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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, þingskjal 732, 458. mál.

Félagsráðgjafafélag Íslands þakkar tækifærið til að gera umsögn um breytingu á 
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga sem felur í sér heimild til að skilyrða 
fjárhagsaðstoð. Félagið hefur áður gert umsögn við breytingu á lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga sem höfðu sama markmið, þingmál 416, þingskjal 624, 
þar sem lagt var til að áhersla væri frekar lögð á virkni og ber að taka fram að þær 
athugasemdir sem félagið þá gerði standa enn og eru meðfylgjandi1.

Félagsráðgjafafélag Íslands vill árétta mikilvægi þess að lög um félagsþjónustu 
sveitarfélaga byggi á mannúð og mannréttindum og virðingu fyrir manngildi og 
sérstöðu hvers einstaklings. Í 1. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr.
40/1991 er áhersla lögð á að hvetja skuli einstaklinga til ábyrgðar á sjálfum sér, virða 
sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja til sjálfshjálpar. Hefur þessi lagagrein verið 
leiðarljós félagsráðgjafa þegar þeir veita félagslega ráðgjöf og leita leiða til að hvetja 
einstaklinga til virkni.

Félagsráðgjafafélagið leggur til að orðalag laga um félagsþjónustu sveitarfélaga byggi 
alls staðar á virkni og hvatningu, rétti allra til að fá aðstoð til virkni og stuðning 
félagsráðgjafa, frekar en skilyrðingum og skerðingum. Félagið leggur til að lögin 
tryggi að allir sem fá fjárhagstoð njóti eftirfylgdar og gerð verð virkniáætlun fyrir alla, 
unnin af félagsráðgjöfum, óháð aðstæðum. Við leggjum til að gerð verði krafa um 
virkni sem tekur mið af ólíkum þörfum einstaklinga og stuðlar að valdeflingu hvers 
og eins á þeim stað viðkomandi er staddur hverju sinni. Virkniáætlanir gætu þannig 
falið í sér verkefni allt frá því að mæta vikulega og skrá nafn sitt upp í markvissa 
atvinnuleit. Virkni er yfirmarkmiðið í þessari tillögu en atvinnuleit væri markmið fyrir 
ákveðinn hóp. Virkni stuðlar að ábyrgð einstaklingsins á eigin velferð, þátttöku hans í 
samfélaginu og opnar fyrir möguleika á frekari tækifærum bæðu í huga 
einstaklingsins og umhverfi.

1 Umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands við þingskjal 732; http ://www. althingi.is/altext/erindi/144/144- 
1375.pdf.
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Félagsráðgjafafélag Íslands bendir jafnframt á að fái frumvarpið brautargengi sé 
mikilvægt að tryggt verði að fyrir liggi faglegt og rökstutt mat eigi að skerða 
grunnframfærslu einstaklinga. Tryggja verður að sveitarfélögin og Vinnumálastofnun 
hafi yfir að ráða fagfólki sem hefur menntun og færni til þess að gera slíkt mat og 
bendum við á að félagsráðgjafar eru sú stétt sem hefur mesta reynslu af því að vinna 
með skjólstæðingum félagsþjónustu sveitarfélaga með það að markmiði að hvetja þá 
til virkni. Viljum við ítreka mikilvægi þess að sveitarfélög og Vinnumálastofnun hafi 
nægan fjölda félagsráðgjafa til þess að sinna slíkri þjónustu eins og lagt er upp með í 
frumvarpi þessu þar sem félagsráðgjafar hafa svigrúm til þess að styðja einstaklinginn 
til sjálfshjálpar, hafi svigrúm til að veita félagsráðgjöf. Leggur Félagsráðgjafafélag 
Íslands til að þessi umræða verði tekin upp í tengslum við heildarendurskoðun laga 
um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Athugasemdir Félagsráðgjafafélags Íslands við einstaka greinar frumvarpsins

1. málsgrein 2. greinar

Félagsráðgjafafélag Íslands gerir athugasemd við að heimild til skilyrðingar nái 
einungis til þeirra sem teljist vinnufærir og ítrekar fyrri varnaðarorð að hætt er við að 
einstaklingar sem eru metnir vinnufærir að hluta hröklist í sjúklingahlutverk og á 
örorkubætur til lengri tíma litið. Mikilvægt er að starfsmenn félagsþjónustu 
sveitarfélaga geti veitt félagsráðgjöf áður en ákveðið er að skilyrða fjárhagsaðstoð við 
virka atvinnuleit og að allir eigi rétt á áætlun um virkni.

Tillaga FÍ að nýju orðalagi (breytingartillaga er í rauðu):
Sveitarstjórn er heimilt að setja í reglur um veitingu fjárhagsaðstoðar skilyrði um að 
umsækjandi sem er vinnufær að hluta eða öllu leyti, sé í virkri atvinnuleit. 
Sveitarstjórn skal tryggja að allir umsækjendur um fjárhagsaðstoð fái félagsráðgjöf og 
að gerðar séu einstaklingsbundnar virkniáætlanir unnar af félagsráðgjöfum fyrir alla 
umsækjendur fjárhagsaðstoðar.

2. málsgrein 2. greinar
Í annarri málsgrein kemur fram að gera skuli mat á vinnufærni einstaklings sem 
byggja skuli á samræmdu faglegu mati á færni til vinnu. Í greininni kemur ekki fram 
með hvaða hætti slíkt mat skuli fara fram og leggur Félagsráðgjafafélagið áherslu á 
mikilvægi þess að um kerfisbundið mat sé að ræða og að samstarf verði haft við 
Heilsugæsluna, meðal annars í ljósi þess fjölda einstaklinga sem geta verið vinnufærir 
að hluta og eru með læknisvottorð.

Tillaga FÍ að nýju orðalagi (breytingartillaga er í rauðu):
Mat á vinnufærni umsækjanda skal byggjast á samræmdu faglegu mati á færni til 
vinnu. Matið skal vera heildstætt og taka mið af sál-félagslegum og heilsufarslegum 
aðstæðum umsækjenda. Leiði mat á vinnufærni í ljós að umsækjandi er vinnufær að 
hluta eða öllu leyti skal vinna með honum virkniáætlun um atvinnuleit þar sem fram 
koma þau skilyrði sem hann þarf að uppfylla til að teljast vera í virkri atvinnuleit. 
Skilyrðin skulu taka mið af mati á vinnufærni hans og einstaklingsbundnum þörfum.
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Eingöngu er heimilt að setja eftirfarandi skilyrði:
a. að umsækjandi hafi frumkvæði að starfsleit,
b. að umsækjandi sé reiðubúinn að ráða sig í hvert það starf sem hann er fær um að

sinna samkvæmt mati á vinnufærni og greitt er fyrir samkvæmt lögum og 
kjarasamningum, sbr. 1. gr. laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda, nr. 55/1980, en þar með telst að vera reiðubúinn að mæta í 
atvinnuviðtöl,

c. að umsækjandi sæki um og taki þátt í vinnumarkaðsaðgerðum samkvæmt lögum um
vinnumarkaðsaðgerðir, þ.m.t. námsúrræðum, og

d. að umsækjandi veiti sveitarfélagi eða eftir atvikum Vinnumálastofnun nauðsynlegar
upplýsingar til að auka líkur sínar á að fá starf við hæfi.

3. málsgrein 2. greinar
Í þriðju málsgrein er kveðið á um að skerða megi grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar séu 
skilyrði sem tilgreind eru í 2. málsgrein, ekki uppfyllt. Félagsráðgjafafélag Íslands 
leggur til að tryggt verði að fyrir liggi faglegt og rökstutt mat, framkvæmt af 
félagsráðgjöfum, eigi að skerða grunnframfærslu einstaklinga. Er þetta lagt til með 
það að markmiði að tryggja að komi til skerðingar grunnfjárhagsaðstoðar liggi fyrir 
mat félagsráðgjafa og ástæður skerðingar rökstuddar með greinargóðum hætti. 
Félagsráðgjafafélag Íslands ítrekar jafnframt þá afstöðu sína að lögin heimili ekki 
skerðingu á annarri fjárhagsaðstoð en grunnfjárhagsaðstoð þar sem ekki fæst séð 
hvaða tilgangi slík heimild þjónar. Í greininni eru ekki settar skorður á það hversu oft 
er hægt að skerða fjárhagsaðstoð og gera nýtt mat á vinnufærni. Telur FÍ að þetta þurfi 
meira samtal og greiningu á mögulegum afleiðingum þessa ákvæðis fyrir 
langtímaatvinnulausa.

Tillaga FÍ að nýju orðalagi (breytingartillaga er í rauðu):
Uppfylli einstaklingur, sem metinn hefur verið vinnufær að hluta eða öllu leyti, ekki 
skilyrði um virka atvinnuleit er heimilt að skerða þá grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar 
sem kemur fram í reglum sveitarfélags um framkvæmd fjárhagsaðstoðar um allt að 
helming í allt að tvo mánuði í senn, enda hafi hann hætt virkri atvinnuleit án gildra 
ástæðna. Áður en til skerðingar grunnfjárhæðar fjárhagsaðstoðar kemur skal liggja 
fyrir skriflegt mat félagsráðgjafa þar sem staðfest er að önnur úrræði hafi verið 
fullreynd og rökstutt hvers vegna skerðing grunnfjárhagsaðstoðar sé réttlætanleg. 
Jafnframt er þá heimilt að fella niður aðra fjárhagsaðstoð til hans í allt að sex mánuði í 
senn. Hafi grunnfjárhæðin sætt skerðingu í tvígang verður hún ekki skert í þriðja sinn 
án nýs mats á vinnufærni hans. Óheimilt er að skerða fjárhagsaðstoð sem er 
sérstaklega vegna framfærslu barna eða ætluð börnum samkvæmt reglunum.
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4. málsgrein 2. greinar
Í fjórðu málsgrein kemur fram að sveitarfélagi er heimilt að gera samstarfssamning 
við Vinnumálastofnun um mat á vinnufæri. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur 
fram að frumvarpið geri ráð fyrir að sveitarfélög geti leitað til Vinnumálastofnunar 
um framkvæmd á mati á vinnufærni umsækjenda um fjárhagslega aðstoð. 
Félagsráðgjafafélagið fagnar auknu samstarfi en bendir á að starfsmenn 
Vinnumálastofnunar hafa ekki yfir sömu þekkingu að ráða og félagsráðgjafar sem 
starfa í félagsþjónustu sveitarfélaga. Langtímaatvinnulausir þurfa oft á tíðum miklu 
meiri stuðning og mikla félagsráðgjöf til þess að ná fótum á vinnumarkaði en oft er 
um að ræða einstaklinga sem hafa lítið samfélagslæsi og kunnáttu til að fá starf auk 
þess sem bakgrunnur þeirra getur verið hindrandi. Eigi Vinnumálastofnun að verða 
lykilstofnun í mati á vinnufærni umsækjenda um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er brýnt 
að fjölga þar félagsráðgjöfum svo um munar.

Félagsráðgjafafélag Íslands óskar eftir því að fylgja þessari umsögn eftir.

Virðingarfyllst

María Rúnarsdóttir, formaður 
Hildigunnur Árnadóttir, félagsráðgjafi
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