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Staðan m.v. árslok 2014  

• Spurningar sendar til þjónustusvæðanna 15  

• Byggt á grunnskjali frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga  
um einingar á árinu 2012 

• Óskað eftir upplýsingum um: 
- fjölda rýma  
- fjölda íbúa 
- brúttóstærð 
- stærð íbúðarrýmis 



Staðan m.v. árslok 2014 frh.  

• Einnig spurt hvort einingin teljist vera herbergjasambýli  

• Spurt um biðlista:  

 

 

• Svör bárust frá öllum þjónustusvæðunum  
- verið er að vinna úr stærðartölum  

- áríðandi að klára skilgreiningarvinnu  



Skilgreiningar 

• Húsnæðisúrræði: Íbúðarhúsnæði af tiltekinni stærð sem leigt er 
fötluðu fólki fyrir milligöngu þjónustusvæðis og telst til studdrar 
búsetu [í skilningi Hagstofu]  

• Sértækt húsnæðisúrræði: Íbúðarhúsnæði sem gert hefur verið 
aðgengilegt fyrir tiltekna notkun eða skilgreint sérstaklega fyrir 
tiltekinn hóp fatlaðs fólks og er leigt fötluðu fólki fyrir milligöngu 
þjónustusvæðis. Einnig nefnd sértækt búsetuúrræði 

• Sambýlishúsnæði: Húsnæðisúrræði sem skilgreint er fyrir hóp 
einstakinga, með almennu sameiginlegu rými.  



Skilgreiningar frh.  

• Meginviðmiðið: Að þjónustusvæði komi að úthlutun húsnæðis og beri 
þannig ábyrgð á að það standist kröfur  
• Undanskildar eru íbúðir sem fólk kaupir eða leigir sjálft, eða leigir af aðilum 

sem sjá um úthlutun í þau úrræði (sbr. Brynja í Reykjavík) 

• Húsnæðisúrræði er jafnframt lögheimili íbúa, undanskilin eru 
áfangaheimili o.fl.  
• Þjónustuíbúðir teljast til húsnæðisúrræða í málaflokki fatlaðs fólks ef íbúi er 

fatlaður (óháð aldri) og þjónustusvæðið kemur að úthlutun/þjónustu  



Herbergjasambýli  

• Herbergjasambýli: Sambýlishúsnæði þar sem einkarými íbúa takmarkast 
við sérherbergi eða rými sem er minna en 28 m2, að meðtöldu baðherbergi 
(ef um það er að ræða) 
• Byggt á skilgreiningu velferðarráðuneytis á hjúkrunarrýmum 

• Viðmið reglugerðar nr. 1054/2010:  
• Einkarými notanda sé að jafnaði ekki minna en 40 - 60 m2 

• Spurt um:  
• brúttóstærð sambýlishúsnæðis - þ.e. birta stærð í fasteignaskrá 
• íbúðastærð - þ.e. það rými sem leigt er (eða leigt yrði) íbúum 

• Brúttóstærð mínus íbúðastærð gefur til kynna starfsmannarými og það sem 
nefnt er aukarými vegna fötlunar - mismunur gerir húsnæði sértækt 

 



Yfirlit JS frá 2012  

• Alls 131 eining þar sem íbúar eru skráðir 

• Fjöldi rýma 757 

• Fjöldi íbúa 737 

• Reykjavík/Seltjarnarnes eru með 42,7% íbúa í úrræðum 
• Hlutfall landsmanna (2012): 38,6% 

• Hlutfall notenda í málaflokki fatlaðs fólks (2012): 39,7% 



Staðan skv. svörum 

• Fjöldi úrræða: 152 (21 fleiri en í yfirliti JS) 
• Fjöldi rýma: 819 (62 fleiri) 

• Fjöldi íbúa: 819 (82 fleiri)  

• Herbergjasambýli: 50 (ekki til staðar á 4 svæðum) 
• Fjöldi rýma: 255 

• Fjöldi íbúa: 249 

• Á biðlista: 407   
• Þar af á herbergjasambýlum 73  

• Hlutfall íbúa á biðlista: 18%  

• Þar af með lögheimili á öðru svæði 25 



Biðlistar 

• Spurt um þá sem eru á biðlista  
• Annars vegar nýgengi inn í studda búsetu 

• Hins vegar þá sem eru í bið eftir öðru/nýju úrræði  

• Spurt um þá sem búa á herbergjasambýli og á biðlista 
• Hópurinn sem býr við óforsvaranlegar aðstæður (allt niður í 8 m2) 

• Spurt um þá sem eiga lögheimili á öðru þjónustusvæði  
• Dregur fram þá sem gætu verið á skrá á fleiri en einu svæði 





Misjöfn staða þjónustusvæða 

• Nýgengi: Kópavogur, Hafnarfjörður, Akureyri + Reykjavík  

• Úrelding herbergjasambýla  
• Úr framkvæmdaáætlun 2012 - 2014:   

„Gerð verði áætlun á hverju þjónustusvæði í samvinnu sveitarfélaga, 
hagsmunaaðila og notenda þar sem tekið sé mið af gildandi reglugerð. Lögð 
verði niður í áföngum búseta sem ekki uppfyllir framangreind skilyrði, svo sem 
herbergjasambýli. Aukin verði framlög í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga til að mæta 
kostnaði við aukna húsnæðisþörf.“  

• Herbergjasambýlum hefur fækkað - vísbending um að viðbót  
í fjármögnun málaflokksins 2012 og 2013 hafi verið nýtt  

 

 



Fjármögnun úrbóta  

• Fasteignaframlag frá Jöfnunarsjóði 

• Hlutdeild leigjenda 

• Sala eldri eigna  

Huga þarf að: 

• Hár byggingarkostnaður 

• Aðgangur að lánum 

• Áætlanir taki mið af  
stöðu á milli svæða  

• Rekstur málaflokksins  
í mínus 2014 og 2015 



Áætlanir þjónustusvæða - Akureyri  

• Íbúar 2012: 6,3% 

• Notendur: 10,7%  
• þar af 12,8% á  

aldrinum 18 – 66 

• 0 - 17: 8,2% 

• Reiknuð útgjaldaþörf 
2014: 10,1%  

 
 



Áætlanir þjónustusvæða - Kópavogur 

• Íbúar 2012: 9,9% 

• Notendur: 5,6%  
• 0 - 17 5,7% 

• Reiknuð útgjaldaþörf 
2014: 6,4%  

• Áætlun 2012:  
nýgengi í forgang 
ekki gert ráð fyrir  
úreldingu herb.sambýla 

 



Áætlanir þjónustusvæða - Nýgengi 

• Áætlun Reykjavíkurborgar  

• Nýgengi að meðaltali  
50 einstaklingar á ári 

• Brottfall:  
• umsókn dregin tilbaka  

• geðfatlaðir / bati  

• lýðfræðileg þróun  

• Mat: 310 einstaklingar  
á næstu 10 árum 

 
 



Nýtt húsnæðiskerfi 

• Mun hafa áhrif og býður  
uppá mikil tækifæri 

• Jöfnunarhlutverk  

• Húsnæðisáætlun fyrir  
landið í heild   

 

Takk fyrir! 
 


