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Efni: Frumvarp til breytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (virk velferðarstefna) 
-  416. mál 144. lþ.

Undirritaður fagnar framkomnu frumvarpi og þeim breytingum sem þar eru lagðar fram. Undirritaður 
telur þær skref í þá átt að færa félagsþjónustu sveitarfélaga verkfæri til að vinna að málefnum 
skjólstæðinga sinna á forvirkan hátt.

Á sama tíma og breytingarnar leggja áherslu á að virkja vinnufæra viðtakendur fjárhagsaðstoðar telur 
undirritaður mikilvægt að nota þetta tækifæri til að horfa heilstætt til allra viðtakenda 
fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga. Horfa einnig til óvinnufærra og þeirra sem eru á bið eftir því að færast 
á milli stofnanna innan velferðarkerfisins.

Úrræði sem eru árangursmæld með fjöldamælingum á borð við mætingu og verkefnaskil stuðla að 
skilyrtri þátttöku. Slík úrræði eru gjarnan yfir stuttan tíma og þá fá langtímaáhrif lítið eða ekkert vægi 
í árangursmælingum. Auðvelt er að beita skerðingum á þá sem mæta ekki þar sem það er þekkt frá 
vinnumarkaði að fá ekki greitt fyrir óunnar vinnustundir. Slík úrræði eru að mati undirritaðs líklegri til 
að gefa falska mynd á áhrif eða árangur þar sem viðhorfið „ef ég mæti þá fæ ég greitt" lægi ofar 
viðhorfinu að viðtakandinn nýti úrræðið sér til góðs. Slík úrræði eru að auki líklegri að fá ónóga 
eftirfylgni af hálfu stofnunnar þar sem þau uppfylla þá kröfu um að halda viðtakendum frá 
aðgerðarleysi (mælt í mætingu).

Fjármálavandi viðtakenda framfærslustyrks er líklegur til að stafa af tekjuskorti sem veldur meðal 
annars skuldasöfnun. Lausn á slíkri stöðu er að auka tekjur en í tilfellum langtíma atvinnulausra 
er sá möguleiki takmarkaður. Því verður að beina sjónum frá tekjum og að úrræðum sem hafa 
áhrif á hegðun og viðhorf.

Undirritaður leggur til úrræðið fjármálameðferð, þar sem lögð er áhersla á hegðun og viðhorf í 
fjármálum.

Áhersla á hegðun og viðhorf

Aðstæður viðtakenda á fjárhagsaðstoð hjá félagsþjónustu sveitarfélaga er ekki einungis bundin 
tekjum einstaklingsins heldur tengd líðan og hegðun einstaklingsins. Einstaklingurinn lifir í 
samfélagi sem byggist á lífsgæðum sem eru mæld í tekjum og útgjöldum sem setur tekjulága 
einstaklinga í þá stöðu að þeir eru líklegri til að vera undir í samfélaginu. Tekjur þeirra sem slíkar 
duga ekki til að stuðla að velferð þessa einstaklinga heldur þurfa þeir stuðning sem samræmast 
gildum og viðmiðum félagsráðgjafar. Einstaklingurinn þarf hjálp til sjálfshjálpar.
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Há sjálfstjórn er vitsmunaleg, tilfinningahlutlaus staða þar sem skipulag er ríkjandi. Viljastyrkur er 
mikill og miklar líkur á yfirvegaðri hegðun. Lág sjálfstjórn er tilfinningahlaðin og óskipulögð staða 
þar sem hugsun kemst ekki að. Viljastyrkur lítill og miklar líkur á hvatvísri hegðun (Ainslie, 1975).

Tengsl sjálfstjórnar við fjármál eru því einmitt þannig ljós að sé sjálfstjórn há eru líkurnar mestar 
að ákvarðanir og hegðun í fjármálum sé undir áhrifum rökhugsunar, yfirvegunar og skipulags. Á 
hinn bóginn sé sjálfstjórn lág verði mestar líkur að ákvarðanir og hegðun í fjármálum sé 
hugsanalaus, uppfull af tilfinningum, óskipulögð og hvatvís. Allir áhættuþættir fjármálavanda 
verða ljósir við lága sjálfstjórn. Samkvæmt þessu eru skýr neikvæð tengsl eru á milli sjálfstjórnar 
og fjármálavanda. Því meiri sjálfstjórn því minni líkur á fjárhagsvanda (Roberts og Manolis, 2012).

Fjármálameðferð

Úrræði sem undirritaður leggur til er byggt á þremur grunnþáttum sjálfstjórnar: vilja, sjálfskoðun 
og markmiðum. Fyrsti þátturinn og sá mikilvægasti er að einstaklingurinn hafi vilja til þess að 
breyta hegðun og hugarfari (Baumeister, 2002). Viljinn er ekki aðeins upphafið að vinnunni 
heldur þarf að vera viðvarandi í gegnum alla fjármálameðferðina. Viljastyrkurinn er mældur í 
áhrifunum af vinnunni og er mikilvægt að þátttakandinn geti og vilji tjá sig um tilfinningar sínar 
og hugarfar á tímabilinu sem ráðgjöfin stendur yfir. Hér lýsir þátttakandinn hegðunum sínum og 
tilfinningum og áhrifunum sem þær hafa á viljann til að framkvæma. Rannsakendur hafa bent á 
mikilvægi þess að horfa betur til hugarfars og tilfinninga einstaklinga sem eiga í fjárhagsvanda en 
áður hefur verið gert (Nurcan og Bicakova, 2010: Ragna B Garðarsdóttir og Helga Dittmar, 2009: 
Oaten og Cheng, 2007: Elliot, 2005). Huga þarf sérstaklega að þeim þætti þegar viljastyrkurinn 
minnkar og þátttakandinn er líklegri til að gefast upp eða gera mistök vegna fljótfærni. Þá er 
mikilvægast að ráðgjöfin virki.

Annar þátturinnn, sjálfskoðun, er fjárhagslegt yfirlit í formi dagbókar. Þá færir þátttakandinn í 
dagbók allar svokallaðar hreyfingar á tekjum og útgjöldum. Allar tekjur og öll útgjöld eru skráð.
Sé verslaður matur fyrir 3.000 krónur eða reikningar greiddir er það skráð sem útgjöld. Eignist 
viðkomandi pening eða fær greidd laun er það skráð sem tekjur (Ingólfur H. Ingólfsson, 2006).
Slík skráning er í eðli sínu ekki erfið en þarfnast stöðugrar og daglegrar vinnu (Wolfsohn, 2012) til 
að þjálfa og viðhalda sjálfskoðun (Baumeister, 2002).

Þriðji þátturinn er viðhorf og markmiðasetning. Til þess að geta sett sér skýr markmið í 
fjármálum er fyrst nauðsynlegt að hafa yfirsýn yfir núverandi stöðu til að geta metið hvort og 
hvernig nýjum markmiðum skal náð. Slíka yfirsýn hefur þátttakandinn þegar hann uppfyllir annan 
þáttinn, sjálfskoðunina. Markmiðasetningin er tengd hugmyndum og viðhorfum einstaklingsins. 
Til þess að geta breytt hegðun og líðan þarf að vera hægt að breyta viðhorfum (Ingólfur H. 
Ingólfsson, 2006).

Þessi áhersla í fjármálameðferð hefur betri og varanlegri áhrif en hefðbundin árangursmæld 
fjármálakennsla (Wolfsohn, 2012).
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Verkefnabókin Betri fjármál

Undirritaður gaf út verkefnabókina Betri fjármál haustið 2014 og hefur síðan haldið námskeið, 
fyrirlestra, og leiðbeint einstaklingum við notkun verkefnabókarinnar. Bókin er skrifuð sem samvinna 
ráðgjafa og einstaklings í að minnsta kosti 6 vikur og leggur áherslu á hegðun og viðhorf gagnvart 
fjármálum sínum. Yfirlit fjármála, skráning tekna, útgjalda, eigna og skulda er notað sem stuðningur 
við að endurmeta hegðun og viðhorf. (Haukur Hilmarsson, 2014).

Menntun fagaðila í fjármálameðferð

Undirritaður kenndi Fjármálameðferð, 4 eininga valnámskeið við Félagsráðgjafardeild Háskóla 
Íslands á haustmánuðum 2014. Þar var stigið fyrsta skrefið í menntun félagsráðgjafa í 
persónulegri fjármálameðferð.

Niðurstöður rannsókna benda til þess að félagsráðgjafi geti með auðveldum hætti tileinkað sér 
þekkingu og reynslu til þess að aðstoða fólk í fjárhagsvanda með persónulegri fjármálameðferð. 
Þetta yrði sem hrein viðbót við starf félagsráðgjafa. Félagsráðgjafi er í kjöraðstöðu til þess að 
veita stuðning og ráðgjöf vegna menntunar sinnar og reynslu. Með því að bæta við 
fjármálameðferð geta þeir hjálpað einstaklingum að ná tökum á lágum tekjum, og aðstoðað þá 
við að byggja upp sjálfstjórn í gegnum eigin fjárhagsáætlanir. Fjárhagsáætlun getur byggt upp 
sjálfstjórn og öfugt(Despard og Chowa, 2010).

Lokaorð

Undirritaður telur að það skorti á að fjármálavandi sé metinn heildstætt. Algengt er að meta 
fjármálavanda út frá tekjum og útgjöldum en skortur sé á að skoða undirliggjandi þætti vandans, 
hegðun, hugarfar og tilfinningar.

Fjárhagsvandi er samþættur hegðun, hugarfari og tilfinningum. Langtíma atvinnulausir með 
þriggja eða fjögurra ára tekjuskerðingu eru líklegir til að ganga í gegnum meiri tekjuskerðingu við 
það að fara af atvinnuleysisbótum yfir á framfærslustyrk sveitarfélags. Við þessa yfirfærslu eru 
jafnframt auknar líkur á meiri vanlíðan bæði vegna bágrar fjárhagsstöðu og vegna áhrifanna við 
lækka í samfélagslegri stöðu við það að fara á „féló". Þessir þættir nægja undirrituðum sem 
ástæða til að byggja skuli upp fjármálameðferð sérstaklega ætlaða tekjulægstu 
samfélagshópunum og sem tekur mið af undirliggjandi vanda.

Undirritaður er reiðubúinn að fylgja þessari umsögn eftir, sé þess óskað.

Virðingarfyllst,

Haukur Hilmarsson 
Ráðgjafi í fjármálameðferð 

www.skuldlaus.is
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