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         2. mars 2012 

Aðgerðaráætlun  

Tilraunaverkefni í Breiðholti 

Samantekt: 
 

Markmið 
 

 Þjónusta Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, markvissari og samhæfðari, íbúum 
hverfisins til hagsbóta. 

 

 Stuðla að því að fólk hafi meiri stjórn yfir eigin lífi, efli  þátttöku í samfélagi sínu og deili 
ábyrgð við rekstur þess.  Þannig verður hægt að efla samfélagið og stuðla að enn betri 
lífsgæðum. 
 

Leiðir 
 

 Stýrihópur skipaður þvert á svið undir forystu borgarstjóra. Hverfisstjórinn starfi með 
stýrihópnum. Hann heyri undir sviðsstjóra Velferðarsviðs í skipuriti en leiði samstarfs- og 
samráðsverkefni í hverfinu þvert á svið borgarinnar. 
 

 Aðgerðaáætlun formfest með aðferðum stefnumörkunarlíkans sem stýrihópur beri ábyrgð á 
á 3 ára tilraunatímabilinu.  Mælanleg markmið verði skilgreind. Hverfisstjóri ber ábyrgð á 
framkvæmd einstakra aðgerða í aðgerðaáætlun skv. ákvörðun stýrihóps. 
 

 Stýrihópur fundi annan hvorn mánuð og fjalli um innleiðingu og verkefni. Aðgerðaáætlun 
verði endurskoðuð vor 2013. 
 

 Samþykkt hefur verið aukafjárveiting uppá 10 milljónir króna. 
 

 Ráðinn verður verkefnastjóri til að styðja verkefnið. 
 

 Auðlindir borgarinnar nýttar betur, s.s. húsnæði og starfsfólk. 
 

 Þarfir íbúa greindar með könnunum og nýtist við þróun verkefnis 
 

 Komið verði á Breiðholtsráði fyrir alla hlutaðeigandi í hverfinu sem fundi 2x á ári.  
Framkvæmdastjórn hverfisins skipuð fulltrúum allra borgarstofnanna fundi mánaðarlega og 
samstarfsteymi fjalli um smærri hverfiseiningar eftir þörfum. 
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Verkefni í brennidepli 2012 

 
o Samstarf skóla-, frístunda og menningarstarfs í Breiðholti. 

o Aukið samstarf í efra Breiðholti í skóla og frístundastarfi, til að efla félagslegan 

jöfnuð, árangur, vellíðan og þátttöku barna og unglinga í frístunda- og 

menningarstarfi. 

o Verkefnið Bergin í Breiðholti auki samstarf frístunda, félags og menningarstarfs. 

o Möguleikar á virknimiðstöð fyrir ungt fólk skoðaðir, t.d. samstarf við Fjölsmiðjuna og 

hús fyrir ungt fólk. Sérstök áhersla á að styrkja atvinnulaus ungmenni. 

o Tilraunaverkefni í Fellaskóla um listir og vísindi. 

o Samráð um íþróttastarf. 

o Samþætting og notendasamráð í þjónustu við fatlað fólk. 

o Samþætting á heimaþjónustu. 

o Samþætting á þjónustu fyrir aldrað fólk. 

o Þátttaka og þjónusta við innflytjendur verði bætt. 

o Foreldrastarf eflt með samráði, samvinnu og stuðningi. 

o Atvinnumál í hverfinu skoðuð með uppbyggingu að leiðarljósi. 

o Styrkleikar hverfisins verði betur kynntir og ímynd efld. 

o Úrvinnsla úr verkefnum frá 111 verkefninu. 

o Samstarf við heilsugæslu, framhaldsskóla og hjúkrunarheimili þróað. 

o Önnur verkefni ákvörðuð í samráði. 

 

Mat 

 Úttekt á verkefninu framkvæmd af stofnun stjórnsýslufræða hjá Háskóla Íslands sem fylgist 

með framvindu verkefnis frá byrjun þess og hafi aðgang að gögnum. Sett verði fram 

mælanleg markmið, annars vegar almenn og hins vegar sértæk.  Sótt verði í fyrirliggjandi 

rannsóknir og mælikvarða sem finna má hjá borginni og öðrum bætt við. 
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Markmið tilraunaverkefnisins 
Borgarráð hefur samþykkt tillögu Borgarstjóra um að setja á laggirnar tilraunaverkefni í Breiðholti til 

þriggja ára (sjá viðauka I).  Er hverfisstjóra ætlað að hafa yfirumsjón með samstarfi borgarstofnana í 

Breiðholti og samþættingu verkefna sem heyra undir skóla- og frístundasvið, Íþrótta- og 

tómstundasvið, menningar- og ferðamálasviðs og velferðasviðs.  Borgarstjóri mun leiða stýrihóp með 

þátttöku sviðsstjóra og fulltrúa hverfisráðs Breiðholts til þess að vinna þvert á fagleg svið borgarinnar 

til að ná markmiðum verkefnisins.   

Markmiðið með tilraunaverkefninu er að „þjónusta Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, 
markvissari og samhæfðari, íbúum hverfisins til hagsbóta“ og að „nýta auðlindir 
borgarinnar betur, s.s. húsnæði og starfsfólk“.  Það verði gert með því að fara nýjar leiðir og finna 

betri lausnir.1  

Breiðholtið er vel afmarkað sem hverfi og hentar vel til þess að beita heildstæðri nálgun er miðast við 

þarfir íbúa.  Með samráði verður hægt að stuðla að því að fólk hafi meiri stjórn yfir eigin lífi, efli  

þátttöku í samfélagi sínu og deili ábyrgð við rekstur þess.  Þannig verður hægt að efla samfélagið og 

stuðla að enn betri lífsgæðum.  Fer þetta saman við markmið um starf hverfisráðs: 

Hverfisráð eru vettvangur samráðs íbúa, félagasamtaka, atvinnulífs og borgaryfirvalda, og eru 

virkir þátttakendur í allri stefnumörkun hverfanna. Þannig eru hverfisráð ráðgefandi fyrir 

starfsemi þjónustumiðstöðva í hverfum og stuðla að eflingu félagsauðs í hverfum.  Hverfisráð 

skulu stuðla að hvers konar samstarfi innan hverfis, móta stefnu og gera tillögur til borgarráðs 

sem varða verksvið þeirra. Þá geta hverfisráð gert tillögur um samræmingu á þjónustu 

borgarstofnana í einstökum hverfum.2 

Hér að neðan er gerð grein fyrir helstu þáttum aðgerðaáætlunar stýrihóps en honum er ætlað að 

leggja fram aðgerðaáætlun með mælanlegum markmiðum.  Aðgerðaáætlunin var unnin í samráði við 

stjórnendur í Breiðholti og starfsmenn þjónustumiðstöðvar Breiðholts. 

Stýrihóp verkefnisins skipa: 

Jón Gnarr, Borgarstjóri, formaður 

Lárus Rögnvaldsson, formaður hverfisráðs Breiðholts 

Jarþrúður Ásmundsdóttir, fulltrúi í hverfisráði Breiðholts 

Stella K. Víðisdóttir, sviðsstjóri velferðarsviðs  

Ragnar Þorsteinsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs  

Ómar Einarsson, sviðsstjóri íþrótta- og tómstundasviðs 

Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri menningar- og ferðamálasviðs 

Birna Magnúsdóttir, áheyrnarfulltrúi í hverfisráði Breiðholts. 

 

Óskar Dýrmundur Ólafsson, hverfisstjóri Breiðholts, starfar með stýrihópnum. 

 

 

 

                                                           
1
 Borgarstjórinn í Reykjavík, Tillaga að tilraunaverkefni í Breiðholti, samþykkt 8. nóvember 2011. 

2
 Samþykkt fyrir hverfisráð, 3. Nóvember 2009. 
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Framkvæmd 
 

Sett verður fram stefnumörkunarlíkan fyrir markmið og leiðir verkefnisins, sjá nánar viðauka I.  Mun 

það verða til í samráði með ytri og innri hagsmunaðilum og endurspegla helstu markmið stýrihóps.   

Áherslan er lögð á að leita nýrra leiða og betri lausna með fagfólki og viðskiptavinum borgarinnar við 

að móta og veita þjónustuna í sameiningu. Lagt til að þarfir íbúa fyrir þjónustu verði greindar í 

viðhorfskönnun og þær ræddar á opnum fundum sem og í gegnum aðra miðla s.s. netið.  

Stýrihópurinn styðji þá vinnu og taki helstu ákvarðanir um þau stefnumið sem liggi til grundvallar 

innleiðingar á framkvæmd verkefna.  Samhliða gerð stefnumiðaðrar aðgerðaáætlunar verði til 

mælikvarðar sem liggi til grundvallar árangursmati að þrem árum liðnum.  Lagt er til að mælanleg 

markmið munu verða til þegar nánari útfærsla liggur fyrir í innleiðingaráætlun.  Þau verði annars 

vegar almenn og hins vegar sértæk.  Sótt verði í fyrirliggjandi rannsóknir og mælikvarða sem finna má 

hjá borginni og öðrum bætt við eftir nánari umræðu.   

Stýrihópur fundi annan hvern mánuð vegna verkefnisins.  Aðgerðaáætlun verði endurskoðuð vor 

2013. 

Varðandi þau verkefni sem ákvörðun liggur fyrir um og eru nú þegar hluti af stefnu borgaryfirvalda þá 

þarf að ráðast nú þegar í framkvæmd þeirra.  Sum atriði er hægt að framkvæma jafnóðum en önnur 

munu taka lengri tíma.  Lagðar verða ítarlegri áætlanir fram síðar um einstök framkvæmdaatriði og 

útfærslur verkefna.  Reiknað er með að fyrir liggi nauðsynlegar fjárveitingar fyrir þeim verkefnum sem 

nú þegar bíða framkvæmdar.  Í tillögu borgarráðs um verkefnið var ráðstafað 10 milljónum til 

verkefnisins en skoða þarf betur kostnað sem mun falla til vegna verkefnisins.   

Helstu verkefni sem liggja fyrir hjá hverfisstjóra samkvæmt tillögu Borgarráðs eru: 

1. Leiða starfshóp sem leiti leiða til að auka samstarf í Breiðholti III í skóla-  og frístundastarfi, til 
að efla félagslegan jöfnuð, árangur, vellíðan og þátttöku barna og unglinga í frístunda- og 
menningarstarfi sbr. tillögu borgarstjóra sem samþykkt var í borgarráði þann 14. apríl s.l.  
Slíkt samstarf verði ennfremur skoðað fyrir  skóla- og frístundastarf annars staðar í hverfinu.  
Áhersla verði lögð á að bæta stuðningsþjónustu við börn og ungmenni. 
Settur verði af stað starfshópur um þetta verkefni 1. september 2012 og starfi að auknu 
samstarfi fram til 30. maí 2013.  Starfshópur leggi til stýrihóps tillögu að áætlun 1. nóvember 
2012 sem komi til framkvæmdar árið 2013. 

 
2. Leiða og forma verkefnið Bergin í Breiðholti sem byggir á tillögum starfshóps dags. 11. 

október 2010 en verkefnið gengur út á stóraukið samstarf og samþættingu í rekstri 
Menningarmiðstöðvarinnar í Gerðubergi, Frístundamiðstöðvarinnar í Miðbergi, 
Gerðubergssafns, og Félagsstarfsins í Gerðubergi auk þess sem samstarf við félags- og 
hagsmunasamtök í hverfinu verði eflt.   
Stofnað verði samstarfsteymi ofangreindra aðila sem innleiði verkefnið.  Samhliða skoði 
teymið útfærslu þar sem samstarf alls frístunda-, félags- og menningarstarfs verði þróað 
heildstætt í Breiðholtinu.  Hverfisstjóri beri ábyrgð á teyminu en skipi teymisstjóra.   

 
3. Kanna möguleika á stofnun virknimiðstöðvar fyrir ungt atvinnulaust fólk í Breiðholti með það 

að markmiði að styrkja og efla unga fólkið svo það verði betur í stakk búið til að þiggja vinnu 
þegar hún býðst.  Möguleikar á starfi á borð við fjölsmiðju og húsi fyrir ungt fólk skoðaðir í því 
samhengi. 
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Þjónustumiðstöð Breiðholts leiði starf þverfaglegs hóps í hverfinu sem geri tillögur að því 
hvernig setja megi á laggirnar virknimiðstöð fyrir ungt atvinnulaust fólk. Verkefnið hefjist 1. 
apríl 2012 og ljúkí 30. nóvember 2012.  Hefja þarf þessa vinnu fljótlega svo að hún komi inn í 
ferli fjárhagsátlunar á réttum tíma. Lagðar verði fram tillögur inn í vinnu fjárhagsáætlunar 
borgarinnar fyrir árið 2013 og frekari skref ákvörðuð í starfsáætlun fyrir sama ár.  

 
4. Þróa tilraunaverkefni í Fellaskóla með áherslu á listir og vísindi í samstarfi við sérfræðinga í 

raungreinum og listamenn. 
Fellaskóli þrói tilraunaverkefni með samstarfsaðilum í hverfinu veturinn 2012 – 2013.  
Verkefnið fái faglegan stuðning frá skóla- og frístundasviði. 

 
5. Leiða samráð um íþróttamál í hverfinu. 

Þarfir íbúa fyrir íþróttastarf í hverfinu verði greindar í viðhorfskönnun sem spanni jafnframt 

aðra þjónustuþætti í hverfinu og væntingar íbúa.  Stofnað verði samtarfsteymi um eflingu 

fjölbreyttra íþrótta sem mæti þörfum Breiðhyltinga.  Teymið hefji störf haust 2012 og ljúki 

störfum haust 2014. 

Fyrir liggja áætlanir um þróun verkefna hjá Velferðasviði.  Um er að ræða verkefni er snúa m.a. að 

þjónustu við fatlað fólk og samþættingu heimaþjónustu: 

 Þjónusta við fatlað fólk.  Samkvæmt framtíðarsýn um málefni fatlaðs fólks þá þarf að auka 

notendasamráð og samþætta þjónustu við fyrirliggjandi grenndarþjónustu .  Til stendur að 

endurskoða stjórnun þjónustunnar, leita leiða til að eiga betra samráð við fatlað fólk og auka 

samþættingu við grenndarþjónustu í Breiðholti.  Stofnað verði samstarfsteymi í Breiðholti 

sem þrói þessi atriði og hrindi jafnóðum í framkvæmd umbótum hvað þetta varðar.  Í 

samstarfsteyminu sitji notendur þjónustunnar og  veitendur hennar. Með teyminu starfi 

sérfræðingar eftir þörfum.  Endurskipulagning á stjórnun verði lokið í lok árs 2012 en 

verkefnið verði í gangi allt tilraunaverkefnið. 

 

 Samþætt heimaþjónusta. Haldið verður áfram að samþætta heimahjúkrun við heimaþjónustu 

í Breiðholti.  Stofnað verði innleiðingarteymi fyrir innleiðingu. Ennfremur verði möguleikar á 

frekari samþættingu stuðningsþjónustu inná heimili einnig skoðaðir. Stefnt verði að því að 

flytja stýringu heimahjúkrunar og kvöld- og helgarþjónustu haust 2012 til 

þjónustumiðstöðvar Breiðholts sem beri ábyrgð á að auka samþættingu hennar.  Innleiðingu 

lokið í lok árs 2013. 

Stýrihópurinn leggur til að eftirtöldum verkefnum verði  að auki sinnt: 

 Málefni innflytjenda. Málefni innflytjenda verði gerð að áhersluverkefni. Unnið verði áfram 

að því að tengja innflytjendur enn betur við samfélag sitt með margvíslegum aðgerðum.  

Horft verði til menningar- og frístundastarfs sem og starfs sem unnið er í menntunar og 

atvinnuskyni.  Skoða má hvort að ekki megi efla virkni atvinnulausra með sértækum hætti.  

Ennfremur að vera í samstarfi með þeim sem tengast misjöfnum hópum innflytjenda. 

Á tilraunaverkefninu starfi samráðshópur með fulltrúum borgarstofnanna sem þekki vel til 

þarfa og mála innflytjenda í hverfinu.  Hann leggi fram umbótatillögur til hverfisstjóra og 

stýrihóps. 
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 Foreldrastarf.  Haldið verði áfram að efla foreldrastarf með markvissum hætti.  Til þess verði 

beitt samráði, samstarfi og stuðningi hvort sem um einstaklingsmál eða starf foreldrafélaga 

er að ræða. 

Frá og með hausti 2012 verði komið á samstarfi þjónustumiðstöðvar Breiðholts við 

foreldrafélögin og aðkoma þeirra að málefnum og hagsmunum barna í hverfinu efld. 

 Samþætt þjónusta aldraðra. Skoðaðir verði möguleikar á bættri þjónustu með aðferðum 

samþættingar fyrir aldrað fólk í þörf fyrir þjónustu.  Til stendur að flytja þjónustu við aldraða 

til sveitarfélaga og getur sú vinna þjónað hlutverki undirbúnings með aðkomu allra 

hlutaðeigandi. 

Samhliða undirbúningi á færslu stýringu heimaþjónustu Reykjavíkur til þjónustumiðstöðvar 

Breiðholts verði samþætting á þjónustu við aldraða tekin til skoðunar.  Fari það starf fram frá 

hausti 2012 til loka árs 2013. 

 Blómlegt Breiðholt. Styðja þarf umræðu um styrkleika hverfisins og þann kraft sem býr í 

íbúum þess.  Vinna má markvisst gegn neikvæðri umræðu sem skaðar ímynd hverfisins með 

áherslu á menningu þess og jákvætt starf íbúa. 

Verkefnastjóri tilraunaverkefnisins þjóni upplýsinga- og kynningarhlutverki samhliða öðrum 

störfum.  Lagðar verði fram með einföldum hætti staðreyndir um hverfi með aðgengilegum 

hætti. 

 Atvinnumál.  Efla má uppbyggingu þjónustu og atvinnu í Breiðholti.  Skoða þarf ástand 

þjónustukjarnanna sem sumir eru í niðurníðslu og leggja fram tillögur til úrbóta. 

Samráð verði haft við skipulags- og framkvæmda- og eignasvið um tillögur sem lagðar verða 

fram til úrbóta.  Samráðið fari fram á árinu 2012. 

Til viðbótar þessum verkefnum þá liggur fyrir safn tillagna um verkefni sem hafa verið unnin fyrir 

111 verkefnið og lúta að skipulagi og framkvæmdum í hverfinu.  Verður farið í gegnum þær 

tillögur og leitast við að hrinda sem flestum þeirra í framkvæmd samhliða öðrum verkefnum sem 

stýrihópurinn og hverfisráð leggja til í verkefninu.  Að öðru leyti verður reynt að vinna úr 

verkefnum sem verða til í samráði með íbúum Breiðholts á næstu 3 árum.  Fyrir liggja 

samstarfsmöguleikar við stofnanir ríkisins.  Skoðað verði með heilsugæslustöðvunum, 

hjúkrunarheimili og Fjölbrautaskóla Breiðholts nánara og formlegra samstarf.  Ennfremur verði 

möguleikar til þátttöku í tímabundnum tilraunaverkefnum á sviði lýðræðis og nýsköpunar 

kannaðir.  Við endurskoðun aðgerðaáætlunar verði þau verkefni sett inn 
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Tímaáætlun 
Sett er fram gróf tímaáætlun sem spannar 3 ár og er skipt í hálfs árs einingar.   

 2012 Vor 2012 Haust 2013 Vor 2013 Haust 2014 Vor 2014 Haust 

Stýrihópur       

Verkefnastjóri        

Stefnumörkun       

Endurskoðun 
aðgerðaáætlunar 

      

Samstarf í 
Breiðholti III 

      

Bergin í Breiðholti       

Virknimiðstöð 
fyrir ungt fólk 

      

Tilraunaverkefni 
um vísindi og listir 

      

Samráð um 
íþróttamál 

      

Samþætt 
heimaþjónusta 

      

Grenndarþjónusta 
fyrir fatlað fólk  

      

Samþætting 
þjónustu aldraðra  

      

Þátttaka/þjónusta 
innflytjenda 

      

Kynningarmál       

Foreldstarf stutt       

Atvinnumál       

Samstarf við 
ríkisstofnanir 

      

Önnur verkefni       

Endurmat       
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Stjórnun og skipulag 
Lagt er til að samráð hverfisins verði formgert.  Komið verði á Breiðholtsráði, framkvæmdastjórn 

Breiðholts og samráðsteymi innan hverfa I, II og III.   

Breiðholtsráð 

Í Breiðholtsráði verði öllum hagsmunaaðilum í Breiðholti boðin þátttaka.  Ráðið hittist 2 x á ári og 

fjalli um helstu mál er varða hverfið og hagsmuni íbúa þar.  Út frá því geti svo sprottið 

samstarfsverkefni ef þörf er á. 

Í ráðinu sitji: 

 Fulltrúar borgarstofnanna (þjónustumiðstöðvar, leik- og grunnskóla, félagsstarfs og frístunda, 

hverfisbækistöðva, menningarmiðstöðvar, bókasafns og sundlaugar) 

 Fulltrúar ríkisstofnanna (heilsugæsla, framhaldsskóli og hjúkrunarheimili) 

 Fulltrúar félagasamtaka (þ.á.m. Skátar, Leiknir, ÍR, Þjóðkirkjan) 

 Fulltrúar íbúa (Hverfisráð, Betra Breiðholt, foreldrasamtök, götufélög of aðrir íbúar) 

Framkvæmdastjórn 

Lagt er til að stjórn þjónustu borgarinnar í Breiðholti verði formgerð með stofnun 

framkvæmdastjórnar hverfisins.  Verkefni hennar verði þau mál er varða þær breytingar sem 

fyrirhugaðar eru svo að ná megi markmiðum Borgarráðs eins og fram kemur í framkvæmdakafla hér 

að ofan.  Ennfremur er kveðið á um að farnar verði nýjar leiðir við framkvæmd þjónustunnar í 

hverfinu og mun framkvæmdastjórnin því einnig stuðla að nýsköpun .  Í framkvæmdastjórn verði 

fulltrúi allra borgarstofnanna sem hittist mánaðarlega : 

 Hverfisstjóri  

 Fulltrúi skólastjórnenda (Öldusels-, Selja-, Fella-, Hólabrekku- og Breiðholtsskóli).  Geta 

skólastjórnendur skipt á milli sín setu í framkvæmdastjórn. 

 Fulltrúi leikskólastjórnenda.  Geta leikskólastjórnendur skipt á milli sín setu í 

framkvæmdastjórn 

 Fulltrúi frístunda og félagsstarfs. 

 Fulltrúar menningarstarfs.  Hér er átt við bókasafn og menningarmiðstöð.  

 Forstöðumaður hverfisbækistöðvar. 

 Forstöðumaður sundlaugar.  Forstöðumaður sundlaugar mun að auki vera tengiliður við 

rekstraraðila íþróttastarfs  (ÍR, Leiknir, skíðasvæði, hjólabrettasvæði) 

Samráðsteymi 

Samstarf í einstökum hverfum Breiðholts fari  fram í samráðsteymum sem hittist eftir þörfum.  

Viðfangsefni snúast um sameiginleg verkefni á borð við útikennslu, menningarhátíðir, 111 hverfið ofl. 

Mat 
Leitað verði frá upphafi til utanaðkomandi matsaðila sem fær þannig tækifæri til að fylgjast með 

verkefninu.  Getur jafnframt verið stýrihópi til ráðgjafar um framvindu ef þess er óskað.  Mælt er með 

því að semja við aðila á borð við stofnun stjórnsýslufræða hjá Háskóla Íslands en fyrir liggur 

samkomulag um samstarf við þá stofnun hjá  skrifstofu borgarstjóra. 
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Viðauki I 
Reykjavík, 1. nóvember 2011 
R10060053 
6202 
 
Borgarráð 
 
Tillaga að tilraunaverkefni í Breiðholti 
 
Borgaráð samþykkir að setja á laggirnar tilraunaverkefni í Breiðholti til þriggja ára. Í tilrauninni felst 
að ráða hverfisstjóra/-stýru í Breiðholti sem jafnframt annist framkvæmdastjórn þjónustumiðstöðvar 
Breiðholts. Hverfisstjóranum verði falið að hafa yfirumsjón með samstarfi borgarstofnana í 
Breiðholti og samþættingu einstakra verkefna sem í dag heyra undir skóla- og frístundasvið, ÍTR og 
menningar- og ferðamálasvið auk velferðarsviðs. 
Markmiðið með verkefninu er að þjónusta Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, 
markvissari og samhæfðari, íbúum hverfisins til hagsbóta. 
Jafnframt er lagt til að samstarf sviða og starfseininga borgarinnar í Breiðholti verði formgert og eflt 
með því að skipaður verði stýrihópur þvert á svið undir forystu borgarstjóra. Stýrihópurinn setji 
fram aðgerðaráætlun í hverfinu til þriggja ára og mælanleg markmið um árangur. 
Hverfisstjórinn starfi með stýrihópnum, jafnframt sitji formaður hverfisráðs Breiðholts í stýrihópnum. 
Hverfisstjórinn heyri undir sviðsstjóra Velferðarsviðs í skipuriti en leiði samstarfs- og 
samráðsverkefni í hverfinu þvert á svið borgarinnar. 
 
Helstu verkefni sem framundan eru: 
1.Leiða starfshóp sem leiti leiða til að auka samstarf í efra Breiðholti í skóla- 1. og frístundastarfi, til 
að efla félagslegan jöfnuð, árangur, vellíðan og þátttöku barna og unglinga í frístunda- og 
menningarstarfi sbr. tillögu borgarstjóra sem samþykkt var í borgarráði þann 14. apríl s.l. 
2. Leiða og forma verkefnið Bergin í Breiðholti sem byggir á tillögum starfshóps dags. 11. október 
2010 en verkefnið gengur út á stóraukið samstarf og samþættingu í rekstri 
Menningarmiðstöðvarinnar í Gerðubergi, Frístundamiðstöðvarinnar í Miðbergi, Gerðubergssafns, 
og Félagsstarfsins í Gerðubergi auk þess sem samstarf við félags- og hagsmunasamtök í hverfinu 
verði eflt. 
3. Kanna möguleika á stofnun virknimiðstöðvar fyrir ungt atvinnulaust fólk í Breiðholti með það að 
markmiði að styrkja og efla unga fólkið svo það verði betur í stakk búið til að þyggja vinnu þegar 
hún býðst. 
4. Þróa tilraunaverkefni í Fellaskóla með áherslu á listir og vísindi í samstarfi við sérfræðinga í 
raungreinum og listamenn. 
5. Leiða samráð um íþróttamál í hverfinu. 
Auk afmarkaðra verkefna hafi hverfisstjórinn forystu um nýjar leiðir og lausnir við framkvæmd 
þeirrar þjónustu sem veitt er á þjónustumiðstöðinni, s.s. við framkvæmd fjárhagsaðstoðar, 
sérfræðiþjónustu skóla o.fl. 
 
Ljóst er að umfang verkefna hverfisstjóra er meira og víðtækara en verkefni framkvæmdastjóra 
þjónustumiðstöðvar. Því er lagt til að hluti af fjárheimildum vegna verkefnisins 111 Reykjavík, kr. 10 
mkr. verði fluttar af liðnum 4200 til þjónustumiðstöðvar Breiðholts, m.a. til ráðningar verkefnastjóra. 
Tillögunni verði jafnframt vísað til fjárhagsáætlunargerðar 2012. 
Auglýst verði eftir hverfisstjóra Breiðholtshverfis hið fyrsta. 
 
Greinargerð: 
Um skeið hafa verið miklar umræður um nauðsyn þess að efla og auka enn frekar samstarf 
starfseininga borgarinnar í hverfum og samhæfa betur þjónustu í hverfum þvert á svið borgarinnar til 
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hagsbóta fyrir íbúa. Því er nú lagt til að gerð verði tilraun í Breiðholti og tekið næsta skref í átt til 
frekari hverfavæðingar með það að markmiði að finna leið til að auka sjálfstæði hverfa og efla 
hverfatengda þjónustu og draga af því lærdóm (á tímabilinu). Starfssviði framkvæmdastjóra 
þjónustumiðstöðvar Breiðholts verði breytt með þetta að markmiði og starfsheitinu breytt í 
hverfisstjóra/-stýru Breiðholtshverfis. 
Rúmlega 20.000 íbúar í Reykjavík búa Breiðholti sem er 17,3% af íbúum í Reykjavík. Fjölmörg 
úrlausnarefni eru í hverfinu. Því er lögð áhersla á að þjónusta við íbúa í Breiðholti verði efld með því 
að formgera og efla samstarf sviða og stofnana borgarinnar í hverfinu og þróa nýjar lausnir í 
þjónustu. 
Í hverfi 111 er atvinnuleysi hæst í borginni og vandi íbúa fjölþættari. Sem dæmi má nefna að 
hlutfallslega flestir íbúar í Reykjavík sem treysta á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins sér til framfærslu 
búa í Breiðholti og hlutfallslega flestar tilvísanir frá grunnskólum og leikskólum til sérfræðiþjónustu 
skóla eru í Breiðholti. 
Framkvæmdastjórar þjónustumiðstöðva í hverfum eru nú framkvæmdastjórar hverfisráða. Allt frá 
stofnun þjónustumiðstöðva hafa þeir komið að margvíslegu samstarfi milli sviða og stofnana 
borgarinnar í hverfum. Nú er lagt til að gengið verði skrefi lengra í Breiðholti í tilraunaskyni, í átt til 
frekari hverfavæðingar. Starfsheiti framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðvar Breiðholts verði breytt í 
hverfisstjóra Breiðholtshverfis og hverfisstjóra verði falin formleg ábyrgð á að hafa forystu um slíkt 
samstarf ásamt því að leiða og stýra samstarfs- og samráðsverkefnum í hverfinu þvert á svið 
borgarinnar. Markmiðið með breytingunni er að bæta þjónustu við íbúa í hverfinu og nýta auðlindir 
borgarinnar betur, s.s. húsnæði og starfsfólk. 
Hverfisstjóri verður einnig framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvarinnar og ber þannig ábyrgð á 
framkvæmd þeirrar þjónustu sem veitt er á þjónustumiðstöðinni og á starfseiningum sem undir hana 
heyra. Hann ber ábyrgð á að þjónusta við íbúa í hverfinu sé aðgengileg, markviss, heildstæð og góð í 
samræmi við stefnu borgaryfirvalda og nánari starfslýsingu þar um. 
Fenginn verði óháður aðili til að meta árangur verkefnisins á árinu 2014. 
 
Jón Gnarr 
Borgarstjóri 
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Viðauki II 
Stefnumörkunarlíkan sem notað verði við innleiðingu aðgerðaáætlunar. 
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