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Endurgreiðsla fjárhagsaðstoðar v. erlendra aðila sbr. 15. gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga nr. 40/1991. Þróun 2012-2015.

15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991:

15. gr. [Erlendum ríkisborgurum sem ekki eiga lögheimili í landinu skal í sérstökum tilvikum veitt 
fjárhagsaðstoð hér á landi. Aðstoð skal veitt af dvalarsveitarfélagi að höfðu samráði við [ráðuneytið],1-1 enda hafi 
áður verið leitað eftir aðstoð frá heimalandi. [Ráðherra]1-1 er heimilt að setja nánari reglur2-1 um aðstoð samkvæmt
ákvæði þessu.
□Ríkissjóður skal endurgreiða sveitarfélagi veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í eftirfarandi tilvikum:

a. Aðstoð við erlenda ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili í landinu, sbr. 1. mgr.
b. Aðstoð við erlenda ríkisborgara skv. 12.-13. gr. laganna sem átt hafa lögheimili í landinu skemur en tvö ár.]

Á árunum 2012 -2015 hefur endurgreiðsla v. 15. gr. a verið vegna 20-27 einstaklinga. Fjárhæð 
endurgreiðslu hefur verið á bilinu 2,3 mkr. til 11,4 mkr.
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Á árunum 2012 -2015 hefur endurgreiðsla v. 15. gr. b verið vegna 66-84 einstaklinga. Fjárhæð 
endurgreiðslu hefur verið á bilinu 26,3 mkr. til 50,6 mkr.
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Varðandi umsýslukostnað vegna 15. gr. a. (erlendir aðilar án kennitölu).

• Aukning úr 2,3 mkr. árið 2012 í 11,4 mkr. árið 2015.
• Allt sem bendir til að aukning sé komin til að vera.
• Vinna við afgreiðslu hvers einstaklings er umfangsmikil.
• Borgin hefur tekið þetta á sig undanfarin ár en nú er umfangið slíkt ekki þykir hjá því

komist að afgreiða án greiðslu fyrir umsýslu.
• Starfsmaður hjá þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða er í 80% starfshlutfalli að sinna 

þessu verkefni eingöngu.

Með reikningi v. 2015 var reynt að rukka 60% stg. (4,8 mkr.) sem ráðuneytið hafnaði. Sjá afrit af 
bréfi sent með reikningi 13. janúar 2016.

V elferðarráðuneytið: 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 
150 Reykjavik

Til þess er málið varðar,

Hjálagt fylgir samantekt á veittri fjárhagsaðstoð velferðarsviðs Reykjavikurborgar til þeirra 
sem dvalið hafa hér á landi í tvö ár eða skemur og ekki eru íslenskir ríkisborgarar eða hafa 
ekki íslenska kennitölu.

Aðstoðin nær yfir tímabilið l.nóv. 2014 — 31.okt. 2015 og er upphæðin samtals 
kr. 62.002.395. Meðfylgjandi er einnig reikningur að sömu upphæð sbr. 15. gr. laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.

Þann 28. desember 2015 hafði verið sendur reikningur að upphæð kr. 66.801.817 sem innhélt 
umsýslukostnað vegna þjónustu við útlendinga án kennitölu. Sá umsýslukostnaður hefur nú, 
að beiðni ráðuneytis, verið tekin út. Oskum við eftir \iðræ ður um greiðslu umsýslukostnaðar 
vegna þessa á komandi mánuðum.

Vinsamlegast hafið samband í sima 411-9000 ef nánari upplýsinga er þörf.

Reykjavíkurborg
Velferöarsvið

Revkjavik, 13. janúar 2016

Stefán Eiríksson, 
sviðsstjóri velferðarsviðs
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