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Fjárhagsaðstoð til þeirra einstaklinga sem geta ekki aflað sér lífsviðurværis er eitt 
af lögbundnum  verkefnum sveitarfélaga á Íslandi. Þ ö rf einstaklinga fyrir 
fjárhagsaðstoð hefur vaxið jafn t og þétt frá hruni bankanna í október 2008. Þar 
kem ur bæði til aukinn fjöldi þeirra sem getu r ekki séð fyrir sér sjálfum svo og hefur 
langtím aatvinnuleysi vaxið töluvert. A tvinnuleysisbætur V innum álastofnunar falla 
niður þegar einstaklingur hefur verið á þeim í þrjú  ár. Hafi þeir þeir einstaklingar 
sem detta þannig ú t af atvinnuleysisbótum  ekki möguleika á að afla sér 
lífsviðurværis með vinnu þá geta þeir só tt um  fjárhagsaðstoð hjá því sveitarfélagi 
sem þeir eru búsettir í. Sveitarfélögum er skylt að veita fjárhagsaðstoð til 
framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum  farborða án 
aðstoðar. U m  fjárhagsaðstoð sveitarfélaga gilda reglur viðkomandi sveitarfélaga í 
samræmi við 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 4 0 /19 9 1 1. Þar segir að 
sveitarstjórn skuli setja sér reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar og að meta 
skuli þörf og ákveða fjárhagsaðstoð til einstaklinga í samræmi við þæ r reglur sem 
sveitarstjórnin setur sér. N auðsynlegt er að umsækjandi fjárhagsaðstoðar og 
m aki/sam búðaraðili kanni til þ rau tar ré tt til annarra greiðslna áður en leitað er 
eftir fjárhagsaðstoð, þar með talið frá alm annatryggingum , 
atvinnuleysistryggingum , lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum  stéttarfélaga. Auk þess 
kem ur fram í lögum  um félagsþjónustu sveitarfélaga að félagsmálanefndir 
sveitarfélaganna eigi að bjóða upp á félagslega ráðgjöf. M arkmiðið með félagslegri 
ráðgjöf er m.a. að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindam ál 
einstaklinga og veita þeim einstaklingum  stuðning sem eiga við félagslegan, 
fjárhagslegan og eða persónulegan vanda að stríða. L jóst er að mikið er lagt upp ú r 
hjálp til sjálfshjálpar og að fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna er hugsuð til skammst 
tím a þegar aðrir möguleikar einstaklinga til þess að tryggja  fjárhagslegt og 
félagslegt öryggi sitt eru fullreyndir. Fjöldi þeirra einstaklinga sem fær 
fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum  hefur vaxið verulega á undanförnum  árum. 
Ú tgjöld sveitarfélaga til þessa verkefnis hafa því farið vaxandi og því mikilvægt að 
huga vel að nýtingu fjármagns, þ.e. að fjármagnið fari þangað sem þörfin fyrir það 
er mest.
H eildarútgjöld sveitarfélaga til fjárhagsaðstoðar á árunum  2008-2013 koma fram á 
mynd 1.2

M ynd 1. Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga (ma.kr /  verðlag 2013)

1 Lög um Félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991
2 Ársreikningar sveitarfélaga 2008-2012: http://www.samband.is/verkefnin/fjarmal- 
sveitarfelaga/arsreikningar/

http://www.samband.is/verkefnin/fjarmal-


U pplýsingar fyrir árið 2008-2012 eru fengnar ú r ársreikningum  sveitarfélaga en 
niðurstaða fyrir árið 2013 er áætluð ú t frá fyrirliggjandi forsendum. Í tengslum  við 
fyrrgreinda þróun hefur um ræða farið vaxandi hérlendis af hálfu sveitarfélaganna 
að nauðsynlegt sé að geta sett þeim einstaklingum  sem þiggja fjárhagsaðstoð 
ákveðin skilyrði í tengslum  við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar. V erulegar líkur eru 
taldar á að hluti þeirra einstaklinga sem fær fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu um 
langan tíma festist í lífsm unstri sem getu r verið erfitt að brjótast ú t úr. Sérstaklega 
á þetta  við um  ung t fólk.
Í ljósi fram anskráðs þó tti nauðsynlegt að kanna nánar hvernig þessum málum væri 
fyrir komið í nálægum  löndum  sem búa við áþekkar aðstæður og eru til staðar 
hérlendis og hafa mikla reynslu af framkvæmd þessara mála.

1. Svíþjóð  
Inngangur
Í Svíþjóð ber ríkisvaldið meginábyrgð á aðgerðum  sem varða málefni 
vinnum arkaðarins. M eginábyrgð á viðbrögðum  vegna atvinnuleysis hvílir þannig á 
herðum  ríkisins en sveitarfélögin annast jafnhliða allnokkurn hluta þeirra aðgerða 
sem opinberir aðilar standa fyrir í þessum  efnum. Sveitarfélögin hafa sérstaklega 
veigamiklu hlutverki að gegna þegar sú staða kemur upp að einstaklingar geta ekki 
fram fleytt sjálfum sér.
Því fylgja bæði kostir og gallar að sveitarfélögin gegni veigamiklu hlutverki í 
málefnum vinnum arkaðarins. Þau hafa betri yfirsýn og staðbundnari þekkingu en 
ríkisvaldið á ým sum  sviðum. Þ ar má nefna atriði eins og staðbundnar aðstæður í 
samfélaginu, eðli og uppbyggingu atvinnulífsins, fram tíðarsýn sveitarfélagsins og 
ým san kostnað sem helgast af ólíkum staðbundnum  aðstæðum. N ýting  fjármagns 
er oft einnig betri þegar því er ráðstafað í nærsamfélaginu. Sveitarfélögin búa 
einnig yfir meiri sveigjanleika í þessum efnum en m iðstýrt kerfi. A ftur á móti ber 
að taka tillit til þess að Vinnumálastofnun ríkisins hefur skrifstofur og útibú mjög 
víða um landið og býr þannig yfir mikilli staðbundinni þekkinu í þessum  efnum.
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Sveitarfélögin leggja oft mikla áherslu á að halda störfum  í nærsam félaginu á 
meðan að virkur vinnum arkaður á landsvísu hefur í för með sér að fólk flytur 
þangað sem vinnu er að fá.3
Í þessu sambandi er hlutverk sveitarfélaganna við að virkja atvinnulausa í 
atvinnulífinu á nýjan leik einna mikilvægast. Markmið sveitarfélaganna með 
aðgerðum  sínum er að draga ú r atvinnuleysi í nærsam félaginu og auka þannig 
möguleika atvinnulausra á að komast ú t á atvinnum arkaðinn á nýjan leik.
Vinnumarkaðsstefna sveitarfélaga í Svíþjóð er ekki nákvæm lega skilgreint hugtak 
né skýr og afm arkaður málaflokkur. Það er stó rt og breytilegt viðfangsefni sem fer 
mikið eftir þeim áherslum  sem lagðar eru á hverjum  stað. V innumarkaðsstefnan 
sam anstendur af félagsþjónustu, m enntastefnu, ungm ennastefnu, sam þæ ttingu og 
endurhæfingu.
Það er verulegur m unur á félagslegri aðstoð sveitarfélaga annars vegar og 
atvinnuleysisbótum  hinsvegar. Þessi m unur byggir á nokkrum  mikilvægum 
grundvallarþáttum . Þ ar má meðal annars nefna hvers konar aðstoð er veitt og 
hvaða kröfur sá sem aðstoðina fær verður að uppfylla. Við útgreiðslu 
atvinnuleysisbóta gilda reglur um  atvinnuleysistryggingar sem byggja á 
réttarstöðu  einstaklingsins og á ákveðnum tryggingareglum . T il viðbótar eru 
atvinnuleysisbætur yfirleitt hæ rri en fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Afstaða til 
greiðslu fjárhagsaðstoðar byggir fyrst og frem st á m ati á þörfum  einstaklingsins og 
skyldum hans. Hún varðar t.d. ystu  m örk velferðarkerfisins þegar einstaklingur 
getu r ekki séð fyrir sjálfum sér. Í því sambandi skal taka tillit til allra fjárhagslegra 
þátta  áður en tekin er ákvörðun um  hvort einstaklingur eigi ré tt á fjárhagsaðstoð 
eða ekki. Það er sam bærilegt og gert er á Íslandi í dag þegar kem ur að m ati á þörf 
einstaklings fyrir fjárhagsaðstoð.
Mikill breytileiki er milli einstakra sveitarfélaga hvað varðar útfærslu á 
félagsþjónustu og fjárhagsaðstoð. E in ástæða þess er að lög um  félagsþjónustu 
sveitarfélaga gefa ekki nákvæm a forskrift að útfærslu fyrir aðgerðum  og innihaldi 
þeirra. Það þarf ekki að vera neikvæ tt því það gefur einstökum  sveitarfélögum 
möguleika á að taka mið af staðbundnum  aðstæðum. H ér skiptir staða sveitarfélaga 
sem sjálfstæðra stjórnsýslueininga einnig máli. Aðgerðir sveitarfélaganna í þessum  
efnum hafa því ekki verið kortlagðar á kerfisbundinn hátt.4
Sveitarfélögin hafa m jög takm arkaða möguleika á að grípa inn í þróun 
atvinnulífsins með því að hefja atv innurekstur á eigin vegum. Sænsku 
sveitarstjórnarlögin setja skorður við því á eftirfarandi hátt:

3 Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken; Martin Lundin, IFAU Rapport 2008:13; 41 
bls.
4 Arbetsmarknadspolitik i kommunerna; Rapport fran riksdagen 2011/12: RFR 15; 100 bls.
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„2. kap 7§ Sveitarfélög og landsþmg hafa leyfi til að standa Jyn r atvmnurekstn e f  hann er 
ekki rekinn í hagnabarskyni og hefur það að markmiði að studla að almannaheillum eða 
þjónustu við íbúa sveitarfélagsins eða landsþmgsms.“5
Sveitarfélögin hafa þannig leyfi til að standa fyrir rekstri sem varðar 
alm annaþjónustu við íbúana (félagslegt íbúðarhúsnæði og vatns-, raf-, og 
hitaveitukerfi) en þeim er bannað að eiga og reka fyrirtæ ki sem starfa á alm ennum  
samkeppnismarkaði.
F járhagsaðstoð sveitarfélaga
Á erfiðleikaárunum eftir 1990 jókst þörf fyrir fjárhagsaðstoð verulega í Svíþjóð. Á 
þeim árum  hófst mikil um ræða um  að hæ tta væri á því að ef fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga væri veitt án skilyrða myndi það auka líkur á því að ung t fólk yrði 
varanlega háð fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins.6 Með nýjum  ákvæðum í lögum um 
félagsþjónustu (SoL) sem tóku gildi þann 1. janúar 1998 fengu sveitarfélögin ré tt 
til að gera kröfur til fólks undir 25 ára aldri um að það væri v irkt í starfsnám i eða 
annarri starfsem i sem myndi auka möguleika þeirra á að fá vinnu. Rannsóknir hafa 
sýnt að um  75% sveitarfélaga nýta  sér þetta  ákvæði. Þ rá tt fyrir það er ákvæðið ekki 
n ý tt í öllum tilvikum  innan viðkomandi sveitarfélaga. Það helgast af því að í 
m örgum  tilvikum er fjárhagsaðstoð mjög tímabundin. Ö nnur ástæða er að 
viðkomandi er ekki hæfur á vinnum arkaði sökum líkam legrar eða andlegrar 
fötlunar, félagslegrar stöðu eða vímuefnanotkunar. Á hinn bóginn notar meirihluti 
sænskra sveitarfélaga fyrrg rein t ákvæði við afgreiðslu um sókna um  fjárhagsaðstoð 
frá þeim sem eru 25 ára og eldri.
Þ rá tt fyrir batnandi hag á vinnum arkaði þá hefur allstór hópur verið háður 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga allar gö tur frá árunum  upp ú r 1990. Þ ar er aðallega 
um að ræða ung t fólk, flóttam enn og innflytjendur og einstæðar mæður. Mikill vilji 
hefur verið til staðar hjá ríki og sveitarfélögum til að vinna gegn því að 
einstaklingar verði óvirkir á vinnum arkaði og fjárhagslega háðir fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga.
Árið 2009 fengu 4% íbúanna fjárhagsaðstoð á einhverjum  tím a ársins. Samsvarandi 
tala fyrir árið 1996 var 8%.
Árið 2002 tóku gildi ný lög um  félagsþjónustu sveitarfélaga (Socialtjanstelagen 
(2001:453).2 E instaklingurinn hefur sam kvæmt þeim ré tt til stuðnings frá 
félagsmálanefnd viðkomandi sveitarfélags ef hann getur ekki séð fyrir sjálfum sér á 
eigin spýtur eða á einhvern annan hátt. Með stuðningi er ekki einungis á tt við 
fjárhagsaðstoð heldur er fjélagsmálanefndin skyldug til að inna aðstoðina þannig af

5 Kommunerna og arbetsmarknadspolitiken; Sveriges Kommuner och Landsting, mars 
2011; 57 bls.
6 Hur tillampas bestammelsen i 4. Kap. 4§ socialtjanstelagen?; Socialstyrelsen 
Lansstyrelserna, 2005; 55 bls.
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hendi að það styrki stöðu einstaklingsins og geri honum  auðveldara að sjá fyrir 
sjálfum sér í fram tíðinni.7
Kröfur sem  gerðar eru t il  þeirra sem  óska eftir  fjárhagsaðstoð
M iklar kröfur eru gerðar til þeirra sem óska eftir fjárhagsaðstoð um  að þeir leggi 
sig fram  um  að sjá fyrir sjálfum sér. Sá sem er atvinnulaus á í upphafi að sækja um 
atvinnuleysisbætur frá viðkomandi vinnum álaskrifstofu ef hann á ré tt á því. Að 
vera virkur atvinnuleitandi hefur í för með sér að einstaklingurinn sé:

• Á skrá hjá vinnumálaskrifstofu.
• T ilbúinn að taka þeirri vinnu við hæfi sem býðst.

E instaklingurinn skal stefna að því að vera v irkur á vinnumarkaði. Það hefur í för 
með sér að hann verður að sækja um  vinnu og vera tilbúinn að taka þeirri vinnu 
sem býðst enda þó tt starfið sé fyrir u tan  þess fagsviðs sem viðkomandi hefur áður 
unnið í. E instaklingur sem hefur hafnað störfum  við hæfi og fær því ekki 
atvinnuleysisbætur á sem m eginreglu heldur ekki neinn ré tt til að fá 
fjárhagsaðstoð.
Í raun getu r félagsmálanefndin gert kröfu til að sá atvinnulausi sé reiðubúinn til að 
taka hverja þá vinnu við hæfi sem býðst. M egináhersla er lögð á að um  sé að ræða 
fullt s ta rf ef það býðst. U ndir þessar skilyrðingar falla einnig ým sar 
vinnum arkaðsaðgerðir s.s. m enntun, verkþjálfun og endurhæfingaraðgerðir. Jafnvel 
grunnm enntun í sænsku og námskeið fyrir atvinnuleitendur eru talin hér með.
M iklar kröfur eru gerðar til ungs fólks sem sækir um  fjárhagsaðstoð um  að það taki 
þátt í ým sum  vinnum arkaðsaðgerðum . Dóm sniðurstaða féll þann 22. desember 
1995 (RÁ 1995 ref 97) um  að atvinnulaus einstaklingur, sem sækir um 
fjárhagsaðstoð, sé skyldugur til að taka þátt í starfsemi sem er skipulögð af 
félagsmálanefndum með það að markmiði að bæta möguleika viðkomandi til að fá 
vinnu.
R annsóknir á áhrifum  a f sk ilyrðingum  t il  þeirra sem  sækja um  fjárhagsaðstoð
Ým sar rannsóknir hafa verið gerðar í Svíþjóð um áhrif þess að gera ákveðnar 
kröfur til þeirra sem sækja um fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum. Meðal þeirra 
sem gerðu slíka rannsókn voru Persson, A. og Vikman, U.. 8 N iðurstöður hennar 
voru b irtar árið 2010.
A lm ennar n iðurstöður þessara rannsókna sýna að skilyrðingar við veitingu 
fjárhagsaðstoðar draga ú r eftirspurn eftir henni. N iðurstöður Persons og Vikmans 
sýna að sam dráttur í fjárhagsaðstoð skýrist í fyrsta lagi af auknum  líkum á að 
einstaklingar hæ tti m óttöku fjárhagsaðstoðar frekar en að færri sæki um hana. 
M inni líkur eru á að þeir einstaklingar sem eru í áhættuhóp um  að verða háðir 
fjárhagsaðstoð m uni yfir höfuð sækja um fjárhagsaðstoð vegna þeirra skilyrðinga

7 Ekonomiskt bistand; Stöd för tillampning och handlaggning av arenden i den kommunala 
socialtjansten; Socialstyrelsen Nov. 2003; 251 bls.
8 In- och uttradeseffekter av aktiveringskrav pa socialbidragstagare; Anna Persson och 
Ulrika Vikman; IFAU Rapport 2010:7; 20 bls.
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sem eru til staðar. B reytingarnar hafa reyndar mismunandi mikil áhrif á einstaka 
hópa. M ism unandi er hvort áhrifin séu á þann veg að líkur minnki á að viðkomandi 
þurfi á fjárhagsaðstoð að halda eða að líkurnar á því að viðkomandi einstaklingur 
hæ tti á fjárhagsaðstoð fari vaxandi. Persson og Vikman kom ust að þeirri 
niðurstöðu að þæ r skilyrðingar sem se ttar eru hafi m est áhrif á þann veg að þeir 
sem hafi fengið fjárhagsaðstoð hafi ekki lengur þörf fyrir hana vegna þess að þeir 
hafa fengið vinnu og sjái þannig fyrir sér sjálfir.
N ýlegar breytingar á fé lagsþjón u stu lögu m  í Svíþjóð
Þann 14. mars 2012 lagði sænska ríkisstjórnin fram  tillögur að aðgerðum  sem 
skyldu stuðla að auknum  hvata hjá þeim sem njóta opinberrar fjárhagsaðstoðar til 
að leita sér að vinnu. 9 Í þeim leggur ríkisstjórnin til breytingar á 
félagsþjónustulögum  (2001:453) með það að markmiði að bæ ta möguleika þeirra 
einstaklinga sem þiggja opinbera fjárhagsaðstoð til að sjá fyrir sér sjálfum með 
vinnu. Jafnfram t yrðu styrk tir möguleikar félagsþjónustunnar á að örfa, hvetja og 
styðja m óttakendur fjárhagsaðstoðar til sjálfsbjargar. Fjárhagsaðstoð er lokaúrræði 
velferðarkerfisins. Sænsk lög um félagsþjónustu sveitarfélaga leggja áherslu á að 
fjárhagsaðstoðin eigi að vera þannig ú r garði gerð að hún styrki hæfi 
einstaklingsins til að lifa sjálfstæðu lífi. Því á fjárhagsaðstoðin ekki einungis að 
aðstoða við fram færslu til skamms tím a heldur að gera viðkomandi aðveldara að sjá 
fyrir sér til framtíðar.
Í tillögunum  kem ur meðal annars fram að félagsþjónustunefndin geti lækkað eða 
fellt niður fjárhagsaðstoð til þeirra sem neita án æ rinnar ástæðu tilboðum  um  að 
taka þátt í starfsnám i eða annarri starfsemi sem eykur hæfni einstaklingsins á 
vinnumarkaði. Ekki er lengur hæ gt að fresta tilboðum eða kröfu um  starfsnám  eða 
hæfisaukandi starfsemi.
Ö nnur ákvæði eru t.d. sem hér segir:

1. Sá sem hefur verið á fjárhagsaðstoð í a.m.k. 6 mánuði þarf ekki að reikna
25% vinnutekna með í útreikningum  fyrir þörf á fjárhagsaðstoð. Þessi regla 
gildir í tvö ár og á að virka sem hvati fyrir einstaklinginn til að afla sér 
vinnu þar sem vinnutekjur eru ekki alfarið dregnar frá þegar lagt er m at á 
þörf fyrir fjárhagsaðstoð.

2. Félagsmálanefndin getu r krafist þess að sá sem fær fjárhagsaðstoð á
ákveðnu tímabili skal taka þ á tt í starfsnám i sem nefndin vísar til eða
annarri þeirri starfsem i sem eykur hæfi viðkomandi ef honum  hefur ekki 
boðist hæfileg vinnum arkaðstengd aðgerð.

Þann 1. jú lí 2013 var ákvæðum laga um  félagsþjónustu sveitarfélaga í Svíþjóð enn 
breytt. M arkmið breytinganna er að það skal ætíð borga sig fyrir þann sem fær 
fjárhagsaðstoð að taka tilboði um  vinnu eða auka við sig vinnu ef um það er að 
ræða. Meðal þeirra breytinga sem fólust í þessari endurskoðun lagganna var að 
fella burt aldursákvæði um að þeir sem þiggi fjárhagsaðstoð skuli vera skyldugir til 
að taka tilboðum  um  vinnu, starfsnám  eða aðrar vinnum arkaðstengdar aðgerðir.

9 Jobbstimulans inom det ekonomiska bistandet; Regeringens proposition 2012/13:94; 54 
bls.
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3. N oregur  
Inngangur
Félagsþjónusta sveitarfélaga í Noregi byggir á lögum um  félagsþjónustu (Lov om 
sosiala tjenster i NAV; hovednr. 35)10
Í Noregi bera sveitarfélögin umfangsmikla ábyrgð á velferð íbúanna á ým sum  
sviðum s.s. hvað varðar heilsu, félagsþjónustu, barnaverndarm ál, sameiningu, 
uppeldi og m enntun, m enningu og frítíma. Sveitarfélögunum er einnig falin mikil 
ábyrgð gagnvart einstaklingum  sem standa fyrir utan kerfið eða fá ófullnægjandi 
aðstoð frá öðrum  velferðarkerfum. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga falla undir 
almenna ábyrgð sveitarfélaga í velferðarmálum. Þau ná yfir þau verkefni 
sveitarfélaga sem NAV skrifstofan ber ábyrgð á og tekur þátt í. NAV stóð áður 
fyrir nafnið „Ny Arbejds- og Velferdsforvaltnmg" en nú er NAV sjálfstæ tt heiti. 
NAV er samvinnuverkefni ríkis og svetiarfélaga um  fram kvæm d félagsþjónustu í 
víðri m erkingu þess orðs. Um  1/3 af ríkisútgjöldum  renna í gegnum  NAV kerfið í 
formi dagpeninga, atvinnuleysisbóta, sjúkradagpeninga, ellilífeyris, barnaverndar 
og fjárhagsaðstoðar. Ábyrgð sveitarfélaga sam kvæmt lögunum  er skipulögð og 
m etin í sam hengi við önnur verkefni þeirra í velferðarmálum.
Sveitarfélögunum  er falin ábyrgð á að framkvæma ákvæði laganna svo fremi að þau 
séu ekki á ábyrgð einhverrar ríkisstofnunar og að veita öllum íbúum 
sveitarfélagsins þjónustu sam kvæmt lögunum. Sérhvert sveitarfélag skal trygg ja  að 
til staðar séu nauðsynlegir fjárm unir til að standa undir kostnaði við þæ r aðgerðir 
sem sveitarfélagið ber ábyrgð á sam kvæmt lögum  þessum. Ekki er hæ gt að hafna 
því af fjárhagsástæðum  að veita þjónustu sem þjónustuþegi á ré tt á. Þ jónustustig  
og umfang þjónustunnar verður þó að vera forsvaranlegt. Sveitarfélagið ber sjálft 
ábyrgð á hvernig þjónustan er skipulögð á starfssvæði NAV skrifstofunnar.
Ríkisvaldið hefur með höndum  eftirlit með að fram kvæm d laganna og annarra 
reglna sem þeim tengjast sé unnin á góðan og skynsam legan hátt. Það ber einnig 
ábyrgð á að lagt sé m at á þá reynslu sem fæst af fram kvæm d laganna og að 
regluverkinu sé b rey tt ef ástæða þykir til.
F járhagsaðstoð t il  einstak linga
Þeir einstaklingar sem ekki geta aflað sér lífsviðurværis með launavinnu eða á 
annan hátt eiga ré tt á fjárhagsaðstoð. Fjárhagsaðstoðin skal hafa það að endanlegu 
markmiði að gera viðkomandi einstakling færan um að sjá fyrir sér sjálfur.
M eginm arkm ið laganna er að allir þeir sem búa á löglegan hátt í Noregi búi við 
forsvaranlegar aðstæður. Þegar allir tekjum öguleikar hafa verið n ý ttir  til fullnustu 
án þess að nægja fyrir eðlilegu lífsviðurværi á viðkomandi einstaklingur ré tt á 
fjárhagslegum  stuðningi á sam bærilegan hátt og g ert er bæði í Svíþjóð og 
hérlendis. H ann er reiknaður ú t eftir ákveðnum reglum  sem ríkisvaldið gefur út.
Skilyrðingar v ið  m óttö k u  fjárhagsaðstoðar

10 Lov om sosiala tjenester i NAV; Hovednr. 35. Arbejds- og velferdsddirektoratet; 2013.
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Heimilt er að setja ákveðin skilyrði fyrir greiðslu fjárhagsaðstoðar. Þar á meðal má 
nefna að sá sem fær fjárhagsaðstoð sé skuldbundinn til að annast ákveðin verkefni 
við hæfi í því sveitarfélagi sem hann hefur búsetu í. Þessi skilyrði verða þó að vera 
innan hóflegra marka. Þau mega ekki vera m jög íþyngjandi fyrir þann sem tekur á 
móti fjárhagsaðstoð eða takm arka athafna- eða valfrelsi viðkomandi á óeðlilegan 
hátt. Skilyrðin m ega heldur ekki stangast á við aðrar g reinar í lögum  þessum eða 
önnur lög.
G runnregla við veitingu fjárhagsaðstoðar er að einstaklingurinn eigi ré tt á henni ef 
hann getur ekki séð fyrir sér á annan hátt. Þó hefur NAV skrifstofan heimild til að 
setja skilyrði fyrir veitingu fjárhagsaðstoðar við ákveðnar aðstæður. 
Skilyrðingarnar eiga að tengjast markmiði um  hjálp til sjálfshjálpar. Notkun slíkra 
skilyrðinga á að gera þann sem aðstoðarinnar ný tur hæfari til að afla sér 
lífsviðurværis á annan hátt en í gegnum  fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. 
Sérstaklega er mikilvægt að ung t fólk sé virkjað eins fljótt og hæ gt er. Þegar slíkar 
kröfur eru gerðar til fjárhagsaðstoðarþega þá mun það stuðla að því að viðkomandi 
verði virkur og brjótist ú t ú r erfiðum aðstæðum. Y firleitt skal setja skilyrðin í 
samvinnu við þann sem ný tu r fjárhagsaðstoðar en það er ekki nauðsynlegt.
Skilyrðingar fela í sér að við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar eru gerðar kröfur, sett 
kvöð eða takm örkun við afgreiðsluna. Slík ákvörðun gerir einnig þæ r kröfur til 
NAV skrifstofunnar að skilyrðin verða að vera innan eðlilegra marka, það verður 
að vera til staðar eftirlit með að skilyrðin séu uppfyllt og það verður að liggja skýrt 
fyrir hvaða afleiðingar það hefur ef skilyrðin verða ekki uppfyllt.
Skilyrðing verður að tengja saman þörf þess sem nýtur fjárhagsaðstoðar og 
heildarm arkm iði með fjárhagslegum  stuðningi. Skilyrðingin skal stuðla að því að 
einstaklingur sem á ré tt á fjárhagsaðstoð verði hæfari til að sjá fyrir sér sjálfur. Sem 
dæmi um  skilyrðingar má nefna eftirfarandi atriði:

• T aka þátt í starfsem i sem er gagnleg fyrir þann sem hefur takm arkaða 
reynslu af launavinnu.

• T aka þátt í sam tölum  við ráðgjafa, sækja um stö rf og taka þátt í 
námskeiðum og aðgerðum  sem eru gagnleg fyrir þann sem hefur verið 
atvinnulaus lengi.

• T aka þátt í námskeiðum eða m enntun sem eru gagnleg fyrir þá sem skortir 
ákveðna þekkingu og reynslu.

• Selja eignir eða annað verðm æti sem viðkomandi getu r n ý tt sér til 
framfærslu.

• T aka þátt í fjárm álaráðgjöf ef viðkomandi á erfitt með að stjórna fjármálum 
sínum.

• D raga ú r persónulegum  útgjöldum  ef viðkomandi á erfitt með að láta enda 
ná saman.

• Viðkomandi þarf að sækja sér læknisaðstoð ef slakt heilsufar stendur í vegi 
fyrir v irkri atvinnuþátttöku.

• Ákvörðun um  að ráðstafa fjárhagsaðstoðinni á ákveðinn hátt ef viðkomandi 
á erfitt með að ráðstafa því fé sem hann hefur handbært.
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E f það er talið stuðla að meiri árangri þá er hæ gt að fella saman fleiri en eina 
skilyrðingu. Skilyrðingar verður að nota af hófsemi og þæ r mega ekki vera 
takm arkandi eða ham landi ú r hófi fram. M eðalhófsreglan verður að gilda í þessum 
efnum. E innig verður að gæ ta þess að þæ r stangist ekki á við aðrar reglur og lög. 
Þæ r eiga að styrkja hið endanlega markmið að gera þann sem fær fjárhagsaðstoð 
færan um að afla sér lífsviðurværis.
E f skilyrði er ekki uppfyllt þá verður NAV skrifstofan að leggja m at á það og hvaða 
afleiðingar það hefur fyrir viðkomandi. Það verður að vera rökrétt sam hengi á milli 
brotsins og þeirra afleiðinga sem það hefur. Sem dæmi um afleiðingar ef skilyrði er 
ekki uppfyllt má nefna eftirfarandi:

• Greiðsla fjárhagsaðstoðar er stöðvuð.
• Fjárhagsaðstoð er lækkuð.
• Greiðslutím abil eru s ty tt og /eða  fjárhagsaðstoð er veitt í formi vöru og 

þjónustu
• Fjárhagsaðstoðin er afhent öðrum  fjölskyldumeðlim en þeim sem á 

formlega ré tt á henni.

M at á ga gn sem i skilyrðinga
G erðar hafa verið allnokkrar rannsóknir á gagnsem i skilyrðinga af þeim toga sem 
hér hefur verið lýst að fram an.11 Telem arksforskning hefur staðið fyrir ú ttek t á 
vinnulagi við notkun fjárhagsaðstoðar og skilyrðinga í því sambandi. 12 Í 
niðurstöðum  skýrslunnar kem ur fram að þau skilyrði sem oftast eru notuð við 
eftirfylgni og endurhæfingu eru tengd aðgerðum  sem eiga að styrkja getu  og hæfni 
viðkomandi. Um 2 /3  hluti þeirra sveitarfélaga sem spurð voru nefndu að þessum 
skilyrðingum  væri iðulega beitt og hjá í4 væri þeim beitt af og til. Það skilyrði sem 
oftast er beitt þar á eftir er ákvæði um viðtöl við ráðgjafa.
Þeir einstaklingar sem þurfa yfirleitt að gangast undir ofantaldar skilyrðingar eru 
ungir þiggjendur fjárhagsaðstoðar. Þar á eftir koma innflytjendur og þeir sem hafa 
lengi verið atvinnulausir.
Félagsráðgjafar, sem tóku þátt í þessari rannsókn, voru á þeirri skoðun að 
m óttakendur fjárhagsaðstoðar æ ttu  að vera virkir þátttakendur í skilyrðingum  af 
ým su tagi. Þung áhersla var lögð á að aðgerðir af þessu tagi hefðu það í för með sér 
að einstaklingurinn sem fær fjárhagsaðstoð yrði ábyrgari og þæ r styrk tu  
sjálfsmynd hans. M ism unandi er eftir einstökum  skilyrðingum  hvernig eftirlit með 
þeim er fram kvæm t en í það heila tekið er það mat viðkomandi að eftirlitið sé 
ásæ ttanlegt. Afturköllun fjárhagsaðstoðar er beitt í nokkrum  mæli þegar

11 St.melding. nr. 9 (2006-2007)
12 Sosialtjenesten — Praksis ved bruk av okonomisk stodnad og vilkar; Solveig Flermoen; 
Arbeidsrapport nr. 3 2006, 91 bls.
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skilyrðingar eru ekki haldnar. E innig er lækkun fjárhagsaðstoðar beitt í vissum 
tilvikum. E innig er greiðslum  frestað þar til sett skilyrði hafa verið uppfyllt.
Forsenda þess að skilyrði séu sett fyrir veitingu fjárhagsaðstoðar er að viðkomandi 
félagsmálaskrifstofa hafi getu  til nauðsynlegs eftirlits með þeim kvöðum sem settar 
eru. E f það er ekki hæ gt þá er betra að setja engin skilyrði heldur en að setja 
skilyrði sem síðan er ekki hæ gt að fyglja eftir með eftirliti. S terkt sam hengi er milli 
þess hve viljugur sá sem þ iggur fjárhagsaðstoð er til sam vinnu og hve gagnleg 
notkun skilyrðinga reynist vera.
„Proba sammfunsanalyse“ 13 gerði rannsókn á vinnutilhögun sveitarfélaga við 
beitingu skilyrða við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar á árinu 2013. Þ ar var rannsakað 
hvert væri um fang m ismunandi skilyrðinga, hvaða skilyrðingar væru helst notaðar 
og fleira sem tengist þessum  málum. Eftirlit var kannað og einnig hvaða árangur 
hefði náðst í beitingu m ismunandi skilyrðinga.
H elstu niðurstöður voru sem hér segir:

• M jög breytilegt er milli einstakra sveitarfélaga hve oft skilyrðingar eru 
notaðar við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar.

• U ngu fólki eru miklu frekar sett skilyrði við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar en 
öðrum  aldurshópum.

• Þekking á viðkomandi einstaklingum  ræ ður m estu um  hvort skilyrðimgum 
er beitt eða ekki. Þeim er sjaldnast beitt gagnvart einstaklingum  með 
vímuefnavanda eða heilsufarsvandamál.

• Jöfnum höndum  eru gerðar kröfur til að viðkomandi taki þátt í 
vinnum arkaðsaðgerðum  sem eru á vegum  ríkisins sem og í viðlíka 
aðgerðum  sem eru á vegum  viðkomandi sveitarfélaga.

• F lestir aðspurðra stjórnenda eru á þeirri skoðun að skilyrðingar séu 
notaðar hæfilega oft.

• Markmiðið með skilyrðingum  er að leiða viðkomandi til sjálfshjálpar og 
hvetja þá til þátttöku  í atvinnulífinu.

• G o tt eftirlit er með framkvæmd skilyrðinga en aftur á móti mikill 
breytileiki í virkni einstaklinganna og hvort skilyrðin eru hluti af stæ rri 
áætlun.

• M eiri breytileiki er í notkun skilyrðinga en fyrr og þau eru aðlöguð 
viðkomandi einstaklingi í meiri mæli en fyrr.

• Jákvæ tt sam hengi fannst milli þess hve um fang skilyrðinga er mikið í 
ákveðnu sveitarfélagi/borgarhluta og hve m argir hæ ttu  að þurfa félagslega 
aðstoð. Ekki liggur fyrir hvort þarna sé beint orsakasam hengi þarna á milli.

4. S tu tt y fir lit  frá nokkrum  öðrum  löndum
A lm ennt má segja að vinnulag í m örgum  vestræ num  löndum, þar sem þessi mál 
hafa verið skoðuð, hefur breyst ú r því að vinna eftir tiltölulega óvirkum  aðgerðum

13 Kommunernes praksis for bruk av vilkar ved tildelning av okonomisk sosialhjelp; Proba 
samfunnsanalyse, Rapport 2013-09; 65 bls.
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(passiv) yfir í að vinna eftir virkum  aðferðum (aktiv). Þ ar má nefna Stóra Bretland, 
Írland, Svíþjóð, Noreg, Danm örku, Holland, Frakkland og Þýskaland. 
M egináhersla er lögð á virka þátttöku  einstaklingsins á alm ennum  vinnumarkaði. 
Vitaskuld eru þó aðferðirnar og hugm yndafræðin m ismunandi frá einu landi til 
annars.14 A lm ennt er þó viðhorf gagnvart skilyrðingum  í USA og fyrrgreindum  
löndum að „workfare“ eða tenging ákveðins forms af þvingun og skilyrðum  við 
veitingu fjárhagsaðstoðar sé áhrifaríkasta aðferðin til að fá einstaklinga sem eru á 
jað ri samfélagsins aftur til að vera virkir þátttakendur í því. 15 H ér verður 
sérstaklega farið í nokkrum  orðum  um aðgerðir á þessu sviði í D anm örku og Stóra 
Bretlandi.9

a. D anm örk
Í D anm örku voru virknislögin (Lov om kommunal aktivering) sett árið 1994. Þeir 
einstaklingar sem eru orðnir 25 ára og eldri og hafa þegið fjárhagsaðstoð í 12 
mánuði eða m eir öðlast þá ré tt til að fá setta upp áætlun um virkni ú t frá 
einstaklingsbundnum  forsendum. Sveitarfélögin hafa tilsvarandi ré tt til að krefjast 
virkni af hálfu þess sem þiggur fjárhagsaðstoð. Sveitarfélögin geta boðið upp á 
ráðgjöf og kynningar, starfsþjálfun, einstaklingsbundna menntun, starfsskipti, frjáls 
og ólaunaða starfsþjálfun og aðrar tegundir af fullorðinsfræðslu og endurm enntun. 
Hafni einstaklingur sem þiggur fjárhagsaðstoð að taka þ á tt í tilboðum  um  virkni af 
einu eða öðru tagi, þá getu r sveitarfélagið tekið ákvörðun um að fella 
fjárhagsaðstoð niður að hluta til eða að öllu leyti eða fella niður annan stuðning. 
Að lokum verða önnur tilboð sem einstaklingurinn fær ekki eins áhugaverð ef hann 
hafnar fyrrgreindum  tilboðum.
Kannanir á áhrifum laganna leiða í ljós að með tilkomu þeirra hafa sveitarfélögin í 
miklu meiri mæli náð að virkja þá sem fá fjárhagsaðstoð til sjálfsbjargar.12
Dönsk lögum  um  félagsaðstoð hafa verið endurskoðuð töluvert á liðnum m isserum  
og ým sar reglur gerðar skarpari. Sem dæmi má nefna að sett voru ný lög um 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga þann 4. mars 2013 16. Þau fela í sér verulegar 
breytingar frá fyrri lögum  hvað varðar fyrirkom ulag og skilyrðingar við veitingu 
fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga. H ér er farið yfir helstu atriðin í fyrrgreindum  
breytingum 17:

• Fjárhagsaðstoð verður lögð niður í því formi sem hún var veitt en þess í 
stað tekin upp fjárhagsaðstoð til m enntunar fyrir alla sem eru undir 30 ára 
aldri og eru án m enntunar. M arkmiðið er alltaf að fjárhagsaðstoðin sé til 
skamms tím a og miða aðgerðirnar við það.

14 Omfang og effekter av vilkar i velferden; Olsen H.D-O og Schone P. Institutt for 
samfunnsforskning Rapport 2006:7; 109 bls.
15 Handler,J.F. (2004). Social Citizenchip and Workfare in the United States and Western 
Europe: The paradox of Inclusion. Chambridge: Cambridge University Press.
16 LOV nr 894 af 04/07/2013 (reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for 
unge, aktivitetstillæg, gensidig forsorgelsespligt mellem samlevende, ædrede radighedskrav 
oc sanktioner m.v.)
17 Alla kan gore nytte - Udspil til en kontanthjælpsreform; Beskæftigelsesministeriet, 
16:2012/2013; www.bkm.dk
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• U ngt fólk (undir 30 ára að aldri) sem ekki getu r hafið nám  fyrirvaralítið, 
fær ré tt á virknisaðstoð í allt að þrjá mánuði. Þá taka þeir þátt í tilboðum 
sem færa þá næ r m arkm iðum  um  að afla sér m enntunar.

• Allir sem eru undir 30 ára aldri fá viðbótarstuðning vegna m enntunar.
• E instæ ðir foreldrar fá sérstakan stuðning umfram aðra til að afla sér 

m enntunar kjósi þeir svo.
• Þeir einstaklingar sem eru yfir 30 ára og eru m etnir vinnufærir eru 

aðstoðaðir við að komast í vinnutilboð. Það verða gerðar skýrar kröfur og 
væ ntingar til þeirra. Það sama gildir fyrir ung t fólk sem hefur m enntun af 
einhverju tagi. Fy rstu  þrjá m ánuðina er lögð áhersla á að sækja um vinnu, 
bæði með aðgerðum  sem snúa beint að einstaklingnum  svo og með 
eftirfylgni frá atvinnumiðstöðinni.

• Hafi einstaklingur verið samfellt þrjá mánuði á fjárhagsaðstoð verður gerð 
krafa til hans um  að viðkomandi stundi vinnu eða annarskonar virkni í allt 
að 13 vikur samfleitt. Það fer meðal annars fram á opinberum  vinnustöðum.

• Einstaklingsm iðaðar áæ tlanir eru se ttar upp fyrir einstaklinga sem eru með 
fjölþætt félagsleg vandamál.

• Sérstökum  aðgerðum  verður beitt gagnvart þeim sem eiga við sérstök og 
mikil vandamál að etja með það að markmiði að þeir geti með tím anum  
tekið þátt í samfélaginu á einhvern hátt.

• Þeir einstaklingar sem eru m etnir vinnufærir verða beittir viðurlögum  í 
fram tíðinni ef þeir standa ekki undir þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra 
um að sækja um  vinnu.

• Sambúðarfólk, sem er 25 ára eða eldri, hefur gagnkvæm ar skyldur til að sjá 
fyrir hvort öðru. Fjárhagsaðstoðin tekur því mið af 
nútímasambúðarformum. Í dag gildir forsjárskyldan aðeins ef viðkomandi 
eru form lega gift.

b. Stóra Bretland
Í Stóra Bretlandi voru sett lög um „New Deal for Y oung People“ (NDYP) árið 
1998. M arkmið þeirra var að ná ungu fólki af fjárhagsaðstoð y rir í vinnu. F rá  árinu 
1998 hefur það verið skylda fyrir alla milli 18 og 24 ára sem hafa só tt um 
fjárhagsaðstoð („Job Seekers Allowance“) að gangast undir reg lur NDYP. 
Aðgerðin er framkvæmd í tveim ur stigum. Hið fyrra er hið svokallaða „Gateway“ 
tímabil þar sem sá atvinnulausi fær mikla aðstoð við að sækja um  vinnu. Þeir sem 
ekki ná að fá aðra vinnu en atvinnubótavinnu í þessari a trennu fara þar á eftir yfir í 
stig  2. Þ ar er beitt m ismunandi aðferðum s.s. niðurgreiddum  fræðslutilboðum, 
launabótum, sjálfboðavinnu eða vinnu í „Environm ental T ask Force“ sem eru 
sérstakar vinnum arkaðsaðgerðir af hálfu his opinbera. F ram  kem ur að árangur af 
þessum aðgerðum  er jákvæður. U ngir atvinnulausir karlamenn eiga 20% meiri 
möguleika á að fá vinnu eftir að hafa tekið þátt í NDYP. Það er að m eginhluta til 
skýrt með niðurgreiddum  launum  en einnig með aðstoð við að sækja um  vinnu. 
M eginniðurstaðan er að sam félagslegur hagnaður við ND Y P er mun hæ rri en 
sam félagslegur kostnaður.
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