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Aðgerð skv. aðgerðaáætlun 
Húsnæðismál: 

Staðan í október 2016 

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

 Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri þjónustu heim. 

Á fundi velferðarráðs þann 19. nóvember  2015 var lagt fram minnisblað frá 
Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða vegna aðgerða í málaflokki 
utangarðsfólks fyrir veturinn 2015-2016. Í minnisblaðinu var greint frá mati 
Vettvangs- og ráðgjafateymis á  búsetuþörf einstaklinga sem eru í 
búsetuúrræðum á vegum borgarinnar eða sækja Gistiskýli, Konukot  eða 
njóta stuðnings Vettvangs og ráðgjafarteymis Vesturbæjar, Miðborgar og 
Hlíða. Um var að ræða 178 einstaklinga. Sextán einstaklingar (16) voru taldir 
í þörf fyrir hjúkrunarrými, þrjátíu og sex (36) voru taldir í þörf fyrir 
sólarhringsúrræði, sjötíu og fimm (75) í búsetu með stuðningi, átta (8) í 
sjálfstæðri búsetu með innliti, tuttugu (20) í sjálfstæða búsetu, þrettán (13) í 
edrú búsetu og fimmtíu og tveir (52) í þörf fyrir aðkomu geðteymis. 

Fjölgun húsnæðisúrræða:  
 Tillögur lagðar fyrir velferðarráð haust 2014 um fjölgun húsnæðisúrræða fyrir 

utangarðsfólk 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri þjónustu heim. 

Á fundi velferðarráðs þann 28. apríl 2016 var samþykkt tillaga um tveggja 
ára tilraunaverkefni sem byggir á hugmyndafræði „Housing First“ en í því 
felst að fjórar almennar félagslegar leiguíbúðir verði færðar úr almennri 
úthlutun yfir í sértæka úthlutun fyrir utangarðsfólk. Vettvangs- og 
ráðgjafateymi Þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða veiti 
utangarðsfólkinu stuðning við að halda heimili. Úthlutun mun fara fram í 
úthlutunarteymi sértækra húsnæðisúrræða og í samvinnu við Vettvangs- og 
ráðgjafateymið. Tvær fyrstu íbúðirnar koma til úthlutunar í okt./nóv. 2016. 

Þarfagreining , konur með tvígreiningu:  
 Þarfagreining vegna sértæks búsetuúrræðis fyrir konur með tvígreiningu liggi 

fyrir vorið 2015 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri þjónustu heim. 

Nokkrum vandkvæðum er háð að gera nákvæma þarfareiningu fyrir konur 
með tvígreiningu. Ástæðan er fyrst og fremst sú að margar konur sem 
taldar eru vera með tvígreiningu hafa ekki fengið þá greiningu staðfesta 
formlega. Á biðlista eftir sértæku búsetuúrræði í október 2016 eru tvær 
konur með tvígreiningu að bíða eftir viðeigandi búsetuúrræði. Því til 
viðbótar er einn íbúi á Hringbraut talin eiga betur heima í sambærilegu 
úrræði og er rekið á Miklubraut 20 fyrir karla. Þörf er talin á sambærilegu 
úrræði fyrir konur. Unnið er að því að koma á formlegu samstarfi milli 
geðsviðs Landspítala og velferðarsviðs þar um þar sem staða þess hóps er í 
raun heilbrigðisvandi og búseta ein og sér leysir ekki vanda þeirra  
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Vinna vegna áframhaldandi þarfagreiningar verður sett af stað í lok árs 
2016. 

Þarfagreining. framheilaskaðað fólk:  
 Þarfagreining vegna sértæks búsetuúrræðis fyrir framheilaskaðað fólk liggi fyrir 

vorið 2015 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri þjónustu heim. 

Unnið hefur verið að þarfagreiningu fyrir sértækt búsetuúrræði fyrir heilaskaðað 
fólk með því að safna saman fjölda þeirra sem hafa slíkar greiningar og hafa þörf 
fyrir sértækt búsetuúrræði. Við þá vinnslu hefur ekki komið fram mikil þörf. 
Þegar kallað var eftir tölum í september 2016 voru það eingöngu 2 einstaklingar. 

Búseta fyrir eldra utangarðsfólk:  

 Tillögur um búsetu fyrir eldra utangarðsfólk liggi fyrir við gerð fjárhagsáætlunar 
fyrir árið 2015 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri þjónustu heim. 

Samkvæmt mati Vettvangs- og ráðgjafateymis á búsetuþörf þeirra sem eru 
utangarðs og kynnt var í minnisblaði sem lagt var fyrir velferðarráð 19. 
nóvember 2015 voru 16 einstaklingar metnir í þörf fyrir hjúkrunarrými.  
Í dag hafa 4 einstaklingar fengið úrræði við hæfi. Tveir á Droplaugarstöðum 
og tveir utan Reykjavíkur.   

Gistiskýli fyrir konur:   
 Húsnæði Konukots verði skoðað með hliðsjón af breytingum í Gistiskýlinu og 

metið hvort æskilegt sé að stækka húsnæðið eða finna hentugra húsnæði.  
 Tillögur liggi fyrir við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2016.   

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri ráðgjafaþjónustu. 

Skrifað var undir nýjan samning milli velferðarsviðs og Rauða krossins í 
Reykjavík um rekstur Konukots þann 19. október 2016. Samningurinn byggir 
á kröfulýsingu um úrræðið dags. 19.október 2016. Gildistími samningsins er 
1. september 2016 – 31. ágúst 2018. Húsnæðismál Konukots hafa ekki verið 
skoðuð með formlegum hætt en áætlað er að gera það á næstunni.  

Fyrsta stigs forvörn:  
 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.  
 Tillögur um samstarfsfundi lagðar fyrir velferðarráð vorið 2014  

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri ráðgjafaþjónustu. 

Vettvangs- og ráðgjafarteymið hefur  ásamt fleiri starfsmönnum 

velferðarsviðs tekið þátt í samstarfsfundum um málefni utangarðsfólks, 

þvert á höfuðborgarsvæðið. Unnið hefur verið að koma upp föstum fundum 

með heilsugæslu Miðborgar sem kemur að málefnum einstaklinga sem eru 

óstaðsettir í hús og leitast verður við að koma upp heildstæðri þjónustu. 

Tilgangur þjónustunnar er að koma í veg fyrir heilsutjón af völdum neyslu án 

þess að viðkomandi þurfi að vera í bindindi.  

Samstarf á vettvangi utangarðsmanna í Gistiskýli hefur verið eflt. Farið var í 

samstarf við mannréttindaskrifstofu um viðtalstíma með pólskum túlkum. 

Geðdeild Landspítalans hefur komið markvisst að einstökum málum og veitt 

ráðgjöf og félag hjúkrunarnema hefur sinnt sjálfboðaliðastarfi innan 
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Gistiskýlisins. Nýverið hefur verið settur á stofn með erindisbréfi 

samstarfshópur um þjónustu við fanga sem eru í afplánun eða að ljúka 

afplánun. Í þeirri vinnu verður leitað eftir samstarfi við lögreglu, geðdeild, 

fangelsismálastofnun, félag fanga og fl.  

Samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu 

hefur leitt til þess að hægt hefur verið að bregðast við mögulegu 

húsnæðisleysi þeirra einstaklinga sem í hlut eiga.  

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

sameiginlegar bjargir sveitarfélaganna til þess að mæta aukningu í  kjölfar 
efnahagshrunsins.   
 Samningaviðræður við samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefjist 

á árinu 2014. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra 

Á haustmánuðum 2016 var settur á fót samráðshópur um velferðarmál á 
vettvangi Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er nýr hópur 
en tekur að hluta til af öðrum hópi sem starfað hafði undanfarin ár en tók 
fyrst og fremst til málaflokks fatlaðs fólks og ferðaþjónustunnar. Áfram 
verða þessi mál til umfjöllunar en ætlunin er að taka fyrir ákveðin 
sameiginleg verkefni sveitarfélaganna. Sviðsstjóri velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar leiðir þennan hóp sem fundar einu sinni í mánuði. Með 
tilkomu hópsins standa vonir til um að hægt verði að koma á öflugu 
samstarfi  sveitarfélag er varðar utangarðsfólks en skort hefur sameiginlegar 
aðkomu sveitarfélaganna að málefnum utangarðsfólks  
Velferðarsvið áætlar að sækja kostnað vegna gistináttagjalds einstaklinga 
utan Reykjavíkur, sem gista í Gistiskýli og Konukoti, til viðkomandi 
sveitarfélaga.  

Samráð við velferðarráðuneytið:  
 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. 
 Samningaviðræður við Velferðarráðuneytið hefjist á árinu 2014. 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri á skrifstofu sviðsstjóra. 

Með bréfi til velferðarráðuneytisins dags. 15. júlí 2014 var leitað eftir 
samstarfi við ríkið um þátttöku vegna þjónustu við utangarðsfólk. Ekki hafa 
komið viðbrögð vegna bréfsins. Auk þess hefur m.a. verið óskað eftir 
aðkomu þeirra að samstarfssamningi við Barka samtökin í Póllandi um 
stuðning og ráðgjöf til pólverja sem lent hafa utangarðs á Íslandi. Sú 
málaleitan hefur ekki borið árangur til þess.  
Skrifstofustjóri ráðgjafaþjónustu á velferðarsviði var í starfshópi 
heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum 
og hliðarverkunum  vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum 
efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum og samfélaginu í 



 

5 
 

heild, hefur skilað niðurstöðu. Tillögur starfshópsinn er að finna hér en þær 
voru lagðar fyrir Alþingi í ágúst 2016. 
Tillögurnar sem eru settar fram í 12 liðum, miða að því að draga sem mest úr 
óæskilegum áhrifum núverandi stefnu, en fara eigi varlega í breytingar og 
gæta sérstaklega að því sem vel hefur tekist á umliðnum árum og 
áratugum.  Skipta má tillögum hópsins í fernt. 

1. - Lagðar eru til breytingar á lögum og reglum sem miða að því að draga úr 
refsinæmi vímuefnaneyslu og þeim neikvæðu áhrifum sem refsingar hafa á 
neytendur vímuefna. 

2. -Áhersla á  skaðaminnkandi aðgerðir, þ.e. þjónustu og úrræði sem hafa þann 
tilganga að draga úr heilsufarslegum, félagslegum og efnahagslegum 
afleiðingum notkunar löglegra og ólöglegra vímuefna án þess endilega að draga 
úr vímuefnanotkun. 

3. -Efla og bæta meðferðarúrræði til handa þeim sem eiga við hvað alvarlegastan 
vímuefnavanda að etja. 

4. -Viðhalda þeim góða árangri sem náðst hefur með forvarnarstarfi undanfarin ár.  

Annars stigs forvörn:  
 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. 

 Stöðumat kynnt árlega, fyrst árið 2014 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri ráðgjafaþjónustu. 

Vettvangs- og ráðgjafarteymi Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða leggur 
áfram áherslur á einstaklingsbundnar áætlanir fyrir utangarðsfólk. Það sem 
kemur í veg fyrir að þessar áætlanir séu raunhæfar er mikill skortur á 
húsnæði, bæði félagslegu sem og á almennum markaði.  Án viðeigandi 
húsnæðisúrræða mun ekki reynast hægt að binda enda á heimilisleysi 
fólks.  
Í lok árs 2016 er áætlað að gengið hafi verið til formlegs samstarfs við 
Barka samtökin í Póllandi um stuðning og ráðgjöf til þeirra pólverja sem 
lent hafa utangarðs á Íslandi. Markmið samtakana er að veita Pólverjum 
stuðning til að tengjast heimalandi að nýju eða að auka lífsgæði þeirra á 
Íslandi ef þeir kjósa ekki heimför. Í október 2016 fara tveir starfsmenn 
velferðarsviðs í heimsókn til Barka samtakana þar sem drög verða lögð að 
frekara samstarfi.  
Með breytingum á reglum um fjárhagsaðstoð í júní 2014 varð heimilt í 
þeim tilfellum sem umsækjandi hefur ekki fengið fjárhagsaðstoð til 
framfærslu samkvæmt reglum þessum í mánuðinum sem sótt er um og 

https://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2016/Fykniskyrsla_30082016.pdf
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í mánuðinum á undan, en hefur til langs tíma glímt við vímuefnavanda 
og/eða geðræna erfiðleika auk þess að hafa jafnframt átt í 
margháttuðum húsnæðiserfiðleikum og miklum félagslegum 
erfiðleikum því fylgjandi að veita lán eða styrk til fyrirframgreiðslu 
húsaleigu, að hámarki 300.000 kr. Markmið breytinganna var að 
auðvelda einstaklingum aðkomu að almennum markaði. 

Þriðja stigs forvörn:  
 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. 

 Stöðumat kynnt á árinu 2014 og aftur 2018 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri ráðgjafaþjónustu. 

Er í vinnslu. Stöðumat verður kynnt árið 2018 skv. áætlun.  

Þverfaglegt teymi sérfræðinga:  
 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. 

 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. 

Vettvangs- og ráðgjafateymi (VR teymi) var stofnað í september 2015. 
Markmið með teyminu er að sinna einstaklingum með áfengis- og 
vímuefnavanda og/eða geðræna erfiðleika og falla undir skilgreiningu 
Félagsmálaráðuneytis frá árinu 2005 um húsnæðislausa. Meginvandi 
utangarðsfólks var skilgreindur af mannréttindarráði og samþykktur af 
borgarráði vorið 2012 sem „fjölþættur heilbrigðisvandi sem hefur í för með 
sér alvarlegar félagslegar afleiðingar“. 
VR teymi vinnur að því að auðvelda einstaklingum aðgengi að 
meðferðastofnunum og annarri heilbrigðisþjónustu og stuðla að bættri 
heilsu og aukinni meðferðarheldni. Teymið hefur yfirsýn yfir stöðu 
utangarðsfólks í Reykjavík ásamt því að hafa yfirsýn yfir einstaklingsáætlanir 
sem gerðar eru í málefnum utangarðsfólks. Þjónusta VR teymis er 
einstaklingsbundin og miðar að valdeflingu hvers og eins. VR teymi hvetur 
einstaklinga til bættra lífsgæða og sjálfstæðis. Hlutverk teymisins er að 
tryggja að einstaklingar fái heildstæða þjónustu sem veitt er í samstarfi við 
þjónustumiðstöðvar og notendur. Teymið leitast við að stuðla að aukinni 
samvinnu og meðvitund um réttindi og skyldur hlutaðeigandi. VR teymið er 
starfrækt á vettvangi utangarðsfólks og vinnur markvisst forvarnarstarf til að 
draga úr þörf á neyðarþjónustu. Þá  vinnur teymið að því að draga úr 
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fordómum og auka umburðarlyndi í samfélaginu með fræðslu og opinni 
umræðu.  
Starfað eftir hugmyndafræði um skaðaminnkandi nálgun og veitt er fagleg 
þjónusta og ráðgjöf þar sem virðing, samstarf og ábyrgð er höfð að 
leiðarljósi. 

Tilvísanakerfi fyrir gistiskýli:  
 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. 

 Tilraunaverkefni með tilvísanakerfi verði komið á vorið 2014 

Ábyrgðaraðili: Skrifstofustjóri ráðgjafaþjónustu. 

Með stofnun Vettvangs- og ráðgjafateymis hefur þörfin fyrir tilvísanakerfi í 
neyðargistiskýli minnkað. Teymið hefur yfirsýn yfir stöðu utangarðsfólks í 
Reykjavík ásamt því að hafa yfirsýn yfir einstaklingsáætlanir sem gerðar eru í 
málefnum utangarðsfólks. Þjónusta VR teymis er einstaklingsbundin og 
miðar að valdeflingu hvers og eins. VR teymi hvetur einstaklinga til bættra 
lífsgæða og sjálfstæðis. Með aukinni yfirsýn teymisins yfir stöðu og aðstæður 
utangarðsfólks hefur m.a. skapast aukin þekking á hópnum sem leitt hefur til 
þess að áætlunum um tilvísanakerfi hefur verið frestað. 

 


