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Efni: Umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands vegna frumvarps til laga um 
breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 um skilyrði 
fjárhagsaðstoðar. 

Almennar athugasemdir við frumvarpið
Í fyrsta lagi gerir Félagsráðgjafafélag Íslands (eða FÍ) athugasemdir við að setja fram 
nýja 21. grein um skilyrðingu fjárhagsaðstoðar í núverandi lög um félagsþjónustu 
sveitarfélaga sem eru rammalög. Greinin er í miklu ósamræmi við núverandi löggjöf 
en þar er ítarlega fjallað um heimildir sveitarstjórna til skilyrðingar fjárhagsaðstoðar 
og útfærslu á þeirri heimild. Löggjöf um félagsþjónustu sveitarfélaga er í 
heildarendurskoðun og ætti þessi umræða að falla inn í þá heildarendurskoðun fremur 
en að koma sem breyting á núverandi rammalögum. Við tökum undir athugasemdir 
Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi það að núverandi löggjöf taki lítt á því 
hvaða heimildir eru þar til að setja megi skilyrði fyrir greiðslu fjárhagsaðstoðar en 
teljum að þessi tillaga sé ekki tímabær og þarfnist meiri úrvinnslu en hún hefur 
fengið.

Í öðru lagi gerir Félagsráðgjafafélag Íslands alvarlegar athugasemdir við þá orðræðu 
sem er í fyrirliggjandi frumvarpi. Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að 
tillögurnar byggi á virkri velferðarstefnu. FÍ fagnar því en telur að orðalag 
frumvarpsins sé ekki í anda virkrar velferðarstefnu. Þar er hvergi talað um virkni, 
hvatningu og umbun, heldur er áherslan á skilyrðingar og skerðingar, með öðrum 
orðum refsingu fremur en umbun og hvatningu til virkni. Erum við ósammála þessari 
nálgun og teljum að hægt sé að gera mikið betur og tengja tillöguna við virka 
velferðarstefnu.

Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings 
og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Það er mikilvægt að velta því 
upp hvaða áhrif greinin, eins og hún er skrifuð, getur haft á viðmót starfsmanna 
félagsþjónustu til umsækjenda um fjárhagsaðstoð. Það eru ekki öll sveitarfélög með 
félagsráðgjafa að störfum sem hafa mannvirðingu og mannréttindi að leiðarljósi í 
störfum sínum eins og siðareglur okkar kveða á um. Félagsráðgjafar hafa sjónarhorn 
valdeflingar, heildarsýnar og þarfir einstaklingsins að leiðarljósi í störfum sínum.

Að okkar mati fangar fyrirliggjandi frumvarp ekki gildi félagsráðgjafar og hljótum við 
því að hafna þeirri nálgun sem lögð er fram í fyrirliggjandi frumvarpi. Miklu nær væri 
að orð hugmyndir um virkni út frá rétti til að fá aðstoð til virkni, rétti til að fá stuðning 
félagsráðgjafa sem er sú stétt sem hefur mesta reynslu af því að vinna með 
skjólstæðinga félagsþjónustu sveitarfélaga og virkni þeirra. Við bendum jafnframt á
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að brýnt er að þess sé gætt að sveitarfélög hafi nægan fjölda félagsráðgjafa í sínum 
röðum til þess að hægt sé að sinna slíkri þjónustu eins og hér er lagt upp með.

Félagsráðgjafafélag Íslands hefur átt samtal við félags- og húsnæðismálaráðherra um 
lögverndun starfa félagsráðgjafa í félagsþjónustu sveitarfélaga og er félagið í samtali 
við Reykjavíkurborg um viðmið um málafjölda félagsráðgjafa. Við teljum mikilvægt 
að hafa þessa tvo þætti í huga þegar talað er um virka velferðarstefnu. Félagsráðgjafar 
eru lykilstétt í félagsþjónustu sveitarfélaga og í virkri velferðarstefnu sem frumvarpið 
grundvallast á.

Til að virk velferðarstefna komist til framkvæmda þarf að efla félagsráðgjöf til muna í 
sveitarfélögunum. Bæði með því að tryggja að öll sveitarfélög hafi ákveðinn fjölda 
félagsráðgjafa í sínum starfsmannahópi sem og að tryggja að félagsráðgjafar hafi 
svigrúm til þess að stunda faglega vinnu sem hefur það að markmiði að styðja 
einstaklinginn til sjálfshjálpar, valdefla hann í notendasamráði, svo hann megi njóta 
sín sem best í samfélaginu og auka þannig lífsgæði hans. Svigrúm til að 
félagsráðgjafar veiti félagsráðgjöf. Það er ekki hægt ef málafjöldinn er of mikill. Mörg 
dæmi eru um að félagsráðgjafar hafi um og yfir 100 mál á sinni ábyrgð. Það segir sig 
sjálft að þá gefst ekki rými til að veita öllum þá félagsráðgjöf sem virk velferðarstefna 
krefst. Í því umhverfi sem margir félagsráðgjafar starfa er þörf á allt að þremur 
mánuðum til að gera faglegt mat á vinnufærni einstaklingsins. Fyrirliggjandi frumvarp 
fangar ekki þennan veruleika.

Að endingu spyrjum við hver tengingin er við íslenskan vinnumarkað? Frumvarpið 
krefst þess að þeir einstaklingar sem það nær til geti fengið störf, eru þau til staðar? Er 
vinnumarkaðurinn tilbúinn að taka við þessum einstaklingum? Reynslan sýnir að 
langtímaatvinnulausir eiga oft í fjölþættum vanda sem hefur áhrif á atvinnuþátttöku 
þeirra.

Félagsráðgjafafélag Íslands leggur til að frumvarpið fari ekki í gegn að þessu sinni 
heldur verið þess freistað að ná markmiði þess, sem FÍ gerir ráð fyrir að sé virkni 
fremur en hagræðing, með því að tala um aukna þjónustu, stuðning til virkni og 
valdeflingu. Orðræða frumvarpsins er eins og það er sett fram virðist því miður 
einkennast af hagræðingarsjónarhorni en ekki virkri velferðarstefnu. Sýnum virkni í 
framkvæmd með vandaðri og faglegri orðræðu. Við leggjum til að þessi umræða verði 
tekin upp í tengslum við heildarendurskoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins

1. grein
Félagsráðgjafafélag Íslands telur mikilvægt að settar verði leiðbeinandir reglur um 
lágmarks viðmiðunarfjárhæðir fyrir fjárhagsaðstoð og um framkvæmd 
fjárhagsaðstoðar. Brýnt er að í slíkum leiðbeinandi reglum verði tekinn af allur vafi 
um hvaða lágmarksfjárhæðir er að ræða þegar rætt er um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga.

Við leggjum jafnframt til að skoðað verði hvort hægt sé að nálgast markmiðið út frá 
lágmarksviðmunarfjárhæð. Það er að sveitarfélög geti sett lágmarksfjárhæð í reglur 
sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð en umbunað einstaklingum sérstaklega sem sýna 
virkni með því að greiða þeim aukalega ofan á þá lágmarksfjárhæð. Slík nálgun fæli
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fremur í sér áherslur um virkni en umræðan um skilyrðingu og skerðingu 
fjárhagsaðstoðar.

2. grein
Í almennum athugasemdum hér að framan gerum við athugasemdir við að 21. grein 
frumvarpsins sé ekki í samræmi við framsetningu laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga og eru þær ítrekaðar hér.

1. málsgrein 2. greinar
Félagsráðgjafafélag Íslands gerir athugasemdir við orðalag málsgreinarinnar að sett 
séu skilyrði um virka atvinnuleit. Lagt er til að gengið verði út frá því að umbuna 
einstaklingum fyrir virka atvinnuleit frekar en að skilyrða fjárhagsaðstoð við virka 
atvinnuleit. Eigi að halda þessari vinnu áfram þarf umorðun að hafa virkni, 
valdeflingu, notendasamráð, heildarsýn og umbun að leiðarljósi.

Jafnframt gerir FÍ athugasemdir við að heimild til skilyrðingar nái einungis til þeirra 
sem teljist vinnufærir. Fjölmargir skjólstæðingar félagsráðgjafa hjá sveitarfélögum eru 
metnir óvinnufærir skv. læknisvottorði og fangar greinin eins og hún lítur út því ekki 
þann hóp sem félagsráðgjafar vinna mikið með. Hugsanlegt er að afleiðingarnar, verði 
frumvarpið samþykkt, að sjúklingahópur félagsþjónustu sveitarfélaga fari stækkandi. 
Langtímaatvinnulausir hafa oft margþættan vanda, félagslegan sem sálfélagslegan og 
hætt er við að einstaklingar sem metnir eru vinnufærir að hluta hröklist í 
sjúkdómshlutverk og á örorkubætur til lengri tíma litið. Það getur ekki verið markmið 
frumvarpsins og er afar óhagkvæmt fyrir einstaklinginn, sveitarfélagið og samfélagið. 
Reynslan sýnir að virkniráðgjöf virkar fælandi og fjölgar sjúklingum sem ekki má 
skilyrða eins og tillagan hljómar.

Þar sem vinnufærir og óvinnufærir eru mjög ólíkir hópar með ólíkar þarfir þarf að 
skoða mögulegar leiðir til að virkja einstaklinga vandlega. FÍ er ekki að svo stöddu 
með mótaðar tillögur í þeim efnum.

Fyrsta málsgreinin ber merki þess að ekki sé gert ráð fyrir að starfsmenn 
félagsþjónustu sveitarfélaga hafi tíma til að sinna félagsráðgjöf eins og best verður á 
kosið áður en mat á vinnufærni fer fram. Áherslan er á heimild til skilyrðingar 
fjárhagsaðstoðar frekar en áherslu á félagsráðgjöf sem kemur síðar í frumvarpinu. 
Rannsóknir sýna að þéttur stuðningur þarf að vera til staðar til lengri tíma í málefnum 
þeirra sem eru langtímaatvinnulausir. Við teljum að félagsráðgjöf sé forsenda þess að 
hægt sé að ræða um skilyrðingu fjárhagsaðstoðar við virkni einstaklingsins og 
leggjum til að greinin verði umorðuð.

Síðast en ekki síst gerir fyrsta málsgrein 2. greinar ráð fyrir að hægt sé að skilyrða 
fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna. Leggjum við til að öll umræða um 
skilyrðingu fjárhagsaðstoðar vegna sérstakra aðstæðna verði tekin úr frumvarpinu. 
Fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna er mismunandi eftir sveitarfélögum en til 
dæmis er heimild hjá Reykjavíkurborg til að veita styrk eða lán til þeirra sem hafa 
fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu til greiðslu húsaleigu. Það væri lítil hvatning til 
virkni að koma í veg fyrir að umsækjandi geti fengið þak yfir höfuðið. Að þessu þarf 
að gæta sem og þeim tímaramma sem greinin leggur upp með.
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Við fögnum því að ekki sé lagt til að hægt sé að skerða aðstoð sem sérstaklega er 
ætluð börnum og að ekki sé heimild að skerða fjárhagsaðstoð til beggja hjóna sem fá 
fjárhagsaðstoð til framfærslu uppfylli annað skilyrði greinarinnar.

2. málsgrein 2. greinar
Í annarri málsgrein kemur fram að gera skuli mat á vinnufærni einstaklings sem 
byggja skuli á faglegu mati á færni til vinnu og samhliða gerð einstaklingsbundin 
áætlun. Í greininni kemur ekki fram með hvaða hætti slíkt mat skuli fara fram og 
leggjum við áherslu á mikilvægi þess að um kerfisbundið mat sé að ræða. 
Reykjavíkurborg notar til að mynda mat sem kallast Eigið mat á starfsgetu (EMS) en 
FÍ hefur ekki upplýsingar hvaða mat önnur sveitarfélög nota. Þá er brýnt að tekin sé 
afstaða til þess hvort læknisvottorð sem kveða á um óvinnufærni útiloki þá 
einstaklinga frá frekara mati á vinnufærni. FÍ bendir á að samtal um vinnufærni þurfi 
að taka upp með Heilsugæslunni.

Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að frumvarpið skapi grundvöll undir 
samstarf við Vinnumálastofnun um mat á vinnufærni og er greint frá því að gert sé ráð 
fyrir að ákveðin skimun eigi sér stað hjá félagsþjónustu sveitarfélags á vinnufærni 
umsækjanda sem verði vísað til Vinnumálastofnunar þar sem mat fari fram á 
vinnufærni viðkomandi. FÍ fagnar auknu samstarfi félagsþjónustu sveitarfélaga við 
Vinnumálastofnun en spyrja má hvaða áhrif þessi tillaga hafi á afgreiðsluhraða og 
málsmeðferð? Hvernig verður farið með trúnaðarupplýsingar og hver er heildarsýn á 
þarfir einstaklingsins í slíku ferli? Það er mikilvægt að hafa í huga af hverju þessi 
hópur er kominn á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Oft á tíðum er um að ræða fólk 
sem hefur ekki samfélagslæsi og kunnáttu til að vera á vinnumarkaði og þarf þéttan 
stuðning og mikla félagsráðgjöf til að aðstoða þessa einstaklinga til að ná fótum á 
vinnumarkaði. FÍ veltir því jafnframt upp hvort hægt sé að skoða vinnufærni óháð 
heildarmati á aðstæðum og forsögu einstaklingsins? Margir skjólstæðingar 
félagsþjónustu sveitarfélaga hafa þannig bakgrunn sem gerir það að verkum að þeir 
eiga erfitt með að fá störf. Að ýta þeim of fljótt í virka atvinnuleit samhliða skerðingu 
á fjárhagsaðstoð getur þýtt að þeir upplifa höfnun frá félagsráðgjafa og 
vinnumarkaðnum sem vill ekki taka við þeim. Kvíði og þunglyndi eykst og þeir missa 
trú á sjálfum sér.

3. málsgrein 2. greinar
Félagsráðgjafafélag Íslands leggur til að í stað félagslegrar ráðgjafar komi 
félagsráðgjöf. Jafnframt leggjum við til að sú áhersla sem fram kemur í málsgreininni 
verði höfð að leiðarljósi við umritun 1. málsgreinar, komi til þess.

4. málsgrein 2. greinar
Í fjórðu málsgrein er kveðið á um heimild sveitarfélaga til að skerða fjárhagsaðstoð í 
allt að tvo mánuði uppfylli umsækjandi ekki lengur skilyrði 1. málsgreinar þó með 
þeim fyrirvara að ekki sé heimilt að skerða fjárhagsaðstoð í þriðja sinn án nýs mats á 
vinnufærni. Ekki eru settar skorður á það hversu oft er hægt að skerða fjárhagsaðstoð 
og gera nýtt mat á vinnufærni. Teljum við að þetta þurfi meira samtal og greiningu á 
mögulegum afleiðingum þessa ákvæðis fyrir langtímaatvinnulausa.

Jafnframt þarf samtal um fjárhæðina en ekkert er um hana í athugasemdum 
frumvarpsins. Við tökum undir með því sjónarhorni sem fram kemur í 
athugasemdunum:
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,,Verður að ætla að einstaklingur sem ítrekað hafnar starfstilboðum, 
neitar að mæta í atvinnuviðtöl eða taka þátt í virkum 
vinnumarkaðsaðgerðum sem ætlaðar eru til að auka færni hans svo að 
hann verði betur í stakk búinn að taka starfi þegar það býðst þarfnist 
mikillar aðstoðar og eftirfylgni við að standa afur á eigin fótum. Er því 
mikilvægt að félagsþjónusta sveitarfélaga kanni vel ástæður þess að 
viðkomandi uppfyllir ekki skilyrði þau sem sett eru fyrir fjárhagsaðstoð 
til hans svo unnt sé að bjóða honum viðeigandi þjónustu, sbr. 3. mgr. 
ákvæðis þessa.

5. málsgrein 2. greinar
Félagsráðgjafafélag Íslands leggur til að eftirfarandi verði tekið út úr frumvarpi þessu, 
fari það í frekari vinnslu:

,,Hafi sveitarstjórn sett skilyrði um virka atvinnuleit fyrir fjárhagsaðstoð 
vegna sérstakra aðstæðna er sveitarstjórn heimilt að fella hana niður í 
allt að sex mánuði í senn sé skilyrðum l.gr. ekki lengur fullnægt. Ný 
ákvörðum um greiðslu fjárhagsaðstoðar vegna sérstakra aðstæðna skal 
tekin að undangengnu mati.“

6. málsgrein 2. greinar
Eins og áður hefur komið fram setur Félagsráðgjafafélag Íslands spurningar við 
samstarf félagsþjónustu sveitarfélaga og Vinnumálastofnunar eins og því ferli er lýst í 
athugasemdum við frumvarpið. Að öðru leyti höfum við ekki athugasemdir við að 
festa í lögum samstarfsmöguleika félagsþjónustu sveitarfélaga og 
Vinnumálastofnunar, við fögnum því.

7. málsgrein 2. greinar
Félagsráðgjafafélag Íslands leggur til að eftirfarandi verði tekið út úr frumvarpi þessu 
(yfirstrikað), fari það í frekari vinnslu:

,,Við skerðingu á grunnfjárhagsaðstoð eða niðurfellingu 
fjárhagsaðstoðar vegna sérstakra aðstæðna skal ávallt meta aðstæður 
einstaklingsins heildstætt til að kanna hvort hann hafi hætt virkri 
atvinnuleit án gildra ástæðna.

Félagsráðgjafafélag Íslands er reiðubúið að fylgja þessari umsögn eftir, sé þess óskað. 
Við ítrekum að Félagsráðgjafafélag Íslands leggur til að frumvarpið fari ekki í gegn 
að þessu sinni.

Virðingarfyllst

María Rúnarsdóttir, 
formaður Félagsráðgjafafélags Íslands
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