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• Samþætt þjónusta við hæfi án hindrana
• Markvisst samstarf við foreldra og börn

• Hugtakið „þjónusta“ túlkað með rúmum hætti
• Lög eða reglugerðir ráðherra munu skilgreina þjónustuna, að 

höfðu samráði við sveitarfélögin

• Brjóta niður múra og einblína á eðli þjónustunnar
• Skylda til að fylgjast vel með, taka eftir, greina 

vísbendingar og bregðast við með snemmtækum 
stuðningi

• Meðvitund um markmið laganna

• Áherslupunkturinn: Þjónusta við barnið

Markmið



• Grunnþjónusta
• Aðgengileg öllum

• Snemmtækur stuðningur
• Umfram grunnþjónustuþörf
• Frummat fer fyrst fram – ekki formleg greining

• Tengiliður
• Starfar í nærumhverfi barns
• Veitir upplýsingar og leiðbeiningar um 

þjónustu
• Markmiðið er að tryggja samfellu í þjónustu 

við barnið á öllum æviskeiðum

1. stigs þjónusta

1. stig

2. stig

3. stig



• Einstaklingsbundinn og markvissari 
stuðningur

• Skortur á stuðningnum gæti haft neikvæð 
áhrif á stöðu og líðan barns

• Meiri þörf fyrir samþættingu og eftirfylgni
• Faglegt mat og/eða frumgreining á þörfum 

barns

• Málstjóri
• Ef barn þarf fjölþætta þjónustu á öðru og/eða 

þriðja stigi til lengri tíma
• Veitir ráðgjöf og upplýsingar
• Stofnar stuðningsteymi sem gerir 

stuðningsáætlun 

2. stigs þjónusta
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1. stig

2. stig

3. stig

• Einstaklingsbundinn og sérhæfðari 
stuðningur 

• Alvarlegar afleiðingar fái barnið ekki 
þjónustuna

• Sérhæfð og ítarleg greining á andlegum, 
líkamlegum og félagslegum þörfum

• Umfangsminni stuðningur fullreyndur/eigi 
ekki við

• Málstjóri, stuðningsteymi og 
stuðningsáætlun

3. stigs þjónusta



Reykjanesbær

• Kynningarfundur með stjórnendum 
og sérfræðingum fræðslu- og 
velferðarsviðs

• Allir þjónustuþættir sem varða 
farsæld barna dregnir fram, 
flokkaðir og skilgreindir eftir 
þjónustustigum

• Gagnaöflun fyrir stöðumat og 
skilgreiningu þjónustuþátta

• Breytingatillögur á verklagi og 
stjórnskipulagi
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Flokkun þjónustuþátta eftir 
þjónustustigum

Mat Verklag Þjónusta



• Endurskoðun stjórnskipulags og verklags.
• Meta þörf á breytingum á verkefnum ráða og nefnda 

á vegum sveitarfélagsins.
• Þjálfun starfsfólks.
• Undirbúningur ráðningar og þjálfunar tengiliða og 

málstjóra.
• Undirbúningur breytinga á barnaverndarþjónustu.
• Undirbúningur innra eftirlits í samræmi við lög um 

Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála.
• Markviss innleiðing Barnasáttmálans í samræmi við 

þingsályktun um Barnvænt Ísland.

• Málþing á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga 
5. október 2021

Á næstu misserum ..



• Róbert Ragnarsson er reynslumikill stjórnandi og sérfræðingur úr opinbera geiranum. Hann hefur yfir 
tíu ára reynslu sem bæjarstjóri í Vogum og í Grindavíkurbæ, auk reynslu af sérfræðistörfum í 
stjórnarráðinu og kennslu á háskólastigi. Róbert hefur sinnt fjölbreyttri ráðgjöf við sveitarfélög frá því í 
febrúar 2017.

• Róbert er með meistarapróf í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands, en varði tveimur árum við nám í 
Háskólanum í Árósum. Hann hefur kennt stjórnsýslufræði á meistarastigi við Háskóla Íslands og haldið 
fjölda fyrirlestra og námskeiða um lagaumhverfi, skipulag og stjórnun hins opinbera. Hann hefur sinnt 
ráðgjöf við gerð lagafrumvarpa í samgönguráðuneyti og félagsmálaráðuneyti og unnið að 
fjárhagslegum úttektum fyrir sveitarfélög.

• Freyja Sigurgeirsdóttir er með MA próf í lögfræði frá Háskóla Íslands. Samhliða námi vann Freyja 
hjá Umboðsmanni barna og í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

• Hennar helstu verkefni í ráðuneytinu sneru að frumkvæðismálum skv. 112. gr. sveitarstjórnarlaga og 
samvinnusamningum sveitarfélaga, skv. IX. kafla sveitarstjórnarlaga. Hjá umboðsmanni barna vann 
Freyja við ýmis tilfallandi verkefni, m.a. undirbúningsvinnu umsagna til nefndasviða Alþingis, og 
aðstoðaði við undirbúning og framkvæmd Barnaþings í Hörpu.

• Gunnar Úlfarsson er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og hefur lokið meistaranámi í hagfræði og 
fjármálum við St Andrews háskóla í Skotlandi. Gunnar hefur starfað sem stundakennari innan 
hagfræðideildar Háskóla Íslands og hefur reynslu af samkeppnis- og samrunamálum úr starfi hjá 
Samkeppniseftirlitinu.

• Gunnar leggur áherslu á hagræna greiningu vandamála með tölulegri greiningu og nýtingu 
rauntímagagna til skilvirkar ákvarðanatöku. Hann hefur unnið mat á fjárhagslegum áhrifum 
fjárfestinga sveitarfélaga og tekið þátt í greiningu á fjárhag þeirra. 

rrradgjof.is
robert@rrradgjof.is
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