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Erindisbréf stýrihóps 

vegna þátttöku Reykjavíkurborgar í verkefni WHO um 

Age Friendly Cities 

Í lok árs 2012 samþykkti velferðarráð Reykjavíkurborgar stefnu í þjónustu við eldri borgara til ársins 

2017. Í stefnunni er lagt til að Reykjavíkurborg sæki um aðild að „Global network of Age Friendly 

Cities“ þ.e. samstarf um Aldursvænar borgir á vegum Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO). Á 

árinu 2013 var unnin aðgerðaáætlun á grundvelli stefnunnar. Í starfsáætlun Velferðarsviðs fyrir árið 

2014 er kveðið á um að koma á stýrihópi ólíkra sviða borgarinnar sem undirbúi þátttöku 

Reykjavíkurborgar í verkefninu Age Friendly Cities, geri verkáætlun og kostnaðarmeti verkefnið.  

Markmið með þátttöku í Aldursvænum borgum er að meta stöðu Reykjavíkurborgar m.t.t. aðgengis 

og umhverfisþátta,  móta stefnu til framtíðar og  framfylgja aðgerðum sem miða að því að gera borgir 

aðgengilegar, aðlaðandi og hentugar fyrir eldri íbúa.  Með þátttöku í Aldursvænum borgum myndi 

Reykjavíkurborg verða betri borg til að búa í fyrir alla íbúa og aldurshópa. Leggja skal áherslu á 

samstarf og þátttöku eldri borgara í uppbyggingu verkefnisins.  

Þau atriði sem sérstaklega eru skoðuð með tilliti til að gera borgir aldursvænar skiptast í eftirfarandi 

átta flokka. 

1. Útisvæði og byggingar 

2. Samgöngur 

3. Húsnæði 

4. Félagsleg þátttaka 

5. Virðing og samfélagsþátttaka 

6. Menntun 

7. Fjarskipti og upplýsingar 

8. Samfélags– og heilbrigðisþjónusta 

 

Ábyrgðarmaður: 

Ellý A Þorsteinsdóttir skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra Velferðarsviðs. 
 

Stýrihópur: 

 Ellý A Þorsteinsdóttir skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra Velferðarsviðs sem jafnframt er hópsstjóri. 
 Birna Sigurðardóttir deildarstjóri á skrifstofu sviðsstjóra Velferðarsviðs sem jafnframt er starfsmaður 

hópsins. 
 Óskar D. Ólafsson hverfisstjóri í Breiðholti skipaður sem fulltrúi framkvæmdastjóra þjónustumiðstöðva 

Velferðarsviðs.  
 Sigrún Ingvarsdóttir deildarstjóri í þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis. Skipuð sem fulltrúi 

þjónustumiðstöðva og vegna sérþekkingar í málaflokki eldri borgara.  
 Elfa Björk Ellertsdóttir upplýsingafulltrúi á Upplýsinga- og vefdeild. 
 Þorkell Heiðarsson verkefnastjóri á Íþrótta og tómstundasviði skipaður sem fulltrúi ÍTR.   
 Hrólfur Jónsson skrifstofustjóri og María Níelsdóttir á Skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar skipuð sem 

fulltrúar SEA.  
 Tómas Ingi Adolfsson Mannréttindaskrifstofu  skipaður sem fulltrúi MAN.  
 Einar Ólafsson deildarbókavörður á Menningar og ferðamálasviði skipaður sem fulltrúi MOF. Einar 

hætti í starfshópnum 31. okt. 2016 og í hans stað kom Erla Kristín Jónasdóttir safnstjóri. 
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 Nikulás Úlfar Másson skrifstofustjóri Umhverfis- og skipulagssvið skipaður sem fulltrúi USK. Nikulás 
hætti í starfshópnum 1.okt. 2015 og í hans stað kom Hildur Gunnlaugsdóttir verkefnisstjóri sem 
starfaði með hópnum til 25. okt. 2016. Í hennar stað kom Guðlaug Erna Jónsdóttir verkefnastjóri. 

 Guðrún Ágústsdóttir formaður öldungaráðs Reykjavíkurborgar. 
 

Verkefni stýrihóps 

Áfangi I 

Undirbúningur umsóknar og umsókn um þátttöku í verkefni WHO um aldursvænar borgir: 

 Undirbúa umsókn um aðild að Age friendly cities verkefni WHO.  
 Kortleggja helstu aðgerðir sem Reykjavíkurborg þarf að framkvæma til að geta sótt um aðild að 

aldursvænum borgum hjá WHO. 
 Kostnaðarmeta aðgerðir. 
 Sækja um aðild. 

 

Áfangi II  

Skipulagning framkvæmdar verkefnisins 1-2 ár. 

 Tryggja þátttöku eldra fólks í skipulagningu framkvæmdar verkefnisins. 
 Mat á stöðu borgarinnar m.t.t. aldursvænnar borgar (sbr. Checklist of Essential Features og Age-

friendly Cities). 
 Gera aðgerðaáætlun. 
 Setja fram mælikvarða á árangur 

 

Áfangi III 

Innleiðing verkefnisins í Reykjavíkurborg 3-5 ár. 

 Framfylgja aðgerðaáætlun 
 Fylgjast með mælikvörðum 

 

Samráðsaðilar: 

Félag eldri borgara í Reykjavík 

Samtök aldraðra 

Notendaráð félagsmiðstöðva Reykjavíkurborgar 

3U Farsæl öldrun 

Aðrir þeir sem hópurinn telur þörf á á hverjum tíma 

 

Til ráðgjafar: 

Skóla og frístundasvið Reykjavíkurborgar 

Ketill Sigurðsson fjármálaráðgjafi á fjármálaskrifstofu Velferðarsviðs. 
Sigurveig H. Sigurðardóttir félagsráðgjafi og dósent við Félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands 

Hverfisráð í hverfum borgarinnar 

Aðrir þeir sem hópurinn telur þörf á á hverjum tíma 

 

Vinna stýrihópsins skal vera skv. vinnureglum og skipulagi fyrir störf stýrihópa á Velferðarsviði, sjá 

meðfylgjandi. Hópstjóri ber ábyrgð á að kalla hópinn saman, sjá til þess að verkefnið sé framkvæmt 

og að fundargerðir séu skráðar í GoPro. Hópurinn skal skila tillögu að umsókn um aðild til 

ábyrgðarmanns eigi síðar en 1. febrúar 2015.  

Reykjavík, 2. desember 2014 

 
 

Ellý A Þorsteinsdóttir 
Skrifstofustjóri skrifstofu sviðsstjóra 
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Vinnureglur og skipulag fyrir sto rf starfsho pa, 
sty riho pa og vinnuho pa a  Velferðarsviði 
ju ní  2014 

Skilgreiningar:  

Form hópa: 

 Stýrihópar eru skipaðir um breytingaverkefni sem þarfnast mikil utanumhalds, eftirfylgdar 

og umræðu. Stýrihópar eru almennt skipaðir með erindisbréfi.  Í stýrihópum sitja á 

stundum auk starfsmanna Velferðarsviðs, kjörnir fulltrúar og/eða fulltrúar 

hagsmunasamtaka.   

 Starfshópur er skipaður með erindisbréfi eða verkefnalýsingu. Verkefni starfshópa eru 

skilgreind í bréfi ásamt þátttakendum og hópstjóra. Starfshópur getur verið undirhópur 

stýrihóps. 

 Vinnuhópar eru oft settir af stað vegna vinnslu verkefna á Velferðarsviði en þeir þurfa 

ekki að hafa erindisbréf, nema það sé talið æskilegt svo sem til að skýra meginefni þeirra 

eða af öðrum ástæðum.  

Skipulag hópa: 

Ábyrgðarmaður  

 Gerir erindisbréf hópsins. 

 Við val á þátttakendum skal hafa samband við næsta yfirmann viðkomandi starfsmanns 

sem metur svigrúm til að sina þátttöku í starfshópi m.t.t. verkefnastöðu viðkomandi. 

 Ber ábyrgð á vinnu starfshóps, fær áfangaupplýsingar eftir þörfum og afhenta  lokaafurð 

hóps.  

 Fær upplýsingar um stöðu verkefnisins á hverjum tíma frá hópstjóra sem jafnframt 

tilkynnir ábyrgðarmanni ef stefnir í að hópur nái ekki að halda tímamörk skv. 

erindisbréfi/verkefnalýsingu.  

 Er ráðgefandi við hópsstjóra eftir þörfum og getur kallað eftir upplýsingum um framvindu 

starfs hópsins. 

 Ber ábyrgð á dreifingu og kynningu á lokaafurð hópsins.  S.s. að kynna öðrum 

stjórnendum/yfirstjórn sviðs niðurstöður/tillögur hóps og upplýsa í framhaldinu hópstjóra 

um þann farveg eða ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli vinnu hópsins.  

 

Hópstjórar: 
 Vinna hóps skal leidd af hópstjóra sem ber á henni ábyrgð.  
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 Hlutverki hópstjóra er að er að vera stjórnandi í starfi hópsins og að leiða saman 

þátttakendur. Hópstjóri dregur saman það sem fram kemur meðal þátttakenda. 

 Ákveða dagskrá, stýra fundum, sjá til þess að fundargerðir séu ritaðar og verkáætlun 

gerð, útdeila verkefnum milli funda, og stýra gerð lokaafurðar hópsins. 

 Bera ábyrgð á tímamörkum hópsins skv. erindisbréfi og að lokaafurð sé skilað á tilsettum 

tíma. Ef fyrirsjáanlegt er að tímamörk haldast ekki skal hópstjóri gera ábyrgðarmanni 

grein fyrir því og leggja fram nýja tímaáætlun. 

 Hópstjóri ber ábyrgð á að lokaafurð sé skilað til ábyrgðarmanns en eftir það ber 

ábyrgðarmaður ábyrgð á dreifingu og kynningu á niðurstöðu hópsins. 

 Komi til ágreinings innan hópsins skera hópstjórar úr þeim ágreiningi. 

 Hópstjóri kynnir hópnum lokaafurð vinnunnar t.d. skýrslu áður en formlegu starfi hópsins 

lýkur. 

Þátttakendur 
 Þátttakendur í starfshópi taka þátt í starfi hópsins og eru ábyrgir fyrir niðurstöðu hópsins. 

o Vinna með hópstjóra að því að starfshópurinn ljúki vinnu sinni á tilskyldum tíma 

og samkvæmt erindisbréfi eða ákvörðun ábyrgðarmanns og fylgja verkstjórn hans 

í þeirri vinnu.  

o Bera ábyrgð á að taka virkan þátt í fundum, koma vel undirbúnir til funda og að 

sinna verkefnum á milli funda sé þess óskað.  

 Þátttakendur geta verið tilkallaðir vegna sérfræðiþekkingar sinnar, færni eða hæfni í 

einstökum verkefnum eða málum eða vegna tengingar sinnar við ákveðnar starfsstéttir, 

starfsstöðvar, verkefni eða mál og er í erindisbréfi eða verkefnalýsingu tilgreint hlutverk 

þátttakenda m.t.t. þess. Þátttakendur þurfa að gera greinarmun á því hvort þeir eru 

skipaðir sem:  

a) einstaklingar t.d. vegna sérfræðiþekkingar sinnar, starfshlutverks eða 

starfsreynslu. Þá starfa þeir sjálfstætt í hópnum. 

b) fulltrúar þ.e. starfsstéttar, starfsstöðvar, Velferðarsviðs eða 

Reykjavíkurborgar.  Þá ber þeim að taka tilliti til sjónarmiða þeirra sem 

þeir hafa umboð frá eða teljast fulltrúar fyrir.   

 Þátttakendur sem tilnefndir eru sem fulltrúar inn í hópa bera ábyrgð á að halda baklandi 

sínu upplýstu um gang mála í hópi, að ræða álitamál sem upp geta komið í starfshópnum 

við það bakland og að bera einstök atriði í skýrslum og niðurstöðum undir sitt bakland. 

Bakland getur t.d. verið yfirmaður, samstarfsmenn eða hópur sérfræðinga í málaflokki.  

Hlutverk þátttakanda er skilgreint í erindisbréfi/verkefnalýsingu.  

Starfsmaður stýrihópa, starfshópa, vinnuhópa 

 Ritar m.a. fundargerðir, sendir út dagskrár og fundarboð í umboði formanns/hópstjóra, 

aflar gagna, heldur utan um gögn starfshóps og ritar skýrsludrög.  

 Getur einnig  verið skipaður í hóp vegna sérfræðiþekkingar á verkefnum hópsins og 

kemur þá að vinnu starfshópsins einnig með hlutverk sem þátttakandi.  

 Starfsmaður hóps hefur ávallt tillögu- og umræðurétt. 

 Sinnir verkefnum sem tengjast verkefni hóps og hópstjóri felur honum. 

Ráðgjafar  
 Eru kallaðir að vinnu hópsins telji hópurinn þörf á, sem ráðgjafar en taka ekki virkan þátt í 

öllu starfi hans.  
 Geta verið kallaðir inn á einstaka fundi eða verið beðnir um ráðgjöf, álit, upplýsingar, 

túlkun eða yfirlestur á skýrslum eða hluta þeirra. 
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 Eru tilkallaðir vegna sérfræðiþekkingar sinnar, færni eða hæfni í einstökum verkefnum 

eða ábyrgðar í sínu starfi.  

 Skulu fá afrit af erindisbréfi/verkefnalýsingu.  

 

Vinnulag starfshópa, stýrihópa og vinnuhópa. 

Fyrsti fundur starfshóps:  

 Á fyrsta fundi starfshóps er að öllu jöfnu a.m.k.  farið yfir erindisbréf/verkefnalýsingu 

hópsins og starfsreglur þessar, gerð verkáætlun og verkaskipting ásamt skipulagningu á 

fundatíma hópsins.  

 

Fundarboðun:  

 Boða skal formlega til funda starfshópa. Gert er ráð fyrir að fundir séu boðaðir á tíma 

þegar flestir þátttakendur eiga að geta mætt.  

 Halda skal fundi þó að einstakir þátttakendur geti ekki mætt, en ef meira en helmingur 

boðar forföll þarf almennt að finna nýjan fundartíma, nema sérstaklega sé rætt um annað 

á fyrsta fundi.  

 Gert er ráð fyrir að fundartími sé að öllu jöfnu 45 mín-1,5 klst. 

Dagskrá: 

 Gera skal dagskrá fyrir fundi starfshópa  

 Að öllu jöfnu skal dagskrá fundar fylgja fundarboði. 

Fundargerðir:  

 Rita skal fundargerðir allra funda. Gert er ráð fyrir að fundargerðir séu lýsandi fyrir 

verkefni funda, umræður á fundi og ákvarðanatöku. Þá er gert ráð fyrir  að starfshópur 

ákveði í sameiningu hversu ítarlegar fundargerðir skuli vera.  

 Óski þátttakendur eftir því að ákveðin skoðun sé færð til bókar í fundargerð er það gert.  

 Fundargerðum er dreift til þátttakenda í hópnum og eftir atvikum til annarra. Skal slíkt 

ávallt gert í samráði við hópstjóra.  

 Fundargerðir skulu unnar í þar til gerðu skapalóni og færðar í skjalastjórnunarkerfi á 

vinnustað hópstjóra.  

Framvinda verkefna:  

 Starfshópur gerir tímaáætlun og áætlun um ferli vegna vinnu starfshópsins. Hópurinn 

getur nýtt sér þar til gerð skapalón vegna þessa.  

 

Gögn starfshópa:  

 Starfshópur kemur sér saman um hvernig vinnugögn á starfstíma hópsins eru vistuð og 

þeim dreift. 

 Að loknum störfum starfshóps er lokaskýrsla vistuð í skjalastjórnunarkerfinu Go Pro ásamt 

fundargerðum og öðrum gögnum sem tilgreind eru sem fylgiskjöl.  
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Lokaafurð:  

 Lokaafurð er skýrsla eða vinnuskjal skv. fyrirmælum í erindisbréfi/verkefnalýsingu. Skv. 

upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar skal auðkenna með merki borgarinnar allar 

útgáfur, auglýsingar og annað efni sem er gefið út af stofnunum og fyrirtækjum 

borgarinnar. 

o Gera skal ráð fyrir að lokaafurð í formi skýrslu geti farið í opinbera birtingu og 

umræðu. 

o Lokaafurð í formi vinnuskjals er ætluð til áframhaldandi vinnu eða skoðunar 

varðandi viðkomandi málefni. Tilgreina skal sérstaklega ef um vinnuskjal er að 

ræða.  

 Hópstjóri ber ábyrgð á að lokaafurð sé skilað skv. tímaáætlun í 

erindisbréfi/verkefnalýsingu. 

 Ekki er gert ráð fyrir að skýrsla sé lengri en 5-10 blaðsíður auk fylgigagna og að  að 

vinnuskjal sé ekki lengra en 3-5 bls. að lengd. Skýrslum er skilað í þar til gerðu skapalóni 

á tölvutæku formi. 

 Lokaafurð hóps getur einnig verið í formi kynningar á starfi og niðurstöðum hópsins og 

kemur þá í stað eða til viðbótar við skýrslu eða vinnuskjals. Kynningum er skilað í 

tölvutæku formi. 

 Í lokaafurð komi fram niðurstöður starfshóps, oft í formi tillagna um framkvæmdir eða 

næstu skref.   

 Allir meðlimir í hópi skulu fá tækifæri til að lesa yfir lokaafurð og er almennt gert ráð fyrir 

að þátttakendur í starfshópi geti orðið sammála um lokaafurð. Hópstjóri hefur 

ritstjórnarvald og síðasta orðið um útlit og innihald lokaafurðar.  

 Óski þátttakendur þess getur bókun um sérálit fylgt skýrslu. Ekki er gert ráð fyrir að slíkt 

sérálit sé lengra en ½ bls. 

 Ábyrgðarmaður ber ábyrgð á dreifingu og kynningu á lokaafurð hópsins. 

 Starfsmaður Velferðarsviðs sem skipaður er í starfshóp utan sviðs skal í samráði við sína 

yfirmenn/hlutaðeigandi stjórnanda tryggja sér ákv. bakland þannig að áherslur sviðsins 

séu skýrar í vinnu hópsins.  Starfsmaðurinn skal jafnframt upplýsa yfirmann/hlutaðeigandi 

stjórnanda þegar vinnu hópsins er lokið. 

 
Samskiptareglur og vinnulag í starfshópum, stýrihópum og vinnuhópum:  

 Umræður og samstarf í starfshópi skulu vera faglegar og málefnalegar og mótast af 

virðingu gagnvart ólíkum hlutverkum, þekkingu og skoðunum þátttakenda.  

 Meðlimir starfshóps hafi í huga að skoðanir og sjónarmið allra komi fram og að enginn 

einn einoki umræður.  

 Komi til ágreinings leitast hópstjóri við að leysa úr þeim ágreiningi, en hefur lokaorð ef 

skera þarf úr um ágreining.  

 Gert er ráð fyrir að í umræðum og vinnu hópsins sé unnið að skilgreindum verkefnum 

hans. Komi önnur mál upp má óska eftir því að þeirra sé getið í fundargerð og getur 

hópurinn ákveðið að koma slíkum atriðum á framfæri í lok verkefnis. Ekki er gert ráð fyrir 

að slík önnur mál taki verulegan hluta af fundartíma hópsins.   

 Gert er ráð fyrir vinnuframlagi allra meðlima hópsins vegna verkefna hans svo sem lestri 

tölvupósta, gagna, vinnu milli funda, upplýsingaöflun og öðru sem hópstjóri ákveður.  

 Gert er ráð fyrir að þátttakendur mæti á réttum tíma og sitji fundi án þess að sinna 

öðrum verkefnum svo sem í síma nema brýna nauðsyn beri til.  
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 Gert er ráð fyrir að fundir hefjist stundvíslega og ekki gert ráð fyrir að bíða þurfi eftir 

þátttakendum svo að fundur geti hafist. 

 

 

 

 

 

Fylgiskjöl:  

Sniðskjöl fyrir fundargerð, lokaafurð og tímaáætlun. 
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      Málsnúmer  

 

Fundargerð 

 

Hópur: 

Efni: 

Viðstaddir: 

Fjarverandi: 

Fundardagur: 

Tími: 

Fundarstaður: 
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Sniðskjöl - Lokaafurð 

Á innri vef Reykjavikurborgar http://innri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-72 er að finna 

nokkrar forsíður í wordformi sem frjálst er að nota fyrir skýrslur, greinargerðir eða annað efni á 

vegum Reykjavíkurborgar. Hægt er að skipta um myndir og breyta texta. nokkrar forsíður í 

wordformi sem frjálst er að nota fyrir skýrslur, greinargerðir eða annað efni á vegum 

Reykjavíkurborgar. Hægt er að skipta um myndir og breyta texta.  

Skv. upplýsingastefnu Reykjavíkurborgar þá skal auðkenna með merki borgarinnar allar útgáfur, 
auglýsingar og annað efni sem er gefið út af stofnunum og fyrirtækjum borgarinnar. 

Á sömu slóð er að finna glæruútlit sem stofnunum borgarinnar er frjálst að nota að vild. 

 

http://innri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-72
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Dæmi um tímaáætlun fyrir vinnu í starfshópum, stýrihópum og vinnuhópum 

Tímaáætlun fyrir xxxx verkefni 
        

 
m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 

 VP1.0 Forkönnun 
 

          verk 1.1xxxxxxxxxx   
            verk 1.2xxxxxxxxxx     

           verk 1.3xxxxxxxxxx 
 

  
           

              VP2.0 Skipulagning 
 

 

         verk 2.1xxxxxxxxxx 
 

  
           verk 2.2xxxxxxxxxx 

 
  

           verk 2.3xxxxxxxxxx 
  

 

         

              VP3.0 Framkvæmd 
             verk 3.1xxxxxxxxxxx 
   

      
       verk 3.2xxxxxxxxxxx 

     
      

     verk 3.3xxxxxxxxxxx 
       

        

 

              VP4.0 Upplýsingamiðlun 
 

 verk 4.1xxxxxxxxxxx   

           verk 4.2xxxxxxxxxxx 
 

  
           verk 4.3xxxxxxxxxxx 

  
                    

 

              VP5.0 Stjórnun 
 

 verk 5.1xxxxxxxxxxx   
            verk 5.2xxxxxxxxxxx     

           verk 5.3xxxxxxxxxxx                       

 


