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Útdráttur   

Í  þessari  ritgerð  var  leitast  við  að  svara  tveimur  rannsóknarspurningum  þar  sem 

athugað var hvort velferðarþjónusta fyrir barnafjölskyldur hafi  tekið breytingum  í 

sveitarfélögunum Árborg og Reykjanesbæ á árunum 2008 til 2010. Þá er fjallað um 

hvort sveitarfélögin fóru ólíkar leiðir á sviði velferðarþjónustu.    

  Rannsóknarspurningum þessum var  svarað með því að  bera  saman stöðu 

sveitarfélaganna Árborgar og Reykjanesbæjar á árunum 2008 til 2010. Notast var 

meðal  annars  við  það  lagaumhverfi  sem  sveitarfélögum  ber  að  fara  eftir  við  þá 

þjónustu  sem  þau  bjóða  upp  á  og  skoðaðar  voru  gjaldskrár  frá  árunum  2008  til 

2010.  

  Helstu  niðurstöður  voru  þær  að  ekki  var  mikil  breyting  á  þjónustu  við 

barnafjölskyldur  nema  að  því  leyti  að  gjaldskrár  höfðu  hækkað  bæði  í  Árborg  og 

Reykjanesbæ,  þjónustan  hafði  ekki  tekið  miklum  breytingum  þrátt  fyrir  miklar 

hagræðingar. 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Formáli  

Árið  2009  hófum  við  nám  við  Félagsráðgjafardeild  Háskóla  Íslands  og  vegur 

rannsókn þessi 12 einingar. Áhugi okkar á velferð  fjölskyldna hefur  lengi  verið  til 

staðar  og  hefur  sá  áhugi  og  aukin  þekking  gert  það  að  verkum  að  okkur  er  enn 

meira umhugað um velferð barnafjölskyldna. Nám okkar hefur kennt okkur og sýnt 

að  fjölskyldan  er  einn  af  mikilvægustu  þáttum  í  lífi  einstaklinga.  Okkur  þótti 

áhugavert  að  skoða  velferðarþjónustu  sveitarfélaganna  Árborgar  og 

Reykjanesbæjar  og  sjá  hvaða  leiðir  þau  eru  að  fara,  þar  sem  algengt  er  að 

Reykjavíkurborg sé brennidepill í umræðum um hagræðingu og niðurskurð. Því var 

mikilvægt að skoða hvaða leiðir önnur sveitarfélög eru að fara.  

  Verkefni  þetta  var  liður  í  langtímarannsókn  Guðnýjar  Bjarkar  Eydal  og 

Hervarar Ölmu Árnadóttur um fjölskyldustefnu á tímum kreppu og viljum við þakka 

þeim  vel  fyrir  allan  þann  stuðning  og  þá  leiðsögn  sem  þær  hafa  gefið  okkur  við 

rannsókn þessa.  

  Starfsfólk sveitarfélaganna var allt af vilja gert við að hjálpa okkur við öflun 

gagna og viljum við nota tækifærið og þakka þeim Anný Ingimarsdóttur, Guðlaugu 

Jónu, Heru Ósk og Hjördísi Árnadóttur fyrir þá aðstoð sem þær hafa veitt okkur og 

gefið sér tíma fyrir heimsóknir okkar. 

  Að  lokum  viljum  við  þakka  fjölskyldum okkar  fyrir  allan  þann  stuðning  og 

þolinmæði sem þær hafa sýnt okkur meðan á verkefninu stóð. 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Inngangur 

Haustið 2008 urðu miklar hamfarir í íslensku efnahagslífi þegar þrír stærstu bankar 

landsins  féllu.  Forsendur  í  fjárhagsáætlunargerð  sveitarfélaganna  hafa  því  tekið 

breytingum eftir fall bankanna. Hlutverk sveitarfélaga er að veita íbúum sínum þá 

þjónustu sem þeim ber skylda til samkvæmt lögum, en geta þó útfært þjónustuna 

að  sínum  hætti,  sem  er  vert  að  skoða  í  ljósi  þeirra  rekstrarbreytinga  sem 

sveitarfélög  hafa  þurft  að  standa  að.  Aðstæður  sveitarfélaga  eru  ólíkar  og  þurfa 

þau  því  að  fara  ólíkar  leiðir  í  hagræðingu  sinni  (Samband  íslenskra  sveitarfélaga, 

2011).  

   Markmiðið  með  rannsókn  þessari  var  að  skoða  grunnþjónustu 

sveitarfélaganna, þá þjónustu sem snýr að börnum og barnafjölskyldum og hvernig 

henni var háttað í kjölfar efnahagskreppunnar. Grunnþjónusta er skilgreind sem öll 

lögbundin þjónusta  sem og þjónusta  sem hefð hefur  skapast  fyrir  að  fjölskyldum 

standi  til  boða og  talin er  vera nauðsynleg  (Félags  ‐ og  tryggingamálaráðuneytið, 

2009).  

 

Rannsóknarspurningar eru þessar:  

1. Hefur  velferðarþjónusta  fyrir  barnafjölskyldur  tekið  breytingum  í 

sveitarfélögunum Árborg og Reykjanesbæ á árunum 2008 ‐ 2010?  

2. Með  hvaða  úrræðum  og  þjónustu  hafa  sveitarfélögin  Árborg  og 

Reykjanesbær brugðist við vegna áhrifa efnahagskreppu?  

 

Til  að  svara  þessum  spurningum  var  farið  í  lög  og  lagaramma  sveitarfélaganna, 

gjaldskrár  voru  skoðaðar  milli  áranna  2008  til  2010  þar  sem  samanburður  á 

kostnaðarliðum  voru  teknir  fyrir.  Þeir  þættir  sem  skoðaðir  voru  snúa  að 

grunnþjónustu  barna  og  barnafjölskyldna.  Þá  var  einnig  önnur  þjónusta  skoðuð 

sem  sveitarfélögin  buðu  upp  á  og  er  sú  þjónusta  ekki  eingöngu  ætluð 

barnafjölskyldum.  Þá  var  einnig  farið  í  heimsóknir  í  sveitarfélögin  þar  sem 

starfsmenn sveitarfélaganna tóku á móti okkur og veittu okkur nánari upplýsingar 

um þá þjónustþætti sem í boði voru í sveitarfélögunum. 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 Rannsókn  þessi  inniheldur  ekki  upplýsingar  um  fólk  með  sérþarfir  vegna 

fötlunar eða heilsubrests, né önnur úrræði eins og málefni á sviði barnaverndar. Þá 

voru einnig ekki gerðar viðhorfskannanir meðal foreldra sveitarfélaganna um hvort 

breyting á þjónustuþáttum sem skoðaðir voru í rannsókn þessari hafi komið sér illa 

eða vel fyrir þau, en áhugavert væri að skoða það í náinni framtíð.  

  Þá hafa verið gerðar rannsóknir á þjónustuliðum sveitarfélaga en ekki hefur 

verið gerð  rannsókn á því hvernig  staða  sveitarfélaganna var árið 2008 og hvaða 

breytingum hún tók til ársins 2010. 

Í  fyrsta  kafla  verður  útskýrt  hvert  hlutverk  sveitarfélaga  er,  kenningar  er 

viðkoma starfi sveitarstjórna og íbúum þeirra skýrðar. Þá verður einnig fjallað um 

helstu  lagaramma  sveitarfélaga  og  þjónustuþætti.  Fjallað  er  um  þróun 

velferðarþjónustu og hvert hlutverk félagsráðgjafa er. 

Í öðrum kafla er framkvæmd við ritgerðina og aðferð lýst nákvæmlega. Þar 

sem  gerð  er  grein  fyrir  úrtaki  og  hvernig  öflun  gagna  var  háttað  og  hverjar 

takmarkanir rannsóknarinnar eru. 

Í  þriðja  kafla  er  fjallað  um  mikilvægi  fjölskyldustefnu  og  hvernig 

fjölskyldstefnur birtast í sveitarfélögunum Árborg og Reykjanesbæ. 

Í  fjórða  kafla  er  fjallað  um  áhrif  efnahagsþrenginga  á  börn  og  fjölskyldur 

þeirra og hversu mikilvægt er að hlúa að þeim.  

  Í fimmta kafla er fjallað grunnþjónustu sveitarfélaganna til að tryggja öryggi 

og velferð íbúa. Í þessum kafla eru einnig birtar helstu gjaldskrár innan þeirra þátta 

sem teknir eru fyrir og niðurstöður þeirra eru bornar saman í þeim kafla þar sem 

uppsetning á rannsókn þessari er óhefðbundin. 

  Í sjötta kafla verður farið  í aðra þjónustu sem sveitarfélaögin bjóða upp á, 

aðra en þá sem fjallað hefur verið um í köflunum á undan. Þar má nefna virkni og 

þá  samfélagslegu  ábyrgð  sveitarfélaganna  í  að  virkja  einstaklinginn  og  hversu 

mikilvægt það er fyrir íbúa að hafa eitthvað sem þeir geta sótt til.  

  Í sjöunda kafla er samantekt á öllu verkinu í heild sinni þar sem greint er frá 

niðurstöðum frá báðum sveitarfélögunum og niðurstöður sveitarfélaganna bornar 

saman. 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1. Sveitarfélög 

Innan  ríkisins  eru  sjálfstætt  starfandi  sveitastjórnir.  Ákveðin  skil  eru  milli 

landstjórnar  og  sveitarfélaga  og  þá  helst  vegna  sjálfstæðis  sveitarfélaganna 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). Með tilvist sveitarfélaga er talið að þau geti veitt 

hagkvæmari þjónustu en landstjórnin vegna nálægðar sinnar við íbúa og þau hafa 

betri innsýn í aðstæður á hverjum stað (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2010). Nálægð 

sveitarstjórna við íbúa er eitt helsta einkenni sveitarstjórnarstigsins á Íslandi, talið 

er  hagkvæmara  að  öll  opinber  þjónusta  er  snertir  líf  íbúa  sé  veitt  í  nánasta 

umhverfi þar sem þjónusta verður þá mun skilvirkari og gæðin betri. Sveitarfélög 

geta  þá  betur  komið  til  móts  við  þarfir  íbúanna  en  ríkið  gæti  gert,  þar  sem 

þátttaka,  þarfir  og  þekking  heimamanna  leiðir  til  betri  þjónustu 

(Velferðarráðuneyti, e.d.a).  

  Þátttaka  íbúa  er  mjög  mikilvæg  fyrir  tilvist  sveitarfélaga,  þar  sem 

sveitarfélög  eiga  að  skapa  þær  aðstæður  þar  sem  íbúar  geta  tekið  fullan  þátt  í 

málefnum  samfélagsins  og með  því  látið  rödd  sína  heyrast.  Þá  geta  sveitarfélög 

sinnt opinberri þjónustu á betri veg með þarfir  íbúa og hagkvæmni að  leiðarljósi, 

en ef ríkið kæmi þar eitt við sögu. Þar má bæði nefna þá þjónustu sem sveitarfélög 

bjóða upp á, þar sem þau hafa nokkurn veginn frjálst val hvaða þjónustu þau bjóða 

upp á innan þess ramma sem lögin kveða á um (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

  Í hugarfars – og lífsskoðanakenningum er gert ráð fyrir því að væntingar og 

óskir  almennings  endurspeglist  í  gjörðum  stjórnvalda.  Hugsunin  á  bak  við  þessa 

kenningu er sú að hún byggir á því að svara óskum og kröfum almennings að því 

leyti  sem  stjórnvöld  hafa  getu  til.  Íbúar  landsins  geta  þannig  komið  skoðunum 

sínum á framfæri og greiða þannig leið gegnum hið lýðræðislega stjórnkerfi (Stefán 

Ólafsson, 1999). 

  Samkvæmt rannsóknum Beresford skiptir það miklu máli að fagfólk búi að 

góðri þekkingu á þörfum fólks þegar kemur að því að samþætta velferðarþjónustu 

við  þarfir  íbúa.  Telur  Beresford  einnig  mikilvægt  að  fagfólk  sem  starfar  innan 

velferðarþjónustunnar sé opið fyrir þeim breytingum og nýjungum sem notendur 

velferðarþjónustunnar þurfa á að halda (Óskar Dýrmundur Ólafsson, 2010). 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1.1. Hlutverk sveitarfélaga  

Samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaganna kemur fram að 

markmið þeirra  laga  sé að  ,,tryggja  fjárhagslegt og  félagslegt öryggi og  stuðla að 

velferð íbúa á grundvelli sjálfshjálpar”. Er það á hendi sveitarfélaganna að setja sér 

síðan nánari reglur samhliða lögunum hvernig sú þjónusta er veitt, þar sem lög um  

félagsþjónustu  sveitarfélaganna  eru  ákveðin  rammalög  geta  sveitarfélög  útfært 

þjónustu sína með þeim hætti sem þeim hentar best (Lög um félagslega þjónustu 

nr.  40/1991).  Það  er  því  á  ábyrgð  hvers  sveitarfélags  að  skilgreina  hver  réttur 

einstaklinga og fjölskyldna er á hverjum tíma (Ingibjörg Broddadóttir, 1997). 

  Sveitarfélög takast á við mörg mismunandi verkefni og er því mikilvægt að 

greina  í sundur  lögmæt verkefni þeirra og hins vegar þeirra verkefna sem ekki er 

kveðið á um í lögum (Velferðarráðuneyti, e.d.a). Verkefni sveitarfélaga sem kveðið 

er  á  um  í  lögum  um  félagsþjónustu  sveitarfélaga  nr.  40/1991  eru  verkefni  sem 

sveitarfélögum er  skylt  að  sinna og aðstoða  fólk með. Sveitarfélög bera ábyrgð á 

þeirri félagsþjónustu sem fellur undir þeirra svæði og ber sveitarstjórnum að kjósa 

í  nefndir  til  að  sjá  um  þá  þjónustu  sem  veitt  er  (Ingibjörg  Broddadóttir,  1997). 

Samkvæmt  lögum  nr.  40/1991  um  félagsþjónustu  sveitarfélaganna  ber 

sveitarfélögum meðal  annars  að  sjá  til  þess  að nóg  framboð  sé  af  leiguhúsnæði, 

félagslegum íbúðum eða kaupleiguíbúðum sem eru handa þeim sem ekki hafa tök 

á að sjá fyrir sér með húsnæði á annan hátt eins og til að mynda að kaupa eign. Þá 

er  sveitarfélögum samkvæmt sömu  lögum skylt  að  tryggja að  íbúar geti  séð  fyrir 

sér og sínum (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991).  

  Sveitarfélög  sinna  fleiri  verkefnum  en  þeim  sem  snúa  að  lögbundinni 

þjónustu  á  sviði  félagsþjónustunnar  og má þar  nefna  skólamál.  Sveitarfélög  bera 

ábyrgð á  starfsemi  leikskóla og kemur  fram  í  lögum nr. 90/2008 um  leikskóla að 

sveitarfélög eigi að vera  í forystu með að tryggja börnum leikskóladvöl. Þó kemur 

ekkert fram í sömu lögum að börnum sé tryggt leikskólapláss. Þá bera sveitarfélög 

einnig  ábyrgð  á  starfsemi  skólahalds  í  sveitarfélagi  og  að  kynna  það  fyrir  íbúum 

þess (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

  Sveitarfélög bera ábyrgð á heildarskipan skólahalds innan síns sveitarfélags. 

Þeim ber skylda til að sjá um húsnæði, búnað, sérúrræði, sérfræðiþjónustu, mat og 

eftirlit,  öflun  og  miðlun  upplýsinga  og  framkvæmd  grunnskólastarfsins  í 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sveitarfélaginu.  Það  er  undir  sveitarfélögum  komið  að  setja  sér  ákveðna 

skólastefnu  og  kynna  hana  fyrir  íbúum  sveitarfélags.  Sveitarfélögum  er  skylt  að 

bera  ábyrgð  á  að  þau  börn  sem  eru  skólaskyld  og  eiga  lögheimili  í  tilteknu 

sveitarfélagi fái notið skólavistar, á það einnig við um þau börn er ráðstafað hefur 

veri í fóstur til fósturforeldra. Þrátt fyrir þá ábyrgð sem sveitastjórnir fara með, þá 

fer menntamálaráðherra með  yfirstjórn  þeirra mála  er  falla  undir  lagalega  þætti 

skólans.  Menntamálaráðherra  setur  aðalnámskrá,  leggur  til  námsgögn  og  hefur 

eftirlit með gæðum skólastarfsins. Í raun er það hlutverk menntamálaráðherra að 

hafa eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög um grunnskóla nr. 

91/2008 kveða á um (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þá kemur einnig  fram  í 7. 

grein  íþróttalaga  nr.  64/1998  að  það  sé  á  hendi  sveitarfélaganna  að  byggja 

íþróttaaðstöðu í þágu skóla og til almenningsnota (Lög um íþróttalög nr. 64/1998). 

 

 

1.2. Sveitarfélagið Árborg   

Sveitarfélagið Árborg varð til árið 1998 þegar sameining varð á Eyrarbakkahreppi, 

Sandvíkurhreppi, Selfossbæ og Stokkseyrarhreppi eftir kosningar meðal íbúa 

byggðarlaganna (Árborg, e.d.k). 

  Í  sveitarfélaginu  Árborg  hefur  atvinnulausum  fjölgað  töluvert,  miðað  við 

fjölda  íbúa  sveitarfélagsins.  Árið  2010  voru  7.811  íbúar  skráðir  með  lögheimili  í 

sveitarfélaginu  Árborg  og  sama  ár  eða  árið  2010  voru  495  einstaklingar  skráðir 

atvinnulausir  í  Árborg.  Í  byrjun  árs  2009  voru  skráðir  atvinnulausir  einstaklingar 

374 (Vinnumálastofnun, e.d.b.; Hagstofa, 2010).  

  Þann  29.  maí  2008  varð  sveitarfélagið  Árborg  fyrir  samfélagslegu  áfalli 

vegna öflugs jarðskjálfta sem reið yfir Suðurland. Í kjölfar jarðskjálftans var komið á 

laggirnar fjölda hjálparstöðva þar sem íbúar á skjálftasvæði gátu fengið áfallahjálp 

(Margrét  Blöndal,  Eyrún  Jónsdóttir,  Jóhann  Thoroddsen,  Anna Björg Aradóttir  og 

Víðir  Reynisson,  2008).  Vegna  þessa  hefur  sveitarfélagið  Árborg  verið  betur 

undirbúið en mörg önnur sveitarfélög til að takast á við annað samfélagslegt áfall 

eins og efnhagskreppan haustið 2008. 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 Fjölskyldumiðstöð Árborgar sinnir velferðarþjónustu sveitarfélagsins og var 

Fjölskyldumiðstöðin  á  vegum  félagsþjónustunnar  sett  á  laggirnar  1.  maí  2004 

(Árborg, e.d.b). 

 

 
1.3. Sveitarfélagið Reykjanesbær 

Við sameiningu sveitarfélaganna Keflavíkur, Njarðvíkur og Hafna árið 1994 varð til 

sveitarfélagið Reykjanesbær (Reykjanesbær, e.d.i). 

  Þá  má  sjá  fjölgun  á  atvinnulausum  einstaklingum  í  sveitarfélaginu 

Reykjanesbæ  milli  áranna  2009  og  2010,  en  í  ársbyrjun  2009  voru  skráðir 

atvinnulausir 1.093 einstaklingar en þá hafði atvinnulausum fjölgað í 1.253 í byrjun 

árs  2010  sem er  töluverð  aukning, miðað  við  fjölda  íbúa  en  þeir  voru  árið  2010 

14.091 og árið 2009 voru íbúar Reykjanesbæjar 14.172 (Vinnumálastofnun, e.d.b.; 

Hagstofa, 2010).  

  Þegar  herinn  fór  frá  Reykjanesbæ  haustið  2006  jókst  atvinnuleysi 

umtalsvert á Reykjanesi. Því hefur Reykjanesbær einnig þurft að glíma við erfiðari 

tíma  vegna  minni  innkomu  frá  íbúum  sökum  lægri  útsvarstekna  (Hera  Ósk 

Einarsdóttir  og  Hjördís  munnleg  heimild,  29.  mars  2011).  Sveitarfélagið 

Reykjanesbær  var  því  einnig  betur  undirbúið  en  mörg  önnur  sveitarfélög  til  að 

takast á við aukið atvinnuleysi og áföll vegna efnahagskreppunnar.  

  Í  sveitarfélaginu Reykjanesbæ er starfsemi  félagsþjónustu hjá Fjölskyldu – 

og félagsmálaráði Reykjanesbæjar (Reykjanesbær, e.d.j). 

 

 

1.4. Velferðarþjónusta  

Tuttugasta öldin hefur verið kölluð  öld velferðarríkis. Hugmyndafræðin á bak við 

velferðarríkið er að ríkisvaldinu beri skylda til að huga vel að velferð og kjörum allra 

íbúa. Með tilkomu velferðarríkisins hefur mótun  ríkja ekki einkennst af  leiðum til 

að  veita  fólki  lágmarksafkomu  heldur  er markmiðið  að  ákveða  hvernig  ríkin  vilja 

búa í haginn fyrir íbúa sína. Fyrr á öldum var ýmis aðstoð veitt sem ölmusa, þetta 

viðhorf hefur breyst mikið þar sem aðstoð er orðin sjálfsagður réttur allra borgara 

(Stefán Ólafsson, 1999). 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 Rannsóknir  hafa  sýnt  að  í  efnahagskreppum  fjölgar  þeim  sem  þurfa  á 

fjárhagaðstoð að halda  og má því ætla að  svo verði einnig hér á  landi miðað við 

fyrri rannsóknir (Guðný Björk Eydal, 2009). Staða sveitarfélaga er misjöfn þar sem 

sum þeirra eru  skuldum vafin meðan önnur eru  lítið  skuldsett. Þá er einnig búist 

við  því  að  samdrátturinn  verði  hvað  mestur  í  þeim  sveitarfélögum  þar  sem 

umsvifin  voru  hvað  mest  árin  fyrir  hrun  bankanna  (Samband  íslenskra 

sveitarfélaga, e.d). 

  Mjög  mikilvægt  er  að  nefndir  sem  koma  saman  á  vegum  félagsþjónustu 

sveitarfélaganna  og  bera  ábyrgð  á  þeirri  þjónustu  sem  sveitarfélögunum  ber  að 

bjóða  upp  á  séu  bæði  skilvirkar  og  tryggar.  Félagsmálanefndum  á  vegum 

sveitarfélaganna ber  í samvinnu við foreldra og aðra sem koma að uppeldi barna 

að halda uppi virkri fræðslu og gæta velferðar barna í hvívetna, þá eiga nefndirnar 

að  gæta  þess  að  börn  fái  notið  góðra  og  hollra  uppeldisskilyrða  (Ingibjörg 

Broddadóttir, 1997). 

  Eftir  hrun  bankanna  var  skipaður  stýrihópur  um  velferðarvakt  á  vegum 

Félags‐ og tryggingamálaráðherra þar sem hlutverk stýrihóps velferðarvaktarinnar 

var  og  er  að  fylgjast  bæði  með  félags‐  og  fjárhagslegum  afleiðingum 

efnahagshrunsins bæði fyrir  fjölskyldur og einstaklinga og eins að gera tillögur að 

úrbótum  í  þágu  heimilanna  (Velferðarráðuneytið,  e.d.b).  Velferðarvaktin  hefur 

verið  fengin  til  að  leita  leiða  í  samstarfi  við  aðila  vinnumarkaðarins  og  Samband 

íslenskra  sveitarfélaga  og  hefur  velferðarvaktin  brýnt  fyrir  stjórnvöldum að  gæta 

þurfi  vel  að  yngstu  kynslóðinni  og  fjölskyldum  þeirra  þar  sem  glötuð  tækifæri  í 

æsku verða ekki bætt í framtíðinni (Félags‐ og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

  Árið  2009  gaf  stýrihópur  velferðarvaktarinnar  út  skýrslu  þar  sem  hún 

skilgreinir hvað grunnþjónusta er, hvernig eigi að hagræða og hvað beri að varast. 

Velferðarvaktin  hefur  skilgreint  grunnþjónustu  sem  alla  lögbundna  þjónustu  og 

einnig þjónustu sem hefð hefur skapast fyrir að standi fjölskyldum til boða og sem 

talin er vera nauðsynleg (Félags ‐ og tryggingamálaráðuneytið, 2009). Þar sem lög 

um  félagsþjónustu  sveitarfélaga  eru  ákveðin  rammalög  er  það  á  hendi 

sveitarfélaganna  að  útfæra  þjónustu  sína  með  þeim  hætti  að  gæta  ávallt  að 

grunnþjónustu. 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 Að mati  velferðarvaktarinnar þurfa  sveitarfélögin að hagræða  í  rekstri,  en 

um  leið að verja grunnþjónustuna,  sem og þjónustu við viðkvæmustu hópana og 

eru  barnafjölskyldur  í  þeim  hópi  ásamt  fleirum.  Mikilvægt  er  að  mati 

velferðarvaktarinnar að sveitarfélög standi þétt við bakið á þeim heimilum þar sem 

foreldrar hafa misst  vinnu, því  verður að gæta þess vel  að niðurskurður  í  kerfinu 

bitni  sem  minnst  á  þeim  foreldrum  og  börnum  þeirra.  (Félags‐  og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

  Félagsþjónustan í Árborg setti á laggirnar Fjölskyldumiðstöð árið 2004 eins 

og  fram  kom  hér  að  ofan  (Árborg,  e.d.a).  Undir  Fjölskyldumiðstöðina  fellur 

félagsþjónusta  Árborgar,  fræðslumál,  íþrótta‐,  forvarna–,  tómstunda‐  og 

menningarmál (Árborg, 2009). Markmiðið með Fjölskyldumiðstöðinni var og er að 

efla  gæði  velferðarþjónustunnar  með  heildstæðum  og  markvissum  hætti.  Hjá 

Fjölskyldumiðstöðinni  hafa  íbúar  Árborgar  aðgang  að  félagslegri  ráðgjöf  hvað 

varðar  til dæmis  félagsleg úrræði, hin ýmsu  fræðslumálefni og  síðast en ekki  síst 

ráðgjöf varðandi íþrótta‐ menningar‐ og tómstundamál (Árborg, e.d.b). 

 

  

1.5. Félagsráðgjafar 

Tilgangur félagsráðgjafar er að bæta og koma í veg fyrir að umhverfið og aðstæður 

sem einstaklingar eða fjölskyldur búa í sé heftandi fyrir þær. Félagsráðgjafar hjálpa 

fólki  meðal  annars  að  leysa  vandamál  og  eiga  þeir  einnig  að  reyna  að  draga  úr 

neikvæðum áhrifum þeirra á einstaklinginn (William, Smith, og Boyle, 2006). 

  Félagsráðgjafar  starfa  innan  sveitarfélaganna  og  er  hlutverk  þeirra meðal 

annars að upplýsa einstaklinga um hver  réttindi þeirra og  skyldur eru  samkvæmt 

siðareglum  íslenskra  félagsráðgjafa  (Félagsráðgjafarfélag  Íslands,  e.d.a).  Fram 

kemur  í  lögum um  félagsþjónustu  sveitarfélaga nr. 40/1991 að  félagsmálanefndir 

skulu bjóða upp á félagslega ráðgjöf, og skal sú þjónusta vera í samstarfi við þá sem 

koma  að  málinu,  hvort  sem  það  er  skóli  eða  heilsugæsla.  Markmiðið  með 

félagslegri þjónustu er að veita einstaklingi allar þær upplýsingar og  leiðbeiningar 

um þau réttindi sem hann á og þær skyldur sem hann þarf að gegna og þá ekki síst 

að vera stuðningur í þeim félagslega vanda sem einstaklingur eða fjölskylda býr við. 

Þá kemur fram í fyrrnefndum lögum að félagsmálanefndir skulu leitast við að hafa 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menntaða  félagsráðgjafa  í  þessum  störfum  (Lög  um  félagsþjónustu 

sveitarfélaganna nr. 40/1991).  

  Félagsráðgjafar  leitast  við  að  finna  styrk  einstaklinga  og  að  hvetja  þá  til 

sjálfshjálpar.  Jafnrétti  og  virðing  fyrir  einstaklingnum  er  grundvallarsjónarmið 

félagsráðgjafa  og  leggja  þeir  áherslu  á  að  ekki  sé  sama  hvernig  fólki  er  hjálpað, 

heldur  er  hlutverk  þeirra  að  setjast  við  sama  borð  og  einstaklingurinn með  það 

sjónarmið að sú aðstoð sem félagsráðgjafar veita miðist við stöðu og þarfir hvers 

einstaklings (Sigrún Júlíusdóttir, Gísli Árni Eggertsson og Guðrún Reykdal, 2004).  

  Heildarsýn  félagsráðgjafa  er  ávallt  höfð  að  leiðarljósi  í  starfi  þeirra.  Með 

heildarsýn er átt við að félagsráðgjafar horfi á alla þætti einstaklingsins  frá öllum 

hliðum og  í  samhengi  við þær aðstæður er hann býr við og ólst upp við,  sem og 

vini, ættingja og samfélagið í heild sinni. Staða félagráðgjafa er mjög mikilvæg þar 

sem þeir hafa svo víðtæka sýn á einstaklinginn og samfélagið (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). Félagsráðgjafar þurfa að þekkja skyldur sínar og þá þjónustu sem í boði er 

fyrir íbúa samfélagsins (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa eru dæmi um reglur sem félagsráðgjafar 

þurfa að fara eftir í starfi sínu eins og komið hefur fram hér að ofan, til að tryggja 

gæði þjónustunnar  (Félagsráðgjafarfélag  Íslands,  e.d.b). Markmiðið með setningu 

siðareglna var að efla færni og þekkingu félagsráðgjafa sem myndi skila sér í betri 

þjónustu  við  skjólstæðinga  (Sigrún  Júlísdóttir,  1999).  Félagsráðgjöfin  leggur mjög 

mikla  áherslu  á  siðagildi,  þar  sem  félagsráðgjafar  nota  siðfræðina  sem  hluta  af 

nálgun  sinni  við  einstaklinga  og  siðagildin  eru  forsenda  fyrir  góðri  félagsráðgjöf 

(Erla Þórðardóttir, 1999). 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2. Framkvæmd og aðferð 

Í  þessum  kafla  verður  gerð  grein  fyrir  úrtaki  og  öflun  gagna  við  vinnslu  þessarar 

ritgerðar. Úrtakið er markvisst og eru það sveitarfélögin Árborg og Reykjanesbær 

sem  tekin  eru  fyrir.  Sveitarfélögin  Árborg  og  Reykjanesbær  eru  bæði  staðsett  á 

Suðurlandi.  Þessi  sveitarfélög  voru  valin  vegna  þess  að  mikið  atvinnuleysi  hefur 

verið  í  þessum  sveitarfélögum og  einnig  var  þar mikill  uppgangur  á  árunum  fyrir 

hrun. Einnig má nefna hér að rannsókn þessi er hluti af langtímarannsókn Guðnýjar 

Bjarkar  Eydal  og  Hervarar  Ölmu  Árnadóttur  sem  fjallar  um  fjölskyldustefnu  á 

tímum kreppu. 

Þeir þættir sem teknir eru fyrir í þessari rannsókn eru: skólakerfið þar sem 

þættir  innan  þess  eru  ræddir  sérstaklega  eins  og  leikskólar,  grunnskólar, 

frístundaheimili,  íþróttir  og  tómstundir,  fjárhagsaðstoð,  húsaleigubætur  og 

sérstakar húsaleigubætur. Þá er einnig skoðuð önnur þjónusta sem sveitarfélögin 

standa að eða er starfrækt innan sveitarfélaganna á vegum annarra aðila. Ástæðan 

fyrir vali á þessum sviðum er sú að þessi þjónusta snertir börn og barnafjölskyldur 

hvað  mest,  því  er  mikilvægt  að  skoða  lögbundna  þjónustu  og  hvernig  henni  er 

háttað  í  sveitarfélögunum.  Þá  er  einnig  mikilvægt  að  skoða  hvernig  þjónustan 

hefur verið nýtt og hvað það er helst sem breyst hefur í nýtingu þjónustunnar.  

Við  öflun  gagna  var  farið  inn  á  heimasíður  beggja  sveitarfélaganna  og 

gjaldskrár skoðaðar. Þá voru ýmsar skýrslur nýttar sem og bækur og önnur gögn. 

Farið  var  í  heimsóknir  í  sveitarfélagið  Árborg  þar  sem  á  móti  okkur  tóku  Anný 

Ingimarsdóttir  og  Guðlaug  Jóna.  Einnig  var  farið  í  heimsókn  í  sveitarfélagið 

Reykjanesbæ þar sem tóku á móti okkur Hera Ósk og Hjördís Árnadóttir. Tilgangur 

heimsóknanna var að afla frekari upplýsinga sem ekki fengust á heimsíðum þeirra 

eða  voru  vandfundnar. Öflun  gagna  var  á  tímabilinu  17.  janúar  2011  til  19.  apríl 

2011. 

Takmarkanir við rannsókn þessa er að ekki var gerð athugun á högum fólks 

með sérþarfir eða heilsubrest, og eða aðra þjónustu eins og barnavernd. Athugun á 

viðhorfum  foreldra  var  ekki  könnuð,  svo  ekki  er  vitað  hvort  þær  breytingar  hafi 

haft  áhrif  á  íbúa  sveitarfélaganna.  Þá  erum  við  ekki  að  leggja  mat  á  gæði 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þjónustunnar  í  hvorugu  sveitarfélaginu  á  neinum  þeirra  þjónustuþátta  sem 

skoðaðir  eru  í  rannsókn  þessari.  Þá  er  ekki  hægt  að  segja  til  um  hver  áhrif 

þjónustuþáttanna eru fyrr en lengri tími er  liðinn og frekari  rannsóknir hafa verið 

gerðar.  Erfitt  er  því  að  segja  til  um endanlegar  niðurstöður  þeirra  þjónustuþátta 

sem fjallað er um. 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3. Fjölskyldustefna 

Með  fjölskyldustefnu  er  átt  við  að  stjórnvöld  taki  mið  af  þörfum  fjölskyldunnar 

þegar þau taka ákvarðanir og móta stefnur  í samfélaginu hverju sinni. Markmiðið 

með  fjölskyldustefnu  er  að  móta  traustan  og  öruggann  grunn  fyrir  alla  aðila 

fjölskyldunnar  og  að  aðstæður  í  samfélaginu  séu  þannig  að  fjölskyldan  njóti  sín 

sem best (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

  Árið  1997  samþykkti  Alþingi  þingsályktunartillögu  um  opinbera 

fjölskyldustefnu  þar  sem  í  fyrsta  skipti  var  sett  fram  heildstæð  opinber 

fjölskyldustefna  og  er  markmiðið  með  henni  að  efla  fjölskylduna  í 

nútímaþjóðfélagi.  Helstu  markmið  með  fjölskyldustefnunni  er  að  velferð 

fjölskyldna sé tryggð, byggt sé á jafnrétti kynjanna og sameiginlegri verkaskiptingu 

á  milli  þeirra.  Þá  tekur  fjölskyldustefnan  einnig  mið  af  því  að  fjölskyldan  er 

vettvangur  tilfinningatengsla  þar  sem  fjölskyldan  veitir  einstaklingum  og  þá 

sérstaklega  börnum öryggi  og  tækifæri  til  að  þroska  eiginleika  sína  eins vel  og  á 

verður  kosið.  Helstu  aðgerðir  í  þágu  fjölskyldunnar  sem  samþykktar  voru  í 

þingsályktunartillögunni 1997 voru meðal annars að stofnað yrði fjölskylduráð sem 

skyldi  hafa  það  hlutverk  að  efla  og  vernda  fjölskylduna.  Hvað  varðar 

barnafjölskyldur  þá  skal  staða  þeirra  og  afkoma  verða  könnuð  sérstaklega  og 

gerðar  sérstakar  úrbætur  þar  sem  við  á  og  talið  er  nauðsynlegt  (Þingskjal  1230, 

1996 – 1997). 

  Markmið  fjölskyldustefnu  Árborgar  er  að  hafa  yfirsýn  yfir  málefni 

fjölskyldunnar  og  samræma  ákvarðanir  er  snerta  hagsmuni  hennar, með  það  að 

markmiði  að  styrkja  hana  sem  grunneiningu  samfélagsins  og  tryggja  stöðugleika 

allra  meðlima  hennar.  Þó  byggir  sveitarfélagið  Árborg  fjölskyldustefnu  sína  á 

grunneiningum sveitarfélagsins sem byggir á ýmsum stefnum sem allar hafa það að 

markmiði  að  varðveita  fjölskylduna  á  einn  eða  annan  hátt.  Sveitarfélagið Árborg 

leggur sérstaka áherslu á að börn og unglingar búi við öryggi og fái tækifæri til að 

vaxa  og  þroskast  við  sem bestar  aðstæður  óháð  því  hver  staða  barnanna  er  eða 

fjölskyldunnar. Tilgangur þessa er meðal annars að skapa  jafnvægi milli  fjölskyldu 

og atvinnulífs (Árborg, e.d.a). 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 Sveitarfélagið Reykjanesbær hefur í gegnum tíðina lagt mikið upp úr því að 

hafa vel mótaða og skipulagða fjölskyldustefnu í bæjarfélagi sínu. Helstu markmið 

fjölskyldustefnunnar  í  Reykjanesbæ  eru  þau  að  félagsþjónustan  í  bænum  sé 

skipulögð með þarfir fjölskyldunnar að leiðarljósi. Að sama skapi og sveitarfélagið 

Árborg þá er það markmið með fjölskyldustefnu Reykjanesbæjar að boðið sé upp á 

margvíslega ráðgjöf fyrir bæði einstaklinga og fjölskyldur. Má þar nefna félagslega 

ráðgjöf  og  áfallahjálp  svo  eitthvað  sé  tínt  til.  Þá  hefur  tíðkast  í  Reykjanesbæ  ár 

hvert að fjölskyldustefna bæjarins sé endurskoðuð, þá helst vegna þess að bærinn 

vill  gæta  þess  að  aðlaga  stefnuna  að  tíðaranda  samfélagsins  hverju  sinni. 

Áhugavert  er  að  sjá  að  sveitarfélagið  Reykjanesbær  leggur  mikla  áherslu  á  að 

starfsmenn  bæjarins  hafi  fjölskyldustefnuna  að  leiðarljósi  í  starfi  sínu  og  sýni 

börnum  sem og  fullorðnum  virðingu  og  veiti  þeim  góða  þjónustu  á  hinum  ýmsu 

sviðum er snerta félagsþjónustuna. Mikilvægt atriði kemur fram í fjölskyldustefnu 

Reykjanesbæjar  hvað  varðar  barnafjölskyldur  en  þar  er  fjallað  um  að  hlutverk 

foreldra  sé  einn  mesti  áhrifavaldur  í  lífi  hvers  barns  og  því  leggur  bærinn  mikla 

áherslu  á  að  bjóða  upp  á  hin  ýmsu  námskeið  er  gagnast  geta  foreldrum  í 

uppeldishlutverkinu. Einnig leggur bærinn mikið upp úr því að leita leiða til að finna 

jafnvægi  milli  atvinnu‐  og  fjölskyldulífs,  til  að  efla  fjölskyldusamveru  í  bænum 

(Reykjanes, e.d.e). 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4. Áhrif efnahagsþrenginga á barnafjölskyldur 

Áhrif  efnahagsþrenginga  geta  leitt  til  mikilla  fjárhagslegra  erfiðleika  sem  aftur 

getur leitt til þess að einstaklingar einangri sig. Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru 

milli heilsufars og efnahags sem getur leitt til varanlegs heilsubrests og þunglyndis 

sem  hefur  ekki  fyrirsjáanlegar  afleiðingar  (Félags‐  og  tryggingamálaráðuneyti, 

2009).  Valgerður  Katrín  (2004)  segir  að  rannsóknir  hafi  sýnt  að  fylgni  sé  milli 

geðsjúkdóma  og  fátæktar.  ,,Lélegri  geðheilsu  fylgir  lítil  menntun,  lágar  tekjur, 

skortur  efnislegra  gæða,  atvinnuleysi  og  lélegur  húsakostur”  (Valgerður  Katrín 

Jónsdóttir, 2004, bls. 9) Vanheilsu  fylgir kostnaður vegna meðferðar, þjónustu og 

framfærslu  þeirra  sem  ekki  geta  tekið  þátt  á  vinnumarkaði  (Valgerður  Katrín 

Jónsdóttir, 2004)  

  Missir  húsnæðis  og  atvinnu  getur  haft  gríðarlegar  afleiðingar  fyrir 

fjölskyldur  þar  sem  þær  geta  flosnað  upp  og  börn  flakkað  á  milli  skóla  vegna 

flutninga. Þá hefur það einnig sýnt sig að börn sem búa við fátækt njóta ekki sömu 

réttinda  og  börn  frá  efnameiri  heimilum.  Mikilvægt  er  að  efla  félags‐  og 

efnahagslega þætti sem geta haft betri áhrif á líðan barna og fjölskyldna þeirra í því 

skyni að forðast þann ójöfnuð sem þau glíma við og stefna að bættri heilsu þeirra. 

Því flest þeirra barna sem standa höllum fæti nú í dag stóðu einnig höllum fæti fyrir 

efnahagshrunið (Félags‐ og tryggingamálaráðuneyti, 2009).  

  Varanlegar afleiðingar fátæktar eru skaðlegar börnum og fullorðnum og er 

mikilvægt að efla velferðarkerfið og vinna að hagræðingu þannig að sérstakt tillit 

sé tekið til þeirra er verst standa. Ein leiðin að því markmiði er sú að niðurskurður 

bitni  ekki  á  almennri  þjónustu  við  börn  og  barnafjölskyldur.  Tryggja  verður  að 

grunnþjónusta skerðist ekki þrátt fyrir þann samdrátt og aðrar hækkanir sem hafa 

verið  að  mati  velferðarvaktarinnar.  Sveitarfélögin  gegna  mikilvægu  hlutverki  í 

velferðarþjónustu  og  á  sviði  félagsþjónustunnar  og  er  því  bæði  nauðsynlegt  og 

mikilvægt að sú þjónusta sem sveitarfélögin bjóða upp á njóti forgangs (Félags‐ og 

tryggingamálaráðuneyti, 2009). 

  Nauðsynlegt er að nefna að atvinnuleysi hefur síður en svo einungis áhrif á 

einstaklinginn  sjálfan  heldur  getur  atvinnuleysi  haft  gríðarleg  áhrif  á  alla 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fjölskylduna og þurfa börn oft að líða fyrir vinnumissi foreldra sinna (Guðný Björk 

Eydal, 1993).  

  Gerð var könnun hér á  landi árið 1988 á almenningi á aldrinum 16‐75 ára 

þar  sem  lögð  var  áhersla  á  að  athuga  heilsufar  og  andlega  líðan  fólks  sem hafði 

verið atvinnulaust. Í þeirri könnun kemur fram að um 21% aðspurðra segja að þeir 

hafi verið meira óhamingjusamir en ella síðustu vikurnar, og um 7% telja sig mun 

meira óhamingjusama. Einnig kemur fram í þeirri könnun að um 22% finnst þeim 

vera  algjörlega  hafnað,  vegna  þess  þeir  eru  atvinnulausir  (Guðbjörg  Andrea 

Jónsdóttir og Stefán Ólafsson, 1993).    

  Í  kjölfar  bankahrunsins  sem  varð  hér  á  landi  í  október  2008  skipaði 

Guðlaugur  Þór  Þórðarson,  þáverandi  heilbrigðisráðherra,  í  byrjun  árs  2009  hóp 

sérfræðinga  til  starfa.  Markmiðið  var  að  koma  með  hugmyndir  til  að  reyna  að 

milda afleiðingar efnahagskreppunnar og þá með reynslu Finna til hliðsjónar, með 

tilliti  til  mikilla  sálfélagslegra  afleiðinga  sem  urðu  í  Finnlandi  eftir  að 

efnahagskreppa  varð  þar  í  landi  á  fyrri  hluta  níunda  áratugar  síðustu  aldar.  í 

Finnlandi jókst atvinnuleysi til muna og má þar nefna að árið 1990 var atvinnuleysi 

um  3,5%  en  mældist  18%  1994  þegar  efnhagskreppan  gekk  þar  yfir.  Þá  er 

áhugavert að sjá að þrátt fyrir minnkandi atvinnuleysi í Finnlandi 1996 fór hlutfall 

langtímaatvinnulausum  fjölgandi  eða  þeir  sem  voru  skráðir  atvinnulausir  í  sex 

mánuði  eða  lengur.  Talið  er  að  Finnar  hafi  vanmetið  sálfélagsleg  eftirköst 

efnahagskreppunnar  og  má  þá  nefna  að  framlög  til  geðheilbrigðisþjónustu  voru 

skorin talsvert niður (Velferðarráðuneyti, 2009).  

  Starfshópurinn  nýtti  sér  upplýsingar  frá  Finnlandi  þar  sem  starfshópurinn 

vildi vita hvað bæri að varast í niðurskurði og hagræðingaraðgerðum í málefnum er 

snúa að börnum, ungu fólki og fólki í atvinnuleit. Þá telja Finnar að það geti reynst 

dýrkeypt að beita niðurskurði á þennan hóp ef horft er til lengri tíma. Einnig benda 

þeir á að forðast skuli niðurskurð bæði í félagsþjónustu og heilbrigðisgeiranum og 

reyna að stuðla að virkni íbúa með einhverjum hætti. Þá telja þeir mikilvægt að efla 

skóla og nærumhverfi þeirra sem og helstu þjónustu þeirra eins og félagsráðgjafa 

innan skóla (Velferðarráðuneyti, 2009). 

  Starfshópurinn  nýtti  sér  upplýsingar  þessar  að  lausnum  til  að  taka  á 

komandi vanda. Reyndi hópurinn að nýta þær leiðir sem hann sá að væru færar til 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að  sporna  við  neikvæðum  vandamálum  strax  í  upphafi.  Helstu  lausnir  sem 

starfshópurinn kom með snéri meðal annars að því að efla þjónustu heilsugæslna 

þá  bæði  þannig  að  aðgangur  fólks  að  heilsugæslu  væri  greiðari  sem  og  að  nýta 

mætti  betur  fræðsluefni  sem  til  væri  til  fræða  starfsfólk  um  þá  streituvaldandi 

sjúkdóma er geta fylgt í kjölfar langvarandi streitu, svo sem þunglyndi og kvíða. Þá 

var einnig komið með þá tillögu að settar yrðu á fót virknimiðstöðvar þangað sem 

fólk  gæti  leitað  til  að  halda  festu  á  daginn  og  hafa  eitthvað  fyrir  stafni 

(Velferðarráðuneyti, 2009). 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5. Skyldur sveitarfélaga 

Eins  og  fram  kemur  í  inngangi  rannsóknar  þessarar  er  fjallað  um  grunnþjónustu 

eins og Félags– og tryggingamálaráðuneytið hefur skilgreint hana. Í þessum kafla er 

gerð  grein  fyrir  þeim  lagalegum  skyldum  sem  sveitarfélögum  ber  að  veita  og 

hvernig  þær  eru  útfærðar.  Einnig  er  fjallað  um  aðra  þjónustu  sem  sveitarfélögin 

veita en sú þjónusta er ekki lögbundin heldur frjálst val.  

  í þessum kafla er einnig greint  frá niðurstöðum allra þátta sem teknir eru 

fyrir í rannsókn þessari.  

 

5.1. Skólakerfið 

Aðeins eru  teknir  fyrir  leik– og grunnskólar  í þessum kafla þar  sem sveitarfélögin 

koma  að  rekstri  þeirra.  Þá  er  fjallað  um  frístundaheimili  þar  sem  margir 

grunnskólar bjóða upp á slíka þjónustu eftir að kennslu lýkur á daginn. 

  Fram kom hér að ofan þá leggur velferðarvaktin mikla áherslu á að vernda 

eigi grunnþjónustu við börn og barnafjölskyldur og telur hún að skólakerfið sé hluti 

af  henni.  Þá  leggur  velferðarvaktin  áherslu  á  að  óska  eigi  eftir  hagræðingu  í  því 

formi  að  flytja  listnám  inn  í  skólana  og  tengja  íþróttastarf  frekar  við  skólana, 

frístundaheimili og heilsdagsskóla (Félags‐ og tryggingamálaráðherra, 2009).  

 

 

5.1.1. Leikskólar 

Í  skólakerfinu  er  leikskóli  fyrsta  skólastigið  og  er  hann ætlaður  börnum  sem  eru 

undir  skólaskyldualdri  eða  að  sex  ára  aldri.  En  ekkert  kemur  fram  í  lögunum  að 

börnum  á  leikskólaaldri  sé  tryggt  leikskólapláss.  Samkvæmt  1.mgr.  laga  um 

leikskóla  nr.  90/2008  er  markmið  leikskóla  að  hafa  ,,velferð  og  hag  barna  að 

leiðarljósi í öllu starfi”, í sömu málsgrein kemur fram að meginmarkmið þeirra laga 

sé að veita börnum málörvun, hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega 

í samræmi við þarfir hvers og eins (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

  Fram  kemur  í  skýrslu  Félags‐  og  tryggingamálaráðherra  (2009)  á  vegum 

velferðarvaktarinnar  að  sveitarfélög  hafa  gripið  til mikilla  aðgerða  í  leikskólum.  Í 

flestum  sveitarfélögunum  er  lögð  áhersla  á  að  draga  úr  búnaðar‐,  vöru‐  og 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þjónustukaupum,  yfirvinnu,  kostnaði  við  endur‐  og  símenntun,  hagræðingu  í 

mötuneyti,  afleysingum  vegna  veikinda  eða  fjarveru  starfsmanna.  Þá  hefur 

daglegur  opnunartími  verið  styttur  hjá  um  30%  sveitarfélaga  og  um  13% 

sveitarfélaga  hafa  styttri  opnunartíma  ennþá  til  umræðu  (Félags  –  og 

tryggingamálaráðherra,  2009).  Helstu  hagræðingaraðgerðir  sveitarfélaga  á 

landsbyggðinni snúa helst að minni yfirvinnu, minna viðhaldi og fækkun stöðugilda. 

Í  sumum  sveitarfélögum  er  stefnt  að  því  að  hækka  dvalargjald  en  önnur 

sveitarfélög ætla að lækka afslátt (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). 

  Hagræðing hefur verið í sveitarfélaginu Árborg, þó hefur ekki þurft að loka 

neinum  deildum  né  stytta  opnunartíma  leikskólanna  í  hagræðingaraðgerðum 

Árbrogar, en það var gripið til þess ráðs  í staðinn að segja starfsfólki  leikskólanna 

upp í nokkrum mæli árið 2009 og er starfsfólkið smám saman að koma til baka, nú 

árið 2011.  Í hagræðingaraðgerðum  í  sveitarfélaginu Árborg  hefur þó verið  farið  í 

það að stytta og fækka vettvangsferðum sem hafa verið farnar á vegum skólanna, 

og  hafa  foreldrafélögin  einnig  tekið meiri  þátt  nú  eftir  fall  bankanna  bæði  hvað 

varðar  kostnað  og  þáttöku  í  hinum  ýmsu  uppákomum  (Anný  Ingimarsdóttir  og 

Guðlaug Jóna munnleg heimild, 23. mars 2011).  

  Foreldrar  í sveitarfélaginu Árborg hafa ekki nýtt opnunartíma  leikskólanna 

eins  mikið  eftir  að  efnahagskreppan  skall  á  haustið  2008  og  hafa  starfsmenn 

sveitarfélaganna tekið eftir að foreldrar eru að koma fyrr á daginn að sækja börn 

sín.  Þrátt  fyrir  að  foreldrar  séu  að  sækja  börn  sín  fyrr  á  daginn  hefur  þó  borið 

nokkuð á að ekki sé nægt leikskólapláss fyrir yngstu börnin og gæti það verið vegna 

uppsagna  leikskólakennara  (Anný  Ingimarsdóttir  og  Guðlaug  Jóna  munnleg 

heimild, 23. mars 2011). 

  Í kjölfar efnahagshrunsins hefur orðið hagræðing á starfsemi leikskólanna í 

sveitarfélaginu Reykjanesbæ. Opnunartími hefur verið styttur um eina klukkustund 

í öllum leikskólum sveitarfélagsins nema tveimur en þeir eru níu talsins. Það skal 

þó tekið fram að þau börn sem eru í þeim leikskólum þar sem opnunartími hefur 

verið styttur geta nýtt sé opnunartíma hinna leikskólanna. Ekki hefur verið borið á 

tíðum uppsögnum starfsfólks  leikskólanna  í sveitarfélaginu Reykjanesbæ en hefur 

starfsfólk leikskólanna tekið á sig skert starfshlutfall í staðinn til að forðast að segja 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þurfi upp starfsfólki (Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís Árnadóttir munnleg heimild, 

29. mars 2011).  

  Í töflu eitt má sjá gjaldskrár leikskólanna árin 2008, 2009 og 2010 bæði fyrir 

sveitarfélagið Árborg og  sveitarfélagið Reykjanesbæ. Greint er  frá almennu gjaldi 

og síðan bæði  frá gjaldi þar sem afsláttur er veittur vegna mismunandi aðstæðna 

foreldra.  Það  er  að  segja  hvort  báðir  foreldrar  eru  í  námi  eða  eru  einstæðir 

foreldrar.  

 

Tafla 1. Gjaldskrá leikskóla 2008, 2009 og 2010 

Sveitarfélag  Almennt gjald  Foreldrar í námi  Einstætt foreldri 

Ár  2008  2009  2010  2008  2009  2010  2008  2009  2010 

Árborg  18.896  26.016  28.616  18.896  18.896  20.784  18.896  18.896  20.784 

Reykjanesbær   24.359  24.359  26.095  19.950  19.950  21.295  19.950  19.950  21.295 

  (Reykjanesbær, e.d.c.; Reykjanesbær, e.d.d.; Reykjanesbær, e.d.f.; Árborg, e.d.h). 

 

Tilgangur töflunnar er að sýna breytileika gjaldskránna milli áranna 2008, 2009 og 

2010. Eins og kemur glögglega fram þá hefur gjald hækkað í sveitarfélaginu Árborg 

á árunum 2008 til 2010 úr 18.896  í 28.616 og nemur þessi hækkun 9.720 sem er 

um 51% hækkun milli þessara ára.  

  Í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  hefur  hækkunin  ekki  verið  eins  mikil  og  í 

Sveitarfélaginu  Árborg.  Í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  var  almennt  gjald  24.359 

árið  2008  en  var  komið  upp  í  26.095  árið  2010  og  sú  hækkun  nemur  því  1.736 

krónum sem er um 14% hækkun milli áranna 2008 til 2010.  

  Einstæðir  foreldrar  fá  veittan  afslátt  af  leikskólagjöldum  bæði  í 

sveitarfélaginu  Árborg  og  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ.  Í  sveitarfélaginu  Árborg 

voru einstæðir foreldrar og foreldrar í námi að borga 18.896 krónur á mánuði árið 

2008 og árið 2010 hafði mánaðargjaldið hækkað um 1.888 krónur og var því árið 

2010  komið  í  20.784  krónur  sem  nemur  um  10%  hækkun  milli  áranna  2008  til 

2010. 

  Í sveitarfélaginu Reykjanesbæ var mánaðargjald fyrir einstæða foreldra og 

foreldra  í  námi  á  leikskólagjöldum  19.950  krónur  árið  2008  og  hefur  það  gjald 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hækkað árið 2010 eða um 1.345 krónur og var því leikskólagjald árið 2010 komið í 

21.295 krónur sem nemur tæplega 15% hækkun milli áranna 2008 til 2010. 

  Verulega mikill munur er á hversu háan systkinaafslátt sveitarfélögin bjóða 

upp á.  Sveitarfélagið Árborg bauð  fjölskyldum upp á  25% afslátt með öðru  barni 

árin  2008  til  2010  á meðan  sveitarfélagið  Reykjanesbær  bauð  upp  á  50%  afslátt 

árin 2008 til  2010 sem er talsverður munur (Reykjanesbær, e.d.c.; Reykjanesbær, 

e.d.d.; Reykjanesbær, e.d.f.; Árborg, e.d.h). 

  Þegar á heildina er litið er ekki mikill munur á gjaldskrám leikskóla þessara 

sveitarfélaga  árið  2010. Hins  vegar  ef  litið  er  til  ársins  2008 má  glögglega  sjá að 

sveitarfélagið Árborg hefur hækkað sitt almenna gjald um 9.720 krónur á tveimur 

árum eða um 51% sem er talsverð hækkun, á meðan leikskólagjöld í Reykjanesbæ 

hafa hækkað um 1.736 krónur eða um 14%. Hafa ber  í huga að  foreldrar barna  í 

Reykjanesbæ hafa borgað hærra leikskólagjald fyrir börn sín undanfarin ár, svo ekki 

hefur  verið  um  eins  mikla  breytingu  að  ræða  hjá  þeim  foreldrum  og  foreldrum 

barna í sveitarfélaginu Árborg þar sem gjöld hafa verið mun lægri. 

 

   

5.1.2. Grunnskólar 

Samkvæmt  lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er  skólaskylda á  Íslandi, börnum á 

aldrinum sex til sextán ára ber skylda til að ganga í skóla og hefst skólaskyldan á því 

almanaksári  sem  barn  verður  sex  ára  (Lög  um  grunnskóla  nr.  91/2008).  Lög  um 

grunnskóla  flokkast því  til  grunnþjónustu þar  sem um  lögbundna þjónustu er um 

að ræða (Félags – og tryggingamálaráðherra, 2009 

  Talsverður  niðurskurður  hefur  verið  í  grunnskólum  landsins  eins  og 

leikskólum.  Sjá  má  í  skýrslu  Félags‐  og  tryggingamálaráðherra  (2009)  að  dregið 

hefur  verið  úr  forfallakennslu  hjá  79%  sveitarfélaga,  kostnaði  við  prentun, 

búnaðar‐,  vöru‐  og  þjónustukaup hafa  einnig  verið  dregin  saman.  Þá  hefur  verið 

dregið úr vettvangsferðum, samkennsla hefur verið aukin þar sem skólabekkir hafa 

verið sameinaðir og fjöldi nemanda verður meiri á einn kennara. Einnig hefur verið 

dregið  úr  endur‐  og  símenntun  og  hjá  45%  sveitarfélaga  hefur  orðið  hækkun  á 

verði í skólamötuneytum og árið 2009 hafa 27% sveitarfélaganna slíkt til umræðu 

(Félags‐  og  tryggingamálaráðherra,  2009).  Mismunandi  er  á  milli  sveitarfélaga 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hvaða  hagræðingaraðgerðum  þau  ætla  að  beita  varðandi  grunnskóla.  Helstu 

breytingar sem sveitarfélög ætla að ráðast í er að fækka kennslustundum, sameina 

bekki,  fækka  stöðugildum  sem  og  draga  úr  forfallakennslu  (Samband  íslenskra 

sveitarfélaga, 2011). 

  Fyrir árið 2010 er gerð krafa á sveitarfélögin að skera enn frekar niður í leik‐ 

og  grunnskólum  eða  um  10%  ‐  15%,  þrátt  fyrir  það  hafa  sveitarfélögin  á 

höfuðborgarsvæðinu  gefið  út  yfirlýsingu  að  ekki  eigi  að  hækka  gjaldskrár  frekar, 

ekki  segja  upp  fleira  fólki  né  skerða  þjónustu  frekar  (Félags‐  og 

tryggingamálaráðherra, 2009). 

  Sveitarfélagið  Árborg  rekur  þrjá  grunnskóla  og  voru  nemendur  skólanna 

þriggja árið 2009 um 1.230. Þá bjóða allir skólarnir upp á heitar máltíðir gegn gjaldi 

(Árborg,  2009;  Árborg,  e.d.f).  Frír  morgunverður  hefur  verið  í  boði  í  einum 

grunnskóla Árborgar og byrjaði það árið 2009. Þá hefur verið nauðsynlegt að skera 

niður  í  starfsemi  grunnskóla  sveitarfélagsins  Árborgar  og  hefur  sá  niðurskurður 

komið niður á stuðningi við kennslu þar sem barn fékk kannski tvær kennslustundir 

á viku með sérkennara en fær nú eina kennslustund. Vert er þó að segja frá því að 

sveitarfélagið  Árborg  hefur  fengið  styrk  frá  Velferðarráðuneytinu  til  styrktar 

börnum sem eru á ,,gráu svæði” og er sá styrkur meðal annars nýttur þeim börnum 

sem  þurfa  á  talþjálfun  að  halda  eða  í  liðveislu  (Anný  Ingimarsdóttir  og  Guðlaug 

Jóna munnleg heimild, 23. mars 2011). 

  Sveitarfélagið  Reykjanesbær  rekur  sex  grunnskóla  og  hafa  skólarnir  allir 

verið einsetnir  frá því árið 2000 (Reykjanesbær, e.d.g). Árið 2010 voru nemendur 

skólanna  sex  um  2020  nemendur  (Hera  Ósk  Einarsdóttir  og  Hjördís  Árnadóttir 

munnleg heimild, 29. mars 2011). Það er boðið upp á heitar máltíðir  í hádeginu  í 

öllum  skólunum  sex  og  frístundaskóla  frá  því  skóla  lýkur  þar  til  klukkan  fjögur  á 

daginn (Reykjanesbær, e.d.g). Í grunnskólum Reykjanesbæjar er boðið upp á frían 

hafragraut  á  morgnana  en  það  átak  fór  af  stað  í  kjölfar  efnahagshrunsins  til  að 

tryggja góða  næringu  barna.  Í  sveitarfélaginu Reykjanesbæ nú  árið  2011  eru  um 

71% barna í áskrift á matarmiðum, en þau 30% sem ekki eru að nýta sér áskriftina 

eru yfirleitt unglingar sem gjarnan kaupa sér mat sjálfir eða koma með nesti eða 

jafnvel  kaupa  sér  staka miða  sem kosta nú, árið  2011 388 krónur. Reykjanesbær 

hefur  verið  í  samstarfi  við  Lýðheilsustöð  sem  hefur  veitt  leiðbeiningar  varðandi 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gott  og  næringarríkt  fæði  og  þykja  mötuneyti  grunnskóla  Reykjanesbæjar  vera 

mjög góð (Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís Árnadóttir munnleg heimild, 29. mars 

2011).  Velferðarsjóður  Suðurnesja  og  Skólamatur.  ehf  hafa  í  einhverjum  tilvikum 

hjálpað þeim foreldrum sem ekki hafa getað greitt mat fyrir börn sín í skólunum og 

þannig tryggt að börnin fái heitan mat (Velferðarvakt Reykjanesbæjar, 2010). 

  Í  grunnskólum  Reykjanesbæjar  er  rekinn  forskóli  í  öðrum  bekk 

grunnskólanna þar sem allir nemendur fá að kynnast hljóðfæraleik. Þessi kennsla 

er  hluti  af  samfelldri  skóladagskrá  og  er  foreldrum  að  kostnaðarlausu.  Þessi 

þjónusta hefur ekki verið lögð niður þrátt fyrir niðurskurð og hagræðingaraðgerðir 

(Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís Árnadóttir munnleg heimild, 29. mars 2011). 

Sjá má  í  töflu 2  hvernig gjald vegna  fæðis  í  grunnskólum sveitarfélaganna 

Árborgar og Reykjanesbæjar skiptist niður árin 2008, 2009 og 2010. 

 

Tafla 2. Gjald vegna fæði í grunnskólum 2008, 2009 og 2010 

Sveitarfélag  Morgunhressing  Hádegismatur  Fæði í áskrift 

Ár  2008  2009  2010  2008  2009  2010  2008  2009  2010 

Árborg  51  51  56  216  216  218       

Reykjanesbær               190  190  215 

     (Reykjanesbær, e.d.c.; Reykjanesbær, e.d.d.; Reykjanesbær, e.d.f.; Árborg, e.d.j).  

 

Í  töflu  tvö  má  sjá  samanburð  á  gjaldskrám  sveitarfélaganna  Árborgar  og 

Reykjanesbæjar  á  fæði  í  grunnskólum. Mismunandi  er  þó  í  sveitarfélögum  hvort 

gefið er upp verð fyrir hverja máltíð eins og sveitarfélagið Árborg kýs að hafa það 

eða  hvort  gefið  er  upp  fæði  í  áskrift  eins  og  sveitarfélagið  Reykjanesbær  gerir  í 

sinni gjaldskrá.  

  Fæði  fyrir  nemendur  grunnskóla  í  sveitarfélaginu  Árborg  er  reiknað  út 

þannig að hver morgunhressing kostaði þar 51 krónu árin 2008 og 2009 en síðan 

var verð á morgunhressingu hækkað um 5 krónur árið 2010 og verður þá 56 krónur 

eða  rúm  10%  hækkun  á  morgunhressingu  milli  áranna  2008  og  2010.  Fyrir 

hádegismat voru nemendur að greiða 216 krónur bæði 2008 og 2009 en árið 2010 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var  hádegismaturinn  búinn  að  hækka  um  22  krónur  sem  nemur  tæplega  10% 

hækkun.  

  Ef miðað er við að barn þiggi eingöngu hádegismat í sveitarfélaginu Árborg 

22 daga í mánuði var verðið á mánuði árið 2008, 4.752 krónur en árið 2010 5.236 

krónur á mánuði og er það tæp 10% heildarhækkun á hádegismat. 

  Í  sveitarfélaginu Reykjanesbæ er  fæði  í  grunnskólum ekki birt  sundurliðað 

eins  og  gert  er  í  sveitarfélaginu  Árborg,  heldur  er  það  í  formi  mánaðarlegrar 

áskriftar er felur í sér hádegismat en þó má nefna eins og kom fram hér að ofan að 

þá býður sveitarfélagið Reykjanesbær börnum upp á frían hafragraut á morgnana. 

Árin 2008 og 2009 kostaði fæði í grunnskólum Reykjanesbæjar 190 krónur á dag en 

árið 2010 var gjaldið búið að hækka í 215 kónur eða um 7,6%, ef miðað er við 22 

virka  daga  í  mánuði  eins  og  gert  var  í  útreikningum  í  sveitarfélaginu  Árborg. 

Mánaðargjald er því 4.180 krónur árið 2008 en árið 2010 var það hækkað um 550 

krónur og var því komið í 4.730 krónur og er það um 7,6% hækkun.  

  Ef  fæði  í  grunnskólum  bæði  í  sveitarfélaginu  Árborg  og  Reykjanesbæ  er 

borið  saman  fyrir  árið  2010  má  sjá  að  munur  er  á  mánaðargjaldi  eða  um  506 

krónur.  Sveitarfélagið Árborg  er með hærra mánaðargjald  eða  sem nemur  5.236 

krónum en sveitarfélagið Reykjanesbær 4.730 krónur ef einunigs er miðað við að 

barn kaupi hádegisverð og er því tæplega 10% munur á verði hádegismatar á milli 

sveitarfélaganna.  

  Í hvorugum sveitarfélögunum er í boði systkinaafsláttur á matarmiðum eða 

á  fæði  í  áskrift  (Reykjanesbær, e.d.c.; Reykjanesbær, e.d.d.; Reykjanesbær, e.d.f.; 

Árborg, e.d.j 

 

 

5.1.3. Frístundaheimili/skólavistun 

Í  sveitarfélaginu Árborg  eru  frístundaheimilin  kölluð  skólavistun  og  er  hún  í  boði 

alla virka daga. Hlutverk skólavistunar í sveitarfélaginu Árborg er að mæta þörfum 

fjölskyldna og tryggja börnum öruggan stað eftir að skóla  lýkur þar sem þau geta 

tekið þátt í hinum ýmsu leikjum eða skipulögðum tómstundum (Árborg, e.d.e) 

  Sveitarfélagið  Árborg  rekur  þrjá  grunnskóla  og  er  skólavistun 

Sunnulækjarskóla  í  skólahúsnæðinu  en  aðrar  skólavistanir  þarf  að  sækja  annað 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(Árborg, e.d.e). Þær skólavistanir sem börn þurfa að sækja annað eru í mjög stuttu 

göngufæri barnanna og er það á ábyrgð  þeirra eða  foreldranna að koma þeim á 

milli staða. Þá tóku starfsmenn í sveitarfélaginu Árborg eftir því að foreldrar barna 

sem nýttu sér skólavistun á daginn voru að nýta minni tíma fyrir börn sín á daginn 

nú eftir að efnahagskreppan skall á haustið 2008, þar sem foreldrar sóttu börn fyrr 

á  daginn  eða  keyptu  færri  tíma  (Anný  Ingimarsdóttir  og  Guðlaug  Jóna  munnleg 

heimild, 23. mars 2011). 

  Sveitarfélagið  Reykjanesbær  býður  einnig  upp  á  frístundaheimili  eins  og 

kom  fram  hér  að  ofan  og  er  sú  þjónusta  veitt  strax  að  skóla  loknum  til  klukkan 

fjögur á daginn  (Reykjanesbær, e.d.g).  Starfsemi frístundaheimila Reykjanesbæjar 

eru í nálægð við grunnskólana, en er ekki í sama húsnæði og skólarnir, en stutt er á 

milli  húsnæði  frístundaheimila  og  skóla,  og  eru  því  í  göngufæri  barnanna  (Anný 

Ingimarsdóttir og Guðlaug Jóna munnleg heimild, 23. mars 2011).   

  Mikil  hagræðing  hefur  verið  í  rekstri  sveitarfélagsins  Reykjanesbæjar  eftir 

hrun  íslensku  bankanna.  Stefna  þeirra  er  þó  að  leggja  mikla  áherslu  á 

grunnþjónustu  við  íbúa,  sérstaklega  á  sviði  leik‐  og  grunnskóla  sem  og 

félagsþjónustuna.  Sveitarfélagið  Reykjanesbær  bauð  áður  upp  á  þjónustu  með 

miklum  niðurgreiðslum,  áður  en  efnhagsþrengingar  fóru  að  segja  til  sín. 

Niðurgreiðslur  vegna  frístundaheimila  hafa  þurft  að  vera  einn  liður  af 

sparnaðarþáttum  bæjarins  þar  sem  sú  þjónusta  er  ekki  lögbundin  (Anný 

Ingimarsdóttir og Guðlaug Jóna munnleg heimild, 23. mars 2011). Sú þjónusta sem 

áður var í boði, var að æfingagjald fyrir aðrar íþróttir eða tómstundir var innifalið í 

verðskránni  og  fylgdi  um  leið  akstur  á  þær æfingar  er  börn  iðkuðu.  Hefur  þetta 

starf  verið  lagt  niður  vegna  áhrifa  efnahagsþrenginga  en  sveitarfélagið 

Reykjanesbær  hefur  þó  reynt  að  koma  til móts  við  barnafjölskyldur með  því  að 

bjóða  upp  á  hreyfistundir  sem  eru  tvisvar  til  þrisvar  í  viku  sem  og  aðstoð  við 

heimanám eins og hægt er  (Reykjanesbær, e.d.a). Eftir þessar hagræðingar hefur 

nýting á  frístundaheimilum minnkað þrátt  fyrir  að verð á gjaldskrá  sé óbreytt  frá 

árinu  2009.  Ýmsar  ástæður  geta  legið  að  baki  þessari  fækkun  barna  á 

frístundaheimilum svo sem aukið atvinnuleysi foreldra og gætu foreldrar verið að 

leita  annarra  leiða  í  sparnaðarskyni  fyrir  börn  sín  en  að  kaupa  pláss  á 

frístundaheimilum (Velferðarvakt Reykjanesbæjar, 2010). 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 Haustið  2009  fór  Hjálpræðisherinn  í  Reykjanesbæ  af  stað  með  rekstur 

Skjólsins sem er frístundaheimili fyrir börn á aldrinum sex til ellefu ára, og gátu þau 

nýtt  þá  frístundaaðstöðu  sem hjálpræðisherinn  hafði  til  afnota.  Innifalið  í  rekstri 

Skjólsins var akstur frá skóla, aðstoð við heimanám, máltíð, félags – og leikaðstaða 

fyrir börnin. Opnunartími Skjólsins var alla virka daga frá klukkan eitt  til  fimm. Sá 

opnunartími hefur nú verið styttur og var aðeins opið þrjá virka daga í viku haustið 

2010 (Velferðarvakt Reykjanesbæjar, 2010). 

Borin  var  saman  gjaldskrá  sveitarfélaganna  árin  2008,  2009  og  2010  á 

frístundaheimilum/ skólavistun sem er gæsla sem grunnskólar bjóða upp á eftir að 

kennslu lýkur eins og kom fram hér að ofan.  

 

Tafla 3. Gjald vegna frístundaheimila 2008, 2009 og 2010 

Sveitarfélag  Tímagjald  Mánaðargjald 

Ár  2008  2009  2010  2008  2009  2010 

Árborg        4.520  4.520  4.972 

Reykjanesbær   315  315  315  9.150  14.400  14.400 

(Reykjanesbær, e.d.c.; Reykjanesbær, e.d.d.;  

Reykjanesbær, e.d.f.; Árborg, e.d.i).  

  

Við  útreikning  á  verðskrá  sveitarfélagsins  Árborgar  á  gjaldskrá  frístundaheimila, 

sem felur í sér 20 klukkustundir á mánuði sem samsvarar einni klukkustund á dag 

nam verð skólavistunar 4.972 krónum á mánuði árið 2010. Hafði því orðið hækkun 

frá því 2009 um 452 krónur eða um 10%. Engin hækkun varð á skólavistunargjaldi 

milli áranna 2008 og 2009.  

  Mánaðargjald  var  hækkað  í  frístundaheimilum  sveitarfélagsins 

Reykjanesbæjar milli áranna 2008 og 2009, og var árið 2010 14.400 krónur en árið 

2008 9.150 krónur og nemur því sú hækkun um 17% (Reykjanesbær, e.d.a). Þegar 

tekið er mið af verðskránni árið 2010 þá var  inni  í því gjaldi 40 klukkustundir eða 

tvær klukkurstundir á dag. Ef foreldrar voru ekki að nýta áskriftargjaldið sem nam 

14.400 krónum, kostaði hver  tími  í  frístund  315  krónur  og var  tímagjald  selt  í  20 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eininga kortum (Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís Árnadóttir munnleg heimild, 29. 

mars 2011). 

 

 

5.2. Íþróttir og tómstundir 

Samkvæmt  7.  grein  íþróttalaga  nr.  64/1998  er  það  á  hendi  sveitarfélaganna  að 

byggja íþróttaaðstöðu í þágu skóla og til almenningsnota eins og komið hefur fram 

hér að ofan, þá skal sveitastjórn veita íþróttafélögum og samtökum byggingastyrki 

eftir  því  sem  kveðið  er  á  um  í  fjárhagsáætlunum  sínum  (Lög  um  íþróttalög  nr. 

64/1998). 

  Sveitarfélögum ber að vera með skipulagt forvarnarstarf. Samkvæmt lögum 

nr. 70/2007 um æskulýðslög er markmiðið að styðja börn og ungt fólk til þátttöku í 

æskulýðsstarfi  af  einhverju  tagi.  Æskulýðsstarf  getur  verið  skipulögð  félags‐  og 

tómstundastarfsemi  eða  hvers  konar  önnur  skipulögð  starfsemi  þar  sem  fólk 

kemur saman í frítíma. Mikilvægt er að hafa í huga forvarnar‐ , uppeldis‐ , félags‐ , 

og menntunarlegt gildi er kemur að skipulögðu æskulýðsstarfi.  Í 2. grein  laga um 

æskulýðsstarf nr.70/2007 má sjá að lög þessi gilda meðal annars um æskulýðsstarf 

á vegum ríkis og sveitarfélaga og einnig í skólum. Þá kemur fram í sömu lögum að 

sveitarfélög  skuli  í  samstarfi  við  félagasamtök æskulýðsmála  tryggja  að  ungt  fólk 

eigi möguleika á að sækja æskulýðsstarf og er það hlutverk hvers sveitarfélags að 

ákveða  sitt  framlag  til æskulýðsstarfseminnar hverju  sinni  (Lög um æskulýðsstarf 

nr. 70/2007). 

  Sveitarfélagið  Árborg  leggur  mikla  áherslu  á  að  efla  íþrótta‐  og 

tómstundastarf í sinni heimabyggð með það að markmiði að veita íbúum aðstöðu 

til að iðka tómstundir hvort sem það eru útivist eða skipulögð íþróttastarfsemi eins 

og fótbolti  (Árborg. e.d.a). Frá því 1. september 2008 hefur Árborg meðal annars 

ákveðið að  jafna  tækifæri barna og ungmenna á aldrinum sex  til  átján ára,  til  að 

geta stundað bæði íþróttir og tómstundir með hvatagreiðslum. Hvatagreiðslur hafa 

þann  tilgang  að  hvetja  börn  og  ungmenni  til  að  stunda  áhugamál  sín  í  því 

forvarnarskyni að börn leiðist ekki út á rangar brautir. Til þess að uppfylla skilyrði 

fyrir hvatagreiðslum sem eru 10.000 krónur  í Árborg þarf námskeið eða sú æfing 

sem  stunduð  er  að  vera  að  lágmarki  tíu  vikur  (Árborg.  e.d.c).  Í  sveitarfélaginu 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Árborg  má  sjá  mikla  breytingu  á  nýtingu  hvatagreiðslna  en  árið  2008  voru  577 

umsóknir og árið 2010 voru þær orðnar 753. Þá hefur einnig orðið sú breyting að 

börn eru nú frekar að stunda eina  íþrótt en voru áður  í  fleiri en einni. Þá sjá þau 

einnig breytingar á því að foreldrar eru meira að semja um greiðslur vegna íþrótta‐ 

og  tómstundastarfs.  En eins og komið hefur  fram þá hafa  foreldrafélög  skólanna 

verið  öflug  og  á  það  einnig  við  um  íþrótta‐  og  tómstundastarf  í  Árborg  þar  sem 

foreldrar  eru  mikið  að  koma  til  móts  við  starfsemi  íþróttafélaganna  og  má  þar 

nefna ýmiss konar viðbót við margs konar þjálfun eins og til að mynda fótboltamót. 

Þá  hefur  einnig  verið  frítt  í  sund  síðustu  ár  og  hefur  það  nýst  mjög  vel  (Anný 

Ingimarsdóttir og Guðlaug Jóna munnleg heimild, 23. mars 2011). 

  Áhersla  hefur  verið  lögð  á  það  í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  að  hafa 

íþrótta‐ og tómstundastarf samþætt dagvinnutíma foreldra og ef það er ekki hægt 

er  reynt  að  forgangsraða  tímum þannig  að  yngstu  börnin  hafi  forgang  fyrir  eldri 

börnum hvað varðar tímasetningu. Markmiðið er að efla þátttöku fjölskyldunnar í 

íþrótta‐  og  tómstundamálum.  Þá  telur  Reykjanesbær  einnig  mjög  mikilvægt  að 

börn  geti  fundið  sínum  áhugamálum  farveg  eftir  getu  og  áhuga.  Reykjanesbær 

hefur einnig haft hvatagreiðslur til niðurgreiðslu íþrótta‐ og tómstundastarfs og er 

upphæð þeirra 7.000 krónur fyrir hvert barn eins og sjá má í töflu 4 hér að neðan 

(Reykjanes, e.d.d). Árin 2006 og 2007 fór  í gang verkefni  í Reykjanesbæ að bjóða 

börnum frítt í sund og tilgangur verkefnisins var að efla samverustundir fjölskyldna 

og auka hreyfingu barnanna.  Frá þeim  tíma hefur  sú efling  reynst mjög vel og er 

enn  frítt  í  sund  fyrir  börn  (Hera  Ósk  Einarsdóttir  og  Hjördís  Árnadóttir munnleg 

heimild, 29. mars 2011). 

  Rannsóknir hafa sýnt að markmið bæjarins um að efla fjölskyldusamveru og 

auka  hreyfingu  grunnskólabarna  með  því  að  bjóða  börnunum  í  sund  þeim  að 

kostnaðarlausu er að skila árangri. Þá hafa niðurstöður rannsóknar sýnt að báðum 

þessum markmiðum hafði verið náð og að mörg þessara barna voru ekki að stunda 

neina  aðra  íþróttagrein  og  því  er mikilvægt  að  þau  hafi  sundið  til  að  fá  útrás  og 

holla  hreyfingu.  Þá  sýndu  niðurstöður  einnig  að  sú  ákvörðun  bæjarins  að  bjóða 

börnum  frítt  í  sund  hafði mjög  jákvæða þýðingu  fyrir  þau  og  heilsu  þeirra, mikil 

aukning  varð  í  sundlaugina  í  kjölfarið  og  börnin  sem og  foreldrar  þeirra  voru  að 

nýta sér þessi fríðindi í auknum mæli (Þórunn Magnúsdóttir, 2010). 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 Borið  var  saman  hvort  styrkir  til  íþrótta–  og  tómstundastarfs  eða 

svokallaðar hvatagreiðlsur höfðu breyst milli áranna 2008 – 2010. 

 

Tafla 4. Íþrótta‐ og tómstundastyrkir – hvatagreiðslur á hvert barn 

Sveitarfélag  Styrkur 

Ár  2008  2009  2010 

Árborg  10.000  10.000  10.000 

Reykjanesbær   7.000  7.000  7.000 

       (Árborg, e.d.c; Reykjanesbær, e.d.e).  

 

Sjá má  í  töflu 4 hér að ofan að  styrkir  vegna  íþrótta –  tómstundastarfs hafa ekki 

breyst  neitt  á  árunum  2008  –  2010,  hvorki  í  sveitarfélaginu  Árborg  né  í 

sveitarfélaginu  Reykjanesbæ.  Þá  eru  hvatagreiðslur  til  barna  í  sveitarfélaginu 

Árborg 3.000 krónum hærri en í sveitarfélaginu Reykjanesbæ.  

  Þá  hafa  hvatagreiðslur  verið  lagðar  niður  árið  2011  í  sveitarfélaginu 

Reykjanesbæ vegna  lélegrar nýtingar, en aðeins 45% nýting var á hvatagreiðslum 

árið 2009 (Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís munnleg heimild, 29. mars 2011) 

  Hvorki  sveitarfélagið  Árborg  eða  sveitarfélagið  Reykjanesbær  hafa  ekki 

hækkað  styrki  til  íþrótta–  og  tómstundastarfs  á  árunum  2008  til  2011. 

Sveitarfélagið  Reykjanesbær  hefur  lagt  styrki  til  hvatagreislna  niður  nú  árið  2011 

vegna lélegrar þátttöku eins og kom fram hér að ofan.  

 

 

5.3. Fjárhagsaðstoð   

Hverjum manni er skylt að framfæra sér, maka sínum og börnum upp að átján ára 

aldri  samkvæmt  lögum  nr.  40/1991  um  félagsþjónustu  sveitarfélaganna.  Fram 

kemur einnig í sömu lögum að sveitarfélagi er skylt að tryggja að íbúar geti séð fyrir 

sér  og  sínum  sjálfir.  Þegar  sótt  er  um  fjárhagsaðstoð  þá  fer  fram mat  á  því  hver 

staða einstaklings er, meðal annars þarf umsækjandi að vera búinn að leita annars 

staðar  að  réttindum  sínum  áður  en  hann  leitar  til  félagsþjónustunnar 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(Reykjanesbær, e.d.b).  Fjárhagsaðstoð getur annars vegar verið  lán og hins vegar 

styrkur,  og  fer  það  eftir  ósk  umsækjanda  eða  aðstæðum  hans  hvort  hann  fær 

aðstoð  í  formi  láns  eða  styrks.  Þó  kemur  ekkert  fram  í  lögunum  um  ákveðnar 

upphæðir  eða  viðmið  um  hvernig  fjárhagsaðstoð  skuli  vera  veitt  (Lög  um 

félagsþjónustu  sveitarfélaganna  nr.  40/1991).  Sveitarfélög  ákveða  sjálf  upphæðir 

fjárhagsaðstoðar en þó er búið að setja inn nýja lagagrein um að sveitarfélögum sé 

skylt að setja sér reglur um fjárhagsaðstoð til einstaklinga. Með slíkum reglum er 

verið að tryggja rétt íbúanna og að þeim sé ekki mismunað (Guðný Björk Eydal og 

Anný  Ingimarsdóttir,  2003).  Fjárhagsaðstoð  er  aðeins  greidd  þeim  einstaklingum 

sem ekki eiga bótarétt úr öðrum kerfum eða ef bótaréttur nemur lægri fjárhæð en 

grunnfjárhæð til framfærslu (Félags‐ og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

  Aukin  útgjöld  og  eftirspurn  eftir  fjárhagsaðstoð  í  kjölfar 

efnahagskreppunnar  hefur  haft  mikil  áhrif  á  fjárhag  sveitarfélaganna.  Það  má 

reikna með að í kjölfar efnahagshrunsins megi búast við enn meiri eftirspurn eftir 

fjárhagsaðstoð  sem  gerir  sveitarfélögunum  erfitt  fyrir  og  að  fólk  þurfi  þá 

fjárhagsaðstoð til lengri tíma (Guðný Björk Eydal, 2009). 

  Hjá  fjölmennustu  sveitarfélögunum hefur  fjárhagsaðstoð  hækkað  töluvert 

milli áranna 2008 og 2009 eða um 65%, og þar af hefur fjölgunin verið um 35% hjá 

þeim sem hafa þurft að nýta sér fjárhagsaðstoðina er bendir til þess að fleiri heimili 

í  landinu  búi  við  meiri  fátækt  nú  en  fyrir  ári  síðan  (Félags‐  og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

  Í  byrjun  janúar  2002  var  starfshópur  á  vegum  Félags  –  og 

tryggingamálaráðuneytisins  saman  kominn  til  að  leggja  drög  að grunnfjárhæðum 

fjárhagsaðstoðar. Þar var ákveðið að grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar yrði miðuð við 

upphæð  atvinnuleysisbóta  sem  nam  þá  77.083  krónum  árið  2003  og  yrði  sú 

upphæð endurskoðuð í janúar ár hvert (Félags – og tryggingamálaráðuneytið 2003, 

Vinnumálastofnun, e.d.a).  

  Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar sveitarfélagsins Árborgar nú árið 2011 fyrir 

einstaklinga  18  ára  og  eldri  getur  numið  allt  að  125.021  krónum  á  mánuði,  en 

fjárhagsaðstoð  til  hjóna  eða  fólks  í  skráðri  sambúð  getur  numið  allt  að  200.034 

krónum  á  mánuði.  Upphæð  atvinnuleysisbóta  var  að  lágmarki  149.523  krónur 

miðað  við  100%  bótarétt  árið  2009  og  hefur  sú  upphæð  haldist  óbreytt  síðan 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(Árborg,  e.d.g;  Vinnumálastofnun,  e.d.a).  Sýnir  það  að  grunnfjárhæð 

fjárhagsaðstoðar  hefur  hingað  til  ekki  verið  miðuð  við  grunnfjárhæðir 

atvinnuleysisbóta þar sem svo mikill munur er þar á. Þá býður sveitarfélagið Árborg 

einnig upp á fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna og þá er verið að taka mið 

af  foreldrum með  börn  á  framfæri  (Árborg,  e.d.g).  Þrátt  fyrir  að  ekki  hafi  orðið 

neinar  breytingar  á  upphæðum  fjárhagsaðstoðar  þá  hefur  orðið  mikil  fjölgum 

umsókna  um  fjárhagsaðstoð  í  sveitarfélaginu  Árborg.  Árið  2008  voru  78 

einstaklingar  sem  fengu úthlutaða  fjárhagsaðstoð, 135 einstaklingar árið 2009 og 

síðan 150 einstaklingar árið 2010 (Anný Ingimarsdóttir og Guðlaug Jóna, munnleg 

heimild, 23. mars 2011). 

  Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar í sveitarfélaginu Reykjanesbæ nam 118.312 

krónum á mánuði til einstaklinga og 189.299 krónum á mánuði til sambúðarfólks 

og  hjóna  (Reykjanesbær,  e.d.b).  En  lágmarksgreiðslur  atvinnuleysisbóta  nema 

149.523 krónur á mánuði árið 2009 eins og kom fram hér að ofan, svo það vantar 

nokkuð  upp  á  að  Reykjanesbær  nái  grunnfjárhæðum  atvinnuleysisbóta 

(Vinnumálastofnun,  e.d).  Milli  áranna  2009  og  2010  var  mikil  aukning  á 

fjarhagsaðstoð  í  Reykjanesbæ eða  38% en  árið  2010  var  sú  fjölgun  komin  í  79% 

(Hera  Ósk  Einarsdóttir  og  Hjördís,  munnleg  heimild,  29.  mars  2011).  Í  kjölfar 

efnahagshrunsins  var  stofnaður  Velferðarsjóður  Suðurnesja  þar  sem  kirkjan  er 

umsjáraðili og er óháð starfsemi sveitarfélagsins. Það er þá á hendi kirkjunnar að 

úthluta  styrkjum sem safnast  í  sjóðinn þar  sem mismunandi er hverju  sinni hvað 

greitt  er  úr  honum  (Hera  Ósk  Einarsdóttir  og Hjördís munnleg  heimild,  29. mars 

2011). 

  Reykjanesbær bauð lengi vel upp á námsstyrki fyrir nemendur, en nú hefur 

bærinn lagt þá þjónstu niður vegna þess að það úrræði nýttist ekki eins og til var 

ætlast, það er að segja eingöngu þeim sem höfðu ekki aðra möguleika á stuðningi. 

Reykjanesbær hvetur  fólk án vinnu áfram til að fara  í nám og bæta þannig stöðu 

sína og hefur reglum verið breytt um fjárhagsaðstoð á þann veg að mögulegt er að 

vera  samtímis  í  námi  og  fá  fjárhagsaðstoð  en  tekið  skal  fram  að  fylgst  er  með 

skólamætingu  og  er  hún  skilyrði  fyrir  fjárhagsaðstoð  námsmanna  sem  standa 

höllum fæti (Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís munnleg heimild, 29. mars 2011). 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5.4. Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur 

Markmið  laga  um  húsaleigubætur  nr.  138/1997  er  að  lækka  húsnæðiskostnað 

tekjulágra  einstaklinga.  Samkvæmt  sömu  lögum  eiga  sveitarfélög  að  taka  við 

umsóknum  um  húsaleigubætur  og  greiða  húsaleigubætur.  Aðeins  þeir  sem  hafa 

rétt á húsaleigubótum eru þeir einstaklingar sem eiga lögheimili  í því sveitarfélagi 

þar  sem  sótt  er  um  bæturnar  og  eru  að  leigja  íbúðarhúsnæði,  það  telst  ekki 

fullnægjandi að leigja herbergi. 

  Skilyrði til húsaleigubóta eru ýmis, húsaleigusamningur þarf að lágmarki að 

vera til sex mánaða eða þá í lengri tíma og þarf hann einnig að vera þinglýstur. Þó 

eru  undantekningar  á  því  þegar  um er  að  ræða  íbúð  í  eigu  sveitarfélaganna  eða 

félaga  í  eigu  sveitarfélaganna.  Sveitarfélögum  skylt  að  greiða  húsaleigubætur 

mánaðarlega (Lög um húsaleigubætur nr. 138/1997).  

  Húsaleigubætur eru reiknaðar og ákvarðaðar miðað við fyrirfram ákveðinn 

grunn og er miðað við ákveðna fjárhæð fyrir hverja íbúð og hvert barn á framfæri 

umsækjanda með  tilliti  til  tekna, eigna og  leigufjárhæðar. Þá er  sveitastjórn  skylt 

að taka ákvörðun fyrir 1. nóvember ár hvert hverjar fjárhæðir húsaleigubóta eru og 

geta þær verið hærri en fyrirfram ákveðnar grunnfjárhæðir og skal sveitastjórn sjá 

til  þess  að  sú  hækkun  sé  tilkynnt  til  ráðuneytis.  Er  það  síðan  í  höndum 

félagsmálanefnda sveitarfélaga að ákvarða að jafnaði um þennan bótarétt (Lög um 

húsaleigubætur nr. 138/1997). 

  Síðustu  ár  hefur  heildarfjárhæð  almennra  húsaleigubóta  haldist  nokkuð 

stöðug.  Það  er  ekki  fyrr  en  á  milli  áranna  2007  og  2008  þar  sem  fer  að  bera  á 

einhverri hækkun, en þá hækkaði heildargreiðsla húsaleigubóta um 38% og síðan 

aftur  um  47%  milli  áranna  2008  og  2009  (Félags‐  og  tryggingamálaráðuneytið, 

2009).   

  Sveitarfélög  geta  tekið  sjálfstæðar  ákvarðanir  um  að  greiða  hærri 

húsaleigubætur  enn  sem  nemur  grunnfjárhæð  húsaleigubóta  og  nefnast  þær 

sérstakar húsaleigubætur. Ef sveitarfélag ákveður að greiða slíkar húsaleigubætur 

þarf  sveitarfélag  að  sjá  til  þess  að  settar  séu  reglur  um  þær  bætur  og  að  íbúar 

sveitarfélaganna fái upplýsingar um að slíkt sé í boði. Þeir einstaklingar er búa við 

mjög  erfiðar  félagslegar  og  fjárhagslegar  aðstæður  eiga  rétt  á  sérstökum 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húsaleigubótum,  þó  þurfa  einstaklingar  að  uppfylla  frekari  skilyrði  um  til  dæmis 

tekjur og eignir (Velferðarráðuneyti, e.d.c).  

   Í  töflu  5  má  sjá  hverjar  grunnfjárhæðir  húsaleigubóta  voru  í 

sveitarfélögunum  Árborg  og  Reykjanesbæ  á  árunum  2008,  2009  og  2010.  Einnig 

má  sjá  í  sömu  töflu  hver  hámarksupphæð  sérstakra  húsaleigubóta  var  á  því 

tímabili. 

 

Tafla 5. Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur 

 

 

 

Sveitarfélag 

 

 

Grunnfjárhæð 

húsaleigubóta 

 

 

Hámarksupphæð 

húsaleigubóta 

 

Hámarksupphæð 

sérstakra 

húsaleigubóta 

Ár  2008  2009  2010  2008  2009  2010  2008  2009  2010 

Árborg  13.500  13.500  13.500  46.000  46.000  46.000  60.000  60.000  60.000 

Reykjanesbær   13.500  13.500  13.500  46.000  46.000  46.000  50.000  50.000  50.000 

     (Félags‐ og tryggingamálaráðuneytið, 2008; Árborg, e.d.d; Reykjanesbær, e.d.h). 

 

Í  janúar 2010 var grunnfjárhæð húsaleigubóta  sem öllum sveitarfélögum er  skylt 

að  greiða  að  lágmarki  13.500  krónur  fyrir  hverja  íbúð  og  hefur  sú  grunnfjárhæð 

ekkert  breyst  síðan  árið  2008  en  það  ár  voru  þær  hækkaðar  úr  8.000  krónum  í 

13.500. Við þá upphæð bætast 14.000 krónur fyrir  fyrsta barn, 8.500 krónur fyrir 

annað barn og síðan 5.500 fyrir þriðja barn. Milli 20.000 – 50.000 króna koma 15% 

til viðbótar af  leigufjárhæð. Þó geta húsaleigubætur aldrei orðið hærri en 50% af 

leigufjárhæð eða að hámarki  46.000 krónur  (Félags‐ og tryggingamálaráðuneytið, 

2008). 

  Fjárhæð  sérstakra  húsaleigubóta  í  sveitarfélaginu  Árborg  ákvarðast 

samkvæmt  lögum  um  húsaleigubætur  nr.  138/1997  og  í  stað  þess  að  fá  1.000 

krónur  í  almennum  húsaleigubótum  fær  einstaklingur  1.300  krónur  í  sérstakar 

húsaleigubætur.  Það  skal  tekið  fram  að  fjárhæð  sérstakra  húsaleigubóta  í 

sveitarfélaginu Árborg geta aldrei orðið hærri en 75% af  leigufjárhæð eða 60.000 

krónur (Árborg, e.d.c). Skilyrði til sérstakra húsaleigubóta voru rýmkaðar að nokkru 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leyti  árið  2009  en  þá  var  því  bætt  inn  í  þær  reglur  að  þeir  sem búa  í  félagslegu 

leiguhúsnæði fengu einnig rétt til sérstakra húsaleigubóta (Anný Ingimarsdóttir og 

Guðlaug Jóna munnleg heimild, 23. mars 2011). 

  Sveitarfélagið  Reykjanesbær  er  með  svipað  fyrirkomulag  á  greiðslum 

sérstakra húsaleigubóta þar sem þær eru reiknaðar við ákveðið hlutfall almennra 

húsaleigubóta.  Miðað  er  við  að  fyrir  hverjar  1.000  krónur  í  almennum 

húsaleigubótum  fái  leigjandi  1.300  krónur  í  sérstakar  húsaleigubætur  eins  og  í 

sveitarfélaginu  Árborg.  Munurinn  er  þó  sá  að  hámarksupphæð  sérstakra 

húsaleigubóta  í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  getur  ekki  verið  hærri  en  50.000 

krónur eða 75% af leigufjárhæð (Reykjanesbær, e.d.h).  

  Mikil  aukning  hefur  orðið  á  fjölda  einstaklinga  sem  fá  greiddar  sérstakar 

húsaleigubætur í sveitarfélaginu Reykjanesbæ og er hér vert að nefna að frá árinu 

2007 til ársins 2010 var aukningin um 150% í Reykjanesbæ. Um 400 manns voru að 

nýta  sér  sérstakar  húsaleigubætur  árið  2007  en  árið  2010  má  sjá  þessa  150% 

aukningu þannig að um 900‐1000 manns eru að nýta sér sérstakar húsaleigubætur 

(Velferðarvakt Reykjanesbæjar, 2010). 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6. Önnur þjónusta  

Í  september  árið  2009  var  skipaður  vinnuhópur  í  samstarfi  við  velferðavaktina  á 

vegum Félags‐  og  tryggingamálaráðherra  og mennta‐  og menningarmálaráðherra 

sem  átti  að  vinna  að  lausn  á  því  hvernig  virkja mætti  einstaklinga  sem  væru  án 

atvinnu.  Hópurinn  kannaði  eins  og  hægt  var  aðstæður  atvinnulausra, 

menntunarstig þeirra og  reyndu að koma með hugmyndir að  leiðum  fyrir  fólk án 

atvinnu  til  að  virkja  það  til  þátttöku  í  samfélaginu.  Hópurinn  var  settur  af  stað 

vegna þess að atvinnuleysi hafði nær fjórfaldast á einu ári sem þykir mjög mikið á 

íslenskum  vinnumarkaði.  Þess  má  geta  að  í  lok  árs  2009  mældist  atvinnuleysi  á 

Íslandi um 7,6% og voru þá  rúmlega 12.500 manns á atvinnuleysisskrá. Það vakti 

mikinn  áhuga  fólks  að  einstaklingar  sem  höfðu  verið  skilgreindir  sem 

langtímaatvinnulausir þ.e. lengur en sex mánuði án atvinnu að þeim fór fjölgandi. 

Alvarlegt var að sjá að ungt fólk eða einstaklingar á aldrinum 30 ára og yngri voru 

um 30% af heildarfjölda atvinnulausra. Þá sýndu upplýsingar  frá atvinnuleysisskrá 

að  helmingur  þeirra  sem  skráðir  voru  atvinnulausir  á  þessum  tíma  höfðu  aðeins 

lokið  grunnskólaprófi  (Félags‐  og  tryggingamálaráðuneytið  og  mennta‐  og 

menningarmálaráðuneyti, 2009). 

Mikilvægt er að beina athyglinni að þeim sem minnstu menntunina hafa og 

glíma við atvinnuleysi og veita þeim mikla vernd, styðja það fólk og hvetja þar sem 

að  þessir  einstaklingar  eiga  oft  erfiðast  með  að  vinna  úr  afleiðingum 

langtímaatvinnuleysis. Einnig hafa norrænu þjóðirnar bent á að gæta þurfi sérlega 

vel að ungu fólki sem er jafnvel nýkomið út á vinnumarkað og verður atvinnulaust. 

Margar góðar hugmyndir komu fram hjá vinnuhópnum um hvernig hægt væri að 

virkja atvinnulausa einstaklinga. Dæmi um einhverjar hugmyndir hópsins eru til að 

mynda að tengja atvinnuleysisbætur ungra einstaklinga, yngri en 18 ára, við tengda 

vinnu eða námstilboð. Önnur hugmynd var að ef ungt  fólk  fengi aukið svigrúm til 

inngöngu  í  framhaldsskóla  og  hvort  þá  væri  hægt  að  taka  upp  einhvers  konar 

námsstyrkjafyrirkomulag sem myndi nýtast mörgum vel og virka hvetjandi (Félags ‐ 

og tryggingamálaráðuneytið og mennta ‐ og menningarmálaráðuneyti, 2009). 

Virkni  getur  verið  af  ýmsum  toga  svo  sem  þátttaka  í  sjálfboðastörfum, 

hinum ýmsu námskeiðum, nám og atvinna. Með því að virkja og hvetja fólk til að 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afla  sér  meiri  menntunar  eða  þá  að  taka  þátt  í  einhverju  uppbyggjandi  meðan 

atvinnuleysið stendur yfir er verið að efla einstaklinga og hvetja þá til að taka þátt í 

samfélaginu  á  öðruvísi  hátt  heldur  en  hann  gerði  þegar  hann  hafði  atvinnu. 

Mikilvægt er að staldra við og gera sér grein fyrir því hversu alvarlegar afleiðingar 

langtímaatvinnuleysi getur haft á líf einstaklinga. Í þessum sérstöku aðstæðum sem 

Íslendingar  ganga  nú  í  gegnum  í  atvinnumálum  ber  okkur  að  huga  að  velferð  og 

koma með  lausnir  fyrir  þennan  hóp  einstaklinga  sem  er  án  atvinnu  (Félags  ‐  og 

tryggingamálaráðuneytið og mennta ‐ og menningarmálaráðuneyti, 2009).  

Hlutverk velferðarvaktarinnar sem fjallað var um í byrjun ritgerðarinnar er 

að  hafa  yfirsýn  með  bæði  félagslegum  og  fjárhagslegum  afleiðingum 

efnahagshrunsins  og  gera  tillögur  að  úrbótum  sem myndu henta  vel  börnum  og 

barnafjölskyldum. Velferðarvaktin vinnur  í samstafi við aðila vinnumarkaðarins og 

Samband íslenskra sveitarfélaga að því að leita úrlausna í þágu heimilanna (Félags‐ 

og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

  Starfshópurinn  sem  skipaður  var  af  Guðlaugi  Þór  þáverandi 

heilbrigðisráðherra  í byrjun árs 2009 eins og komið hefur  fram taldi að mikilvægt 

væri fyrir sveitarfélög og stofnanir að virkja íbúa með því að hafa aukna þjónustu í 

boði  eins  og  til  dæmis  að  hafa  frítt  í  sund  og  heilsurækt.  Reyna  einnig  að  virkja 

foreldrana  með  því  að  hafa  foreldranámskeið  og  almenning  með  því  að  hafa 

ókeypis á ýmiss konar samkomur  í því skyni að fá  fólk til að komast út úr húsi og 

hitta  aðra  sem  myndi  hafa  góð  áhrif  á  líðan  einstaklinga  (Velferðarráðuneyti, 

2009). 

 

 

6.1. Önnur þjónusta í sveitarfélaginu Árborg 

Vert er að minnast á  jarðskjálfta sem urðu  í sveitarfélaginu Árborg vorið 2008 og 

höfðu gríðarleg áhrif á allt líf í sveitarfélaginu eins og kom fram í byrjun. Mikið starf 

fór í gang í kjölfar jarðskjálftanna sem hefur í raun verið svolítill undirbúningur fyrir 

komandi áfall hvað varðar efnahagshrunið.  Í  kjölfar  skjálftanna var komið af  stað 

áfallateymi þar sem íbúar gátu nýtt sér þá þjónustu, en ekki var mikil nýting þar á 

fyrst  eftir  skjálftanna,  svo  sú  vinna  var  færð  inn  á  heilsugæsluna  í  kjölfarið. Eftir 

efnahagshrunið  þá  nýttist  áfallahjálpin  mjög  vel,  þar  sem  þá  fór  að  fjölga  þeim 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einstaklingum  er  nýttu  sér  þjónustuna.  Þrátt  fyrir  hefur  áfallahjálp  ekki  verið 

skipulega  í  boði  eftir  árið  2009  (Anný  Ingimarsdóttir  og  Guðlaug  Jóna  munnleg 

heimild, 23. mars 2011). 

  Ýmis  önnur  þjónusta  er  í  boði  í  sveitarfélaginu  Árborg  og  má  þar  nefna 

meðal annars uppeldisnámskeið en þau hafa verið í boði frá árinu 2008 og eru ekki 

bein  afleiðing  efnahagshrunsins  en  starfsemin  hefur  styrkst  í  kjölfar  hennar. 

Sveitarfélagið  Árborg  stendur  ekki  sjálft  á  bak  við  það  námskeið  heldur  eru  það 

foreldrar  eða  mæður  sem  hafa  komið  sér  saman  um  þessi  námskeið  en 

sveitarfélagið Árborg hefur útvegað þeim frítt húsnæði til starfseminnar. Þá lögðu 

íbúar  Árborgar  einnig  af  stað  með  einskonar  athvarf  eða  smiðju  sem  kallað  var 

Ásheimar þar sem fólk gat hist og rætt vandamál sín eða málefni líðandi stundar. 

Voru Ásheimar ákveðið  úrræði sem kom  í  kjölfar efnahagskreppunnar en var  illa 

sótt svo starfsemin var lögð niður. Þá tók starfsendurhæfingastöðin Birta starfsemi 

Ásheima að nokkru leyti yfir til sín, þar voru ýmsir hópar sem hittust meðal annars 

til  að  prjóna.  Það  hefur  þó  einnig  dregið  úr  þeirri  starfsemi  eins  og  gerðist með 

Ásheima (Anný Ingimarsdóttir og Guðlaug Jóna munnleg heimild, 23. mars 2011). 

  Til  hjálpar  fólki  með  lágar  tekjur  var  ákveðið  að  úthluta  Bónuskortum 

haustið 2008. Að Bónuskortum koma ýmsir aðilar og má þar nefna  sveitarfélagið 

Árborg,  kirkjuna,  Lions‐  klúbbinn  og  Rauða  Krossinn.  Bónuskortin  gat  fólk  fengið 

fyrir  jól  og  fermingar  til  matarkaupa.  Einstaklingur  gat  fengið  10.000  krónur  og 

síðan 5.000 krónur umfram fyrir hvert barn. Betra þótti að afhenda slík kort en láta 

fólk  bíða  í  biðröðum  eftir  matarpoka  og  hefur  mikil  aukning  verið  á  eftirspurn 

Bónuskorta.  Árið  2008  fóru  um  3.000.000  króna  í  kostnað  vegna  þeirra  en  árið 

2010 um rúmar 4.000.000 króna. Þá hefur einnig verið  frítt  í  strætó  fyrir  alla  frá 

árinu  2008  innan  sveitarfélagsins  Árborgar,  en  fyrir  lengri  ferðir  hefur  þurft  að 

greiða  fyrir  fargjöld  (Anný  Ingimarsdóttir  og  Guðlaug  Jóna munnleg  heimild,  23. 

mars 2011). 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6.2. Önnur þjónusta í sveitarfélaginu Reykjanesbæ 

Í sveitarfélaginu Reykjanesbæ fór í gang sex mánaða tilraunaverkefni árið 2010 þar 

sem  reynt  var  að  virkja  atvinnulausa með  því  að  bjóða  þeim  að  koma  og  vinna 

hálfan  dag og vinna  sér þannig  inn  í  rauninni  fyrir þeirri  fjárhagsaðstoð  sem þeir 

áttu rétt á. Með þessu var verið að skapa tækifæri fyrir fólk og virkja það um leið til 

endurkomu á vinnumarkað sem sterkari einstaklinga. Reykjanesbær tók fullan þátt 

í að hvetja  fólk áfram í þessu tilraunaverkefni og var greitt  í  lífeyrissjóði  fyrir það 

hlutfall  er  fólk  vann  og  þá  náði  fólkið  sér  í  ákveðin  réttindi  í  leiðinni  (Hera  Ósk 

Einarsdóttir og Hjördís munnleg heimild, 29. mars 2011).  

  Þá hafa lengi verið í boði ókeypis SOS ‐ uppeldisnámskeið í Sveitarfélaginu 

Reykjanesbæ og hefur þátttaka í þeim verið með besta móti og hefur sú starfsemi 

ekki verið lögð niður (Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís munnleg heimild, 29. mars 

2011). Námskeiðin standa öllum foreldrum til boða sem eiga börn á aldrinum 2 ‐ 

12 ára og er unnið með jákvæða atferlisstjórnun og ýmis önnur prógrömm er varða 

hegðun. Í sveitarfélaginu Reykjanesbæ er öflugt forvarnarstarf í gangi til að draga 

úr neikvæðri hegðun barna og er það starf á vegum foreldra og íþróttafélaga ásamt 

skólayfirvöldum  Reykjanesbæjar  (Baldur  Guðmundsson,  2011).  Vegna  mikilla 

fjárhagslegra erfiðleika  í Reykjanesbæ hefur bærinn ákveðið að halda námskeiðin 

áfram en hefur þó þurft að fækka þeim og eru þau nú þrisvar til fimm sinnum á ári 

(Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís munnleg heimild, 29. mars 2011). 

  Reykjanesbær hefur unnið að mörgum frábærum námskeiðum fyrir fólkið í 

sínu  samfélagi  til  að  mynd  SOS  ‐  uppeldisnámskeiðum  eins  og  minnst  var  á. 

Barnaverndarmálum fer ekki fjölgandi en málin hafa þyngst og hefur bærinn reynt 

að koma með nýjar leiðir að lausnum til að skerðing á þjónustu við þau börn verði 

sem minnst. Baklandið er eitt af tilraunaverkefnum barnaverndar Reykjanesbæjar 

en  það  hóf  starfsemi  sína  í  janúar  2010.  Segja má  að  þetta  tilraunaverkefni  hafi 

verið  fyrirmynd  frá  Danmörku  og  er  markmið  Baklandsins  að  veita  10‐15  ára 

börnum stuðning eftir  skóla. Hér er um að  ræða hlýlegt og  jákvætt umhverfi þar 

sem barn getur fengið aðstoð við t.d heimalærdóm og einnig aðgang að jákvæðum 

og uppbyggilegum samskiptum við fólk (Velferðarvakt Reykjanesbæjar, 2010). 

  Mikil  samvinna  er  í  Reykjanesbæ milli  fulltrúa  þeirra  aðila  sem  koma  að 

kennslu og uppeldi barna. Þar má nefna Samtakahópinn sem er þverfaglegur hópur 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og myndaður af fulltrúum frá skóla, lögreglu, foreldrafélagi, forvarnarfulltrúum og 

fulltrúa frá  félagsmiðstöð unglinga. Þessi hópur er duglegur að hittast einu sinni  í 

mánuði til að taka púlsinn á samfélaginu og sjá hvað betur má fara og er þá unnið 

að þeim málum jafn og þétt (Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís munnleg heimild, 29. 

mars 2011). 

  Reykjanesbær  hefur  lengi  verið  með  í  boði  sálfræðiþjónustu  þar  sem 

atvinnulausir  fá að greiða þá þjónustu gegn vægu gjaldi eða aðeins 1.000 krónur 

fyrir einn sálfræðitíma og hefur þessi þjónusta aukist svo um munar. Þá hefur verið 

frítt í strætó fyrir alla íbúa innan sveitarfélags Reykjanesbæjar frá því 2008 og hefur 

sú þjónusta verið vel nýtt en fækka hefur þurft ferðum strætó vegna fjárhagsvanda 

(Hera Ósk Einarsdóttir og Hjördís Árnadóttir munnleg heimild, 29. mars 2011). 

  Þegar  aðstæður  á  vinnumarkaði  breyttust  í  kjölfar  efnahagshrunsins  árið 

2008 var ákveðið að virkja íbúa á Suðurnesjum. Sú starfsemi fékk heitið Virkjun og 

er það samastaður fyrir fólk í atvinnuleit. Verkefni þetta er tímabundið meðan þörf 

er  á  að  virkja  íbúa.  Í  Virkjun  er  lögð  áhersla  á  sjálfsstyrkingu,  námskeið,  nám, 

fyrirlestra  og  ráðgjöf  svo  eitthvað  sé  nefnt  en  hætta  átti  starfseminni  árið  2010 

(Velferðarvakt  Reykjanesbæjar,  2010).  En  vegna  mikillar  aðsóknar  í  starfsemi 

Virkjunar  hefur  verið  ákveðið  að  halda  henni  áfram  árið  2011  (Hera  Ósk 

Einarsdóttir og Hjördís Árnadóttir munnleg heimild, 29. mars 2011).  

  Árið  2008  var  komið  af  stað  velferðarvakt  Reykjanesbæjar  til  að  fylgjast 

með  áhrifum  efnahagsþrenginga  á  börn  og  barnafjölskyldur.  Markmið  með 

starfsemi  velferðarvaktarinnar  var  að  afla  upplýsinga  vegna  fjölskyldna  og  meta 

þær  breytingar  og  þarfir  sem  þar  koma  upp  til  að  hægt  sé  að  bregðast  við 

aðstæðum  og  sveitarfélagið  hefur  ráðrúm  til  að  sinna  (Velferðarvakt 

Reykjanesbæjar, 2010). 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7. Samantekt og niðurstöður 

Í  þessum  kafla  er  geint  frá  niðurstöðum  beggja  sveitarfélaganna  og  verða 

niðurstöður beggja sveitarfélaganna Árborgar og Reykjanesbæjar bornar saman.  

 

Sveitarfélagið Árborg er með 7.811  íbúa árið 2010 og hafði því  íbúum  fjölgað  frá 

því 2008 en þá var íbúafjöldi í sveitarfélaginu 7.635 einstaklingar (Hagstofa, 2010). 

Sveitarfélagið  Reykjanesbær  er  með  13.440  íbúa  árið  2008  og  fjölgar  þeim  árið 

2009 upp í 14.172 einstaklinga en árið 2010 fer þeim fækkandi þar sem fjöldi íbúa 

það  ár  var  14.091  einstaklingar  (Hagstofa,  2010).  Mikill  munur  er  á  stærð 

sveitarfélaganna eins og sjá má á þessum tölum þar sem íbúafjöldi í sveitarfélaginu 

Reykjanesbæ er næstum helmingi meiri en í sveitarfélaginu Árborg. Þá er þrátt fyrir 

það  mikið  atvinnuleysi  meðal  íbúa  hjá  báðum  sveitarfélögum  og  hefur 

atvinnulausum fjölgað jafn og þétt frá efnahagshruninu haustið 2008.  

  Almennt gjald vegna leikskóla í sveitarfélaginu Árborg er lægra öll þrjú árin 

2008, 2009 og 2010 heldur en í sveitarfélaginu Reykjanesbæ. Þá er athyglisvert að 

sjá út  frá gjaldskrám leikskólanna að engin hækkun er  í hvorugu sveitarfélaganna 

milli  áranna  2008  og  2009  en  hækkun  verður  í  þeim báðum árið  2010.  Sjá má  í 

útreikningum að þá hefur sveitarfélagið Árborg hækkað gjaldskrá sína töluverteða 

um  51%.  Sveitarfélagið  Reykjanesbær  hækkaði  gjaldskrá  sína  um  14%  á  þessum 

árum. Sveitarfélagið Árborg var með  lægra gjald árin 2008, 2009 og 2010, og þá 

líka leikskólagjöld fyrir foreldra  í námi og einstæða foreldra. Sveitarfélagið Árborg 

hækkaði  gjaldskrár  sínar  hvað  varðar  leikskólagjöld  fyrir  einstæða  foreldra  og 

foreldra í námi um 10% og sveitarfélagið Reykjanesbær hækkaði gjaldskrá sína fyrir 

sömu flokka um 15%. Þá er einnig er mikill munur milli sveitarfélaganna þegar litið 

er á afslátt vegna systkina en þar er sveitarfélagið Reykjanesbær með mun hærri 

afslátt eða um 50% meðan sveitarfélagið Árborg er einungis með 25% afslátt. Hafa 

ber í huga eins og fram kom hér að ofan að ef miðað er við leikskólagjöld þá hafa 

þau verið hærri  í  sveitarfélaginu Reykjanesbæ heldur en  í Árborg,  svo ekki hefur 

verið um eins mikla breytingu að ræða hjá foreldrum þar eins og foreldrum barna í 

sveitarfélaginu Árborg.  Í því  sveitarfélagi hafa einnig verið uppsagnir á  starfsfólki 

leikskólanna. En í sveitarfélaginu Reykjanesbæ hefur starfsfólk leikskólanna frekar 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tekið  á  sig  skerðingu  á  starfshlutfalli.  Einnig  hefur  opnunartími  leikskóla 

Reykjanesbæjar verið styttur á tveimur leikskólum og gefst foreldrum þá tækifæri 

til  að  nýta  opnunartíma  hinna  leikskólanna  í  staðinn.  Opnunartími  leikskóla 

sveitarfélagsins Árborgar hefur ekki verið styttur.  

  Þegar skoðaðar eru gjaldskrár á fæði í grunnskólum í sveitarfélögunum má 

sjá  sömu  breytingar  hvað  varðar  gjöld  í  leikskólum.  Engin  hækkun  var  á  gjaldi  á 

fæði  í  grunnskólum  sveitarfélaganna  milli  áranna  2008  og  2009  en  árið  2010 

hækkuðu bæði sveitarfélögin gjaldskrár sínar. Sveitarfélagið Árborg hefur hækkað 

gjaldskrár  sína á  fæði  í  grunnskólum um 10% en  sveitarfélagið Reykjanesbær um 

tæp  8%.  Gjald  vegna  fæðis  í  grunnskólum  sveitarfélaganna  er  sett  upp  á 

mismunandi  hátt.  Í  sveitarfélaginu  Árborg  er  hægt  að  kaupa  bæði 

morgunhressingu  sem  og  hádegismat  en  aðeins  er  boðið  upp  á  hádegismat  í 

grunnskólum  Reykjanesbæjar.  Þá  er  gjald  vegna  hádegisverðar  örlítið  hærri  í 

sveitarfélaginu Árborg en í sveitarfélaginu Reykjanesbæ og er munur þar á öll árin 

þrjú eða frá árinu 2008 – 2010. Sveitarfélagið Reykjanesbær hefur þó lægra gjald á 

hverja máltíð miðað við sveitarfélagið Árborg ef tekið er mið af 22 virkum dögum í 

mánuði.  Sveitarfélagið  Reykjanesbær  hefur  í  kjölfar  efnahagshrunsins  komið  til 

móts við fjölskyldur með því að bjóða upp á frían morgunverð í öllum grunnskólum 

sveitarfélagsins, í sveitarfélaginu Árborg er slíkt í boði  í einum grunnskóla. Eins og 

kom  fram  í  niðustöðum hér  að  ofan  þá má  sjá  í  sveitarfélaginu Reykjanesbæ að 

töluverð aukning hefur verið í áskrift.  

  Bæði  sveitarfélögin  Árborg  og  Reykjanesbær  reka  frístundaheimili  en 

sveitarfélagið Árborg nefnir þá þjónustu skólavistun. Í báðum sveitarfélögunum eru 

frístundaheimilin  í  nálægð  við  grunnskólana  þar  sem börn  geta  komið  sér  sjálf  á 

milli  staða,  þó  er  það  í  einum  grunnskóla  sveitarfélagsins  Árborgar  að 

frístundarheimili er staðsett innan húsnæðis skólans. Er það á ábyrgð foreldranna í 

báðum  sveitarfélögum  að  koma  börnum  á  milli  staða  ef  þau  til  dæmis  stunda 

íþróttir–  eða  iðka  aðrar  tómstundir.  Í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  er  innifalið  í 

verði  frístundarheimilis starfsfólk sem hefur eftirlit og umsjón með börnunum og 

getur það aðstoðað börnin við heimalærdóm, þá eru einnig hreyfistundir tvisvar  í 

viku  sem  og  síðdegishressing.  Í  sveitarfélaginu  Árborg  er  engin  ákveðin  dagskrá 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innifalin né síðdegishressing, þar er þó starfsfólk sem hefur eftirlit og umsjón með 

börnunum.  

Mikilvægt hefur verið í starfsemi sveitarfélaganna að styðja við íþrótta– og 

tómstundastarf.  Bæði  sveitarfélögin  Árborg  og  Reykjanesbær  hafa  stutt  þá 

starfsemi með hvatagreiðslum,  sem hafa  verið  hærri  í  sveitarfélaginu Árborg.  Þá 

hefur  verið mismunandi  nýting  á  hvatagreiðslum milli  sveitarfélaganna,  þar  sem 

mikil aukning hefur verið á umsóknum um hvatagreiðslur  í sveitarfélaginu Árborg 

en  fáar  umsóknir  í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  og  hafa  hvatagreiðslur  nú  árið 

2011  verið  lagðar  niður  í  Reykjanesbæ  vegna  þess.  Þá  hefur  orðið  breyting  á 

íþróttaiðkun  barna  í  sveitarfélaginu  Árborg  þar  sem  börn  stunda  nú  frekar  eina 

íþrótt en fleiri og hefur borið á að foreldrar barna séu frekar að semja um greiðslur 

vegna  íþrótta‐  og  tómstundastarfs.  Þá  hafa  bæði  sveitarfélögin  boðið  frítt  í  sund 

sem hefur verið nýtt mjög vel af íbúum sveitarfélaganna.  

  Grunnfjárhæð  fjárhagsaðstoðar  sveitarfélagsins Árborgar  fyrir einstaklinga 

hefur haldist stöðugt milli áranna 2008, 2009 og 2010 sem og grunnfjárhæð fyrir 

hjón  eða  sambúðarfólk.  Þá  hefur  grunnfjárhæð  fjárhagsaðstoðar  bæði  fyrir 

einstaklinga og hjón eða sambúðarfólk ekki náð lágmarki atvinnuleysisbóta, og var 

grunnfjárhæð  fjárhagsaðstoðar  nokkuð  lægri  öll  árin  þrjú.  Þá  hefur  orðið  mjög 

mikil  aukning  á  umsóknum  um  fjárhagsaðstoð  í  sveitarfélaginu  Árborg  og  hefur 

einstaklingum sem sækja um fjárhagsaðstoð fjölgað um 72 einstaklinga sem telst 

talsverð  aukning  á  þremur  árum  eða  á  árunum  2008,  2009  og  2010. 

Fjárhagsaðstoð í sveitarfélaginu Reykjanesbæ hélst óbreytt milli áranna 2008, 2009 

og  2010.  Grunnfjárhæðir  fjárhagsaðstoðar  Reykjanesbæjar  eru  nokkuð  lægri  en 

grunnfjárhæðir  atvinnuleysisbóta  þrátt  fyrir  ákvarðanir  um  að  miða  eigi  við 

grunnfjárhæðir atvinnuleysisbóta á upphæðum fjárhagsaðstoðar. Þá hefur kirkjan 

ásamt  fleiri  aðilum  komið  að  stað  velferðarsjóði  Suðurnesja  þar  sem úthlutað  er 

styrkjum til  einstaklinga  sem standa höllum  fæti og hefur  sú  starfsemi komið  sér 

vel fyrir marga. Þá hafa verið lagðir niður námsstyrkir fyrir nemendur þar sem kom 

í ljós að mikið var um að nemendur væru að nýta sér þá þjónustu þrátt fyrir að ekki 

væri nauðsyn til þess og hefur sveitarfélagið breytt þessu fyrirkomulagi með því að 

leyfa fólki að fá vera á  fjárhagsaðstoð á meðan það er  í námi en nemendur þurfa 

að  sýna  fram  á  skólamætingu  og  er  hún  eitt  af  skilyrðum  til  fjárhagsaðstoðar. 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Grunnfjárhæðir  fjárhagsaðstoðar  Árborgar  eru  þó  aðeins  hærri  í  sveitarfélaginu 

Árborg en í sveitarfélaginu Reykjanesbæ eins og fram hefur komið og standa því að 

sama  skapi  nær  grunnfjárhæðum  atvinnuleysisbóta  sem  oft  eru  notaðar  sem 

viðmið við grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar. Þá hefur verið mikil aukning í báðum 

sveitarfélögunum á úthlutun fjárhagsaðstoðar. 

Hægt er að sækja um sérstakar húsaleigubætur í sveitarfélaginu Árborg og 

hefur  upphæð  sérstakra  húsaleigubóta  haldist  óbeytt  á  árunum  2008  til  2010. 

Skilyrði  til  sérstakra  húsaleigubóta  voru  rýmkuð  árið  2009  þar  sem  íbúar  í 

félagslegum  leiguíbúðum  gátu  þá  einnig  sótt  um  sérstakar  húsaleigubætur.  Í 

sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  er  einnig  hægt  að  sækja  um  sérstakar 

húsaleigubætur. Þá hefur upphæð grunnfjárhæðar sérstakra húsaleigubóta einnig 

haldist  óbreyttar  í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ.  Mikil  aukning  hefur  verið  á 

einstaklingum  sem  fá  greiddar  húsaleigubætur  í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  og 

hefur aukningin verið um 150% frá árinu 2007 – 2010 sem þýðir að árið 2010 eru 

um  900  –  1.000  manns  að  nýta  sér  sérstakar  húsaleigubætur.  Hámarksupphæð 

sérstakra húsaleigubóta er þó nokkuð hærri en í sveitarfélaginu Reykjanesbæ.  

  Í  kjölfar  jarðskjálftanna  sem  urðu  á  Suðurlandi  vorið  2008  var  mikið 

uppbyggingarstarf  hafið  þegar  leið  á  haustið  og  nýttist  sú  starfsemi  vel  þegar 

efnahagskreppan kom. Sveitarfélagið hafði komið upp áfallateymi sem íbúar gátu 

nýtt sér, ekki hafði verið mikil aðsókn í þá þjónustu fyrr en um haustið 2008 þegar 

farið  var  að  bera  meira  á  efnahagsþrengingum  fjölskyldna.  Skipulögð  stafsemi 

áfallateymisins var þó lögð niður í lok árs 2009.  

  Sveitarfélagið Árborg er með ýmsa aðra þjónustu innan sveitarfélagsins en 

sú starfsemi er aðallega á vegum annarra félaga sem komið hafa upp starfsemi og 

hefur sveitarfélagið komið að þeirri starfsemi með ýmsum stuðningi. Þá má meðal 

annars  nefna  uppeldisnámskeið  sem  í  boði  hafa  verið  frá  því  2008. 

Uppeldisnámskeiðin  komu  ekki  í  kjölfar  efnahagshrunsins,  en  aðsókn  í  þau  hafa 

aukist árin á eftir. Þá styrkir sveitarfélagið Árborg starfsemina með því að útvega 

frítt húsnæði, þar sem foreldrar hafa aðstöðu til að hittast.  

  Þá er mikilvægt að nefna að ýmsir aðilar hafa komið af stað Bónuskortum, 

svo  sem  sveitarfélagið  Árborg,  Rauði  Krossinn,  Lions‐  klúbburinn  og  kirkjan.  Fólk 

gat sótt um slík kort vegna bágrar fjárhagsstöðu og nýttust kortin þá í mat fyrir jól 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og fermingar. Mikil aukning hefur verið á eftirspurn milli áranna 2008 til 2010 og er 

enn í dag 2011 hægt að sækja um slík kort. Einnig hefur verið frítt í strætó fyrir alla 

frá  því  2008  innan  sveitarfélagsins  og  hefur  það  verið  mjög  vel  nýtt.  Í 

sveitarfélaginu Reykjanesbæ fór í gang tilraunaverkefni þar sem reynt var að koma 

til móts við atvinnulausa íbúa. Þar var þeim boðið að koma og vinna hálfan dag, þar 

sem markmiðið var að virkja íbúa bæjarins til þátttöku í daglegu lífi. Fólk var í raun 

að vinna sér inn þá fjárhagsaðstoð sem það átti rétt á en að auki vann það sér inn 

ýmis réttindi þar sem greitt var í lífeyrissjóð og hefur þetta tekist mjög vel og hefur 

þátttaka aukist mikið.  

  Uppeldisnámskeið  hafa  verið  í  boði  um  nokkurt  skeið  í  sveitarfélaginu 

Reykjanesbæ og hefur  sú  starfsemi haldið áfram vegna mikillar aðsóknar. Þá eru 

einnig  í  boði  ýmis  forvarnarstörf  þar  sem unnið  er  að  því  að  draga  úr  neikvæðri 

hegðun barna en þeim hefur nú verið fækkað.  

  Til  að  styrkja  barnaverndarstarf  hefur  Reykjanesbær  komið  af  stað 

starfshóp  sem  kallast  Baklandið  sem  er  ákveðið  tilraunaverkefni  þar  sem 

markmiðið er að veita börnum á aldrinum 10 til 15 ára stuðning eftir skóla t.d við 

heimalærdóm og hefur starfsemi Baklandsins gengið mjög vel.  

  Þá er starfræktur hópur af ýmsum fagaðilum með það að markmiði að taka 

púlsinn á samfélaginu til að sjá hvað betur má fara og er þá unnið að þeim málum 

jafnt og þétt. Hópur þessi hefur tekist vel og er ekki áætlun um að fella það starf 

niður.  

  Sálfræðiþjónusta  hefur  aukist  svo  um  munar  og  hefur  bærinn  komið  til 

móts við kostnað sálfræðiþjónustu fyrir atvinnulausa sem hefur reynst mjög vel. Þá 

hefur Reykjanesbær einnig boðið upp á frítt í strætó fyrir alla innan sveitarfélagsins 

en það hefur þurft að leggja niður ýmsar ferðir vegna fjárhagsvanda. Sveitarfélagið 

Reykjanesbær  hefur  einnig  staðið  að  velferðarvakt  sem  fór  af  stað  árið  2008  í 

kjölfar efnahagshrunsins. Markmiðið með þeirri starfsemi var að fylgjast með þeim 

breytingum  og  þörfum  sem  börn  og  barnafjölskyldur  höfðu  farið  í  gegnum,  og 

bregðast eins vel við þeim og kostur er hverju sinni. 

Helsti  munurinn  á  annarri  þjónustu  milli  sveitarfélaganna  er  sá  að  í 

sveitarfélaginu  Árborg  hefur  önnur  starfsemi  aðallega  verið  á  hendi  íbúa 

sveitarfélagsins og hefur sveitarfélagið stutt þá starfsemi með þeim hætti sem það 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telur sig geta. Í sveitarfélaginu Reykjanesbæ hafa önnur úrræði og verkefni verið í 

meiri  mæli  á  hendi  sveitarfélaganna.  Þá  styrkja  bæði  sveitarfélögin  Árborg  og 

Reykjanesbær  samgöngumál  í  bæjarfélögum  sínum,  bæði  sveitarfélögin  bjóða 

íbúum  sínum  fríar  samgöngur  innan  sveitarfélaganna  og  hentar  það  vel  þeim 

foreldrum og börnum sem nýta sér þær samgöngur. 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8. Lokaorð 

Mikilvægt er að skoða þá þjónustu sem bundin er í  lögum og hvernig sveitarfélög 

vinna út  frá þeim, þá  í því  ljósi hvaða þjónustu sveitarfélög bjóða umfram önnur. 

Slíkt  er  hægt  að  gera með  því  að  skoða  gjaldskrár  og  framboð  á  þjónustu  sem 

barnafjölskyldur nýta sér hvað mest.  

  Á  Íslandi  eru  tímar  mikils  atvinnuleysis  og  á  sama  tíma  búa  margar 

fjölskyldur  við  töluverða  fjárhagserfiðleika,  það  er  því  ekki  óeðlilegt  að 

hagræðingar  og  niðurskurður  bitni  á  börnum  og  barnafjölskyldum  sem  minnst 

mega  við  því  og  eru  að  nýta  sér  þjónustu  sveitarfélaganna  hvað  mest.  Því  er 

mikilvægt  að  vernda  grunnþjónustuna  svo  börn  og  barnafjölskyldur  fái  að  njóta 

þjónustunnar  án  þess  að  hún  hafi  mikil  áhrif  á  þær  fjölskyldur  er  glíma  við 

fjárhagserfiðleika. Í kjölfar efnahagserfiðleika hafa sveitarfélög þurft að segja fólki 

upp störfum vegna niðurskurðar og margir starfsmenn sveitarfélaganna hafa tekið 

á sig skert starfshlutfall vegna hagræðingar. Þegar atvinnuleysi eykst er eðilegt að 

einstaklingar  sem  eru  án  atvinnu  reiði  sig  á  aðstoð  frá  félagsþjónustu  síns 

umdæmis. Eins og fram hefur komið þá hefur fjárhagsaðstoð sveitarfélaga til íbúa 

sinna aukist svo um munar og má rekja þá auknu þörf til efnahagsástandsins. 

  Reynsla annarra þjóða af efnahagkreppum eins  og  í  Finnlandi hér á árum 

áður hefur sýnt okkur að það er gríðarlega mikilvægt að hlúa að ungu, atvinnulausu 

fólki  og  barnafjölskyldum.  Að  okkar  mati  hafa  bæði  sveitarfélögin  Árborg  og 

Reykjanesbær haft skýra stefnu um að gæta vel að því að börn og barnafjölskyldur 

finni sem minnst fyrir þeim efnahagsþrengingum sem við stöndum nú frammi fyrir. 

Við teljum að sveitarfélögin Árborg og Reykjanesbær megi gera betur, með því til 

dæmis að hækka grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar og miða þær við grunnfjárhæðir 

atvinnuleysisbóta  sem  eru  í  raun  viðmiðið  en  í  hvorugu  sveitarfélaganna  er  það 

gert.  

  Okkur þótti jákvætt að sjá að bæði sveitarfélögin Árborg og Reykjanesbær 

bjóða upp á heitan mat  í  grunnskólum sínum gegn gjaldi, þar  sem næring  barna 

skiptir  miklu  máli.  Þrátt  fyrir  hækkun  á  gjaldskrám matarmiða  þá  teljum  við  þá 

hækkun  sem  orðið  hefur  hafa  verið  eðlilega  í  samanburði  við  hækkun 

matvælaverðs um allan heim. 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 Frístundaþjónusta  er  sú  þjónusta  sem  við  teljum  vera  mikilvæga  við 

barnafjölskyldur.  Ástæðan  fyrir  því  er  að  þá  hafa  börn  samastað  og  eru  undir 

eftirliti í stað þess að vera ein heima og án eftirlits. Enn mikilvægara þykir okkur að 

þjónusta sé við heimnám á meðan barn er inni á frístundaheimili eins og er í boði í 

frístundaheimilum Reykjanesbæjar og teljum við að betur mætti vera að því staðið 

í sveitarfélaginu Árborg. 

  Í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  hefur  verið  í  boði  í  samfelldri  skóladagskrá 

grunnskólanna  ákveðinn  forskóli  þar  sem  að  öll  sjö  ára  börn  fá  að  kynnast 

hljóðfæraleik, og þykir okkur það jákvætt framlag hjá bænum. Sérstaklega í því ljósi 

að  ekki  eru  allir  foreldrar  sem  hafa  nægar  tekjur  til  að  borga  tónlistarnám  fyrir 

börnin.  Hvatagreiðslur  teljum  við  vera  mjög  gott  framlag  sveitarfélaganna  og 

hvatning til barna að stunda og  iðka íþrótta– og tómstundastarf og má nefna hér 

sem dæmi að hvatagreiðslur geta greitt fyrir tvo til þrjá mánuði af æfingagjöldum 

barns og þótti okkur því dapurt að heyra að sveitarfélagið Reykjanesbær hafi lagt 

niður hvatagreiðslur árið 2011. Ástæða þess var vegna lélegrar nýtingar en þó voru 

um 45% barna að nýta sér þessa þjónustu árið 2009 og má ætla að þeir sem nýta 

hana mest  þurfi  hvað mest  á  að  halda.  Þá má nefna  hér  að  bæði  sveitarfélögin 

Árborg og Reykjanesbær bjóða upp á frían aðgang í sund fyrir grunnskólabörn. Þau 

börn sem standa höllum fæti  í Reykjanesbæ og geta ekki nýtt hvatagreiðslur eins 

og  börn  í  sveitarfélaginu Árborg  geta  þó  fengið  sína  heilsubót með því  að  fara  í 

sund, þar sem það er frítt.  

  Samgöngur hafa verið að kostnaðarlausu fyrir íbúa beggja sveitarfélaganna 

Árborgar  og  Reykjanesbæjar  og  geta  börn  því  komið  sér  sjálf  á  milli  staða  og 

foreldrar þannig sparað sér bæði tíma og kostnað sem fer í akstur.  

  Teljum  við  fjárhagsaðstoð  sveitarfélaganna  Árborgar  og  Reykjanesbæjar 

ekki koma vel út þar sem bæði sveitarfélögin eru með nokkuð lægri grunnfjárhæðir 

en  grunnfjárhæðir  atvinnuleysisbóta  eru  sem  er  viðmiðunarupphæð.  Teljum  við 

mikla  þörf  á  því  að  hækka  grunnfjárhæðir  fjárhagsaðstoðar  og  koma  þannig  til 

móts við fjárhagsvanda fjölskyldna.    

  Mikilvægt teljum við að sveitarfélög standi saman í erfiðleikum sem þessum 

þar  sem  efnahagskreppan  hefur  haft  mikil  áhrif  á  velferð  íbúa  sveitarfélaga. 

Sveitarfélög geta miðlað í meira mæli upplýsingum sín á milli um hvaða  leiðir eru 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að skila jákvæðum árangri á þeim tíma sem íslendingar fara nú í gegnum og eru á 

margan hátt fordæmalausir. Áhugavert og jákvætt er að sjá hversu mikil samstaða 

er meðal íbúa sveitarfélagsins Árborgar þar sem íbúar og önnur samtök hafa komið 

sterkt inn til að stuðla að betra samfélagi og betri líðan íbúa með því að hafa ýmis 

námskeið  og  fleira  athyglisvert  í  boði.  Í  sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  hefur 

sveitarfélagið  lagt mikið upp úr því  að virkja  íbúa  sveitarfélagsins  sem misst hafa 

atvinnu sína og finnst okkur aðdáunarvert að sjá hvað sveitarfélagið stendur þétt 

við bakið á íbúum sínum með ýmsum námskeiðum.  

  Við  sjáum  ekki  mikla  breytingu  á  velferðarþjónustu  sveitarfélaganna  á 

þessum þremur árum, þó eru breytingar á gjaldskrám og mikið af þeirri þjónustu 

sem var fyrir efnahagshrun hefur styrkst. Ein helsta breytingin sem við sjáum út frá 

þessari  rannsókn  er  hversu  mikil  aukning  er  á  nýtingu  flestra  þjónustuþátta 

sveitarfélaganna. Það  sem kom okkur helst á óvart  var hversu  lítil breyting hefur 

verið á þeim þjónustuþáttum sem við höfum tekið  fyrir  á árunum 2008, 2009 og 

2010. Það er í  raun ekki fyrr en nú árið 2011 sem meiri breytingar eru sjáanlegar. 

Einnig  þótti  okkur  athyglisvert  að  sjá  hversu  fáir  eru  að  nýta  sér  hvatagreiðslur  í 

sveitarfélaginu  Reykjanesbæ  og  því  hafa  þær  verið  lagðar  niður.  Kemur  sú 

niðurfelling því niður á þeim sem þurfa að nýta sér hvatagreiðslur og þykir okkur 

það miður  fyrir  þá  sem  þurfa  á  að  halda.  Einnig  þótti  okkur mjög  áhugavert  og 

fróðlegt að sjá hversu vel sveitarfélagið Reykjanesbær stendur hvað varðar úrræði 

fyrir íbúa og aðra þjónustu sem í boði er í sveitarfélaginu.  

  Eins og kemur fram hér að ofan sjáum við ekki miklar breytingar í þjónustu 

á  árunum  2008,  2009  og  2010.  Gagnlegt  er  að  okkar  mati  að  fylgst  verði  með 

velferðarþjónustu  á  Íslandi  með  þeim  tilgangi  að  byggja  upp  góðan  gagnagrunn 

sem inniheldur upplýsingar um þær leiðir sem farnar hafa verið til að bregðast við 

vandmálum  sem  fylgt  geta  í  kjölfar  efnahagserfiðleika  og  þannig miðlað  reynslu 

okkar áfram eftir nokkur ár hvort sem leiðir okkar þjóðar hafa verið árangursríkar 

eða  ekki.  Einnig  teljum  við  mikilvægt  að  athuga  betur  á  næstu  árum  gæði 

þjónustunnar,  hvernig  foreldrar  og  starfsmenn  upplifa  þær  breytingar  sem  hafa 

orðið og einnig hvaða áhrif þessar breytingar hafa á líðan íbúa sveitarfélaganna. 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