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1. Leiðarljós 

  

Við framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á 
sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja til sjálfshjálpar. 

 
Leiðarljós Félagsþjónustusviðs er: 
Félagsþjónusta Dalvíkurbyggðar sem og annarra sveitarfélaga er lögboðin.  Alþingi og 
framkvæmdavald ríkisins leggja ríkar skyldur á sveitarfélögin.  Umfang og framkvæmd er 
að mestu leyti á höndum sveitarstjórnar og þeirri nefnd sem hún felur framkvæmd 
þjónustunnar en það er Félagsmálaráð.  Við framkvæmd málaflokksins hefur 
Félagsþjónustusvið Dalvíkurbyggðar að leiðarljósi þau meginmarkmið sem birtast í 
lögum og samþykktum Sveitarstjórnar.  Samkvæmt lögum um félagsþjónustu nr. 
40/1991 kemur fram að markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga sé að tryggja 
fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar.  Skal 
það gert með því 

a. að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti. 
b. að tryggja þroskavænleg uppeldiskilyrði barna og ungmenna 
c. að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað 

atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi. 
d. að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál.   

 

2. Hlutverk 

 

Starfsmenn skulu stuðla að því að þjónusta sé í stöðugri endurskoðun með það í huga að 
hún sé sveigjanleg og geti mætt kröfum um breyttar áherslur, vinnulag og tækni 

 
Helstu hlutverk félagmálasviðs eru:  
- stuðla að því að Félagsþjónustusvið Dalvíkurbyggðar veiti góða þjónustu með sem 

hagkvæmasta hætti 
- stuðla að því að þjónustan sé í stöðugri endurskoðun með það í huga að hún sé 

sveigjanleg og geti mætt kröfum um breyttar áherslur, vinnulag og tækni 
- sjá til þess að þjónustan sé sem aðgengilegust og skilvirkust s.s. fastir viðtalstímar 

einu sinni í viku hjá félagsmálastjóra og ráðgjafa 
- vinna að því markmiði að gera góða þjónustu betri, passa upp á að vera opin fyrir 

nýjungum og koma þeim í framkvæmd ef mögulegt er vegna fjárhagshagsmuna 
sveitarfélagsins  

- efla samhæfingu og samstarf við aðra sem sinna velferðarmálum innan 
sveitarfélagssins og utan þess 
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- auka hæfni og starfsánægju starfsmanna Félagsþjónustusviðs með því að stuðla að 
aukinni þekkingu og færni þeirra á viðfangsefninu, með því að senda starfsmenn á 
námskeið og ráðstefnur  

- vinna gegn fordómum og stuðla að bættri ímynd þjónustunnar með aukinni 
kynningu 

- leggja áherslu á ráðgjöf, forvarnir og jafnrétti til að auka þátttöku einstaklinga í 
samfélaginu 

- auka nýsköpun og tækni í félagsþjónustu og vera í forystuhlutverki velferðartækni 
framtíðar 

Þessu til viðbótar er leitast við að virða ákvæði sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins eftir því sem við á hverju sinni, svo og að gæta jafnræðis meðal karla og 
kvenna við úrlausn mála. 

  

3. Helstu verkefni og innra starf 

 

• Félagsleg ráðgjöf til allra íbúa sveitarfélagsins 

• Fjárhagsaðstoð 

• Þjónusta við aldraða 

• Félagsleg heimaþjónusta 

• Barnavernd 

• Málefni barna og ungmenna 

• Þjónusta við fatlaða 

• Félagslegar íbúðir 

• Forvarnir 

• Jafnréttismál. 

• Samvinna við aðrar þjónustustofnanir s.s. grunnskóla, leikskóla, heilsugæslu, 
lögreglu, réttindagæslu fatlaðra, Sjúkrahúsið á Akureyri, Vinnumálastofnun 

• Nemendaverndarráð 

• Samvinna við Fjallabyggð vegna barnaverndar og málefna fatlaðra 

• Ráðgjöf og  stoðþjónusta við aðrar stofnanir sveitarfélagsins og samvinna við 
fræðslusvið 

• Félagsmálaráð og barnaverndarnefnd 

• Fundir framkvæmdastjórnar og starfsmannafundir, ýmsir tilfallandi vinnuhópar. 
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4. Félagsmálasvið,  er eitt af 5 fagsviðum sveitarfélagsins. 

 
 
 

4.1 Skipurit Dalvíkurbyggðar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Skipurit Félagsmálasviðs 
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5. Lokin verkefni ársins 2017 

 

Nokkur lokin verkefni yfirstandandi árs (2017) sem eru fyrir utan hefðbundna þjónustu 

sem sviðið veitir daglega: 

 

• Útbúinn var fyrsti kynningarpakkinn fyrir þjónandi leiðsögn og kynnt fyrir 
starfsmönnum skrifstofu ráðhússins 

• Farið var í vinnu við að ráða sálfræðing til starfa fyrir félagsmála og 
fræðslusvið 

• Tryggð var samvinna við sálfræðinga sem hægt er að vísa til, bæði fullorðna 
og vegna greiningarvinnu fyrir börn.  Einnig áframhaldandi samstarf við 
fjölskylduráðgjafa 

• Fundað var reglulega með starfsmönnum félagsþjónustu Fjallabyggðar 

• Reglur sviðsins endurskoðaðar og í ferli að taka fyrir í félagsmálaráði 

• Nýr samningur við Dalbæ gerður vegna dagþjónustu 

• Farið yfir allar starfslýsingar starfsmanna í kjölfar viðtala 

• Gert starfsmat fyrir 2 starfsmenn 

• Boðið var upp á viðtalsdaga á hverjum miðvikudegi fyrir íbúa sveitarfélagsins 

• Trúnaðarmálabókin uppfærð og sett upp nýtt fyrirkomulag í skráningarkerfi 
vegna funda félagsmálaráðs 

• Afar fáir einstaklingar eru með fasta fjárhagsaðstoð mánaðarlega í 
sveitarfélaginu á árinu 

• Jólaúthlutun og samstarf við mæðrastyrksnefnd afar ánægjuleg 

• Skref í rétta átt hvað varðar heilsueflandi heimilisþjónusta þar sem 
starfsmenn eru að sinna einstaklingum eftir þeirra þörf frekar en bara til að 
þrífa 

• Gerð voru þjónustumöt vegna umsókna eldri borgara á Dvalarheimili 

• Samvinna við Alzheimersamtökin og aukin persónuleg þjónusta á heimili 

• Samvinna við heilsugæsluna og grunnskólana vegna forvarnarmála s.s. líðan 
ungmenna, hugarfrelsi og skjánotkun fólks, forvarnir vegna áfengis, tóbaks og 
eiturlyfjaneyslu 

• Teymisvinna með skóla og heilsugæslu vegna málefna barna og fjölskyldna 
þeirra 

• Búið að endurskoða reglur um ferðaþjónustu fatlaðra 

• Húsnæðismál og bygging húsnæðis fyrir fötluð ungmenni í sveitarfélaginu 
ásamt fundum með foreldrum þeirra 

• Samvinna við Vinnumálastofnun vegna atvinnu með stuðningi 

• Gerð hefur verið þjónustumat fyrir alla einstaklinga sveitarfélagins sem fötlun 
og metin þjónustuþörf þeirra í nútíð og til framtíðar 

• Sótt var um SIS mat fyrir fleiri einstaklinga sem og endurmat fyrir aðra 

• Ráðgjöf veitt í leik- og grunnskóla 
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• Unnið úr greiningarlistum fyrir Grunnskóla og leikskóla 

• Breyting á lengdri viðveru og samvinna við skammtímavistun vegna þess 

• Sumarvinna fatlaðra framhaldsskólanema tókst með ágætum 

• Eftirfylgni með fjárhagsáætlun, mánaðarlegir fjármálafundir og skil á 
stöðumötum vegna þess. 

 

6. Meginverkefni næsta árs (2018) 

 
6.1 Verkefni sem byrjað var á 2017  sem mögulega halda áfram inn á árið 2018: 
 

• Áframhaldandi innleiðing þjónandi leiðsagnar – fræðslufundir fyrir foreldra 
fatlaðra ungmenna og starfsenn 

• Þjónusta sálfræðings – samningur eða nýtt vinnulag vegna ráðningar sálfræðings 
á svæðið 

• Tiltekt í tölvum – lokun mál í One-system 

• Halda áfram samvinnu við fjölskylduráðgjafa á Akureyri 

• Áframhaldandi samvinna við mæðrastyrksnefnd, Hjálpræðisherinn og kirkjuna 
vegna jólaúthlutunar 

• Halda áfram góðri samvinnu heimahjúkrunar og heimilisþjónustu. 
 
6.2 Samstarfsverkefni með öðrum sviðum og/eða stofnunum: 
 

• Áframhaldandi innleiðing á þjónustustefnu sveitarfélagsins 

• Eldvarnareftirlit  

• Fjarverusamtöl—hluti af Mannauðsstefnu og stjórnendahandbók. 

• Kynningar á vinnustund og innleiðing þess 

• Jafnlaunavottun sveitarfélagsins og könnun á kynbundnum launamun 

• Sameiginleg stjórnendafræðsla og starfsdagur allra starfsmanna sveitarfélagsins 

• Samvinna við fræðslusvið vegna úthlutana úr Velferðarsjóði Dalvíkurbyggðar 

• Reglulegir samráðsfundir félags og fræðslusviðs 

• Nemendaverndarráðsfundir með fræðslusviði 

• Ráðgjöf þroskaþjálfa í leik- og grunnskólum 

• Teymisfundir vegna barna/einstaklingar í samvinnu við fræðslusvið, grunnskóla 
og heilsugæslu 

• Vikulegir sviðsstjórafundir 

• Reglulegir fjármálafundir með sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs sem og 
sveitarstjóra 

• Yfirferð yfir íbúaskrá og beiðni um leiðréttingar í framhaldi þeirrar vinnu 
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• mánaðarlegir samráðfundir með heilsugæslu.  2 sinnum á ári fundir með stærri 
hóp samstarfsaðila 

• samvinna við Fjallabyggð vegna barnaverndar og málefnum fatlaðra 

• heilsueflandi Dalvíkurbyggð 

• Aðgengismál fatlaðra í samvinnu við Umhverfissvið 

• Nýbygging húsnæðis fyrir fötluð ungmenni 

• Fjölmenning – hvaða stefnu á Dalvíkurbyggð að móta sér 

• Forvarnarverkefni – sameiginleg með grunnskóla, félagsmiðstöð og 
skólahjúkrunarfræðingi.  Forvarnarverkefnin verða þó ekki bara fyrir grunnskóla 
heldur alla íbúa sveitarfélagsins. 

 
6.3 Ný verkefni og verkefni í sívinnslu inn á árið 2018: 
  

• Þjónandi leiðsögn, áframhaldandi fræðsla fyrir starfsmenn sviðsins, sitja 
vinnufundi og þróunarfundir með öðrum Mentorum um landið allt 

• Fara yfir allar reglur félagsþjónustusviðs og endurskoða eða uppfæra 

• Auka nýsköpun og tækni í félagsþjónustu hvað varðar velferðartækni í 
framtíðinni 

• Setja upp umsóknir um heimilisþjónustu á íbúagáttina í samvinnu við 
upplýsingarfulltrúa.   

• Halda áfram að svara erindum á íbúagátt og vera virkar og skoða One Portal 

• Festa starfsdaga fyrir starfsmenn félagsþjónustu til að fara yfir sérstök málefni 
sem allir þurfa að vera meðvitaðir um, skipuleggja okkur betur sem skilar sér í 
skilvirkari þjónustu 

• Afgreiða fjárhagsaðstoð annan hvern mánudag – halda sig við þær dagssetningar 

• Setja upp áætlun um hvernig við ætlum að virkja einstaklinga sem eiga ekki 
lengur rétt á atvinnuleysisbótum og er komin inn á fjárhagsaðstoð (gert ráð fyrir 
6 einstaklingum samkv. upplýsingum frá Vinnumálastofnun) 

• Eiga samskipti við fyrirtæki hjá sveitarfélaginu með mögulega samninga í huga 
vegna einstaklinga sem eru á fastri fjárhagsaðstoð 

• Halda áfram að vinna að þeim góða liðsanda sem er meðal starfsmanna 
heimilisþjónustu.  Samvinna heildarinnar skapar ánægðari og sterkari starfsmenn 

• Heimsækja notendur þjónustunnar 1x á ári, þá væri t.d. hægt að aðstoða fólk við 
að gera tekjuáætlun TR. 

• Halda áfram að þróa heimsóknarþjónustu og heilsueflandi heimilisþjónustu sem 
er að gefast vel. 

• Yfirfara og gera þjónustumat sem notað er í hvert sinn sem einstaklingur sækir 
um heimilisþjónustu. 

• Endurskoða stefnu um málefni eldri borgara í samvinnu við félag eldri borgara. 

• Kortleggja betur hvernig heimilisþjónustu eldri borgarar vilja. 

• Kynna fyrir eldri borgurum þá þjónustu sem félagsþjónustan getur veitt þeim.  
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• Hitta umsækjendur um dvalarrými áður en vistunarmöt eru gerð. 

• Vera í góðum samskiptum við Dalbæ, - dagvistina og og tómstundastarfið. 

• Kynna starfið á Dalbæ í heimsóknum til eldri borgara. 

• Ýmis forvarnarverkefni s.s. hvað varðar sjálfsmynd unglinga, rafrettur og notkun 
þeirra, horfa til virkni eldri borgara 

• Fá fræðslu fyrir foreldra um gildrur í tölvuheiminum fyrir unglingana okkar 

• Endurskoða samstafssamning milli Dalvíkurbyggðar og Fjallabyggðar um 
barnaverndarnefnd ÚtEyjar 

• Kynningarfundir um barnavernd í stofnunum Dalvíkurbyggðar 

• Endurskoða framkvæmdaáætlun og verklagsreglur barnaverndarnefndar 

• Kynna starf persónulegs ráðgjafa, tilsjónar inn á heimili, stuðningsfjölskyldu, 
liðveitenda á einhvern nýjan spennandi hátt því félagsþjónustu vantar alltaf 
starfsfólk í slíka vinnu 

• Kanna starfslýsingar og uppbyggingu í starfsmannahaldi í öðrum sveitarfélögum 
þannig að hugsanlega verði hægt að ráða starfsmann í hærra starfshlutfall en 
með breytilega verkskyldu svo auðveldara verði að ráða í liðveislustörf, 
persónulega ráðgjöf o.þ.h.  Hugsanlega með samvinnu við grunnskólann 

• Rifja upp ESTER matsaðferðir.  En það er mat á áhættu- og verndandi þáttum 
tengdum andfélagslegri hegðun barna.   

• Endurskoða reglur fyrir ferðaþjónustu fatlaðra og finna hagkvæman ferðamáta 
fyrir þá sem nýta sér slíka þjónustu en halda kostnaði í lágmarki.  Skoða jafnframt 
um gjaldtöku vegna ferðaþjónustu.  Með dómi Úrskurðarnefndar Velferðarmála 
mun kostnaður félagsþjónustu aukast verulega og þarf því að skoða það ferli 
mjög vel.   

• Efla þarf og styrkja íþróttafélögin til þess að takast á við það verkefni að veita 
fötluðum börnum fjölbreyttari tækifæri til þess að taka þátt í tómstunda- og 
íþróttastarfi. 

• Vinnumálastofnun (VMST) hefur nú tekið yfir atvinnumálum fatlaðra 18 ára og 
eldri. VMST sér um að leita að vinnu, gera samninga við fyrirtæki og notendur en 
ráðgjafi mun halda áfram að sjá um eftirfylgni og eftirlit.  Mikil samvinna á milli 
stofnana.   

• Einstaklingsáætlanir fyrir fullorðna einstaklinga í samræmi við SIS-matið og 
handbók gerða af ráðgjöfum SSNV/Róta. Vinna markvisst að því að finna leiðir og 
lausnir svo notandi geti notið sín sem best. 

• Sækja um SIS mat fyrir fleiri einstaklinga 

• Fá upplýsingar um sis mat barna og fylgjast með þegar þau verða tekin í notkun 

• Fara reglulega yfir aðgerðaráætlun málefna fatlaðra. 

• Veita ráðgjöf í leik- og grunnskóla vegna fatlaðra barna og barna með frávik af 
ýmsum toga  

• Halda áfram að sinna snemmtækri íhlutun  í leikskólum og frumgreiningum barna 
í sveitarfélaginu. 
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• Samstarf við MTR vegna nemenda á starfsbraut 

• Mikilvægt er að fá starfsmenn af báðum kynjum til starfa sem liðveitendur  

• Halda áfram að vinna að því hvort hægt sé að fá einingar í framhaldsskóla fyrir 
liðveislustarf.  

• Stefnt er að starfsmannafundum fyrir liðveislu 1x á ári núna fyrsta árið og auka 
þá fundartíma jafnt og þétt ef þörf þykir á. 

• Vinna að því jafnt og þétt að fleiri þjónustuþegar fari í vinnu í Iðjunni á Siglufirði  

• Bjóða upp á fræðslu fyrir fötluð ungmenni t.d. líkaminn minn, sjálfsmennska, 
matreiðslunámskeið,  námskeið tengd áhugamálum þeirra í samvinnu með 
Simey/Fjölmennt og Fjallabyggð.  

• Skapa grunn fyrir frekari samskiptum ungmenna með fötlun sem eru búsett í 
Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð s.s. með samverustund í félagsmiðstöðvum 
staðanna. 

• Fara yfir viðmið og reglur við úthlutun á félagslegum íbúðum í takti við 
úthlutnarreglur Fjármála- og stjórnsýslusviðs um úthlutun leiguíbúða. 

• Halda fund með félögum og samstarfsaðilum samkvæmt forvarnarstefnu 
Dalvíkurbyggðar 

• Endurskoða aðgerðaráætlun jafnréttismála 

• Gera aðgerðaráætlun vegna heimilisofbeldið og kynbundins ofbeldis 

• Fara reglulega yfir mannréttindastefnu Dalvíkurbyggðar sem og forvarnarstefnu 
sveitarfélagsins 

• Sækja um jafnlaunavottun 

• Vinna að minnkun á pappírsnotkun á sviðinu 

• Halda reglulega samráðsfundi með foreldrum fatlaðra ungmenna 

• Vera vakandi fyrir góðu forvarnarstarfi og veita viðurkenningu fyrir gott starf 
 

7. Greinargerð um breytingar og nýmæli 

Annað: 

• Breyting varð á lengdri viðverum fatlaðra grunn- og framhaldsskólabarna á 
haustönn 2017.  Veturinn 2017-2018 mun leiða í ljós hvort það plan sem sett var 
upp muni ganga þannig að ekki skerðist þjónustan við einstaklingana sem eiga 
rétt á lengdri viðveru.  Ekki er gert ráð fyrir sér deild í málaflokkum 
félagsþjónustu vegna lengdrar viðveru.   

 
7.1  Lykiltölur/mælikvarðar 
  

Fjöldi starfsmanna á sviðinu og fjárhagsáætlun hvers árs 

 2014 2015 2016 2017 

Starfsmen 2,5 2,5 2,5 2,5 
Fjárhagsáætlun 91.081 106.251 152.374 144.720 
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Framfærslustyrkur, grunnfjárhæðir og fjöldi heimilia. 
Framfærsla 2014 2015 2016 2017 

Einstaklingar 140.062 144.826 149171 152027 
Hjón 224.099 231.718 238670 243239 
Neyðaraðstoð 35.015 36.206 37292 38006 
Sameiginlegt 
heimilishald 

84.037 86.894 89501 91215 

Fjárhagsaðstoð  
heildarupphæð 

2014 2015 2016 2017* 

Fjárhagsaðstoð 12.818 13.225 13.092 5.307 
Lán 0 0  0 
Fjöldi heimila 31 38 38 25 
*staðan í september 2017 
 
 
 

Fjöldi heimila með heimilisþjónustu 
 2014 2015 2016 2017* 

Fjárhagsáætlun 15.301 11.548  8.889 
Endurgreiðsla  2.331 1.237 1.166 1.360 
Fjöldi heimila 56 49 51 48 
Þar af öryrkjar 8 6 10 6 
Heims.matar 7 5 7 8 
Fjöldi stöðug. 2,73 2,6 2,7 2,8 
Fjöldi starfsm. 8 9 8 9 
*staðan í september 2017 

 

 

 

Fjöldi barnaverndarmála 
 2014 2015 2016 2017 

Fjölsk. alls 28 15 14 14 
Börn alls 38 20 16 21 
Fjöldi tilkynn. 74 35 21 36 
Fósturvistun 1 1 1 1 
Meðferðarúrræði 1 1 0 0 
Aðstoð á heimili 2 1 2  
Ath. breyting varð á skráningum mála árið 2009-2010.  * Staðan í september 2017 

*staðan í september 2017 
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Þjónusta við fatlaða einstaklinga 

 
Liðveisla  börn 2014 2015 2016 2017 

Fjöldi notenda 16 7 5 1 

Tímafjöldi      

Fjöldi notenda á biðlista   3 2 2 

Liðveisla fullorðnir / 
frekari liðveisla  

Fjöldi notenda 3 10 13 15 

Tímafjöldi     

Fjöldi notenda á biðlista   2 4 4 

Stuðningsfjölskyldur      

Fjöldi notenda 5 3 3 2 

Fjöldi dvalarsólahringa 124 96 96 36 

Fjöldi notenda á biðlista   1 1 1 

Skammtímavistun     

Fjöldi notenda 14 15 8 7 

Fjöldi klst 9852    

Fjöldi dvalarsólahringa 410,5 333 331 293 

Lengd viðvera      

Fjöldi notenda 3 3 2 1 

Fjöldi starfsmanna  1 1 1 1 

Sumarfjör      

Fjöldi notenda 3 2 2 1 

     

    

Atvinna með stuðning     

Fjöldi notenda  5 5 11 10 

með stuðning 1 0 1 1 

án stuðnings  4 3 10 9 

Fjöldi notenda allt árið   3 6 7 

Fjöldi notenda yfir 
sumarið 

 2 5 3 

Fjöldi notenda á biðlista   1 3 3 

Sumarvinna fatlaðra 
ungmenna  

   

Fjöldi notenda  5 4 2 1 

Fjöldi notenda á biðlista  1 að 
hlutatil 

  

Hæfing / Iðja      

Fjöldi notenda 1 1 1 1 

Fjöldi daga pr. viku 2 2 2 2 

 Frá 
hausti 

   

Fjöldi notenda á biðlista   0 0 0 

NPA samningu      
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Fjöldi notenda  1 1 1 1 

*staðan í september 2017 
 

8. Þriggja ára áætlun 

Forsendur 
 

• Fylgja því eftir að starfsmenn geti farið á ráðstefnu í Þjónandi leiðsögn annað 
hvort ár til Evrópu sem og sótt fundi á Íslandi fyrir Mentora í fræðunum.  
Starfsmenn sækja um styrk til stéttarfélags en óskað verður eftir dagpeningum í 
ferðina.   

• Ráða þarf starfsmenn fyrir íbúðakjarna sem byggja á árin 2018 og 2019.  Gera 
þarf ráð fyrir þjónustu við einstaklingana sem þar búa árið 2020.  Samkvæmt 
útreikningum eru 4.3 stöðugildi það sama og einn starfsmaður á vakt allan 
sólarhringinn en ljóst er að það mun ekki duga í þennan þjónustukjarna yfir 
daginn en einungis einn starfsmaður þarf að vera á vakt á nóttunni.  Á móti 
kemur að skammtímavistun hættir í þeirri mynd sem hún starfrækt núna og 
starfsmenn í frekari liðveislu nýtast einnig í þjónustukjarnann.  Ekki hefur verið 
gerður nákvæmur útreikningur á fjölda stöðugilda þar sem ekki hefur verið 
gengið frá byggingu húsnæðis.  Gera má ráð fyrir 8-10 stöðugildum í kjarnanum.  
Við getum þá dregið frá 2.7 stöðugildi í skammtímavistun og 1.5 stöðugildi í 
frekari liðveislu – alls 4.2 stöðugildi.  Á móti kemur að aukið fjármagn ætti að 
koma frá jöfnunarsjóði en engin leið er að gefa upp mögulegt fjármagn  

             frá þeim í þjónustuna.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ár: 2019 2020 2021 2022 

Lýsing á breytingum, viðbótum, verkefni sem detta út:     

Rekstur: Upphæðir í þúsundum kr. 

 Þjónustukjarni í Lokastíg   50.000.000  50.000.000 50.000.000 
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__________________________________________________________ 
Eyrún Rafnsdóttir,  
Félagsmálastjóri 

 
Dalvíkurbyggð 19.09.2017 

 
 


