
Börn í
 

ljósi kreppunnar 
Aðstæður barna –sjónarmið sveitarfélaga
Velferðarvaktin –

 
þemafundur 4.maí

 
2010

Ragnheiður Thorlacius, framkvæmdarstjóri 
Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar



Íbúafjöldi 1.des 2009 7.810, 3.990 karlar og 3.820 
konur
Þrír byggðakjarnar, Selfoss (6.574), Eyrarbakki (587), 
Stokkseyri (490)
Af 10 stærstu sveitarfélögum landsins voru 
útvarstekjur lægstar í Árborg (2008), 273.686 kr/íbúa 
– landsmeðaltalið sama ár var 311.655 kr/íbúa
Atvinnuleysi var í lok mars um 11,7% áætlaðs 
vinnuafls í Árborg (16-70 ára) 
47% atvinnulausra eiga börn 
Menntun atvinnulausra: 364 með grunnskólanám, 71 
stúdentspróf og 31 með háskólanám







Vakta aðstæður barna þvert á málaflokka –
samstarf
Grípa inn í um leið og viðvörunarmerki birtast
Efla félagslega ráðgjöf - uppeldisráðgjöf
Efla barnavernd
Forgangsraða í þágu tekjulágra barnafjölskyldna 
– tekjutenging?
Efla forvarnastarf
Forgangsraða, ekki beita flötum niðurskurði
Virkja nærsamfélagið 



Við vöktum aðstæður barna -velferðarpúlsinn 
Niðurskurður ársins 2010 kom ekki niður á
fjárveitingum til barnaverndar og félagslegrar 
ráðgjafar.
Öflugt barnaverndarstarf, 89% tilkynninga 
2009 fór í könnun, landsmeðaltal 51,1% 2008
Sérstakar húsaleigubætur – einnig til íbúa í
félagslegu leiguhúsnæði sveitarfélagsins
Öflugt forvarnarstarf – þverfaglegt 
aðgerðateymi



Hvatagreiðslur til foreldra 
Styrkir til íþrótta- og tómstundafélaga með 
áherslu á barnastarf
Ungmennahús opnað í upphafi kreppu
Lítill niðurskurður í fræðslumálum
Ókeypis í sund  fyrir börn, 0–18 ára, ókeypis í
strætó milli þéttbýlisstaða í Árborg
Niðurgreidd daggæsla, afsláttur milli 
skólavistar, leikskóla og dagforeldra



Stöðugar hækkanir á matvöru þrátt fyrir að 
gengið hafi styrkst um 4,4% á síðustu sex 
mánuðum (gengisvísitala 237,5 => 227,1)
Dæmi um laun séu lægri en 
atvinnuleysisbætur
Skortur á trausti í samfélaginu – mikil reiði
Margar fjölskyldur hafa skuldsett sig umfram 
greiðslugetu 
Fjárhagserfiðleikar =>álag á fjölskyldur



Foreldrar halda almennt vel utan um börnin 
sín og forgangsraða með hagsmuni þeirra að
leiðarljósi ☺
Foreldrastarf í leik- og grunnskólum og í
íþrótta- og tómstundastarfi blómstrar ☺
Þrátt fyrir allt ríkir samkennd og skilningur 
gagnvart þeim sem standa höllum fæti ☺



Umf. Selfoss - 
fimleikar, silfur á 
Íslandsmóti, 
þátttaka á 
Evrópumóti 2010

Umf. Selfoss - handboltinn í úrvalsdeild 2010
Umf. Selfoss - 
fótboltinn í 
úrvaldsdeild 2009
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