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1991 nr. 40 27. mars
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga
Tóku gildi 17. apríl 1990 (á að vera 17. apríl 1991).Breytt meðl. 31/1994 (tóku
gildi 2. maí 1994), l. 130/1995 (tóku gildi 19. des. 1995), l.34/1997 (tóku gildi 29.
maí 1997), l. 65/2006 (tóku gildi 27. júní 2006), l. 65/2010 (tóku gildi 27. júní 2010),
l. 66/2010 (tóku gildi 1. júlí 2010), l. 152/2010 (tóku gildi1. jan. 2011), l. 162/2010
(tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 2011), l. 138/2011 (tóku
gildi 1. jan. 2012), l. 19/2013 (tóku gildi 13. mars 2013), l.85/2015 (tóku gildi 1.
jan. 2016 nema 2. gr. og ákvæði til bráðabirgða I sem tóku gildi 24. júlí 2015), l.
115/2015 (tóku gildi 16. des. 2015) og l. 75/2016 (tóku gildi1. jan. 2017).

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess aðmálefnasvið sé
tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt viðfélags- og jafnréttismálaráðherra
eðavelferðarráðuneyti sem fer með lög þessi.

I. kafli. Markmið laganna.
� 1. gr.
� Markmið félagsþjónustu á vegum sveitarfélaga er að
tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð
íbúa á grundvelli samhjálpar. Skal það gert með því

a. að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti,
b. að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og

ungmenna,
c. að veita aðstoð til þess að íbúar geti búið sem lengst í

heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi,
d. að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg

vandamál.
� Við framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að
hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum,
virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálp-
ar.
� 2. gr.
� Með félagsþjónustu er í lögum þessum átt við þjónustu,
aðstoð og ráðgjöf í tengslum við eftirtalda málaflokka:

1. Félagslega ráðgjöf.
2. Fjárhagsaðstoð.
3. Félagslega heimaþjónustu.
4. Málefni barna og ungmenna.
5. Þjónustu við unglinga.
6. Þjónustu við aldraða.
7. Þjónustu við [fatlað fólk].1)

8. Húsnæðismál.
9. Aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarnir.

10. Atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun.
1)

L. 115/2015, 9. gr.

II. kafli. Stjórn og skipulag.
Yfirstjórn.
� 3. gr.
� Félagsþjónusta sveitarfélaga heyrir undir [ráðuneytið]1)

sem hefur eftirlit með því að sveitarfélögin veiti lögboðna
þjónustu.

1)
L. 126/2011, 157. gr.

Sveitarstjórnir og félagsmálanefndir.
� 4. gr.
� Sveitarfélag ber ábyrgð á félagsþjónustu innan sinna
marka og skal með skipulagðri félagsþjónustu tryggja fram-
gang markmiða skv. 1. gr. þessara laga.
� 5. gr.
� Sveitarstjórn skal kjósa félagsmálanefnd eða félagsmála-
ráð, hér eftir í lögum þessum nefnd félagsmálanefnd, sem fer
með stjórn og framkvæmd félagsþjónustu í sveitarfélaginu í
umboði sveitarstjórnar.
� Félagsmálanefnd skal skipuð þremur fulltrúum hið fæsta
[en þó a.m.k. fimm fulltrúum ef félagsmálanefnd eru falin

verkefni barnaverndarnefndar].1) Að öðru leyti ákveður sveit-
arstjórn fjölda nefndarmanna og setur um starfsemi nefndar-
innar reglur sem sendar skulu [ráðuneytinu].2)

1)
L. 34/1997, 1. gr.2) L. 162/2010, 8. gr.

Undirnefndir félagsmálanefnda.
� 6. gr.
� Sveitarstjórn getur í sérstökum tilvikum skipað undir-
nefndir félagsmálanefndar að tilskildu samþykki hennar.
Hver undirnefnd skal skipuð a.m.k. þremur fulltrúum . . .1)

Sveitarstjórn skal setja reglur um verksvið og starfshætti
slíkra undirnefnda að fengnum tillögum félagsmálanefndar.
� Undirnefnd fer með sérstök verkefni sem afmarkast við
málaflokk eða ákveðinn hluta sveitarfélags. Heimilt er að fela
undirnefnd ákvörðunarvald og ábyrgð sem félagsmálanefnd
fer með samkvæmt lögum þessum og öðrum lagaákvæðum.
Þó skal undirbúningur fjárhagsáætlunar og tillögugerð í sam-
bandi við hana ætíð vera á ábyrgð félagsmálanefndar, svo og
eftirlit með framkvæmd fjárhagsáætlunar.

1) L. 34/1997, 2. gr.

Samvinna sveitarfélaga.
� 7. gr.
� [Um samvinnu sveitarfélaga að verkefnum samkvæmt
lögum þessum fer eftir ákvæðum sveitarstjórnarlaga.]1)

1)
L. 138/2011, 134. gr.

Félagsmálastofnanir og starfsmenn félagsmálanefnda.
� 8. gr.
� Heimilt er að fela sérstakri félagsmálastofnun að sjá um
framkvæmd félagsþjónustu undir stjórn félagsmálanefndar.
� 9. gr.
� Í þeim sveitarfélögum, þar sem ekki er sérstök félags-
málastofnun, er heimilt að fela starfsmönnum að sjá um
framkvæmd félagsþjónustu undir stjórn félagsmálanefndar.
� 10. gr.
� Félagsmálanefnd er heimilt að fela starfsmönnum af-
greiðslu ákveðinna mála og skulu um það settar reglur sem
sveitarstjórn staðfestir. Ákvörðunum starfsmanna skal þó
ætíð unnt að skjóta til félagsmálanefndar.

III. kafli. Hlutverk félagsmálanefnda.
� 11. gr.
� Hlutverk félagsmálanefnda er

1. að fara með stjórn og framkvæmd félagsþjónustu í
sveitarfélaginu í samræmi við reglur sem sveitarstjórn setur,

2. að leitast við að tryggja að félagsleg þjónusta verði sem
mest í samræmi við þarfir íbúa,

3. að gera tillögur til sveitarstjórnar um stefnumörkun á
sviði félagsþjónustu í sveitarfélaginu,

4. að gera tillögur að fjárhagsáætlun til sveitarstjórnar um
útgjaldaliði félagsmála,

5. að vinna með öðrum opinberum aðilum, svo og félög-
um, félagasamtökum og einstaklingum, að því að bæta fé-
lagslegar aðstæður og umhverfi í sveitarfélaginu,

6. að veita upplýsingar um félagsþjónustu í sveitarfélag-
inu,

7. að veita einstaklingum og fjölskyldum aðstoð með ráð-
gjöf, fjárhagslegri fyrirgreiðslu og annarri þjónustu,

8. að hafa yfirumsjón með starfsemi og rekstri stofnana á
sviði félagsþjónustu í umboði sveitarstjórnar,

9. að beita sér fyrir forvörnum sem eru til þess fallnar að
tryggja stöðu einstaklinga og fjölskyldna,

10. að stuðla að þjálfun og menntun starfsliðs, m.a. með
námskeiðum.
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IV. kafli. Almenn ákvæði um rétt til félagsþjónustu á
vegum sveitarfélaga.
� 12. gr.
� Sveitarfélag skal sjá um að veita íbúum þjónustu og að-
stoð samkvæmt lögum þessum og jafnframt tryggja að þeir
geti séð fyrir sér og sínum.
� Aðstoð og þjónusta skal jöfnum höndum vera til þess fall-
in að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og
fjölskyldur komist í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr
málum sínum sjálf.
� 13. gr.
� Með íbúa sveitarfélags er í lögum þessum átt við hvern
þann sem lögheimili á í viðkomandi sveitarfélagi.
� Verði eigi upplýst um lögheimili manns er leitar aðstoðar
skal honum veitt aðstoð þar sem hann dvelur.
� Flytjist maður milli sveitarfélaga skal hann eiga rétt til
þjónustu í því sveitarfélagi er hann flyst til þegar hann hef-
ur tekið sér þar lögheimili. Enginn öðlast þó rétt til þjónustu
eða aðstoðar í öðru sveitarfélagi með dvöl sem ekki er ígildi
fastrar búsetu, sbr. lög um lögheimili.
� 14. gr.
� Þurfi fólk á aðstoð að halda utan heimilissveitar sinn-
ar sökum slysa, veikinda eða af öðrum brýnum orsökum er
dvalarsveit skylt að veita tímabundna aðstoð. Skal um það
haft samráð við heimilissveit sem endurgreiðir kostnað að
fullu.
� 15. gr.
� [Erlendum ríkisborgurum sem ekki eiga lögheimili í land-
inu skal í sérstökum tilvikum veitt fjárhagsaðstoð hér á landi.
Aðstoð skal veitt af dvalarsveitarfélagi að höfðu samráði við
[ráðuneytið],1) enda hafi áður verið leitað eftir aðstoð frá
heimalandi. [Ráðherra]1) er heimilt að setja nánari reglur2) 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 lög-
heimili í landinu, sbr. 1. mgr.

b. Aðstoð við erlenda ríkisborgara skv. 12.–13. gr. lag-
anna sem átt hafa lögheimili í landinu skemur en tvö ár.]3)

1)
L. 162/2010, 8. gr.2) Rgl. 1185/2011, sbr. rgl. 28/2013, rgl. 1208/2013 og rgl.

1189/2014. Rgl. 203/2016, sbr. rgl. 110/2017.3) L. 34/1997, 4. gr.

V. kafli. Félagsleg ráðgjöf.
� 16. gr.
� Félagsmálanefndir skulu . . .1) bjóða upp á félagslega ráð-
gjöf. Markmið hennar er að veita upplýsingar og leiðbeining-
ar um félagsleg réttindamál annars vegar og stuðning vegna
félagslegs og persónulegs vanda hins vegar.

1)
L. 34/1997, 5. gr.

� 17. gr.
� Félagsleg ráðgjöf tekur m.a. til ráðgjafar á sviði fjármála,
húsnæðismála, uppeldismála, skilnaðarmála, þar með talinna
forsjár- og umgengnismála, ættleiðingarmála o.fl. Henni skal
ætíð beitt í eðlilegu samhengi við aðra aðstoð samkvæmt lög-
um þessum og í samvinnu við aðra þá aðila sem bjóða upp á
slíka þjónustu, svo sem skóla og heilsugæslustöðvar eftir því
sem við á.
� 18. gr.
� Félagsmálanefndir skulu leitast við að hafa á að skipa
menntuðu starfsfólki í félagsráðgjöf eða á hliðstæðu sviði
til þess að annast félagslega ráðgjöf. [Ef sveitarfélag ræður
starfsmann skal hann hafa viðhlítandi menntun.]1)

1)
L. 34/1997, 6. gr.

VI. kafli. Fjárhagsaðstoð.
� 19. gr.
� Skylt er hverjum manni að framfæra sjálfan sig, maka sinn
og börn yngri en 18 ára.
� [Sama rétt til fjárhagsaðstoðar og hjón hafa samkvæmt
lögum þessum einnig tveir einstaklingar sem búa saman,
enda hafi óvígð sambúð þeirra verið skráð í þjóðskrá í a.m.k.
eitt ár áður en umsókn er lögð fram.]1)

1)
L. 65/2010, 28. gr.

� 20. gr.
� Um skyldur sveitarfélags til að veita fjárhagsaðstoð gilda
almenn ákvæði um félagsþjónustu skv. IV. kafla.
� 21. gr.
� [Sveitarstjórn skal setja reglur um framkvæmd fjárhags-
aðstoðar, sbr. 2. mgr., að fengnum tillögum félagsmálanefnd-
ar.
� Félagsmálanefnd metur þörf og ákveður fjárhagsaðstoð til
einstaklinga í samræmi við reglur sveitarstjórnar, sbr. 1.mgr.
� Fjárhagsaðstoð er aldrei skylt að veita lengra aftur í tím-
ann en fjóra mánuði frá því að umsókn er lögð fram.]1)

1)
L. 34/1997, 7. gr.

� 22. gr.
� Fjárhagsaðstoð sveitarfélags getur hvort heldur sem er
verið lán eða styrkur. Fjárhagsaðstoð skal veitt sem lán ef
umsækjandi óskar þess eða könnun á aðstæðum leiðir í ljós
að eðlilegt er að gera kröfur um endurgreiðslu með tilliti til
eigna og framtíðartekna.
� [Félagsmálanefnd er óheimilt að breyta styrk í lán nema
viðkomandi óski þess.]1)

1)
L. 34/1997, 8. gr.

� 23. gr.
� Fjárhagsaðstoð, veitt á grundvelli rangra eða villandi upp-
lýsinga af hendi þess sem aðstoðina fær, er ætíð endurkræf.
� 24. gr.
� Skylt er að veita félagsmálanefndum hverjar þær upplýs-
ingar úr skattskýrslum þeirra sem leita fjárhagsaðstoðar eða
hafa fengið hana. Sama gildir um upplýsingar úr skattskýrsl-
um lögskylds framfæranda.
� Atvinnurekendum er skylt að láta félagsmálanefndum í
té upplýsingar um laun þess sem fjárhagsaðstoðar leitar og
framfærenda hans.

VII. kafli. Félagsleg heimaþjónusta.
� [25. gr.]1)

� Sveitarfélag skal sjá um félagslega heimaþjónustu til
handa þeim sem búa í heimahúsum og geta ekki séð hjálpar-
laust um heimilishald og persónulega umhirðu vegna skertr-
ar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða
fötlunar.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [26. gr.]1)

� Með félagslegri heimaþjónustu skal stefnt að því að efla
viðkomandi til sjálfsbjargar og gera honum kleift að búa sem
lengst í heimahúsum við sem eðlilegastar aðstæður.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [27. gr.]1)

� Með félagslegri heimaþjónustu er átt við hvers konar
aðstoð við heimilishald, persónulega umhirðu, félagslegan
stuðning, gæslu og umönnun barna og unglinga.

1)
L. 34/1997, 9. gr.
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� [28. gr.]1)

� Áður en aðstoð er veitt skal sá aðili, sem fer með heima-
þjónustu, meta þörf í hverju einstöku tilviki. Læknisvottorð
skal liggja fyrir þegar um heilsufarsástæður er að ræða.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [29. gr.]1)

� Sveitarstjórn setur nánari reglur um framkvæmd félags-
legrar heimaþjónustu.
� [Heimilt er sveitarstjórn að taka gjald fyrir heimaþjónustu
samkvæmt gjaldskrá.]2)

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 34/1997, 10. gr.

VIII. kafli. Málefni barna og ungmenna.
� [30. gr.]1)

� Félagsmálanefnd er skylt, í samvinnu við foreldra, for-
ráðamenn og aðra þá aðila sem hafa með höndum uppeldi,
fræðslu og heilsugæslu barna og ungmenna, að gæta velferð-
ar og hagsmuna þeirra í hvívetna.
� Félagsmálanefnd skal sjá til þess að börn fái notið hollra
og þroskavænlegra uppvaxtarskilyrða, t.d. leikskóla og tóm-
stundaiðju. Einnig skal félagsmálanefnd gæta þess að aðbún-
aði barna sé ekki áfátt og ekki séu þær aðstæður í umhverfi
barna sem þeim stafar hætta af.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [31. gr.]1)

� Sveitarstjórn getur falið félagsmálanefnd verkefni barna-
verndarnefndar og fer þá um framkvæmd og meðferð þeirra
mála eftir lögum um vernd barna og ungmenna.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [32. gr.]1)

� Sveitarfélög annast uppbyggingu og rekstur leikskóla og
tekur sveitarstjórn ákvörðun um stjórn þeirra.
� Leikskólar eru reknir samkvæmt sérstökum lögum.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [33. gr.]1)

� Sveitarstjórnir skulu eftir föngum tryggja framboð á leik-
skólarými. Til þess að sú þjónusta verði í sem bestu samræmi
við þarfir barna í sveitarfélaginu skal það láta fara fram mat
á þörfinni eigi sjaldnar en á tveggja ára fresti.
� . . . 2)

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 34/1997, 11. gr.

� [34. gr.]1)

� Félagsmálanefnd, eða önnur nefnd samkvæmt ákvörðun
sveitarstjórnar, skal veita leyfi til daggæslu barna í heimahús-
um og annast rekstur gæsluvalla fyrir börn. [Ráðherra]2) setur
reglugerð3) um starfsemi og rekstur gæsluvalla og daggæslu
í heimahúsum.

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 162/2010, 8. gr.3) Rg. 198/1992. Rg. 907/2005.

IX. kafli. Þjónusta við unglinga.
� [35. gr.]1)

� Að tilhlutan sveitarfélaga skal vera skipulagt forvarna-
starf í unglingamálum sem miðar að því að beina athafnaþörf
æskufólks á heillavænlegar brautir.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [36. gr.]1)

� Félagsmálanefnd skal sjá um þá þætti unglingaþjónust-
unnar sem varða málefni einstaklinga, t.d. ráðgjöf, útideild-
arstarfsemi (leitarstarf) og rekstur unglingaathvarfa eftir því
sem þörf er á.
� Heimilt er að fela félagsmálanefndum umsjón með æsku-
lýðs- og íþróttamálum í umboði sveitarstjórna, þar á meðal

rekstur félagsmiðstöðva, tómstundastarf í skólum og rekstur
mannvirkja og aðstöðu fyrir íþróttastarfsemi.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [37. gr.]1)

� Um önnur atriði, er lúta að þjónustu við unglinga, fer eftir
lögum um æskulýðsmál, íþróttalögum, lögum um grunnskóla
og lögum um vernd barna og ungmenna.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

X. kafli. Þjónusta við aldraða.
� [38. gr.]1)

� Sveitarstjórn skal stuðla að því að aldraðir geti búið við
eðlilegt heimilislíf í umgengni við aðra svo lengi sem verða
má. Jafnframt verði tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þeg-
ar hennar er þörf.
� [Ákveði sveitarstjórn að fela sérstöku öldrunarmálaráði
stjórn öldrunarmála, á grundvelli heimildar í lögum um mál-
efni aldraðra, breytir það engu um þann rétt sem aldraðir eiga
samkvæmt lögum þessum, þar á meðal hvað varðar máls-
meðferð og málskot.]2)

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 31/1994, 2. gr.

� [39. gr.]1)

� [Félagsmálanefnd, eða öldrunarmálaráð, skal leitast við
að tryggja framboð á hentugu húsnæði fyrir aldraða og jafn-
framt skipuleggja félagslega heimaþjónustu.]2)

1) L. 34/1997, 9. gr.2) L. 31/1994, 2. gr.

� [40. gr.]1)

� Sveitarstjórn skal sjá um að félagsþjónusta aldraðra sé
fyrir hendi í sveitarfélaginu eftir þörfum. Hér er m.a. átt við
heimaþjónustu, félagsráðgjöf og heimsendingu matar. Jafn-
framt skal tryggja öldruðum aðgang að félags- og tómstunda-
starfi við þeirra hæfi. Í því sambandi skal lögð sérstök áhersla
á fræðslu og námskeiðahald um réttindi aldraðra og aðlögun
að breyttum aðstæðum sem fylgja því að hætta þátttöku á
vinnumarkaði.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

� [41. gr.]1)

� Aldraðir eiga rétt á almennri þjónustu og aðstoð sam-
kvæmt lögum þessum en að öðru leyti fer um málefni þeirra
eftir sérlögum um málefni aldraðra.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

XI. kafli. Þjónusta við [fatlað fólk ].1)

1)
L. 115/2015, 9. gr.

� [42. gr.]1)

� Félagsmálanefnd skal vinna að því að [fötluðu fólki],2)

hvort sem heldur er af líkamlegum eða andlegum ástæðum,
séu tryggð sambærileg lífskjör og jafnrétti á við aðra þjóðfé-
lagsþegna. Jafnframt skulu [fötluðu fólki]2) sköpuð skilyrði
til að lifa sem eðlilegustu lífi miðað við getu hvers og eins.

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 115/2015, 9. gr.

� [43. gr.]1)

� Félagsmálanefnd skal skipuleggja félagslega heimaþjón-
ustu fyrir [fatlað fólk og leitast við að tryggja því]2) hentugt
íbúðarhúsnæði.

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 115/2015, 9. gr.

� [44. gr.]1)

� [Fatlað fólk á rétt á almennri þjónustu og aðstoð sam-
kvæmt lögum þessum og skal því]2) veitt þjónusta á almenn-
um stofnunum eftir því sem unnt er og við á.
� Að öðru leyti fer um málefni [þess]2) eftir sérlögum um
málefni [fatlaðs fólks].2)
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� Samstarf skal vera sem víðtækast milli [svæðisskrifstofa
málefna [fatlaðs fólks]2)]3) og einstakra sveitarfélaga um
þjónustu við [fatlað fólk].2)

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 115/2015, 9. gr.3) L. 34/1997, 12. gr.

XII. kafli. Húsnæðismál.
� [45. gr.]1)

� Sveitarstjórnir skulu, eftir því sem kostur er og þörf er
á, tryggja framboð af leiguhúsnæði, félagslegu kaupleigu-
húsnæði og/eða félagslegum eignaríbúðum handa þeim fjöl-
skyldum og einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir
um að sjá sér fyrir húsnæði sökum lágra launa, þungrar fram-
færslubyrðar eða annarra félagslegra aðstæðna.
� [Sveitarfélög skulu veita sérstakan húsnæðisstuðning í
samræmi við nánari reglur sem sveitarstjórn setur.
� Sveitarfélög skulu veita foreldrum eða forsjáraðilum 15–
17 ára barna sem leigja herbergi á heimavist eða námsgörð-
um vegna náms fjarri lögheimili húsnæðisstuðning. Stuðn-
ingurinn skal vera óháður tekjum og eignum foreldra eða
forsjármanna og ekki yfir 75% af húsnæðiskostnaði vegna
leigunnar.
� Ráðherra skal, að höfðu samráði við Samband íslenskra
sveitarfélaga, gefa út leiðbeinandi reglur til sveitarstjórna um
framkvæmd stuðnings skv. 2. og 3. mgr. ásamt viðmiðunar-
fjárhæðum.]2)

1)
L. 34/1997, 9. gr.2) L. 75/2016, 32. gr.

� [46. gr.]1)

� Félagsmálanefndir skulu sjá til þess að veita þeim fjöl-
skyldum og einstaklingum, sem ekki eru færir um það sjálf-
ir, úrlausn í húsnæðismálum til að leysa úr bráðum vanda á
meðan unnið er að varanlegri lausn.

1) L. 34/1997, 9. gr.

� [47. gr.]1)

� Sveitarstjórn er heimilt að fela félagsmálanefnd umsjón
með leiguíbúðum í eigu sveitarfélagsins og útleigu þeirra.
� Þegar aðrar félagslegar íbúðir en leiguíbúðir eiga í hlut
getur félagsmálanefnd gert tillögur til húsnæðisnefndar um
úthlutun á íbúðum.

1)
L. 34/1997, 9. gr.

XIII. kafli. Aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarn-
ir.
� [48. gr.]1)

� Heimilt er sveitarstjórnum að fela félagsmálanefndum
lögbundin verkefni áfengisvarnarnefndar, sbr. áfengislög, nr.
82/1969,2) að hluta til eða að öllu leyti.

1)
L. 34/1997, 13. gr.2) Nú l. 75/1998.

� [49. gr.]1)

� Félagsmálanefndir skulu stuðla að forvörnum í áfengis-
og vímugjafamálum í samstarfi við viðeigandi aðila, svo sem
lögreglu, heilbrigðisþjónustu og skóla.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

� [50. gr.]1)

� Félagsmálanefndir skulu hlutast til um að áfengissjúkir og
þeir sem misnota áfengi eða aðra vímugjafa fái viðeigandi
meðferð og aðstoð. Þá skal veita aðstandendum og fjölskyld-
um áfengissjúkra ráðgjöf og aðstoð eftir því sem við á.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

� [51. gr.]1)

� Félagsmálanefndir skulu stuðla að því að áfengissjúkir og
misnotendur vímugjafa, sem fengið hafa meðferð og læknis-
hjálp, fái nauðsynlegan stuðning og aðstoð til að lifa eðlilegu
lífi að meðferð lokinni.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

XIV. kafli. Atvinnuleysisskráning og vinnumiðlun.
� [52. gr.]1)

� Sveitarstjórnum er skylt að annast atvinnuleysisskráningu
og vinnumiðlun, sbr. lög um vinnumiðlun, nr. 18/1985.2)

� Stjórn vinnumiðlunar og félagsmálanefnd skulu hafa náið
samstarf um atvinnuleysisskráningu og vinnumiðlun.

1) L. 34/1997, 13. gr.2) Nú l. 55/2006.

� [53. gr.]1)

� Heimilt er sveitarstjórn að fela félagsmálanefnd skrán-
ingu atvinnulausra og framkvæmd vinnumiðlunar að hluta
til, einkum þjónustu við atvinnuleitendur, þar á meðal ung-
linga og aldraða.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

� [54. gr.]1)

� Að fengnu samþykki sveitarstjórnar er [svæðisskrifstofu
málefna [fatlaðs fólks]2)]3) heimilt að fela félagsmálanefnd-
um starfrækslu atvinnuleitar fyrir [fatlað fólk]2) þar sem það
á við, sbr. [lög um málefni [fatlaðs fólks],2) nr. 59/1992].3)

1)
L. 34/1997, 13. gr.2) L. 115/2015, 9. gr.3) L. 34/1997, 14. gr.

XV. kafli. Starfshættir félagsmálanefnda.
� [55. gr.]1)

� Um félagsmálanefndir og starfslið sveitarfélaga gilda
ákvæði VI. og VII. kafla sveitarstjórnarlaga, nr. 8/1986,2)

og ákvæði IV. og V. kafla sömu laga eftir því sem við á.
� Að öðru leyti gilda ákvæði laga þessara og reglna sem
sveitarstjórnir setja um félagsmálanefndir, starfssvið þeirra
og meðferð mála.

1) L. 34/1997, 13. gr.2) Nú l. 45/1998.

XVI. kafli. Almennar reglur um meðferð einstakra
mála.
� [56. gr.]1)

� Berist félagsmálanefnd umsókn um aðstoð samkvæmt
lögum þessum skal nefndin kanna aðstæður umsækjanda eins
fljótt og unnt er.
� Fái félagsmálanefnd með öðrum hætti upplýsingar um
nauðsyn á aðstoð eða aðgerðum skal mál kannað með sama
hætti.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

� [57. gr.]1)

� Öflun gagna og upplýsinga skal unnin í samvinnu við
skjólstæðing og leitað eftir samþykki hans þar sem því verður
við komið.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

� [58. gr.]1)

� Við meðferð mála og ákvörðunartöku skal leitast við að
hafa samvinnu og samráð við skjólstæðing eftir því sem unnt
er, að öðrum kosti við talsmann ef hann er fyrir hendi. [Barn
á rétt á að láta í ljós skoðanir sínar á málum sem það varða
miðað við aldur þess og þroska.]2)

� Sé talið nauðsynlegt vegna almannahagsmuna eða vel-
ferðar viðkomandi einstaklings að hafa uppi þvingunarað-
gerðir skal með þau mál farið eftir ákvæðum laga um lög-
ræði, laga um vernd barna og ungmenna og annarra þeirra
laga er slíkar heimildir veita.
� Kynna skal niðurstöðu mála eins fljótt og unnt er. Ef nið-
urstaða er umsækjanda óhagstæð skal hún skýrð og rökstudd
og tilkynnt honum tryggilega. Í slíku tilfelli getur umsækj-
andi eða talsmaður hans krafist skriflegs rökstuðnings. Sé um
skerðingu á réttindum skjólstæðings að ræða skal niðurstaða
ávallt rökstudd skriflega og tilkynnt með sérstökum tryggi-
legum hætti.

1)
L. 34/1997, 13. gr.2) L. 19/2013, 4. gr.
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� [59. gr.]1)

� Skjólstæðingur á rétt á að kynna sér upplýsingar úr skráð-
um gögnum sem varða mál hans að svo miklu leyti sem það
stangast ekki á við trúnað gagnvart öðrum.

1) L. 34/1997, 13. gr.

� [60. gr.]1)

� Fulltrúar í félagsmálanefndum og starfsmenn skulu varð-
veita málsgögn, er varða persónulega hagi einstaklinga, með
tryggilegum hætti þannig að óviðkomandi fái þar ekki að-
gang. Hafi þeir kynnst einkamálum skjólstæðinga í starfi er
þeim óheimilt að ræða þau mál við óviðkomandi aðila nema
að fengnu samþykki skjólstæðings eða forráðamanna hans.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

� [61. gr.]1)

� Kynna skal aðila sérstaklega rétt hans til málskots.
1)

L. 34/1997, 13. gr.

� [62. gr.]1)

� Opinberir aðilar, sem fást við verkefni eða reka stofnanir á
sviði félagsþjónustu sveitarfélaga eða fara með verkefni sem
tengjast henni, skulu hafa sem nánasta samvinnu bæði hvað
varðar skipulag þjónustu og málefni einstakra skjólstæðinga.
� Þegar málefni skjólstæðings er til meðferðar hjá fleiri en
einni stofnun skal um það höfð samvinna milli þeirra og
veittar gagnkvæmar upplýsingar eftir því sem nauðsynlegt
er, þó þannig að gætt sé trúnaðar gagnvart skjólstæðingi.

1)
L. 34/1997, 13. gr.

XVII. kafli. Málskot.
� [63. gr.]1)

� [Málsaðili getur skotið ákvörðun félagsmálanefndar til úr-

skurðarnefndar velferðarmála, sbr. 64. gr.]2)

1)
L. 34/1997, 13. gr.2) L. 85/2015, 13. gr.

� [64. gr.]1)

� [Úrskurðarnefnd [velferðarmála]2)]3) fjallar um eftirtalin
atriði:

1. Málsmeðferð, sbr. XVI. kafla.
2. Rétt til aðstoðar, sbr. IV. kafla.
3. Hvort samþykkt þjónusta og upphæð fjárhagsaðstoðar

er í samræmi við reglur viðkomandi sveitarstjórnar.
[4. Greiðslu fjárhagsaðstoðar aftur í tímann, sbr. 3. mgr.

21. gr.]4)

1)
L. 34/1997, 13. gr.2) L. 85/2015, 13. gr.3) L. 66/2010, 23. gr.4) L. 34/1997,

16. gr.

� [65. gr.]1) . . . 2)

1)
L. 34/1997, 13. gr.2) L. 85/2015, 13. gr.

[XVIII. kafli. Ýmis ákvæði. ]1)

1)
L. 34/1997, 17. gr.

� [66. gr.
� Veitt aðstoð til íslenskra ríkisborgara hjá umboðsmönn-
um ríkisins erlendis og kostnaður við heimferð greiðist úr
ríkissjóði. [Ráðherra]1) er heimilt að setja reglur um aðstoð
samkvæmt ákvæði þessu.]2)

1) L. 162/2010, 8. gr.2) L. 34/1997, 17. gr.

Gildistaka.
� [67. gr.]1)

� Lög þessi öðlast þegar gildi. . . .
1)

L. 34/1997, 17. gr.

� Ákvæði til bráðabirgða.
� Lög þessi skal endurskoða innan fimm ára frá gildistöku
þeirra.


