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Akureyri 17. maí 2017

Akureyrarbær

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga -  439. mál

Almennt um frumvarpið.
Um er að ræða breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem unnin var samhliða frumvarpi 
að lögum um þjónustu við fatlað fólk með miklar þjónustuþarfir. Þegar fyrir lá að ekki náðist 
samstaða, í vinnuhópi sem vann að frumvarpsdrögum, um að sameina í ein félagsþjónustulög ramma 
fyrir almenna og sértæka félagsþjónustu þótti nauðsynlegt að laga félagsþjónustulögin að nútímanum 
varðandi þjónustuna sjálfa og opinbera stjórnsýslu á þessu sviði. Áður hefur af hálfu Akureyrarbæjar 
komið fram sú skoðun að rétt sé að sameina þessi lög í ein heildstæð lög um félagsþjónustu fyrir alla 
hópa samfélagsins og er sú skoðun ítrekuð hér.

Segja má að frumvarpið feli í sér ákveðna réttarbót og styðji við faglega framþróun í 
félagsþjónustu á landinu. Meðal annars eru ýmis nýmæli lögfest sem ber að fagna. Hins vegar verður 
að benda á að einn kafli frumvarpsins var alveg skilin eftir en það er fjárhagsaðstoðin. Það er orðið 
mjög brýnt að endurskoða ákvæðin um fjárhagsaðstoðina enda eru þau barn síns tíma. Tekið er undir 
tillögu Sambands íslenskra sveitarfélaga sem leggur til ákvæði til bráðabirgða varðandi málið.

Helstu áhyggjur Akureyrarbæja snúa að auknum kostnaði sveitarfélaganna án þess að gert hafi 
verið ráð fyrir því í kostnaðarmati. Það er þess vegna brýnt að fylgst verði gaumgæfilega með 
kostnaðarþróuninni vaðandi þær nýjungar eða breyttu áherslur sem felast í þessu frumvarpi og að 
öllum líkindum munu leiða til kostnaðarauka. Því er heilshugar tekið undir tillögu Sambandsins um 
samráðsnefnd til þess að fylgjast með þróun kostnaðar við félagsþjónustu.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins.
4. gr. (1. mgr.) verður 18. gr.
Bent skal á að orðalagið „menntuðu starfsfólki í félagsráðgjöf ‘ getur verið villandi og vísað til þess að 
ekki sé verið að fara fram á starfsleyfi í félagsráðgjöf. Sérstakleg í ljósi þess að mun fleiri útskrifast 
með BA próf í félagsráðgjöf en fá starfsheitið félagsráðgjafi eftir MA nám. Þá ætti ekki að þurfa að 
bæta við sem hefur reynslu og getu til að takast á við verkefni samkvæmt lögum þessum.

5.gr. e liður sem verður 25. gr.
Ákvæði um akstursþjónustu við fatlaða voru færð úr sérlögum fyrir fatlaða yfir í almennu lögin. Það 
hefði því átt að vera eðlilegt að opna akstursþjónustuna fyrir alla þá sem á henni þurfa að halda en skv. 
frumvarpinu er það ekki gert og er það miður.
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