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Reykjavík, 14. maí 2017.

Efni: Umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands vegna frumvarps til laga um 
breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, þingskjal 572, 
439. mál.

Félagsráðgjafafélag Íslands (FÍ) þakkar tækifærið til að gera umsögn um frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og fagnar félagið því að 
lögin séu tekin til endurskoðunar. FÍ hefur beðið þessa lagafrumvarps með mikilli 
eftirvæntingu en félagið hefur á undanförnum 10 árum átt samtöl við 
félagsmálaráðherra og/eða heilbrigðisráðherra á hverjum tíma til þess að ræða um 
mikilvægi þess að lögvernda störf félagsráðgjafa í lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga til þess að tryggja gæði þjónustunnar. Það eru ýmis jákvæð atriði í 
fyrirliggjandi frumvarpsdrögum en FÍ saknar þess að sjá ekki meiri áherslu á hvaða 
sýn og stefnu marka eigi í félagsþjónustu sveitarfélaga, nú rúmum 25 árum eftir að 
rammalöggjöfin var upphaflega sett.

Félagsráðgjafar veiti félagsráðgjöf -  hæfi starfsmanna
Félagsráðgjafafélag Íslands saknar þess að ekki sé lengra gengið í 18. grein laganna 
um félagslega ráðgjöf. Félagið hefur lagt áherslu á að störf félagsráðgjafa verði 
lögvernduð í áratugi og hefur félagið fundað með ráðherrum um efnið 2006, 2008, 
2014 og nú síðast með félags- og jafnréttismálaráðherra í mars 2017. Telur FÍ mjög 
brýnt að störf félagsráðgjafa verði lögvernduð til að tryggja faglega þjónustu í 
sveitarfélögunum, einkum í félagsþjónustu og barnavernd. Menntun félagsráðgjafa 
undirbýr þá sérstaklega til að sinna störfum á þessum vettvangi og eru félagsráðgjafar 
eina fagstéttin sem hefur félagsmálalöggjöf og meðferð barnaverndarmála sem 
skyldufög í námi sínu auk þess sem þeir fá bæði fræðilega þekkingu og klíníska 
þjálfun í vinnuaðferðum félagsráðgjafa, sækja námskeið um viðtalstækni, vinnu með 
börnum og unglingum, hópavinnu, samfélagsvinnu, fjölskylduvinnu og meðferð. 
Félagið hefur ítrekað bent á að tryggja verði að sveitarfélögin hafi yfir að ráða 
fagfólki sem hefur menntun og færni til að takast á við margþætt verkefni 
félagsþjónustunnar og eru félagsráðgjafar sú stétt sem hefur mesta reynslu af því að 
vinna með skjólstæðingum félagsþjónustu sveitarfélaga.

Í fyrirliggjandi drögum að frumvarpi til breytinga á lögum um félagsþjónustu er lagt 
til að 18. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga orðist svo:
Sveitarfélög skulu hafa á að skipa menntuðu starfsfólki í félagsráðgjöf sem hefur 
reynslu og getu til að takast á við verkefni samkvæmt lögum þessum.
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Breytingatillaga FÍ:
Sveitarfélög skulu hafa á að skipa starfsfólki með löggild starfsréttindi í  
félagsráðgjöf sem hefur reynslu og getu til að takast á við verkefni samkvæmt 
lögum þessum.

Félagsráðgjafi er lögverndað starfsheiti og má enginn kalla sig félagsráðgjafa nema sá 
sem hefur til þess starfsleyfi frá Landlæknisembættinu. Greinin eins og tillagan felur í 
sér hefur því að mati FÍ verulega annmarka, þar sem sveitarfélög geta ráðið til sín 
starfsmenn með BA próf í félagsráðgjöf og talið það vera fullnægjandi menntun í 
félagsráðgjöf. BA próf í félagsráðgjöf er góður grunnur að starfsréttindanámi í 
félagsráðgjöf en starfsleyfið sjálft byggir á því námsefni og þjálfun sem er í MA námi 
til starfsréttinda. Því er brýnt að skerpa betur á orðalagi lagatextans þannig að það sé 
alveg skýrt að löggjafinn telji mikilvægt að ráða félagsráðgjafa með löggild 
starfsréttindi til starfa í félagsþjónustu sveitarfélaga. Nefna má á að á fjölmennum 
morgunverðarfundi fagdeildar félagsráðgjafa í félagsþjónustu þann 11. maí sl. þar sem 
voru um 80 þátttakendur, var lagaákvæðinu mótmælt harðlega eins og það er orðað 
nú, þar sem það gerir ekki kröfu til sveitarfélaga að ráða skuli félagsráðgjafa til starfa.

Í frumvarpinu er einnig komið inn á að ráða skuli þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og 
sálfræðinga þar sem þörf krefur. Þessar stéttir eru líkt og félagsráðgjafar með löggild 
starfsréttindi. Félagsráðgjafafélag Íslands tekur þetta til upp hér til samræmis við 
athugasemdir félagsins við frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu við 
fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir.

Aukinheldur beinir Félagsráðgjafafélag Íslands því til stjórnvalda að skoða hvort ekki 
sé þörf á að lögfesta að ákveðið hlutfall starfsmanna sveitarfélaga sé félagsráðgjafar 
annars vegar og þroskaþjálfar hins vegar. FÍ hefur kallað eftir því að ákveðin störf 
félagsráðgjafa skuli lögbundin þannig að tryggt sé að ákveðið hlutfall starfsmanna í 
félagsþjónustu séu félagsráðgjafar. Það eru ýmis fordæmi fyrir lögverndun starfa 
tiltekinna starfstétta í lögum: Leikskólakennarar fengu lögverndun sinna starfa með 
tilkomu laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 en í 9. gr. laganna er kveðið á um að 
lágmarki 2/3 hlutar stöðugilda við kennslu og umönnun og uppeldi barna í hverjum 
leikskóla skuli teljast til stöðugilda leikskólakennara. Í sömu lögum er svipað ákvæði 
um grunnskóla sem segir að óheimilt er að ráða aðra en kennara til kennslu í 
grunnskólum en hægt er að sækja um undanþágu til undanþágunefndar um að 
lausráða starfsmenna til kennslustarfa til bráðabirgða í eitt ár.

Stuðningsþjónusta og samspil við frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fó lk  með 
miklar stuðningsþarfir
Félagsráðgjafafélag Íslands fagnar breytingum á VII. Kafla laga um félagþjónustu 
sveitarfélaga sem nú ber fyrirsögnina stuðningsþjónusta. Það er mikið framfaraskref 
að skerpa eigi á því hverjir eigi rétt á stuðningsþjónustu og hvernig þjónustu er um að
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ræða. Einnig er fagnaðarefni að skilgreint sé í lögum að gera megi notendasamninga 
um þjónustuform og fyrirkomulag stuðnings. FÍ veltir því upp hvort sveitarfélögin 
hafi nægan mannafla með þekkingu á stuðningsþjónustu til þess að sinna breyttum 
áherslum sem felast í lagafrumvarpi þessu.

Heildarstefnumörkun og hugmyndafræði
Félagsráðgjafafélag Íslands telur að frumvarpsdrögin um félagsþjónustu sveitafélaga 
beri þess merki að gera eigi lagfæringar á einstaka greinum og köflum sem þarf að 
taka upp vegna breytinga á lögum um þjónustu við fatlað fólk og samfélagsþróunar án 
þess að hugað hafi verið að því hvaða sýn og stefnu lögum um félagsþjónustu er ætlað 
að marka til framtíðar. Er brýnt að mati FÍ að marka stefnu og sýn á skyldur 
sveitarfélaga til að veita félagsþjónustu til margvíslegra hópa notenda sem og að 
skilgreina skyldur sveitarfélaga þegar kemur að uppbyggingu sértækra úrræða fyrir 
ákveðna notendahópa, s.s. heimilislausa, áfengis- og vímuefnaneytendur, fólk með 
geðheilbrigðsvanda sem fellur ekki undir lög um þjónustu við fatlað fólk og aðra þá 
hópa sem þurfa á félagslegri þjónustu að halda. Þá þarf að huga að samspili laganna 
við önnur lög, s.s. við lög um málefni aldraða og innflytjendalöggjöf en málefni 
innflytjenda eru ört vaxandi málaflokkur í félagsþjónustu sveitarfélaga. Það hefur 
verið til umræðu að samþætta lög um félagsþjónustu og lög um málefni fatlaðs fólks 
og saknar Félagsráðgjafafélag Íslands þess að skrefið var ekki stigið til fulls í þessari 
endurskoðunarvinnu.

Skilyrðing fjárhagsaðstoðar hefur verið til umræðu í nokkurn tíma og hafa verið lögð 
fram frumvörp á Alþingi þess efnis. Skortir hér heildarendurskoðun og 
hugmyndafræðilega sýn í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Jákvæðar breytingar 
má þó sjá í 1. grein laganna þar sem áhersla er lögð á valdeflingu, einstaklingsbundnar 
þarfir og aðstæður. FÍ hefur lagt áherslu á í umsögnum sínum að orðalag laga um 
félagsþjónustu byggi í hvívetna á valdeflingu, virkni og hvatningu, rétti allra til að fá 
aðstoð til virkni og stuðning félagsráðgjafa og/eða annarra sérfræðinga eftir þörfum.
FÍ fagnar því sérstaklega viðbót við 1. grein laganna þar sem lögð er áhersla á að 
skapa skilyrði til þess að hver og einn getið tekið virkan þátt í samfélaginu á eigin 
forsendum og þjónustan skuli miðast við einstaklingsbundnar þarfir og aðstæður. 
Félagið hefði þó viljað sjá þessa áherslu tekna lengra í frumvarpsdrögunum. FÍ hefur 
lagt til að gerðar verði virkniáætlanir fyrir alla þá sem sækja um fjárhagsaðstoð og það 
væri ekki úr vegi að innleiða slíkar virkniáætlanir í allri félagsþjónustu sveitarfélaga 
sé það yfirlýst stefna að leggja áherslu á virkni og valdeflingu einstaklingsins í 
félagsþjónustu sveitarfélaga. FÍ leggur til að frumvarpsdrögin verði endurskoðuð með 
tilliti til heildrænnar stefnumörkunar í félagsþjónustu sveitarfélaga.

Félagsráðgjafafélag Íslands er reiðubúið að fylgja þessari umsögn eftir.

Virðingarfyllst 

María Rúnarsdóttir, formaður
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