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Innihald

• Inngangur-Tilgangur og hlutverk

• Stefna - Hvernig getum við komið hlutverkinu til skila heildrænt í nærsamfélaginu?

• Landsvæði – Hvernig veljum við þau svæði sem við viljum einbeita okkur að?

• Skipulag – Hvernig vinnum við saman að því að gera stefnuna að veruleika?



Stefnumörkunin miðar að því að hjálpa stjórn Hjálpræðishersins að
taka ákvarðanir sem vinna að hlutverkinu í heild sinni

Hlutverk Hjálpræðishersins er að boða fagnaðarerindið um Jesúm Krist og í 
hans nafni mæta mannlegri þörf án mismununar

Hjálpræðisherinn býður upp á fjölbreytta starfsemi sem kemur hlutverkinu til skila í orði og verki

Það eru verkefni, tilboð og dagskrárliðir Hjálpræðishersins í heild sinni sem vinna að því að uppfylla hluverkið. 
Þess vegna er tilgangur þessa skjals að veita leiðbeiningar varðandi hvað starfrænar einingar innan
Hjálpræðishersins (Dagskrárdeildin og Félagsþjónustudeildin) ættu að leggja áherslu á til þess að vinna að
hlutverkinu (í heild sinni) eins vel og hægt er.

Til þess að hægt sé að sinna hlutverkinu í nærsamfélaginu er lögð áhersla á hvað eigi að gera innan ákveðinna
svæða þar sem Hjálpræðisherinn starfar. Það getur þýtt innan sveitarfélaga, bæja eða bæjarhluta. Þá er átt við
afmörkuð svæði þar sem Hjálpræðisherinn getur starfað sem ein heild.

Stefnumörkun um hvert starf Hjálpræðishersins ætti að vera og hver áherslan ætti að vera innan þessara svæða, á 
við um starfsemi allra eininga Hjálpræðishersins á því svæði. Hér er litið á Hjálpræðisherinn sem einn her!

"



Innihald

• Inngangur - tilgangur og hlutverk

• Stefna - Hvernig getum við komið hlutverkinu til skila heildrænt í nærsamfélaginu?

• Landsvæði – Hvernig veljum við þau svæði sem við viljum einbeita okkur að?

• Skipulagning - Hvernig vinnum við saman að því að gera stefnuna að veruleika?



Boða kristna trú og bjóða upp á opið, örlátt og gott 

samfélag þar sem allir eru velkomnir

Tilboð fyrir allar kynslóðir, með sérstaka

áherslu á börn, unglinga og fjölskyldur

Húsnæði/aðstaða með sveigjanleika

notkunarmöguleika

Berjast gegn fátækt og öðrum

félagslegum vandamálum

Virk samvinna á milli allra

starfseininga á svæðinu

Vettvangur fyrir trú, að tilheyra, sjálfb

oðastörf og félagslega þátttöku

Bjóða upp á starfsemi á hverjum stað sem hefur

jákvæð áhrif á nærsamfélagið

Bjóða upp á samverustað með lágan

þröskuld

Berjast fyrir

umhverfinu

Stefnumörkunin útskýrir hvað starf eininga innan Hjálpræðishersins á 
tilteknu landsvæði ætti að innihalda til að koma hlutverkinu í gagnið á heildrænan hátt

5

Verkefnið er að boða
fagnaðarerindi Jesú Krists og 

í hans nafni mæta þörfum
fólks án mismununar.



Þættir sem óskað er eftir á landssvæðum til að koma hlutverki
Hjálpræðishersins í verk á heildrænan hátt
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Boða kristna trú og bjóða upp á opið, örlátt og gott 
samfélag þar sem allir eru velkomnir

- Hjálpræðisherinn skal í gegnum allt sitt starf boða kristna trú í

orði og verki og bjóða upp á opið og örlátt samfélag þar sem

allir eru velkomnir

- Samfélagið skal vera öllum opið í samræmi við

hlutverkið ,,Mæta mannlegum þörfum án mismununar.“

Tilboð fyrir allar kynslóðir, með sérstaka áherslu á börn, 

unglinga og fjölskyldur

- Hjálpræðisherinn skal hafa tilboð fyrir allar kynslóðir, þar sem

það skapar heild í starfi Hjálpræðishersins. Þannig er hægt að ná

til allra íbúa svæðisins og styrkja samband Hjálpræðishersins við

þá sem þurfa á starfinu og þjónustunni að halda.

- Hluti af þessari stefnumörkun er að Hjálpræðisherinn mun

forgangsraða þannig að sérstök áhersla sé lögð

á markhópinn börn, unglinga og fjölskyldur í gegnum fjölbreytt

starf og tilboð.

Barátta gegn fátækt og öðrum félagslegum vandamálum

- Hjálpræðisherinn skal bjóða upp á viðburði og starf sem tekur

þátt í að berjast gegn fátækt og öðrum félagslegum vandamálum

á hverjum stað

- Hér er átt við bæði tilboð um faglega aðstoð og starf með

lágan þröskuld.

Virk samvinna allra starfseininga á svæðinu

- Á svæðum þar sem Hjálpræðisherinn hefur margar

starfseiningar, skal vera stefnumarkandi samtal og samvinna

þvert á starfseiningar.

- Nota skal stafrænan samstarfsvettvang þvert á starfseiningar til

að tryggja að Hjálpræðisherinn á svæðinu starfi sem heild.

- Leiðtogar ólíkra starfseininga skulu hittast reglulega til að ræða

stefnu, markmið og áherslusvið út frá heildrænni sýn

Hjálpræðishersins á svæðinu sem um ræðir (Hverjar eru

þarfirnar? Hvað virkar? Hvað þarf að breyta?)



Þættir sem óskað er eftir á ákveðnu svæði til að sinna 
hlutverki Hjálpræðishersins í heild sinni
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Húsnæði/aðstaða með sveigjanleika notkunarmöguleika

- Húsnæði Hjálpræðishersins skal nýta á skilvirkan hátt til að gagnast

nærsamfélaginu sem best.

- Í því felst að húsnæði sé samnýtt af flokkum og starfi

Félagsþjónustu Hersins (úrræðum) þar sem það er mögulegt og 

gagnlegt.

Vettvangur fyrir trú, að tilheyra, sjálfboðastörf og félagslega

þátttöku

- Hjálpræðisherinn skal vera vettvangur fyrir trú, að tilheyra, 

sjálfboðastörf og félagslega þátttöku og vinna að því að ná til nýrra

meðlima, sjálfboðaliða og starfsmanna.

- Fólk af öllum kynslóðum (þ.m.t. börn og unglingar) sem vilja leggja

sitt af mörkum í gegnum sjálfboðavinnu ætti að geta tekið þátt í

starfi Hjálpræðishersins í gegnum starf og tilboð sem hafa jákvæð

áhrif á nærsamfélagið.

- Hjálpræðisherinn skal sérstaklega bjóða tækfæri til sjálfboðastarfa í

starfsemi fyrir börn og unglinga, ásamt starfi með þeim sem minnst

mega sín.

- Hjálpræðisherinn er kirkja sem skal þekkjast á trú í verki, 

endurspegla hugarfar Jesú og skapa fjölbreytt samfélag með

jafnrétti að leiðarljósi.

Bjóða upp á starfsemi á hverjum stað sem hefur jákvæð áhrif á
nærsamfélagið

- Hjálpræðisherinn skal hafa raunveruleg, viðeigandi og staðbundin áhrif

á þeim svæðum þar sem hann starfar.

- Þetta á að gera í gegnum starf og tilboð sem hafa áhrif á samfélagið og 

fólkið sem býr þar.

Lágur þröskuldur til að mæta fólki

- Þegar talað er um starf með lágan þröskuld er átt við starf og 

samfélag sem fólk upplifir sem aðgengilegt,  opið og án

skuldbindinga.

- Hjálpræðisherinn vill bjóða upp á og taka þátt í starfi með lágan

þröskuld til að mæta fólki í daglegu lífi sínu og ná til fleiri einstaklinga.

- Bæði þarf að þróa ný tilboð með lágan þröskuld og þróa enn frekar

núverandi starf til að lækka þröskuldinn og ná til fleira fólks.

Berjast fyrir umhverfinu

- Hjálpræðisherinn á að sýna ábyrgð á sköpunarverkinuí öllu sínu starfi.

- Fjárfestingar, rekstur og innkaup skulu vera umhverfisvæn og við

eigum að sýna gott fordæmi í neyslu og endurnýtingu.



Boða kristna trú og bjóða upp á opið, örlátt og gott samfélag þar
sem allir eru velkomnir

- Hjálpræðisherinn skal í gegnum allt sitt starf boða kristna trú í orði og verki og bjóða upp á opið og örlátt samfélag þar

sem allir eru velkomnir

- Samfélagið skal vera öllum opið í samræmi við hlutverkið ,,Mæta mannlegum þörfum án mismununar.“

Umönnun
eldra fólksUmræðu-

hópar

Kapellán
þjónusta

Smiðjan

Að
Starfi!

Kóræfingar

Guðsþjónustur

Að boða kristna trú er gert með orðum og fjölbreyttum gjörðum

Hugvekjur

Stofnanir

Mataraðstoð Í þínu
daglega lífi

Saman

Home-start

Og margt
fleira...



Tilboð fyrir allar kynslóðir, með sérstaka áherslu á börn, unglinga

og fjölskyldur

Hjálpræðisherinn á að hafa tilboð og starf fyrir allar kynslóðir. Viðburðir og starf fyrir börn, unglinga og fjölskyldur skal vera í

forgangi. Slík starfsemi/tilboð geta verið til dæmis:

Fjölskyldu-
skátar

Umhverfismál

Barnaverndar
stofnanir

LeikskólarUngbarna
söngur

Home-start

Guðsþjónustur

Lista-
skólar

Heimsóknir

Prjóna
hópar

Biblíuhópar

Fermingar-
starf

Fjölskyldu
kaffihús

Mataraðstoð

Söngur og 
tónlist

Og margt
fleira...

Nytja-
markaðir

Eldri borgara
starf



Barátta gegn fátækt og öðrum félagslegum vandamálum

- Hjálpræðisherinn skal bjóða upp á viðburði og starf sem tekur þátt í að berjast gegn fátækt og öðrum félagslegum

vandamálum á hverjum stað

- Hér er átt við bæði tilboð um faglega aðstoð og starf með lágan þröskuld.

Umræðuhópar
fyrir

fjölskyldur

Home-start

Mataraðstoð

Heimsóknir til 
þeirra sem eru

einmana

Aðstoð við
heimanám

Virkni í
frístundum

Áfengis/vímuefna
meðferð

Starf gegn
mansali

Fjölskyldu
kaffihús

Smiðjan

Tungumála
kaffihús

Unglinga
klúbbur

Og margt
fleira...

Atvinnu-
þátttaka

Starf með
eldri borgurum



Virk samvinna milli allra starfeininga á svæðinu

Á svæðum þar sem Hjálpræðisherinn hefur margar starfseiningar, skal vera stefnumótandi samtal og samvinna þvert á einingar. 

Til að tryggja sameinaðan Hjálpræðisher á svæðinu. Þetta er gert til að átta sig á árangri og samlegðaráhrifum.

Samhæfingarstjóri
Einn af leiðtogunum á svæðinu fær verkefnið samhæfingarstjóri, sem ber ábygrð á að kalla leiðtoga
allra eininga á reglulega fundi og leiða stefnumótandi umræður.

Aukin gæði á því starfi sem Hjálpræðisherinn býður upp á

Fleiri leiðir inn í starf Hjálpræðishersins og möguleiki á þátttöku á 
mörgum sviðum

Sýnilegri í nærumhverfinu til að ná til fleira fólks

1 + 1 = 3 (samlegðaráhrif geta verið stærri en summa hverrar
aðgerðar/starfs/starfseiningar)

Fleiri samstarfsmenn geta styrkt samvinnu

Samlegðaráhrif

Betri nýting hæfileika og húsnæðis

Koma á samstarfi í gegnum ársfjórðungslega samstarfsfundi (sjá skjal*)

• Samstarfsfundi allra leiðtoga (fundir fyrir «einn her» hinna ýmsu eininga skal halda a.m.k. 

ársfjórðungslega

• Það er fundarskylda fyrir alla stjórnendur á svæðinu

• Á fundunum skal ræða stefnumörkun, markmið og áherslusvið, byggt á

heildrænni sýn fyrir Hjálpræðisherinn á umræddu svæði. Þróað hefur verið

samtalsverkfæri til að stýra vinnunni á þessum fundum. Með þessu er stefnt að því að gefa

öllum starfseiningum góðan skilning á því hvað aðrar einingar Hjálpræðishersins en þær

sem maður starfar í, gera á tilteknu svæði og veita möguleika á að sjá

samlegðaráhrif þvert á einingar.

• Samhæfingarstjóri ber ábyrgð á þessir fundir séu haldnir, samstarfi sé komið á og 

það þróað. * Samvinnuskjal



Húsnæði/aðstaða með sveigjanleika notkunarmöguleika

Húsnæði Hjálpræðishersins skal nýta á skilvirkan hátt til að gagnast nærsamfélaginu sem best.

Í því felst að húsnæði sé samnýtt af flokkum og starfi Félagsþjónustu Hersins (úrræðum) þar sem það er mögulegt og gagnlegt.

Hjálpræðisherinn hefur mörg dæmi um hvernig hægt er að nota húsnæði á árangursríkan hátt til gagns fyrir stóra hluta íbúa

svæðisins þegar horft er á möguleikana á svæðinu í heild sinni í stað hverrar einingar fyrir sig. Sem dæmi má nefna:

Sköpunarverkið í Tønsberg

Sköpunarverkið er samrekin Hertex verslun og kaffihús sem
rekið er af fyrrverandi fíkniefnaneytendum. 

Kaffihúsið er mjög vinsælt og veitir fjölda fólks starfsþjálfun.
Einnig eru fleiri atvinnuskapandi verkefni tengd sama
húsnæði, til dæmis prentsmiðja og reiðhjólaverkstæði.

Flokkurinn heldur sína samkomu í Sköpunarverkinu einn
sunnudag í mánuði, sem er mjög vinsælt og hefur leitt til 
aukinnar samkomusóknar.

Sameiginlegt húsnæði fyrir flokk og Smiðjuna

Með því að nýta sama húsnæði fyrir flokkinn og Smiðjuna
hafa mikil samlegðaráhrif myndast. Flokkurinn hefur fengið
meðlimi frá Smiðjunni og notendur Smiðjunnar fá hluta af
andlegum þörfum sínum í gegnum samtöl við flokksmeðlimi
og leiðtoga.

Auk þess er Hjálpræðisherinn á þessu svæði sýnilegri og nær 
til fleiri einstaklinga en hann hefði gert án samnýtingarinnar.

Við erum mun sýnilegri því það er ljós í kirkjurýminu bæði kvölds og morgna
– Flokksleiðtogi og leiðtogi Félagsþjónustunnar



Vettvangur fyrir trú, að tilheyra, sjálfboðastörf og félagslega þátttöku

Hjálpræðisherinn skal vera vettvangur fyrir trú, að tilheyra, sjálfboðastörf og félagslega þátttöku og vinna að því að ná til nýrra

meðlima, sjálfboðaliða og starfsmanna. Fólk af öllum kynslóðum (þ.m.t. börn og unglingar) sem vilja leggja sitt af mörkum í

gegnum sjálfboðavinnu ætti að geta tekið þátt í starfi Hjálpræðishersins í gegnum starf og tilboð sem hafa jákvæð áhrif á

nærsamfélagið.Hjálpræðisherinn skal sérstaklega bjóða tækfæri til sjálfboðastarfa í starfsemi fyrir börn og unglinga, ásamt starfi

með þeim sem minnst mega sín.

Slík starfsemi felst m.a. í:

Sjálfboðaliðar í
Starfi fyrir

eldri borgara

Unglingaklúbbur
Mataraðstoð

Heimsóknir
til þeirra
sem eru
einmana

Aðstoð
við

heimanám

Virkni í frístundum

Sjálfboðastörf
með þeim

sem hafa glímt
við fíkn

Ungbarna-
söngur

Redesign 
kvöld

Biblíuhópar

Umræðuhópar

Og margt
fleira...

Sjálfboðaliðar
í

Hertex

Guðsþjónustur



Lágur þröskuldur til að mæta fólki

Hjálpræðisherinn vill bjóða upp á og taka þátt í starfi með lágan þröskuld til að mæta fólki í daglegu lífi sínu og ná til fleiri

einstaklinga. Bæði þarf að þróa ný tilboð með lágan þröskuld og þróa enn frekar núverandi starf til að lækka þröskuldinn og 

ná til fleira fólks Slík starfsemi getur verið:

Götufótbolti

Sköpunar-
verkið

-Kaffihús opið fyrir alla

Tungumálakaffi

Aðstoð
við

heimanám

Virkni í 
frístundum

Hertex verslun
Heimsóknir

til þeirra sem
Eru einmana

Hálf 2 kaffi
Hjálpræðishersins

á kaffihúsi
í bænum

Hádegisfundir
Og margt

fleira...

Ungbarna-
söngur

Súpu
strætó

Vera til staðar
á viðburðum

í nærsamfélaginu



Starf  sem hefur jákvæð áhrif  á samfélagið

Hjálpræðisherinn skal hafa raunveruleg, viðeigandi og staðbundin áhrif á þeim svæðum þar sem hann starfar. Þetta á að gera í

gegnum starf og tilboð sem hafa áhrif á samfélagið og fólkið sem býr þar.

Dæmi um starf sem skilar raunverulegum árangri eru:

Heimsóknir
á stofnanir

Mataraðstoð

Umræðuhópar

Aðstoð
við

heimanám

Virkni í frístundum

Atvinnutilboð
fyrir þau

sem minna 
mega sín

Stedet

Pólitísk
áhrif

Endurnýting

Skóla-
heimsóknir

Og margt
fleira...

Heimsóknir
til þeirra sem
eru einmana

Tungumálakaffi

Götufótbolti



Berjast fyrir umhverfinu

Hjálpræðisherinn á að sýna ábyrgð á sköpunarverkinuí öllu sínu starfi. Fjárfestingar, rekstur og innkaup skulu vera

umhverfisvæn og við eigum að sýna gott fordæmi í neyslu og endurnýtingu.

Dæmi um ráðstafanir og starf sem miða að umhverfisvernd:

Umhverfisvænn rekstur

UmhverfisdagarRedesign kvöld

Hertex

Dagsverk –
nýjar vörur

úr gömlu efni

Draga úr notkun
óumhverfisvænna

einnota vara

Hertex
umhverfisfulltrúi

Umhverfisvænni
samgöngur

Og margt
fleira...

Skiptidagar



Innihald

• Inngangur - tilgangur og hlutverk

• Stefna Hvernig getum við komið hlutverkinu til skila heildrænt í nærsamfélaginu?

• Landsvæði – hvernig veljum við þau svæði sem við viljum einbeita okkur að?

• Skipulag – hvernig vinnum við saman að því að gera stefnuna að veruleika?



Þetta eru viðmið til að meta á hvaða svæðum eru stærstu tækifærin til að sinna hlutverkinu.

Starf Hjálpræðishersins á að fara fram á þeim svæðum þar sem
þörfin er mest og stærstu tækifærin til að sinna hlutverkinu

Stórir jaðarsettir hópar Íbúafjöldi

Íbúafjölgun

Þörf fyrir Hjálpræðisherinn

Fjárhagsleg sjálfbærni

Aðgengilegar hæfni á svæðinu

Góð starfsemi sem er þegar á 
staðnum

Nálægð starfseininga
(samstarfstækifæri)

Heildarmat á viðmiðum hjálpar til þegar skoðuð eru möguleg áherslusvæði, í umdæminu, deildinni og í nærsamfélaginu.

Innri staðbundnir þættir Ytri staðbundnir þættir

Lítið kristilegt starf

Skortur á opinberum tilboðum

Fáir aðrir vinna að sama markmiði
Möguleikar á að reka starf með 
opinberum stuðningi

Pólitísk tækifæri



Stórir jaðarsettir hópar

Hversu stórir eru hóparnir sem hafa þörf og sem Hjálpræðisherinn getur
aðstoðað? Dæmi um hópa sem ætti að kortleggja eru: fjölskyldur fyrir neðan
fátæktarmörkum, innflytjendur, eiturlyfjaneytendur, einmana fólk, atvinnulausir, 
þiggjendur félagslegrar aðstoðar o.fl.

Stærð þessara hópa ætti að meta miðað við hvort þeir séu stærri á þessu svæði
en landsmeðaltal.

→ Forgangsraða ætti svæðum með stórum jaðarsettum hópum

Lítið kristilegt starf

Hvað eru mörg önnur kristileg samtök á staðnum? Ef það eru nokkrar aðrar
kirkjur og mikil þátttaka í kristilegu starfi, það verður velta því fyrir sér hvort
Hjálpræðisherinn ætti að einbeita sér að því svæði.

→ Svæðum með lítilli kristinni starfsemi skal forgangsraðað

Skortur á opinberum tilboðum

Hversu mikil þörf er fyrir opinber tilboð á svæðinu? Hvaða þjónustu vantar og 
hvaða þörfum sinnir hið opinbera ekki? Dæmi um tilboð og þjónustu sem ber 
að hafa í huga eru frítíma- og virknitilboð, heilbrigðisþjónusta, verkefni sem
miða að því að koma fólki inn í samfélagið o.fl.

→ Svæðum þar sem skortur er á opinberum tilboðum skal forgangsraðað

Fáir aðrir vinna að sama verkefni

Hversu margir aðrir aðilar vinna að því að uppfylla sömu þarfir á svæðinu og 
Hjálpræðisherinn? Aðrir aðilar eru til dæmis: Hjálparstarf kirkjunnar, Rauði
krossinn, KFUM&KFUK o.fl.

→ Svæðum með fáum öðrum aðilum skal forgangsraðað

Til að meta þörfina fyrir Hjálpræðisherinn á staðnum hafa eftirfarandi þættir verið auðkenndir sem nauðsynlegir
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Þörf fyrir Hjálpræðisherinn



Fjárhagsleg sjálfbærni

Hjálpræðisherinn ber mikilvæga ábyrgð á að nýta þá fjármuni sem hann hefur
yfir að ráða á skynsamlegan og hagkvæman hátt. Því verður að meta
fjárhagslega sjálfbærni allra starfseininga á hverjum stað. Hversu mikið fé þarf
frá Hjálpræðishernum til að starfa áfram á svæðinu? Er samræmi í fjármagninu
sem Hjálpræðisherinn notar og árangrinum af starfinu?

→ Fjárhagslega sjálfbærum svæðum skal forgangsraðað

Aðgengileg hæfni á hverjum stað

Hversu margir einstaklingar á staðnum geta tekið þátt í starfsemi og virkni
Hjálpræðishersins? Hversu margir hermenn, samherjar, starfsmenn og 
sjálfboðaliðar, og hvaða skuldbindingu og hversu miklum tíma má búast við af
þessum hópum? Þessa þætti verður að skoða til að meta
styrk Hjálpræðishersins á staðnum.

→ Svæðum með mikla aðgengilega hæfni skal forgangsraðað

Góð starfsemi sem er þegar á staðnum

Góð starfsemi sem þegar er til staðar er merki um þörf og þátttöku á staðnum. 
Þess vegna þarf í þessum lið að velta fyrir sér hversu góð núverandi starfsemi
er. Spurningar sem er gott að spyrja sig í þessu mati eru t.d.: hvaða starf og 
úrræði virka vel í dag og hversu vel virkar það? Af hverju virka þessi úrræði / 
þetta starf svona vel?

→ Svæðum með þegar góða starfsemi skal forgangsraðað

Nálægð milli starfseininga (samstarfstækifæri)

Hversu miklar vegalengdir eru á milli starfseininga á staðnum? Hversu góðir
samstarfsmöguleikar eru á milli eininga?

→ Svæðum með mikla samstarfmöguleika skal forgangsraðað

Til að meta möguleika Hjálpræðishersins á staðnum hafa eftirfarandi þættir verið auðkenndir sem nauðsynlegir
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Innri staðbundnir þættir



Íbúafjöldi

Hversu mikill er íbúafjöldinn á svæðinu? Hjálpræðisherinn vill ná til eins margra
og mögulegt er og íbúafjöldi segir sitthvað um möguleika til að ná til fólks á
staðnum.

→ Svæðum með mikinn íbúafjölda skal forgangsraða

Möguleikar á að reka starf með opinberum stuðningi

Er mögulegt fyrir Hjálpræðisherinn að reka fagúrræði á staðnum? Hefur
sveitarfélagið fjárhagn fyrir, þörfina fyrir og áætlanir um fagleg tilboð eða
þjónustu sem Hjálpræðisherinn getur veitt?

→ Svæðum með tækifæri til að reka fagúrræði skal forgangsraðað

Íbúafjölgun

Hversu mikil er íbúafjölgunin á staðnum? Hjálpræðisherinn vill taka ákvarðanir
og forgangsraða út frá bæði nútíðinni og framtíðinni. Þess vegna eru
íbúafjölgun og mannfjöldaspár mikilvægir þættir í mati á svæðum.

→ Svæðum með mikla íbúafjölgun skal forgangsraðað

Pólitísk tækifæri

Hver eru pólitísku tækifærin á svæðinu? Eru tiltekin málefni eða svæði sem eru
sérstaklega mikilvæg í stjórnmálunum á staðnum, sem veita Hjálpræðishernum
tækifæri innan ákveðinna eða allra starfssviða?

→ Svæðum með pólitísk tækifæri fyrir Hjálpræðisherinn skal forgangsraðað

Til að meta hagkvæmni Hjálpræðishersins á staðnum hafa eftirfarandi þættir verið auðkenndir sem nauðsynlegir
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Ytri staðbundnir þættir



Innihald

• Inngangur - tilgangur og hlutverk

• Stefna- Hvernig getum við komið hlutverkinu til skila heildrænt í nærsamfélaginu?

• Landfræði – hvernig veljum við þau svæði sem við viljum einbeita okkur að?

• Skipulag – hvernig vinnum við saman að því að gera stefnuna að veruleika?



Stefnumörkun krefst stefnumiðaðrar samvinnu þvert á Félagsþjónustudeild-
og Dagskrárdeild á öllum stigum

Samstarf á öllum stigum út frá stefnupunktunum

Til að tryggja að við vinnum sem einn her er þörf fyrir náið
samstarf á öllum stigum, byggt á stefnumörkuninni.

Á hverjum stað er þessu lýst undir punktunum "Virk 
samvinna milli allra starfseininga á svæðinu," hvernig við
getum með reglulegum fundum og notkun stefnumótandi
samtalsverkfæris unnið saman að því að finna lausnir og 
tryggja markvissa vinnu við að sinna hlutverki
Hjálpræðishersins í heild sinni. 

Sömu meginreglur og verkfæri gilda einnig á öðrum
landsvæðum og umdæminu öllu.

Leiðtogar yfir Félagsþjónustudeildinni á hverju svæði og 
deildarstjórar í Dagskrárdeildinni hittast reglulega og ræða
hvernig skuli stjórna svæðinu sem heild í takt við þá stefnu
sem hefur verið sett.

Á sama hátt ætti að vinna á stefnumiðaðan hátt milli
Dagskrár- og Félagsþjónustudeildanna í umdæminu til að
hafa skýra stefnu fyrir umdæmið í heild sinni.



Styrkja má stefnumiðaða samvinnu og umræðu með því að samnýta húsnæði
Dagskrárdeildar og Félagsþjónustudeildar

Nánara samtal og möguleg samnýting húsnæðis

Til að tryggja nánara samtal getur verið gagnlegt að
samnýta húsnæði.

Mælt er með að samnýting húsnæðis sé í nýjum 
byggingum með sameiginlegu eignarhaldi. Þetta er 
vegna þess að það getur verið krefjandi að koma á 
samnýtingu í núverandi byggingum.

Mælt er með svæðisbundinni samnýtingu. Þá verður 
hægt að ná fram ýmsum samlegðaráhrifum sem hafa 
verið útlistuð hér að ofan án mikilla áskorana. Ekki hefur 
verið bent á áskoranir vegna svæðisbundins samstarfs í 
byggingum sem fyrir eru.

Miðlægt

Svæðisbundið

Staðbundið Mælt er með því að flytja í nýjar 
sameiginlegar byggingar á staðnum.

Dagskrárdeildin og Félagsþjónstudeildin
eru í sama húsnæði á aðalskrifstofunni
(HK)

Mælt er með að Deildarskrifstofa (DHK) og 
svæðisskrifstofa Félagsþjónustudeildar sé í
samnýttu húsnæði



Á umdæmisstigi verður það stefnumiðað hlutverk að tryggja samlegðaráhrif
þvert á Félagsþjónustudeild og Dagskrárdeild

Hvernig á að vinna markvisst með stefnuna í
umdæminu?

Samlegðaráhrifin milli Félagsþjónustudeildar og 
Dagskrárdeildar sem stefnumyndin sýnir hér krefst
mikillar og markvissar vinnu.

Stefnamörkun er yfirgripsmikil og lagt er til að ábyrgð á
stefnunni verði ekki aðeins að bætt við núverandi
verkefni hjá Félagsþjónustu- og Dagskrárdeildum, 
heldur að skapað verði sérstakt hlutverk fyrir
stefnumörkun.

Slíkt hlutverk verður byggt á sömu meginreglum um
samstarf eins og á öðrum stigum og mun einnig hafa
samhæfingarábyrgð á stefnu á svæðisbundnum og 
staðbundnum vettvangi.

Í Félagsþjónustu- og Dagskrárdeildum má finna ýmsa
hæfni sem mögulegt er að nýta betur í samstarfi.

Sameiginleg
hæfni

Miðlægt

Svæðisbundið

Staðbundið

Félagsþjónustudeildf

Dagskrárdeildf

Stefnumörkun


