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Breiðholtsverkefnið 
 

Borgaryfirvöld ýttu úr vör tilraunarverkefni í Breiðholti í ársbyrjun 2012. Í febrúar það ár var Óskar 
Dýrmundur Ólafsson ráðinn hverfisstjóri Breiðholts til að leiða verkefnið. Áætlað er að 
tilraunaverkefnið spanni þrjú ár. Verkefnið felur sér metnaðarfull markmið sem lúta að því að 
þjónusta Reykjavíkurborgar í hverfinu verði heildstæðari, markvissari og samhæfðari, íbúum 
hverfisins til hagsbóta. Verkefninu er jafnframt ætlað að nýta auðlindir borgarinnar betur, s.s. húsnæði 
og starfsfólk.  
 
Stýrihópur verkefnisins starfar þvert á svið Reykjavíkurborgar undir forystu borgarstjóra í því skyni 
að efla samstarf sviða og starfseininga borgarinnar í tengslum við verkefnið.  Í stýrihópi sitja 
sviðsstjórar Íþrótta- og tómstundasviðs, Menningar- og ferðamálasviðs, Skóla og frístundasviðs, 
Umhverfis-og skipulagssviðs og Velferðasviðs. Í stýrihópi sitja einnig fulltrúar hverfisráðs Breiðholts. 
Þverfaglegt samstarf hefur auk þess verið formgert með skipan framkvæmdarstjórnar 
Breiðholtsverkefnisins. Í  framkvæmdarstjórn sitja fulltrúar stjórnenda starfsstaða á vegum 
borgarinnar í hverfinu. Verkefnið er í eðli sínu samstarfsverkefni borgarstofnana í hverfinu.  
Þverfaglegt samstarf borgarstofnana er grundvöllur þess að verkefnið nái tilætluðum árangri. 
 
Hverfisstjóri Breiðholts gegnir jafnframt stöðu framkvæmdastjóra Þjónustumiðstöðvar Breiðholts.  

 
 

 

Stefna og starfsáætlun 
 

Víðtækt samráð var haft við samstarfsaðila Breiðholtsverkefnisins við gerð þessarar stefnu- og 
starfsáætlunar. Nefna má samráð við stýrihóp verkefnisins, framkvæmdastjórn verkefnisins, 
starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, hverfisráð og íbúa á Breiðholtsþingi.  
 
Sú stefna og starfsáætlunin sem hér er sett fram gildir jafnt fyrir Þjónustumiðstöðina sem 
Breiðholtsverkefnið enda gegnir Þjónustumiðstöð Breiðholts lykilhlutverki við framkvæmd 
tilraunaverkefnisins. Í starfsáætluninni eru tilteknir ábyrgðaraðilar verkefna en gera má ráð fyrir að 
framkvæmd margra verkefna verði útdeilt til viðkomandi aðila innan hverfisins.  
 
Samstarf verður haft við svið Reykjavíkurborgar og starfsstaði um að árangursmeta verkefni sem fram 
koma í starfsáætluninni. Heildarmat á árangri Breiðholtsverkefnisins verður unnið í samstarfi við 
stofnun stjórnsýslufræða Háskóla Íslands.  
 
Starfsáætlunin felur í sér áhersluatriði árin 2013 og 2014. Þó má gera ráð fyrir að hún þróist því upp 
kunna að koma ný verkefni og áherslur enda er aðlögun og umbætur í samræmi við breyttar þarfir 
íbúa grunnforsenda verkefnisins. 
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Framtíðarsýn 
 

 

Í Breiðholti ríki vellíðan og jákvæðni meðal íbúa sem búa við félagslegan jöfnuð og taka virkan þátt í 

samfélaginu.  

 

Umhverfi Breiðholts leiði af sér sjálfbæra þróun sem felur í sér uppbyggingu innan hverfis svo að til 

staðar sé möguleiki á að sækja þjónustu og vinnu í heimabyggð.  

 

 

 

Hlutverk 
 

 
Að leiða samstarf og tryggja samhæfingu borgarstofnana í Breiðholti á sviði velferðar, menningar, 
menntunar, umhverfis, frístunda, íþrótta og lýðheilsu. Heildstæð þjónusta borgarinnar verði íbúum 
hverfisins til hagsbóta.   
 
 

 

Einkunnarorð 

 

Valdefling (e. empowerment) 

Hugtakið valdefling vísar til þess að fólk tekur stjórn á eigin lífi og auðgar og bætir líf sitt. Í því felst að 

efla hæfni sína, öðlast aukna þekkingu, þroska og skilning á umhverfi sínu og leggja rækt við 

samfélagið. Mikilvægt er að skapa aðstæður og umhverfi  til þess að styrkja valdeflingu með aðgangi 

að þekkingu og upplýsingum og að til staðar sé vettvangur og farvegur fyrir fólk til að hafa áhrif. 

Valdefling eykur lífsgæði fólks, hver og einn hefur jafnt getu til að gefa sem þiggja. Hugtakið valdefling 

er nátengt hugtökunum notendasamráð og lýðræði.   

 

Samþætting (e. mainstreaming) 

Samstarf þarfnast samhæfingar sem felur í sér samþættingu.  Við samþættingu eru mismunandi þættir 

fléttaðir saman til að auka við og bæta samstarfið, þannig skapast sterkari heild. Forsenda þess að ná 

fram samþættingu innan Reykjavíkurborgar er að beita faglegu samstarfi þvert á stofnanir og svið. 

Samþætting miðar að því að auka heildstæða nálgun ólíkra aðila sem tengjast lífi einstaklinga og auka 

þannig lífsgæði.  Hugtakið samþætting tengist hugtökunum þjónustu og skilvirkni.  

 

Framþróun (e. development) 

Mikilvægt er að þjónustuaðilar geti mætt ólíkum þörfum einstaklinga. Þarfir breytast eftir því hvar 

fólk er statt í lífinu og í takt við síbreytilegt samfélag. Einnig eru þarfir hvers og eins ólíkar. Með því að 

stuðla að þjónustumenningu sem er opin fyrir nýjum leiðum þá skapast jákvætt og skapandi umhverfi 

fyrir framþróun. Einkunnarorðið tengist hér nýsköpun og framförum.  
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Stefnukort 
 

 
Íbúar og umhverfi:   
 

 Þjónustan mætir þörfum íbúa 
 Virk þátttaka íbúa 
 Skipulag hverfisins stuðlar að umhverfisvænu og sjálfbæru samfélagi 
 Fjölbreytt mannlíf og jákvæð menning 

 
 

 
Verklag:  
 

 Skilvirkni, snerpa og sveigjanleiki 
 Upplýsingaflæði og skýrir verkferlar stuðla að samhæfingu 
 Heiltæk forysta, samþætt þjónusta og þverfaglegt samstarf milli stofnana og starfsstaða 
 Notendasamráð 

 
 

 
Auðlindir og mannauður:  
 

 Traust milli samstarfsaðila  
 Þekking fagfólks  
 Samstarf innan hverfisins 
 Hagkvæm nýting húsnæðis og fjármuna 
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Starfsáætlun 
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   Stefnuþáttur 

 
Markmið Leið  Mælikvarði Ábyrgð 

Þjónustan mætir 
þörfum íbúa 

 

Stuðningur við 
foreldra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Stuðningsþjónusta efld inn á heimili 
fólks til að styðja og styrkja fjölskyldur 
sem eiga við vanda að stríða. 
 

-HSQ árangursmat. Deildarstjórar 
Þjónustu-
miðstöðvar 
Breiðholts, ÞB 
 

-Uppeldisnámskeið í boði fyrir 
foreldra sem eru innflytjendur. 
 

-Viðhorfskönnun til 
þátttakenda. 
 

Deildarstjórar 
ÞB  

-Foreldrafærninámskeið PMT fyrir 
foreldra barna með 
hegðunarerfiðleika.  

-Viðhorfskönnun til 
þátttakenda. 

Deildarstjórar 
ÞB  

- Unnið verði að verkefninu Blíð 
byrjun, stuðningur við fjölskyldur 
ungra barna. 
 

-Mat á framkvæmd. Hverfisstjóri 
 

Bætt lýðheilsa 
íbúa. 

-Lýðheilsuátak í samstarfi við 
leikskóla, skóla, félagsmiðstöðvar, 
íþróttafélög, heilsugæslu og 
Landlækni. 
 

-Þróun heilsufars. 
 

Hverfisstjóri 
 

Skimun meðal notenda 
velferðarþjónustu: 
-Áföll 
-Fíknivandi 
-Kvíði og þunglyndi. 

-Fjöldi skimana. 
 

Deildarstjórar 
ÞB  

-Uppbygging á íþróttaaðstöðu, m.a. 
jaðarsporti (aðstaða fyrir hjólabretti) 
og skíðabrekku. 
 

-Mat á framkvæmd. Hverfisstjóri 
 

Vellíðan barna. 
 
 
 
 

-Forvarnir: Forvarnarstefna og 
verkferlar f. Breiðholt verði gefin út. 
Samstarf ÞB, skóla og Barnaverndar. 

-Könnun R&G. 
-Skólapúlsinn. 
 

Hverfisstjóri 

-Sérstök áhersla á viðbrögð við 
vímuefnavanda barna/ungmenna án 
biðtíma. 
 

-Mat á framkvæmd. 
 
 
 

Deildarstjórar 
ÞB  

-Sjálfsstyrking: Samstarfsverkefni ÞB, 
FB og Miðbergs. 
 

-Viðhorfskönnun til 
þátttakenda. 

Deildarstjórar 
ÞB  

-Sértæk þjálfun og málörvun í íslensku 
fyrir börn sem eru ekki með íslensku 
sem fyrsta mál. 

-Mat leik- og 
grunnskólakennara  
á framförum 
nemenda. 

Deildarstjórar 
ÞB  
 

- Námskeið fyrir starfsfólk leik- og 
grunnskóla og frístundamiðstöðvar 
um hvernig vinna megi með börn með 
kvíða og tilfinningavanda. 
 

-Viðhorfskönnun til 
þátttakenda. 

Deildarstjórar 
ÞB  
 

Vellíðan fatlaðs 
fólks. 

Þróun liðveislu og frekari liðveislu á 
vegum ÞB. 
 

-Mat á framkvæmd. Deildarstjórar 
ÞB  
 

Bætt aðgengi fatlaðs fólks að þjónustu 
og upplýsingum á vegum ÞB. 
 

-Mat á framkvæmd. Deildarstjórar 
ÞB  
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Markmið Leið  Mælikvarði Ábyrgð 

Virk þátttaka 
íbúa 
 

Framlag hvers og 
eins  skiptir máli 
í samfélaginu. 
 
 
 
 

-Aðgengi íbúa og félagssamtaka að 
húsnæði Reykjavikurborgar til 
samfélagsstarfs.  
-Breiðholtsþing, opinn vettvangur fyrir 
íbúa til að hafa áhrif. 
-Stuðningur við foreldrasamstarf. 
 

-Mat á framkvæmd. 
-Þátttaka á 
Breiðholtsþingi. 
 

Hverfisstjóri 

Innflytjendur 
nýti þjónustu 
borgarinnar. 
 
 
 

-Stuðningur við íslenskukennslu fyrir 
foreldra leik- og grunnskólabarna. 
-Stuðningur við að koma upp aðstöðu í 
Iðjubergi. 
-Tengslanet og upplýsingamiðlun. 
 

-Mat á framkvæmd. 
-Nýting húsnæðis í 
Iðjubergi. 

Hverfisstjóri 
 

Fjölga ungu fólki 
til virkrar 
þátttöku í 
samfélaginu. 
 

-Einstaklingsmiðaður stuðningur á 
vegum ÞB efldur með virkniráðgjöf við 
unga atvinnuleitendur. 
-Aðferðir „Mindlab“ nýttar við að 
endurskoða þjónustu. 
 

-Tölur um 
atvinnuleysi ungs 
fólks og 
fjárhagsaðstoð. 

Deildarstjórar 
ÞB  
 

Aukin þátttaka   
barna og 
unglinga í 
skipulögðu 
frístunda- og 
menningarstarfi. 

-Kynning á frístundakortinu og 
Rafrænni Reykjavík.  
-  Efla kynningu á ákvæðum reglna 
fjárhagsaðstoðar Reykjavikurborgar 
sem lúta að skipulögðu frístundastarfi 
barna og unglinga. 
-Kynningatorg í samstarfi við félög á 
vettvangi frítímans. 
-Skipulag íþróttastarfs eftir skóla m.t.t. 
öryggis og aðgengis, ath. staðsetning, 
gæsla, frístundastrætó. 
-Stutt við iðkun íþrótta og listgreina. 
-Margmiðlunarver í Undirheimum. 
-Tímabundin menningartengd 
sérverkefni. 
 

-Mæling á notkun á 
frístundakortinu. 
-Nýting 16. gr. a   
(reglur um 
fjárhagsaðstoð 
Reykjavíkurborgar). 
-Fjöldi leik-
grunnskóla og 
frístundamiðstöðvar 
sem hafa 
menningarfánann. 
 

Hverfisstjóri 

Skipulag 
hverfisins 
stuðlar að 
umhverfisvænu 
og sjálfbæru 
samfélagi 
 
 

Sjálfbær þróun.  
 
 
 
 

-Auka athafnastarfsemi m.a. með því 
að breyta notkun húsnæðis. 
-Stuðla að líflegri svæðum í hverfinu. 
-Þátttaka í hverfisskipulagi. 

-Mat á framkvæmd. 
 
 

Hverfisstjóri 
 

Breiðholtið sé 
umhverfisvænt. 
 
 
 
 

-Fræðsla fyrir íbúa um endurvinnslu.  
-Breiðholtsbúar noti umhverfisvænan 
ferðamáta. 
-Upphituð og yfirbyggð hjólastæði í 
hverfinu. 
-Græn skref í Reykjavík, starfsstaðir 
borgarinnar í Breiðholti verði allir 
grænir. 
-Aukin samvinna við íbúa og listamenn 
til að vinna gegn veggjakroti.  
 

-Hlutfall 
Breiðholtsbúa sem 
er með græna 
tunnu. 
-Fjöldi sem tekur 
strætó. 
-Fjöldi sem hjólar. 

Hverfisstjóri 

Umhverfisvernd 
sé samþætt inn í 
starf þeirra aðila 
sem vinna með 
börnum og 
unglingum.  
 
 
 

- Útinámsfræðsla fyrir starfsfólk sem 
vinnur með börnum og unglingum. 
- Græn skref í Reykjavík, starfsstaðir 
borgarinnar í Breiðholti verði allir 
grænir. 

-Fjöldi skóla og 
leikskóla sem er 
með grænfánann. 
-Fjöldi skóla og 
leikskóla sem er 
með útinám. 

Hverfisstjóri 
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Fjölbreytt 
mannlíf og 
jákvæð menning 
 

Jákvæð menning. -Götumarkaður. 
-Karnival. 
-Sumardagurinn fyrsti. 
-Breiðholtsdagar 
-Breiðholtsþing. 
-Þróun útisvæðis fyrir samkomur með 
áherslu á þarfir ungs fólks. 
-Undirheimar nýttir fyrir 
ungmennastarf í samstarfi við ÍR. 
 
 

-Mat á framkvæmd. Hverfisstjóri 

Vellíðan og 
öryggi 

-Aukin þátttaka íbúa í nágrannavörslu. 
-Samstarf við lögreglu um aukinn 
sýnileika í hverfinu.  

-Fjöldi gatna með 
nágrannvörslu. 

Hverfisstjóri 
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 Skilvirkni 

snerpa og 
sveigjanleiki 
 

Brugðist er við 
beiðnum íbúa 
eftir þjónustu 
eins fljótt og 
kostur er. 
 

-Verklag endurskoðað varðandi  
biðtíma eftir þjónustu ÞB. 
 

-Biðtími eftir 
þjónustu. 

Deildarstjórar 
ÞB  
 

Upplýsingaflæði 
og skýrir 
verkferlar 
stuðla að 
samhæfingu 
 

Þjónustan er 
viðeigandi og 
fagleg. 

-Skráðir verkferlar um helstu 
þjónustuþætti ÞB. 

-Mat á framkvæmd. Deildarstjórar 
ÞB  
 

Íbúar eru vel 
upplýstir um 
þjónustuna. 

-Aukin nýting samfélagsmiðla við 
upplýsingamiðlun á vegum ÞB. 
-Bætt upplýsingaflæði til aldraðra um 
þjónustu ÞB sem þeim stendur til boða. 
-Bætt upplýsingaflæði til innflytjenda. 
 

-Mat á framkvæmd. Hverfisstjóri 

Heiltæk forysta, 
samþætt 
þjónusta og 
þverfaglegt 
samstarf milli 
stofnana og 
starfsstaða 
 
 
 

Íbúar eru 
ánægðir með 
þjónustuna. 
 
 

-Framhaldsnámskeið um heiltæka 
forystu fyrir stjórnendur í Breiðholti. 
-Samstarfsverkefni undir formerkjum 
heiltækrar forystu. 

-Könnun í 
tengslum við 
námskeið. 
 
 

Stjórnendur 
starfsstaða 
Reykjavíkur-
borgar í 
Breiðholti 

Einstaklingar í 
vanda fái 
þjónustu og 
úrræði við hæfi. 

-Samstarf ÞB við heilsugæslu og 
Vinnumálastofnun. 
-Bæta greiningu og mat á vegum ÞB. 
-Boðið í auknu mæli upp á gerð 
einstaklingsáætlana á vegum ÞB. 
 

-Fjöldi 
einstaklings-
áætlana. 

Deildarstjórar 
ÞB  
 

Notendasamráð 
 
 
 
 
 
 
 

Þróun þjónustu 
ÞB með því að 
hafa samráð með 
þeim sem þekkja 
hana best. 

-Þjónustukannanir og rýnihópar, skoða 
sérstaklega þarfir fatlaðra, aldraðra og 
innflytjenda. 
-Ábendingaferlar skilgreindir og nýttir 
kerfisbundið. 
-Notendasamráð þróað í daglegri 
þjónustu ÞB. 
 
 
 
 
 
 

-Mat á framkvæmd. 
 
 

Deildarstjórar 
ÞB 
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Mælikvarði Ábyrgð 

Traust milli 
samstarfsaðila  
 

Sérfræðiþekking 
starfsmanna nýtt 
með samþættum 
hætti. 

-Gott upplýsingaflæði svo hægt sé að 
vinna með mál á heildstæðum grunni.  
-Virkt þekkingarflæði og þverfagleg 
fræðsla meðal starfsfólks í Breiðholti, 
innan og á milli starfsstaða og stofnana. 

-Mat á framkvæmd. 
 
 
 
 
 

Hverfisstjóri 

Þekking fagfólks  
 

Uppbygging 
félagsauðs og 
virk samfélags-
leg þátttaka íbúa. 
 

-Stuðningur veittur í formi hvatningar 
og aðstöðu við samfélagsleg verkefni. 
 

-Mat á framkvæmd. Hverfisstjóri 

Samstarf innan 
hverfisins 
 

Góð nýting 
húsnæðis sem 
heyrir undir 
verkefnið Bergin 
í Breiðholti. 

-Skipulögð verði sameiginleg húsvarsla 
samkvæmt verkefninu Bergin í 
Breiðholti. 
-Komið verði upp sameiginlegu 
bókunarkerfi húsnæðis, byggt á 
bókunarkerfi borgarinnar, Bergin í 
Breiðholti. 
 

-Samanburður 
milli ára á rekstrar-
kostnaði og 
nýtingu húsnæðis. 

Stjórnendur 
Berganna 
(Gerðuberg og 
Miðberg) 

Húsnæði og 
aðstaða mætir 
þörfum notenda. 

-Tilraun um að í hverfinu verði 
sameiginlegir hverfis- og húsverði sem 
vinna fyrir stofnanir borgarinnar. 

-Mat á framkvæmd. Hverfisstjóri 

Hagkvæm 
nýting húsnæðis 
og fjármuna 
 
 
 

Jafnræði 
gagnvart íbúum 
um afnot af 
húsnæði. 

-Reglur settar fram um afnot af 
húsnæði, Bergin í Breiðholti.  
-Auglýst verði fyrir hverfisbúum að 
húsnæði standi þeim til boða, Bergin í 
Breiðholti.  
 

-Samanburður 
milli ára á rekstrar-
kostnaði og 
nýtingu húsnæðis. 

Stjórnendur 
Berganna 
(Gerðuberg og 
Miðberg) 

 
1 

 

                                                           
1 Númer myndar:  365 hús 11               Ljósmyndari:  Jens Alexandersson (JA) 

Febrúar 1977, börn að leik við fjölbýlishús, blokk í Breiðholti. Tveir strákar róla sér fyrir framan blokk. 
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Breiðholt og samstarfsaðilar 
 

Breiðholt var byggt upp að mestu á árunum á milli 1970 til 1979. Póstnúmer sem tilheyra hverfinu eru 

111, sem nær yfir efra Breiðholt og 109 sem nær yfir neðra Breiðholt og Seljahverfi. Breiðholt er 

fjölmennasta hverfi Reykjavíkur, þar búa 17,3% Reykvíkinga, sem telja 20.698 íbúa. Í hverfinu er 

hlutfall fólks með erlent ríkisfang mismundi eftir hverfishlutum: 24,6% í Efra-Breiðholti, 16,2% í 

Neðra-Breiðholti og 11,8% í Seljahverfi. Hverfið hefur elst hvað varðar aldurssamsetningu, þannig eru 

nú 67 ára og eldri rúmlega 21% íbúa en voru 15,7% íbúa fyrir 15 árum síðan. 2 Í hverfinu er mikið um 

opin útivistarsvæði. Íbúðahlutfall er hátt en hlutfall iðnaðar, verslunar og sérhæfðar starfsemi er lágt.3  

 

Samstarfsaðilar í Breiðholtsverkefninu eru fjölmargir, stofnanir borgarinnar eru þar mikilvægar en 

jafnframt stofnir ríkisins, félög , samtök og fyrirtæki í hverfinu. Hverfisráð Breiðholts hefur 

stefnumarkandi hlutverk fyrir hverfið og leitast við að efla félagsauð hverfisins. 

Í Breiðholti er ein þjónustumiðstöð, fimm grunnskólar, tólf leikskólar, ein frístundamiðstöð, fimm 

félagsmiðstöðvar, ein almenningssundlaug, eitt bókasafn, ein menningarmiðstöð, einn framhaldsskóli, 

tvö íþróttafélög, tveir tónlistarskólar, eitt skákfélag, tvö íbúasamtök, tvær heilsugæslustöðvar, sjö 

verslunar- og þjónustukjarnar og að auki stakar verslanir.   

 

 

 
 

 

                                                           
2
 Tölur frá Hagstofu Íslands 1.4.2013 

3
 Betri borgarbragur: Breiðholt, greining 

Íbúar 

Hverfisráð 

Hverfisstjóri 

Stofnanir 

Borg 

Stofnanir  

Ríki 

Fyrirtæki 
Félög og 
samtök 

Þjónustu-
miðstöð 

Breiðholts 


