
Samstarfs- og samráðsaðilar á 
velferðarsviði







Hér eru annars vegar upplýsingar um samstarfsaðila velferðarsviðs og hins vegar 
samráðsaðila hverrar fagskrifstofu sviðsins fyrir sig. Fagskrifstofurnar eru:

Skrifstofa ráðgjafar
Skrifstofa málefna fatlaðs fólks 
Skrifstofa öldrunarþjónustu  

Í kafla 4 má sjá hvaða verklag sem er viðhaft um samráð. 

Í fylgiskjölum eru nánari upplýsingar um tengiliði og netföng þeirra. Þar eru einnig 
listar yfir aðildarfélög að Öryrkjabandalagi Íslands og Landssamtökunum Þroskahjálp.
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Hagsmunasamtök og 
frjáls félagasamtök
ADHD samtökin
Afstaða – félag fanga
Bergið
Brynja – hússjóður ÖBÍ
Drekaslóð
EAPN
Einhverfusamtökin
Félag kvenna af erlendum uppruna
Félagsráðgjafafélag Íslands
Fjölskylduhjálpin
Geðhjálp
Hjálpræðisherinn
Hlutverkasetur
Hringsjá
Hugarafl
Klúbburinn Geysir
Mímir
Mæðrastyrksnefnd
PEPP
Pietasamtökin
Rauði krossinn
Rótin
Samhjálp
Samtök um kvennaathvarf
SÁA
Sálfræðingafélag Íslands
Stígamót

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Tin Can Factory
Þroskahjálp
Þroskaþjálfafélag Íslands
Öryrkjabandalagið

Opinberir aðilar
Bjarkahlíð
Fangelsismálastofnun
Félagsbústaðir
Félagsmálaráðuneytið
Fjölmenningarsetur
Geðdeild Landspítala
Hjálpastarf kirkjunnar
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Hjálpastarf kirkjunnar
Lögreglan á  höfuðborgarsvæðinu
Námsflokkar
Samband íslenskra  sveitarfélaga
Sjúkratryggingar Íslands
Tin Can Factory
Tryggingastofnun
Vinnumálastofnun
Vernd
Virk
Umboðsmaður  skuldara
Önnur svið og skrifstofur 
Reykjavíkurborgar
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V i r k n i  o g  r á ð g j ö f

1.  Samstarfs -  og  samráðsaði lar  ráðgjafaskr i fstofu

1.1 .  Samstarfsaði lar



Hagsmunasamtök og 
frjáls félagasamtök
Bergið
ADHD -samtökin
Barnaheill
EAPN
Einhverfusamtökin
Einstök börn
Félag  dagforeldra – Barnavistun
Félag framhaldsskólakennara
Félag grunnskólakennara
Félag íslenskra framhaldsskólanema
Félag leikskólakennara
Félag stjórnenda leikskólakennara
Félag um foreldrajafnrétti
Félagsráðgjafafélag Íslands
Geðhjálp
Heimili og skóli
Íþróttafélög
PEPP
Rannsókn og greining
Samfés
Samfok
SÁA
Sálfræðingafélag Íslands
Sjónarhóll
Skólastjórafélag Íslands
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Umhyggja, félag langveikra barna
UNICEF
Vímulaus æska
Þroskahjálp
Þroskaþjálfafélag Íslands
Öryrkjabandalagið
Þroska- og hegðunarstöð

Opinberir aðilar
Barnaverndarstofa
Barna- og unglingageðdeild
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Ráðgjafar- og greiningarstöð
Rjóðrið
Tryggingastofnun
Umboðsmaður barna
Þroska- og hegðunarstöð
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B ö r n  o g  b a r n a f j ö l s k y l d u r



Skrifstofa um málefni fatlaðs fólks og skrifstofa ráðgjafaþjónustu eiga sameiginlegan 
samráðsvettvang með eftirfarandi aðilum:

Aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í Reykjavík

Réttindagæslumenn fatlaðs fólks

Geðhjálp 

Þroskahjálp

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) 

Að auki fundar skrifstofa ráðgjafarþjónustu með:

EAPN (European Anti-Povery Network á Íslandi) og Pepp Ísland

Félag einstakra barna

Sjónarhóll
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1.2  Samráðsaði lar

4



Hagsmunasamtök/frjáls 
félagasamtök
Ás styrktarfélag
Ásgarður
Blindravinnustofan
Einhverfusamtökin
Fjölmennt
Hlutverkasetur
Hugarafl
Klettabær
Klúbburinn Geysir
Reykjalundur – Hlein
Vinakot
Brynja hússjóður
Félagsráðgjafafélag Íslands
SÁÁ
Sálfræðingafélag Íslands
Þroskaþjálfafélag Íslands

Opinberir aðilar
Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra
Bjarkarhlíð
Fangelsismálastofnun
Félagsbústaðir
Félagsmálaráðuneytið
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Háskóli Íslands
Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu
Jöfnunarsjóður
Landspítali
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
Samband íslenskra sveitarfélaga
Sjúkratryggingar Íslands
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Tryggingastofnun ríkisins
Vinnumálastofnun
Önnur sveitarfélög
Önnur svið og skrifstofur   
Reykjavíkurborgar
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2.  Samstarfs -  og  samráðsaði lar  skr i fstofu  um 
málefni  fat laðs  fó lks

2 .1 .  Samstarfsaði lar



Aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í Reykjavík

Réttindagæslumenn fatlaðs fólks

Geðhjálp

Þroskahjálp

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ)

4

2.2  Samráðsaði lar
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Hagsmunasamtök, frjáls 
félagasamtök og fyrirtæki

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
Dagdvalir
Eir
Hrafnista
Sjómannadagsráð

Opinberir aðilar
Heilbrigðisráðuneytið
Sjúkratryggingar Íslands
Embætti landlæknis
Félagsmálaráðuneytið
Landspítali
Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
Almannavarnir höfuðborgarsvæðisins
Tryggingastofnun ríkisins
Læknavaktin
Félagsbústaðir
Háskóli Íslands
Háskólinn í Reykjavík
Samband íslenskra sveitarfélaga
Öryggismiðstöðin
Önnur sveitarfélög
Reykjalundur – Hlein
Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Sjúkraliðafélag Íslands
Önnur svið og skrifstofur 
Reykjavíkurborgar
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3.  Samstarfs -  og  samráðsaði lar  skr i fstofu  
ö ldrunarmála

3.1 .  Samstarfsaði lar



Félag eldri borgara í Reykjavík 

Landssamband eldri borgara

Alzheimersamtökin

Öldungaráð Reykjavíkurborgar
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3.2  Samráðsaði lar
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4.  Verklag um samráð
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Skrifstofa ráðgjafaþjónustu og þegar við á skrifstofa málefna fatlaðs fólks funda á sex 
vikna fresti með fulltrúum framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðva og samráðsaðilum, 
hverjum fyrir sig. Ef þörf krefur er fundað oftar.

Formenn hagsmunasamtaka mæta á fundinn og boða fleiri aðila með sér eftir 
atvikum. Á fundunum á sér stað almennt samtal um hag fatlaðs fólks og þar gefst 
hagsmunasamtökum kostur á að koma með ábendingar um það sem betur má fara í 
þjónustu borgarinnar.

Reglulegt samráð við hagsmunaaðila tryggir vettvang til gagnkvæmrar upplýsinga-
miðlunar, samráðs um þjónustu, reglur og annað það sem hæst ber hverju sinni.

Öldungaráð Reykjavíkurborgar
Öldungaráð Reykjavíkurborgar starfar í umboði borgarráðs með þeim hætti sem 
nánar er kveðið á um í samþykkt fyrir öldungaráð, samþykkt um stjórn 
Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019 og eftir því sem lög 
mæla fyrir um.

Skrifstofa öldrunarmála er með áheyrnarfulltrúa í öldungaráði Reykjavíkur sem 
fundar einu sinni í mánuði. Samráð er við formann öldrunarráðs og starfsmann 
öldungarráðs oftar og eftir þörfum.

Fulltrúi velferðarsviðs í öldungaráði ber ábyrgð á því að fyrir ráðið séu lögð gögn sem 
varða öldrunarmál og velferðarráð hefur tekið fyrir.

Fulltrúar eftirfarandi hagsmunasamtaka eldri borgara eiga sæti í öldungaráði 
Reykjavíkur; Félags eldri borgara í Reykjavík, Korpúlfa – samtaka eldri borgara í 
Grafarvogi og Samtaka aldraðra. Auk þess á fulltrúi heilsugæslu höfuðborgarsvæðis 
sæti í öldungaráði.

Reglulegt samráð skrifstofunnar við hagsmunaaðila tryggir vettvang til gagnkvæmrar 
upplýsingamiðlunar, samráðs um þjónustu, reglur og annað það sem hæst ber 
hverju sinni. Á fundunum á sér stað almennt samtal um hag og þar gefst kostur á að 
koma með ábendingar um það sem betur má fara í þjónustu borgarinnar.


