
 

 

 

AÐGERÐAÁÆTLUN 

SKV. STEFNU REYKJAVÍKURBORGAR Í MÁLEFNUM 
UTANGARÐSFÓLKS TIL ÁRSINS 2018 

 HÚSNÆÐISMÁL 

RÖKSTUÐNINGUR:  Vinna þarf að því að fjölga einstaklings og tveggja herbergja íbúðum í Reykjavík m.a. 

sem forvörn gegn því að fólk verði utangarðs. Ef bornar eru saman tölur frá 1. október 2013 við tölur 1. 

desember 2009, þá hefur umsóknum um húsnæði fjölgað í heildina um 27%1.  Á því tímabili hefur 

eftirspurn eftir eins til tveggja herbergja íbúðum aukist mest og í október 2013 voru alls 834 umsóknir um 

húsnæði og þar af 589 umsóknir um litlar íbúðir. Því ljóst að margir standa höllum fæti þegar kemur að 

húsnæði í borginni. Nýlega samþykkt húsnæðisstefna borgarinnar ávarpar þennan vanda og miðar að því 

að bregðast við honum. Það er mikilvægt að þessi hópur gleymist ekki í þeirri uppbyggingu. Greina þarf 

stöðu umsækjenda  á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og m.t.t. niðurstöðu þeirrar greiningar þarf að 

leggja skal fram áfangaskiptar tillögur um uppbyggingu á húsnæði og sértækum búsetuúrræðum fyrir 

þennan hóp. Jafnframt þarf að meta sérstaklega þörf á sérhæfðu húsnæðisúrræði fyrir tvígreindar konur 

(geðfatlaðar og vímuefnafíkn) og framheilaskaðað fólk (fatlað fólk) ásamt því að tryggja viðunandi búsetu 

fyrir eldra utangarðsfólk og umönnun eftir þörfum, hvort sem um ræðir dvalarheimili eða hjúkrunarheimili 

eða aðkomu heimahjúkrunar. 

 

Aðgerð: 

 Þarfagreining og áfangaskipt tillaga um húsnæðis- og búsetuuppbyggingu fyrir utangarðsfólk til 
ársins 2025 liggi fyrir vorið 2016.   

 Tillögur lagðar fyrir velferðarráð haust 2014 um fjölgun húsnæðisúrræða fyrir utangarðsfólk 
 Þarfagreining vegna sértæks búsetuúrræðis fyrir konur með tvígreiningu liggi fyrir vorið 2015 
 Þarfagreining vegna sértæks búsetuúrræðis fyrir framheilaskaðað fólk liggi fyrir vorið 2015 
 Tillögur um búsetu fyrir eldra utangarðsfólk liggi fyrir við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2015 
 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI ÞJÓNUSTU HEIM 

Gistiskýli fyrir konur 

RÖKSTUÐNINGUR: Húsnæði Konukots verði skoðað með hliðsjón af breytingum í Gistiskýlinu og metið 

hvort æskilegt sé að stækka húsnæðið eða finna hentugra húsnæði 

Aðgerð: 
 Tillögur liggi fyrir við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2016. 

 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI RÁÐGJAFAÞJÓNUSTU 

                                                             
1
 Í maí 2009 var gerð leiðrétting á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði þar sem í ljós kom að tenging við þjóðskrá hafði 

rofnað í nokkurn tíma. Vegna þessa er tölur frá því fyrir leiðréttingu ekki fyllilega áreiðanlegar. 

Skrifstofa velferðarmála 
03.04.2014 
Unnið af: Birna Sigurðardóttir 

Ábyrgð:  Ellý A Þorsteinsdóttir  

 



 

 

 

 YFIRSÝN OG SAMVINNA 

Fyrsta stigs forvörn 

RÖKSTUÐNINGUR: Efla fyrsta stigs forvörn með það að markmiði að koma í veg fyrir að einstaklingar 

verði utangarðs. Með samstilltu átaki stofnana og samtaka um áætlanagerð fyrir alla þá sem eru í áhættu 

að verða utangarðs.  Til þess að það sé hægt þarf að fara fram vinna við að skilgreina áhættuhópinn. 

Skoða þarf hvaða breytur hafa áhrif og geta aukið líkur á því að fólk verði utangarðs m.a. tekjutap, 

flutningur úr tímabundnu húsaskjóli s.s. fangelsi eða vímuefnameðferð,  heimilisofbeldi,  geðræn 

vandkvæði eða vímuefnavandi. Vinna þarf markvisst að því að forða þeim sem eru í áhættuhópi frá þeirri 

stöðu að verða utangarðs, t.d. með samstilltu átaki hjá þeim aðilum sem mæta stærstum hluta 

áhættuhópsins, þ.e. félagsþjónustu, meðferðarstofnunum, Fangelsismálastofnun og Vinnumálastofnun.   

Aðgerð: 
 Tillögur um samstarfsfundi lagðar fyrir velferðarráð vorið 2014  

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI RÁÐGJAFAÞJÓNUSTU 

 

Samráð við sveitarfélög 

RÖKSTUÐNINGUR: Samstarf við önnur sveitarfélög verði eflt til að draga úr heimilisleysi og efla 

sameiginlegar bjargir sveitarfélaganna til þess að mæta aukningu í  kjölfar efnahagshrunsins.  

Aðgerð: 

 Samningaviðræður við samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefjist á árinu 2014. 
 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI Á SKRIFSTOFU SVIÐSSTJÓRA 

 

Samráð við velferðarráðuneytið 

RÖKSTUÐNINGUR: Sveitarfélögum ber samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 

og lögum um húsnæðismál nr. 44/1998 o.fl. að sinna málefnum heimilislausra.   Þar sem um er að ræða 

heilbrigðisvanda sem hefur  félagslegar afleiðingar í för með sér er mikilvægt að utangarðfólk fái 

heildstæða þjónustu en ljóst er að hluti af þeirri þjónustu er á ábyrgð ríkisins s.s. heilbrigðisþjónusta. 

Aðgerð: 

 Samningaviðræður við Velferðarráðuneytið hefjist á árinu 2014. 
 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI Á SKRIFSTOFU SVIÐSSTJÓRA 

 

 AUKIN RÁÐGJÖF OG ÞJÓNUSTA 

Annars stigs forvörn 

RÖKSTUÐNINGUR: Efla annars stigs forvörn með áætlanagerð fyrir alla þá sem nýlega hafa orðið 

utangarðs með það að markmiði að binda enda á heimilisleysi sem fyrst. Markmið annars stigs forvarna er 



 

 

að koma í veg fyrir að einstaklingar sem verða  utangarðs verði það til langframa.  Þörf á því að þeir aðilar 

sem mæta þessum einstaklingum, t.d. starfsmenn þjónustumiðstöðva, neyðarskýla og dagþjónustu, vinni 

með einstaklingunum að gerð þriggja mánaða áætlunar um hvernig skuli binda endi á heimilisleysi 

viðkomandi. 

Aðgerð: 
 Stöðumat kynnt árlega, fyrst árið 2014 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI RÁÐGJAFAÞJÓNUSTU 

 

Þriðja stigs forvörn 

RÖKSTUÐNINGUR: Að efla þriðja stigs forvörn með einstaklingsbundnum þjónustuáætlunum fyrir hvern 

íbúa sértækra húsnæðisúrræða Reykjavíkurborgar fyrir utangarðsfólk. Markmið með þriðja stigs 

forvörnum er að leitast við að binda enda á langvarandi aðstæður og koma þannig í veg fyrir 

áframhaldandi heimilisleysi. 

Aðgerð: 
 Stöðumat kynnt á árinu 2014 og aftur 2018 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI RÁÐGJAFAÞJÓNUSTU 

 

Þverfaglegt teymi sérfræðinga 

RÖKSTUÐNINGUR: Mikilvægt er að þétta samstarf milli þeirra aðila sem sinna þjónustu við 

utangarðsfólk og formgera það. Í því skyni er lagt til að komið verði á fót þverfaglegu teymi sérfræðinga í 

tilraunaskyni sem veitir beina þjónustu við notendur og starfsfólk þjónustuúrræða fyrir utangarðsfólk. 

Unnt verður að sækja til teymisins þjónustu við fólk í sjálfstæðri búsetu sem er að missa húsnæði vegna 

hegðunarvanda eða neyslu. Samstarf verði við heilsugæslu og meðferðaraðila.  

Aðgerð: 
 Á árinu 2015 verði komið á fót þverfaglegu teymi sérfræðinga í tilraunaskyni sem veita beina 

þjónustu við notendur og starfsfólk þjónustuúrræða fyrir utangarðsfólk. 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI RÁÐGJAFAÞJÓNUSTU 

 

Tilvísanakerfi fyrir gistiskýli 

RÖKSTUÐNINGUR: Möguleiki á því að koma upp tilvísanakerfi í neyðarskýli skoðað með það fyrir augum 
að auka yfirsýn og vera virkur þáttur í hvatningu til að auka lífsgæði utangarðsfólks. Neyðar- og gistiskýli 
séu skilgreind sem tímabundið úrræði þar sem notendum er ekki ætlað að dvelja samfleytt lengur en 1 
mánuð án aðkomu félagslegrar ráðgjafar. 

Aðgerð: 
 Tilraunaverkefni með tilvísanakerfi verði komið á vorið 2014. 

 

ÁBYRGÐARAÐILI: SKRIFSTOFUSTJÓRI RÁÐGJAFAÞJÓNUSTU 

 

 


