6

Fjöldi barna sem dvaldi á vistheimilinu, meðalaldur,
og dvalardagar
- Samanburður árin 2003 og 2004

2003 2004

Fjöldi barna 38 38
Meðalaldur 6,7 8
Dvalardagar 2.598 1.918
Meðaldvalartími (dagar) 68 50
Nýting 102% 75%
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Fjöldi þátttakenda í hópastarfi í unglingasmiðjunni Tröð
- Kyn og tegund hópa

Piltar Stúlkur Alls

Meðferðarhópar 8 9 17
Útskriftarhópar 6 8 14

Meðferðarhópar starfa þrjú kvöld í viku en útskriftarhópar vikulega.

Fjöldi þátttakenda í hópastarfi á unglingasmiðjunni Stíg
- Kyn og tegund hópa

Vor 2004 Piltar Stúlkur Alls

Tveggja kvölda hópur A 5 4 9
Tveggja kvölda hópur B 4 4 8

Haust 2004 Piltar Stúlkur Alls

Tveggja kvölda hópur A 5 3 8
Tveggja kvölda hópur B 4 3 7

Vorið 2004 útskrifuðust 9 unglingar, 4 piltar og 5 stúlkur.
Haustið 2004 útskrifaðist 1 piltur.

Skammtímavistun í Álfalandi 6

Heimilið er fyrir fötluð börn, 12 ára og yngri. Þar geta dvalið 6
börn í einu, nokkra sólarhringa í senn. Dvölin er ætluð til þess að
foreldrar geti hvílst og/eða komist í frí. Börnin fara og sinna sínum
daglegu verkefnum, eins og þau gera þegar þau eru heima, og
njóta umönnunar og afþreyingar í Álfalandi.

Fjöldi barna sem dvaldi í Álfalandi 6, meðalaldur
og dvalartími - Samanburður árin 2003 og 2004

2003 2004

Fjöldi barna 39 33
Meðalaldur barna 8,4 8,5
Meðaldvalartími 55 65
Dvalardagar 2.155 2.146

Heildarnýting 100% 100%

Stuðningsheimili

Félagsþjónustan rekur þrjú stuðningsheimili. Á hverju þeirra búa
2 unglingar í fjögurra herbergja íbúð ásamt umsjónarmanni. Þeir
bera sjálfir ábyrgð á leigu og framfærslu. Búsetuskilyrði er að vera
í námi eða vinnu. Hlutverk heimilanna er að bjóða unglingum, sem
þess þurfa, búsetu með stuðningi með það að markmiði að stuðla
að aukinni færni þeirra við að taka ábyrgð á daglegu lífi. Á árinu
bjuggu 10 unglingar á heimilunum.

Skammtímavistun á einkaheimilum

Fjögur einkaheimili störfuðu hjá Félagsþjónustunni og tóku að sér
börn í tímabundna vistun með litlum eða engum fyrirvara.

Skammtímavistun á einkaheimili, fjöldi barna, meðalaldur
og dvalardagar
- Samanburður árin 2003 og 2004

2003 2004

Fjöldi barna 39 52
Meðalaldur 11 10
Dvalardagar 3.413 1.891
Meðaldvalartími 88 36

Fjölskylduheimilið Ásvallagötu 14

Heimilið er faglegt sérúrræði í erfiðum barnaverndarmálum, þar
sem börnum eru búin traust og örugg uppeldisskilyrði.
Forstöðumaður býr á heimilinu. Heimilið er ætlað 4 börnum í senn.
Tilvísanir koma frá Barnavernd Reykjavíkur. Á árinu bjuggu 6 börn
á heimilinu. Nýting heimilisins var 104%.

„Tenging við Tilveruna“ Hraunbergi 15

Í ársbyrjun 2004 var fyrirkomulagi heimilisins breytt þannig að gert
var ráð fyrir 2 rýmum fyrir börn í skammtímavistun auk tveggja
rýma fyrir 16-19 ára ungmenni sem lokið hafa langtímameðferð á
vegum Barnaverndarstofu eða á Árvöllum með það að markmiði
að aðstoða ungmennin og fjölskyldur þeirra við aðlögun innan
fjölskyldunnar og að daglegu lífi á ný svo árangur af meðferð verði
varanlegur. Á árinu og dvöldu 15 börn og ungmenni á heimilinu.
Fjöldi dvalardaga samtals var 789.

Fjölskylduheimilið Búðagerði 9

Heimilið er faglegt sérúrræði þar sem unglingum er veittur stuðningur
og aðstoð við að takast á við daglegt líf. Heimilið er ætlað fjórum
unglingum á aldrinum 13-18 ára. Hjón veita heimilinu forstöðu og
búa á staðnum. Náin samvinna er við foreldra og aðra sem koma
að málefnum unglinganna. Tilvísanir koma frá Barnavernd Reykjavíkur.
Á árinu bjuggu 7 unglingar á heimilinu og var nýting 92%.

Unglingasmiðjur

Starfsemin er sniðin að þörfum unglinga 13-18 ára, sem eru
félagslega einangraðir, hafa orðið fyrir einelti, eru óframfærnir/óvirkir,
sýna þunglyndis- og kvíðaeinkenni, hafa lítið sjálfstraust, slaka
félagsfærni og/eða búa við erfið uppeldisskilyrði. Meginmarkmið
starfsins eru að efla sjálfstraust, leita leiða til uppbyggilegra
lausna,styrkja hópkennd og jákvæð samskipti, kenna virðingu og
umburðarlyndi og auka hæfni í félagslegum samskiptum.
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Félagsstarf

Félagsþjónustan starfrækir 16 félagsmiðstöðvar víðsvegar um
borgina, sem eru opnar Reykvíkingum á öllum aldri. Markmið
félagsstarfsins er að fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun
með því að bjóða upp á opið félags- og tómstundastarf auk fjölda
námskeiða. Félagsstarfið er vettvangur samfunda, mannlegra
samskipta og skapandi athafna. Leitast er við að virkja frumkvæði
og hæfileika hvers og eins. Hádegisverður er í boði á öllum þessum
stöðvum og aðstoð við böðun. Einnig er boðið upp á hársnyrtingu
og fótaaðgerðir.

Fjöldi þátttakenda í opnu félags- og tómstundastarfi
- Skipting eftir félagsmiðstöðvum

Opin vinnustofa
Félagsmiðstöð s.s. handav./smíðar Námskeið Íþróttir

Aflagrandi 40 61 46 23
Árskógar 111 33 24
Bólstaðarhlíð 43 36 64 53
Dalbraut 18-20 20 7 17
Furugerði 1 19 4 20
Hraunbær 105 86 17 26
Hvassaleiti 56-58 82 41 46
Hæðargarður 31 69 104 34
Langahlíð 59 49 0 18
Lindargata 59 86 48 86
Norðurbrún 1 40 20 18
Sléttuvegur 11 18 0 14
Vesturgata 7 114 86 35

Samtals 791 470 414

Að auki fer félagsstarf fram í Dalbraut 21-27, í Seljahlíð við Hjallasel
og í Þórðarsveig í Grafarholti, en ekki er gerð samskonar talning
á þeim stöðum. Í töflunni hér að ofan er einungis verið að telja þá
sem taka þátt í félagsstarfi þar sem fram fer skráning. Ótalinn er
allur sá fjöldi sem kemur til að spila á spil, fara í ferðalag, í göngu,
fá sér kaffi og með því, hlusta á fréttir og spjalla við kunningjana
svo dæmi séu nefnd. Á öllum þessum stöðvum er það sammerkt
að væri fjöldi heimsókna/skipta sem fólk kemur talinn þá skipta
þau þúsundum á hverri stöð.

Stuðningur við fólk í heimahúsum

Félagsþjónustan veitir ýmiss konar stuðning og aðstoð sem miðar
að því að fólk geti dvalið sem lengst á eigin heimili. Um er að ræða
félagslega heimaþjónustu, stuðning í formi dagvistunar, hvíldar-
vistunar, heimsendingar á mat, tilsjónar, liðveislu og skammtímadvalar
hjá stuðningsfjölskyldum.

Félagsleg heimaþjónusta

Fólk sem býr í heimahúsum og getur ekki annast heimilishald eða
persónulega umhirðu hjálparlaust getur fengið félagslega heima-
þjónustu. Markmið hennar er að gera fólki kleift að búa á eigin
heimili þrátt fyrir erfiðleika, svo sem veikindi, álag, fötlun eða fjöl-
skylduvanda. Þjónustan er margbreytileg og sniðin að þörfum hvers
og eins. Starfsfólk í heimaþjónustu annast m.a. almenn heimilisstörf,
s.s. heimilisþrif og þvotta, leitast við að mæta persónulegum þörfum
og eru félagslegur stuðningur, hvatning og samvera mikilvægir
þættir í starfinu.

Fjöldi heimila sem fær heimaþjónustu
- Skipting eftir hverfum og aldri notenda

Hverfi 66 ára og yngri 67 ára og eldri Samt.

1.1 Miðbær 105 384 489
1.2 Vesturbær 81 352 433
2.1 Laugardalur 224 825 1.049
2.2 Kringla 128 586 714
3.1 Breiðholt 184 262 446
3.2 Árbær 60 122 182
4.1 Grafarvogur 145 80 225
Seljahlíð 1 59 60
Eir* 0 39 39

Samtals 928 2.709 3.637

*Heimilið Eir fékk heimaþjónustu samkvæmt sérstökum þjónustu-
  samningi.
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Liðveisla við fatlaða

Liðveisla er persónulegur stuðningur sem miðar að því að rjúfa
félagslega einangrun, t.d. með aðstoð við að njóta félags- og
menningarlífs. Auk einstaklingsliðveislu hafa starfað liðveisluhópar.

Fjöldi þeirra sem fékk liðveislu, fjöldi liðveislutíma
og biðlisti
- Skipting eftir hverfum og aldri notenda

1.1 Miðbær Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samt.

Fjöldi notenda 4 18 22
Fjöldi tíma 456 1.478 1.934
Biðlisti í lok árs 3 17 20

1.2 Vesturbær Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samt.

Fjöldi notenda 6 12 18
Fjöldi tíma 555 1.808 2.363
Biðlisti í lok árs 6 9 15

2.1 Laugardalur Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samt.

Fjöldi notenda 14 27 41
Fjöldi tíma 907 2.243 3.150
Biðlisti í lok árs 13 18 31

2.2 Kringla Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samt.

Fjöldi notenda 17 20 37
Fjöldi tíma 2.292 2.509 4.801
Biðlisti í lok árs 5 12 17

3.1 Breiðholt Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samt.

Fjöldi notenda 15 24 39
Fjöldi tíma 2.120 2.646 4.766
Biðlisti í lok árs 10 21 31

3.2 Árbær Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samt.

Fjöldi notenda 9 7 16
Fjöldi tíma 1.399 694 2.093
Biðlisti í lok árs 0 2 2

Samtals Yngri en 18 ára 18 ára og eldri Samt.

Fjöldi notenda 65 108 173
Fjöldi tíma 7.729 11.378 19.107
Biðlisti í lok árs 37 79 116

Matarþjónusta

Matarþjónusta er tvenns konar. Annars vegar er hádegisverður
seldur á stöðvunum, hins vegar sendur heim. Framleiðslueldhús
eru fjögur, á Dalbraut 21-27, Droplaugarstöðum, Lindargötu 59
og Seljahlíð við Hjallasel.

Fjöldi matargesta á félagsmiðstöðvum

Félagsmiðstöð Fjöldi

Aflagrandi 40 96
Árskógar 90
Bólstaðarhlíð 43 69
Dalbraut 18-20 30
Furugerði 1 61
Hraunbær 105 50
Hvassaleiti 56-58 86
Hæðargarður 31 26
Langahlíð 59 40
Lindargata 59 226
Norðurbrún 1 66
Sléttuvegur 25
Vesturgata 7 40

Samtals 905

Hlutfall 66 ára og yngri er 3,3%.

Þeir sem geta ekki annast matseld sjálfir og sjá sér ekki fært að
borða í næstu félagsmiðstöð eiga kost á að fá heimsendan mat.

Heimsendur matur. Fjöldi notenda og fjöldi máltíða

Fjöldi notenda 848
Fjöldi máltíða 94.378
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Stuðningsfjölskyldur

Stuðningsfjölskyldur taka börn til dvalar á heimilum sínum reglubundið,
oft eina eða tvær helgar í mánuði. Markmiðið er tvíþætt: Annars
vegar að hvíla foreldra, sem oftast eru einstæðir og njóta ekki
stuðnings við uppeldið. Hins vegar að veita börnunum tilbreytingu,
auka þekkingu þeirra og taka markvisst á hegðunar- og tilfinninga-
legum þáttum í fari þeirra. Á árinu störfuðu 72 stuðningsfjölskyldur.

Fjöldi barna í tengslum við stuðningsfjölskyldu
og fjöldi barna á biðlista í lok árs
- Skipting eftir hverfum

Hverfi Fjöldi barna Biðlisti í lok árs

1.1 Miðbær 11 8
1.2 Vesturbær 10 2
2.1 Laugardalur 25 10
2.2 Kringla 13 19
3.1 Breiðholt 71 38
3.2 Árbær 4 1

Samtals 134 78

„Stuðningurinn heim“

„Stuðningurinn heim“ er þjónusta til foreldra sem þurfa tímabundið
stuðning og ráðgjöf við uppeldi og umönnun barna sinna. Stuðn-
ingurinn er veittur á heimili fjölskyldunnar. Einnig er mögulegt að
bjóða einni fjölskyldu í senn tímabundna dvöl í íbúð á Sólvallagötu
10, þar sem stjórnun þjónustunnar fer fram og starfsfólk hefur
aðsetur. Á árinu fengu 77 fjölskyldur 153 barna stuðning.

Tilsjónarmenn og persónulegir ráðgjafar

Persónulegur ráðgjafi tekur að sér stuðningshlutverk við barn eða
ungling. Tilsjónarmaður styður foreldra/fjölskyldu.

Fjöldi einstaklinga/fjölskyldna sem fá tilsjón/persónu-
legan ráðgjafa, fjöldi tíma og biðlisti
- Skipting eftir hverfum

1.1 Miðbær Persónul. ráðgjafi Tilsjónarmaður Samt.
Fjöldi notenda 1 2 3
Fjöldi tíma 51 384 435
Biðlisti í lok árs 4 1 5

1.2 Vesturbær Persónul. ráðgjafi Tilsjónarmaður Samt.

Fjöldi notenda 5 5 10
Fjöldi tíma 210 438 648
Biðlisti í lok árs 7 2 9

2.1 Laugardalur Persónul. ráðgjafi Tilsjónarmaður Samt.

Fjöldi notenda 5 3 8
Fjöldi tíma 238 446 684
Biðlisti í lok árs 5 2 7

2.2 Kringla Persónul. ráðgjafi Tilsjónarmaður Samt.

Fjöldi notenda 3 2 5
Fjöldi tíma 65 84 149
Biðlisti í lok árs 9 4 13

3.1 Breiðholt Persónul. ráðgjafi Tilsjónarmaður Samt.

Fjöldi notenda 22 13 35
Fjöldi tíma 1.420 1.761 3.181
Biðlisti í lok árs 54 16 70

3.2 Árbær Persónul. ráðgjafi Tilsjónarmaður Samt.

Fjöldi notenda 5 18 23
Fjöldi tíma 124 1.000 1.124
Biðlisti í lok árs 0 0 0

Samtals Persónul. ráðgjafi Tilsjónarmaður Samt.

Fjöldi notenda 41 43 84
Fjöldi tíma 2.108 4.113 6.221
Biðlisti í lok árs 79 25 104
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Dagvist fyrir aldraða

Dagvist er stuðningsúrræði fyrir aldraða sem búa í heimahúsum.
Markmiðið er að rjúfa félagslega einangrun og stuðla að því að
þeir geti búið lengur heima. Í dagvist er boðið upp á tómstundaiðju,
léttar leikfimisæfingar, fæði, hvíldaraðstöðu og aðstoð við böðun.
Gestir dagvistar eru sóttir að morgni og þeim ekið heim síðdegis.
Dvalartími getur verið frá einum upp í fimm daga í viku. Dagvist er
rekin á daggjöldum frá heilbrigðis- og tryggingaráðuneytinu og með
greiðsluþátttöku gesta. Dagvist fyrir aldraða er á tveimur stöðum
í borginni: Í Þorraseli, á Þorragötu 7, og á Lindargötu 59.

Þorrasel
Dagvistin við Þorrasel er fyrir einstaklinga sem þurfa félagsskap,
hvatningu, eftirlit og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Í Þorraseli er
pláss fyrir 40 einstaklinga í senn. Fjöldi gesta á árinu var 79 og
meðalaldur þeirra 82 ár.

Lindargata
Dagvistin á Lindargötu er skilgreind sem hjúkrunardagvist, en
þangað koma einstaklingar sem greindir hafa verið með minnis-
sjúkdóma af völdum heilabilunar. Pláss er fyrir 18 einstaklinga
í senn. Fjöldi gesta á árinu var 40 og meðalaldur þeirra 75,5 ár.
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Fjármál

Rekstrarútgjöld

Heildarrekstrarútgjöld málaflokka Reykjavíkurborgar og hlutfall Félagsþjónustunnar þar af
- Samanburður sl. 5 ár

Reykjavíkurborg Félagsþjónustan
milljónir kr. milljónir kr. Hlutfall

2000 18.218 2.667 14,64%
2001 23.216 3.334 14,36%
2002 31.949 4.061 * 12,71%
2003 32.744 4.974 ** 15,19%
2004 35.221 5.488 15,58%

  * Á árinu 2002 hækkaði rekstur málaflokkanna m.a. vegna breytingar á lífeyrisskuldbindingum og nýjum reikningsskilareglum.
** Með tilkomu innri leigu hækkuðu útgjöld Félagsþjónustunnar um 453 millj. kr. á árinu 2003. Ef sú upphæð er dregin frá útgjöldum Félagsþjónustunnar til að
     fjárhæðir séu samanburðarhæfari við fyrri ár eru útgjöld Félagsþjónustunnar árið 2003, 4.520 millj. kr. eða 13,8% af heildarútgjöldum málaflokka Reykjavíkurborgar.
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Fjármál

Skipting rekstrarútgjalda Félagsþjónustunnar

Tekjur
2004

Innri leiga1

(gjöld)
2004

Önnur
gjöld
2004

Rekstrar-
útgjöld
2004

Rekstrar-
útgjöld
2003

Nefndir og ráð:

Félagsmálaráð 5.629 5.629 5.516
Barnaverndarnefnd 5.092 5.092 4.994

Samtals 10.721 10.721 10.510

Aðalskrifstofa og borgarhlutaskrifstofur 19.390 27.444 639.553 647.607 595.408

Fjárhagsaðstoð:

Fjárhagsaðstoð 9.174 1.057.250 1.048.076 960.531
Húsaleigubætur2 286.729 753.884 467.155 335.494
Mismunur á leigu 7.473 1.232 450.771 444.530 454.822
Afskriftir 39.901 39.901 4.293
Framlag vegna viðbótarlána 124.346 124.346 165.895

Samtals 303.376 1.232 2.426.152 2.124.008 1.921.035

Opin þjónusta fyrir fjölskyldur og börn:

Unglingasmiðjan Stígur 404 2.421 15.144 17.161 15.950
Unglingasmiðjan Tröð 36 861 16.814 17.639 15.028
Fjölskyldumiðstöð Sólvallagötu 1.153 17.477 18.630 16.801
Stuðningurinn heim Sólvallagötu 724 20.026 20.750 16.772
Fjölskylduráðgjöf 2.073 5.519 3.446 3.764
Sumarúrræði fyrir börn 3.991 3.991 5.096
Orlofsnefnd húsmæðra 6.353 6.353 6.151
Búslóðageymsla 5.246 5.246 10.112

Samtals 2.513 5.159 90.570 93.216 89.674

Heimaþjónusta og liðveisla:

Heimaþjónusta 75.390 655.112 579.722 459.883
Liðveisla og stuðningsfjölskyldur 74.056 74.056 80.744

Samtals 75.390 729.168 653.778 540.627

Stuðningsþjónusta við geðfatlaða 28.789 44.023 15.234 14.365

Heimili fyrir fjölskyldur og börn:

Vistheimili barna Laugarásvegi 3.235 67.842 71.077 57.398
Skammtímavistun Álfalandi 54.000 2.080 59.173 7.253 0
Fjölskylduheimili Ásvallagötu 2.146 15.816 17.962 17.491
Fjölskylduheimili Búðagerði 1.100 15.674 16.774 16.327
Tilsjónarsambýli 5.757 5.757 5.684
Vistun á einkaheimilum 8.688 8.688 14.596
Borgarhl. 2 vistun barna eldri en 18 ára 360
Borgarhl. 3 vistun barna eldri en 18 ára 717
Tenging við Tilveruna, Hraunbergi 82 1.706 7.842 9.466 8.504

Samtals 54.082 10.267 180.792 136.977 121.077

Félags- og þjónustumiðstöðvar 80.330 93.535 331.535 344.740 313.018

Dvalar- og hjúkrunarheimili:

Droplaugarstaðir 392.665 56.310 385.295 48.940 55.260
Seljahlíð + verslun3 217.615 33.493 211.210 27.088 66.011

Samtals 610.280 89.803 596.505 76.028 121.271



Fjármál 39

Dagdeildir aldraðra -
Lindargötu og Þorragötu 71.551 9.253 74.357 12.059 6.694

Þjónustuíbúðir f. aldraða 110.827 146.680 241.908 277.761 248.851

Sérstök búsetuúrræði:

Vistun á Blesastöðum og Kumbaravogi 0 0 2.561
Foldabær – framlag 25.163 25.163 21.456
Vistun öryrkja 1.013 1.013 994
Áfangaheimili fyrir áfengissjúklinga 2.654 2.654 2.640
Gistiskýlið Þingholtsstræti 3.442 17.884 21.326 20.678
Úrræði fyrir heimilislausa 7.879 22.859 30.738 30.529

Samtals 11.321 69.573 80.894 78.858

Framleiðslueldhús Lindargötu og Seljahlíð 165.951 8.955 214.183 57.187 48.998

Framlög og styrkir:

Styrkir til félagsmála 33.394 33.394 34.418
Styrkir v. innri leigu (húsnæði til félagsmála) 29.913 29.913 29.999
Niðurgr. fyrir aldraða og fatlaða af sundstöðum 35.000 35.000 34.000
Niðurgr. strætisvagnafargj. fyrir aldraða 45.980 45.980 47.345
Gerðuberg, niðurgreiddar veitingar 0 0 2.297
Ásgarður handverksverkstæði – framlag 0 0 2.372

Samtals 0 29.913 114.374 144.287 150.431

Skrifstofa barnaverndarnefndar:

Barnavernd Reykjavíkur – rekstur skrifstofu 568 4.807 104.595 108.834 100.049
Barnavernd Reykjavíkur – úrræði 0 125.934 125.934 106.085

Samtals 568 4.807 230.529 234.768 206.134

Útgjöld vegna Húsnæðisskrifstofu -29.899 -29.899 14.655

Annar kostnaður 2.386 30.084 27.698 21.131

Félagsleg aðstoð vegna niðurgr. fasteignagjalda4 156.356 156.356 128.207

Ferðaþjónusta fatlaðra 179.129 179.129 161.456

Bjargráðasjóður 12.928 12.928 12.525

Framlag til Markarholts 130.000 130.000 80.000

Framlag til Eirar 60.238 60.238 55.000

Gjaldfærðir lausafjármunir 35.766 35.766 32.631

Innri leiga áhalda og tækja 7.172 7.172 999
    

Samtals alls 1.525.433 445.541 6.568.545 5.488.653 4.973.555

Skýringar
1. Á árinu 2003 breyttist tilhögun á húsnæðiskostnaði með tilkomu innri leigu.
2. Sérstakar húsaleigubætur eru rúm 8% útgjalda til húsaleigubóta.
3. Aukning á þjónustuíbúðum í Seljahlíð árið 2003.
4. Í samræmi við leiðbeiningar um reikningsskil sveitarfélaga er afsláttur fasteignagjalda hjá elli- og örorkulífeyrisþegum
   sem hingað til hefur verið færður til lækkunar tekna færður sem félagsleg aðstoð.

Tekjur
2004

Innri leiga
(gjöld)
2004

Önnur
gjöld
2004

Rekstrar-
útgjöld
2004

Rekstrar-
útgjöld
2003
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