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Vegna frétta þess efnis að velferðarráðuneytið hyggst leggja fyrir Alþingi frumvarp til 
breytingar á félagsþjónustulögum sem heimila skerðingar og skilyrðingar við 
framkvæmd fjárhagsaðstoðar, vilja samtökin koma eftirfarandi á framfæri við 
þingmenn og fjölmiðla.

1. 1. Viðurlögum, skerðingum og skilyrðingum hefur verið beitt við framkvæmd 
fjárhagsaðstoðar í áratugi án lagaheimildar. Dæmi um viðhlítandi lagaheimidlir fyrir 
slíkum ákvörðunum má finna í IX., X. XI. kafla í lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 
54/2006. Slíkar takmarkanir á bótarétti og refsikennd viðurlög þurfa að eiga sér 
ótvíræða stoð í lögum.

2. 2. Skerðing bótaréttar vegna þess að umsækjandi fjárhagsaðstoðar hafnar 
virkniúrræði eða atvinnutilboði telst til refsikenndra viðurlaga, sem krefst sérstakrar og 
ótvíræðrar lagastoðar. Lagaáskilnaðarregla 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar krefst þess 
að allar takmarkanir á bótarétti séu færð í sett lög, sbr. Öryrkjabandalagsdóm I, og 
mýmörg álit umboðsmanns Alþingis um efnið, t.d. UA 10. jú n í2008 (4552/2005, 
4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007) (Mál êfni aldraðra) og UA 1. desember 2008 
(5132/2007)

3. 3. Jafnvel þótt skerðingar og refsingar öðlist lagastoð eru mjög mikil takmörk á 
því hversu löggjafinn má ganga langt með að skerða eða skilyrða lágmarksframfærslu, 
þar sem um fremstu víglínu velferðarbaráttunnar er að ræða og öryggisnetið í 
velferðarkerfinu. Framfærslurétturinn hefur öðlast efnislegt inntak, sbr.
Öryrkjabandalagsdóm I.

4. 4, Aðeins nokkur sveitarfélög hafa birt reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar í 
B-deild Stjórnartíðinda þrátt fyrir að félagsþjónustulög hafi verið í gildi í um 
aldarfjórðung. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað 
nr. 15/2005 ber sveitarfélögum að birta reglurnar. Sveitarfélögum er óheimilt að 
byggja skerðingar eða skilyrðingar á óbirtum reglum, einkum m.t.t. réttmætra væntinga 
umsækjenda. Sjá UA 3. j ú l í 2003 (2625/1998).

5. 5. Óeðlilegt samspil er milli framkvæmd atvinnuleysisbóta og 
fjárhagsaðstoðar. Umboðsvandi felst í því að stofnanir Alþingi og æðri stjórnvöld geti 
fært yfir verkefni yfir á sveitarfélög án fjármögnunar, og komið þannig ábyrgð á 
réttarframkvæmd frá ríkinu yfir á kjörna fulltrúa sveitarfélaga.

6. 6. Samtökin telja að auki að sumar skerðingar atvinnuleysisbóta gangi í berhögg 
við gildandi rétt.

7. 7. Réttaröryggi við framkvæmd fjárhagsaðstoðar og atvinnuleysisbóta er að 
hruni komið. Ólögmæti skerðinga fjárhagsaðstoðar hefur verið á vitorði Alþingis og
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stjórnvalda hins opinbera allt frá 1997 skv. gögnum Alþingis. Engu að síður hafa 
réttarbrotin verið ástunduð í því trausti að þjóðfélagshópurinn sé of veikburða, hvað 
varðar fjárhag, félagslegar aðstæður og almenna heilsu, til að verja hendur sínar. Engin 
fjármögnuð félagasamtök stendur vörð um lagvarin réttindi þessa fólks með beinum 
hætti. Samtök um framfærsluréttindi fengu ekki styrk frá hinu opinbera í 
ár.

Samtökin telja hættu á að sífellt meiri pólitískur þrýstingur verði á að skerða 
lágmarksréttindi borgaranna á næstu árum, vegna skuldastöðu ríkisins og hækkandi 
meðalaldur þjóðarinnar. Því er mikilvægt að þessir þjóðfélagshópar eigi sér sterka 
málsvara og regluverði til að gæta að réttaröryggi þeirra, sem er nú í molum, og sú 
staðreynd hagnýtt af stjórnmálamönnum.

Ábyrgð fjölmiðla er einnig mikil við að vekja athygli á þessari umræðu.

Með góðri kveðju.
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