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Félagsþjónustudeild. 

Helga Lind Pálsdóttir var félagsmálastjóri á árinu 2019 en fékk svo árs leyfi fyrir árið 2020. 

Fengnar voru upplýsingar frá henni við gerð þessarar skýrslu. 

Árið 2019 var hefðbundið ár í félagsþjónustunni. Unnið var að því að uppfæra reglur t.d. er 

varða félagslegt leiguhúsnæði og sérstakar húsnæðisbætur. Heimaþjónusta var inni hjá 

félagsþjónustu fyrir utan Mýrdal og Skaftárhrepp. Þetta hefur gefist vel með meiri yfirsýn og 

utanumhaldi. Á árinu 2019 lagði félagsþjónustan til að opnuð yrði Viss vinnustofa á Hvolsvelli 

og var gert ráð fyrir opnun á Hvolsvelli á fjárhagsáætlun hjá Bergrisa fyrir árið 2020. Sú vinna 

tafðist vegna covaid en er nú komin á fullt skrið og vonumst við til að geta opnað strax á nýju 

ári. Unnið var að betri samskiptum við viðbragðsaðila í gegnum bakvaktina. Var meðal annars 

haldin fundur með félagsþjónustu og lögreglu á svæðinu.   

Á árinu 2019 voru stöðugildi deildarinnar 5,7. Nýtt voru 5,1 stöðugildi. Þar af leiðandi var 

deildin undirmönnuð árið 2019. 

- 90% - 10% (100%) félagsmálastjóri, félagsþjónusta – málefni fatlaðra 

- 60% - 40% (100%) málefni fatlaðra – barnavernd 

- 100% barnavernd 

- 100% fjárhagsaðstoð – húsnæðismál 

- 70% - 30 % (100%) barnavernd – forvarnir 

- 70%  málefni aldraðra og tilsjón 

 

Fjárhagsáætlun fyrir félagsþjónustudeild árið 2019 gerði ráð fyrir 118.966 m.kr. í kostnað. Inn 

í þessa tölu er komin kostnaður við heimaþjónustu og tilsjón. Að auki 11,4 m.kr. í málefni 

fatlaðs fólks. Kostnaður skv. Ársreikningi í málaflokki fatlaðs fólks 2019 var 9.5 m.kr. Rekstur 

félagsþjónustu var skv. Ársreikningi fyrir árið 2019 117,6 m.kr. Inn í þeirri tölu er einnig 

kostnaður við heimaþjónustu og tilsjón. Reksturinn er því rétt undir áætlun.  

Barnaverndartilkynningum fækkar lítilega. Tlkynningar í barnavernd árið 2019 voru 74 en 

voru 92 á árinu 2018. Unnið var að málefnum 45 fjölskyldna og samtals 71 barna. Í lok árs 

2019 var 1 barn í  fóstri. Bakvaktarútköll vegna barnaverndar voru 2 á árinu og 14 símtöl sem 

afgreidd eru utan vinnutíma. Það hefur reynst gott skref að taka upp bakvaktakerfi og er það 

þjónusta sem á eftir að festa sig í sessi.  

Á árinu 2019 kom félagsþjónustan að málefnum 27 einstaklinga  með fatlanir á 

þjónustusvæðinu.  

Á árinu 2019 fengu 28 einstaklingar fjárhagsaðstoð í formi framfærslu, til greiðslu 

sérfræðistyrks og/eða vegna aðstoðar við kostnað vegna barna.  

Á svæði félagsþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu nutu 93 heimili félagslegrar 

heimaþjónustu. 


