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Efni: Umsögn velferðarsviðs Kópavogs um frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

416. mál.

Velferðarsviðs Kópavogs fagnar þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpi ráðherra sem 

boðar samræmda og virka velferðarstefnu og minnkar líkur á að vinnufært fólk þiggi 

fjárhagsaðstoð til lengri tíma.

Í frumvarpinu er lögð á það áhersla að einungis sé heimilt að skilyrða fjárhagsaðstoð til þeirra 

sem teljast vinnufærir að hluta eða öllu leyti. Gert er ráð fyrir að ákveðin skimun fari fram 

innan félagsþjónustu sveitarfélaga á því hvort líkur séu á að hlutaðeigandi sé vinnufær og sé 

það raunin er viðkomandi vísað til Vinnumálastofnunar (VMST) þar sem hann sækir jafnfram t 

um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum á grundvelli laga um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 

55/2006. Þannig er miðað við að áður en til skilyrðingar á fjárhagsaðstoð geti komið fari fram 

mat á vinnufærni hlutaðeigandi einstaklings hjá ráðgjafa VMST í samræmi við 11. gr. laga um 

vinnumarkaðsaðgerðir. Leiði mat á vinnufærni einstaklings í ljós að viðkomandi sé ekki 

vinnufær að hluta eða að öllu leyti skal honum vísað til hlutaðeigandi félagsþjónustu.

Velferðarsvið Kópavogs telur hættu á að í framkvæmd gerið orðið ákveðin togstreita á milli 

félagsþjónustu og Vinnumálastofnunar. Ráðgjafar sem sinna félagslegri ráðgjöf innan 

sveitarfélagsins eru í meiri nærþjónustu við einstaklingana og því betur til þess bærir að 

fylgjast með einstaklingum og hvetja til atvinnuþátttöku. Hætta er á að grafið verði undan 

atvinnuverum sveitarfélaga sem byggð hafa verð upp eins og t.d . í Kópavogi. Velferðarsvið 

Kópavogs bendir á að flestir þeir aðilar sem sendir yrðu í mat til VMST um vinnufærni eftir 

„skimun" hafa þegar verið í tvö og hálft ár til þrjú hjá VMST án þess að fá nokkra vinnu og 

lokið rétti til atvinnuleysisbótai. Meiri líkur en minni eru á því að þetta fyrirkomulag muni hafa 

neikvæð áhrif á þessa einstaklinga sem er knúnir til að fara enn einn hringinn í þjónustu VMST. 

Sviðstjóri leggur því áherslu á að VMST og sveitarfélögin verði að koma sér saman um þetta 

matsferli en það sé ekki einhliða á könnu VMST.

Jafnfram t er undirstrikað að VMST mun þurfa að leggja fram til samstarfsins starfskrafta sína, 

þekkingu og reynslu. Áríðandi er að stofnuninni verði gert þetta kleift með fjárveitingum sem 

ekki eru bundnar því að um aðstoð sé að ræða við þá sem njóta bótaréttar hjá 

Atvinnuleysistryggingasjóði.
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