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Umsögn Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum  
(skilyrði fjárhagsaðstoðar). Þingskjal 732 - 458. mál. Endurflutt.

Athugasemdir ÖBÍ um frumvarpið í heild
Samþykkt frumvarpsins í óbreyttri mynd fæli í sér grundvallarstefnubreytingu á 
framfærslukerfinu. Því er lagt til að óháður aðili verði fenginn til að meta reynslu 
annarra þjóða, sem við berum okkur gjarnan saman við, af skilyrðum 
fjárhagsaðstoðar við atvinnu og/eða virkni. Í því sambandi er mikilvægt að kanna áhrif 
skilyrða á stöðu einstaklinga í þessari stöðu.

Sú hætta er fyrir hendi að skilyrði, eins og þau sem eru sett fram hér, muni snúast í 
andhverfu sína, þ.e. valda erfiðari félagslegri stöðu einstaklinga (s.s.fátækt, óvirkni og 
einangrun), sem gerir þeim enn erfiðara um vik að komast út á vinnumarkaðinn.

Framfærsluskylda ríkisins -  alþjóðasamningar
Ríkið hefur skuldbundið sig, samkvæmt 76. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og 
alþjóðlegum mannréttindasamningum, s.s. 11. gr. Alþjóðasamnings SÞ um 
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og Samnings SÞ um réttindi fatlaðs 
fólks, til að tryggja þeim sem þess þurfa rétt til félagslegs öryggis og að lifa 
mannsæmandi lífi. Alþjóðlegir sáttmálar kveða einnig á um virðingu fyrir meðfæddri 
og eðlislægri reisn (e. inherent dignity) hvers manns. Í því felst að enginn maður 
skuli þurfa að líða skort, og ríkin hafa skuldbundið sig til að skapa skilyrði til þess að 
allir geti notið efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda. Þannig er ekki 
um ölmusu til viðtakenda að ræða heldur lagalegan rétt þeirra. Forsendur fyrir því að 
vísa ábyrgðinni á framfærslunni yfir á sveitarfélagið standast ekki, eins og gert í tilfelli 
lífeyrisþega sem fá greiddan hlutfallslegan lífeyri vegna fyrri búsetu erlendis. Félags- 
og húsnæðismálaráðherra, Velferðarráðuneytið og Tryggingastofnun ríkisins vísa 
einstaklingum í þessari stöðu á að leita til sveitarfélagsins eftir fjárhagsaðstoð, eins
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og fram kemur í svari félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn á Alþingi1 og í 
bréfum og greinargerðum í kærumálum hjá Úrskurðarnefnd almannatrygginga.

Makatenging fjárhagsaðstoðar
Samkvæmt þingmálaskrá 144. löggjafarþings 2014-2015 átti að leggja fram frumvarp 
til laga um breytingu á lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga 
(fjárhagsaðstoð, makatenging og virkniúrræði). Með makatengingum er átt við að 
fjárhagsaðstoð er ekki veitt ef sameiginlegar tekjur eru yfir grunnfjárhæð 
hjóna/sambýlisfólks. Í frumvarpi því sem hér er til umsagnar eru engin áform um 
breytingar á makatengingum. Er það miður að sá vandi sem felst í makatengingum 
hafi ekki verið leystur með frumvarpinu. Vandinn er m.a. sá að einstaklingar með 
hlutfallslegan lífeyri þurfa að leita til félagsþjónustu sveitarfélaga eftir fjárhagsaðstoð 
en fá enga eða síður aðstoð ef þeir eru giftir eða í sambúð.2 Að auki hefur það verið 
staðfest með dómi Hæstaréttar nr. 125/2000 að gagnkvæm framfærsluskylda felur 
einnig í sér gagnkvæman rétt til að framfæra maka sinn.

Minnt er á að fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er ætlað að vera tímabundið 
neyðarúrræði, en ekki kerfi sem stendur undir framfærslu áratugum saman.

Um 1. gr.
Í 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kemur fram að 
sveitarfélögin skuli setja reglur um fjárhagsaðstoð. Sveitarstjórnum er í sjálfsvald sett 
hvernig reglur þau setja og hver grunnfjárhæðin er svo framarlega sem þær fylgja 
ramma laganna.3

Öll sveitarfélög á landinu eru með grunnfjárhæðina undir þeirri upphæð, sem 
leiðbeinandi reglur um fjárhagsaðstoð gera ráð fyrir.4 Ekki er séð að ákvæðið sem 
lagt er til í 1. gr. frumvarpsins breyti þeirri stöðu. Í endurfluttu frumvarpi er horfið frá 
orðalaginu „leiðbeinandi reglur..." og sett inn í staðinn „leiðbeiningar til sveitastjórna 
um framkvæmd fjárhagsaðstoðar auk viðmiðunarfjárhæða fyrir fjárhagsaðstoð". Með 
þessu er verið að veita sveitarfélögunum aukið svigrúm til túlkunar á ofangreindum 
þáttum, þar sem „leiðbeinandi reglur" myndu teljast skýrari rammi fyrir sveitarfélögin.

1 http://w w w .althingi.is/altext/raeda/145/rad20160125T155032.htm l
2 Eins og fram kemur í svari félags- og húsnæ ðism álaráðherra við fyrirspurn um greiðslur alm annatrygginga til 
örorkulífeyrisþega (þingskjal nr. 444. -  235 mál) fer hópur lífeyrisþega með hlutfallsgreiðslur stækkandi og er 
hluti hópsins með heildartekjur langt undir fram fæ rsluviðm iði TR. Þessir einstakingar geta þurft að lifa á 
búsetuskertum  greiðslum  árum og áratugum saman. Af fjölda þeirra sem fá ekki greiðslur frá fyrra búsetulandi 
(rúmlega 88%) má ráða að forsendur þær sem stjórnvöld gefa sér fyrir hlutfallsútreikningi lífeyris eru ekki fyrir 
hendi í flestum tilvikum , sbr. svar félags- og húsnæ ðism álaráðherra við fyrirspurn um búsetuland og greiðslur 
alm annatryggingar (þingskjal 1185 -  601 mál)
3 Úr greinargerð ráðuneytisins um reglur um fjárhagsaðstoð frá 2003.
„Þæ r [leiðbeinandi reglur] eru hugsaðar sem hjálpartæki fyrir þær sveitarstjórnir og félagsm álanefndir sem 
kjósa að hafa þær til hliðsjónar við gerð reglnanna."
4 Sam kvæ m t núgildandi leiðbeinandi reglum frá 2003 skal fjárhagsaðstoð miðast við sam anlagðar greiðslur 
örorkulífeyris, tekjutryggingar og heim ilisuppbótar eins og þær eru á hverjum tím a. Sam anlögð upphæð þessara 
bótaflokka árið 2016 er 204.585 kr. en hæsta grunnfjárhæ ð sveitarfélags á sama tíma er 180.550 kr.
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Eins og fram kemur í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins hefur „...talsvert skort á 
að samræmi sé á milli fjárhæðar fjárhagsaðstoðar milli sveitarfélaga..." Grunnfjárhæð 
fyrir einstakling er hæst hjá Reykjavík kr. 180.550, en t.d. 129.796 kr. í Reykjanesbæ 
en upphæð fjárhagsaðstoðar í Reykjanesbæ hefur staðið í stað frá janúar 2013. Ekki 
er ljóst hvernig ákvæði frumvarpsins eigi að stuðla að meira samræmi, þegar það 
byggir á leiðbeiningum og sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga. Ekki verði séð að þetta 
vandkvæði verði leyst nema lögfest verði lágmarksupphæð fjárhagsaðstoðar um land 
allt til að tryggja samræmi og jöfnuð eftir búsetu.

Af frumvarpinu er ennfremur ekki ljóst hvernig viðmiðunarfjárhæðir skuli fundnar út og 
ákvarðaðar eða hvaða forsendur liggja þar að baki, aðeins að leiðbeiningarnar skuli 
vera settar í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Hið lögbundna 
lágmarksviðmið skal ávallt tryggja mannlega reisn og mannsæmandi líf hvers 
einstaklings og byggja á raunverulegum kostnaði fólks við að framfleyta sér svo sem í 
samræmi við grunnviðmið neysluviðmiða

Um 2. gr.
Með 2. gr. frumvarpsins er sveitastjórnum gefin heimild til að setja reglur er skilyrða 
fjárhagsaðstoð við virka atvinnuleit fyrir einstaklinga sem teljast vinnufærir að hluta 
eða öllu leyti.

Ef ákvæðið nær fram að ganga væri hægt að skerða tekjur fólks, sem eru mjög lágar 
fyrir, um nærri helming. Í sveitarfélaginu með hæstu grunnfjárhæðina, Reykjavíkur- 
borg, gæti það þýtt lækkun heildartekna úr 180.550 krónum á mánuði í 90.275 
krónur. Mikilvægt er að hafa í huga að fjárhagsaðstoðin er grunnöryggisnet 
samfélagsins, þ.e. greiðslur sem fólk á rétt á ef það hefur engar eða mjög lágar aðrar 
tekjur. Aðrar tekjur lækka fjárhagsaðstoðina um sömu krónutölu, krónu-á-móti-krónu. 
Grundvallar munur er á fjárhagsaðstoð og t.d. atvinnuleysisbótum eða 
lífeyrisgreiðslum, því ef fjárhagsaðstoðin fellur niður þá getur fólk ekki leitað neitt 
annað með aðstoð vegna framfærslu.

Lögum samkvæmt er markmið félagsþjónustu sveitarfélaga að tryggja fjárhagslegt og 
félagslegt öryggi íbúanna og stuðla að velferð á grundvelli samhjálpar, meðal annars 
með því að að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti. Skerðing eða jafnvel 
niðurfelling fjárhagsaðstoðar í allt að sex mánuði í senn, ef vinnuskilyrðum er ekki 
mætt, gengur gegn markmiðum félagsþjónustunnar. Enn fremur segir í 
markmiðsgrein laganna að þess skuli gætt við framkvæmd félagsþjónustunnar „...að 
hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt 
hans og styrkja hann til sjálfshjálpar."

Í fylgiskjali I kemur fram að frumvarpið muni að mati velferðarráðuneytisins hafa 
jákvæð áhrif á fjárhag sveitarfélaga. Ef tilgangurinn með lagabreytingunni er ekki að 
spara heldur að búa til virkt velferðarsamfélag og styrkja stöðu einstaklinga til að gera 
þeim betur kleift að sjá fyrir sér sjálfum í framtíðinni þá gæfi betri raun að setja inn 
ákvæði sem stuðla að auknum hvata til að leita sér að vinnu fyrir þá sem eru 
vinnufærir.

Skoða ætti aðrar leiðir til að ná sömu markmiðum, sem byggja á jákvæðari nálgun og 
því að byggja fólk upp. Í stað þess að einstaklingar og fjölskyldur eigi yfir höfði sér að 
missa framfærsluna að öllu eða verulegu leyti, geti fólk treyst á ákveðna
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grunnframfærslu, sem aldrei yrði skert og geti með aukinni virkni og atvinnu bætt 
fjárhagsstöðu sína. Leggja þarf áherslu á hvatningu og stuðning við þá sem þurfa að 
reiða sig á fjárhagsaðstoð til að auka virkni sína, í stað þess að beita skilyrðum og 
skerðingum.

Ekki getur talist eðlilegt að setja sömu skilyrði og kröfur um atvinnuleit fyrir 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og atvinnuleysisbætur. Í ákvæðinu er einnig gert ráð fyrir 
því að skilyrða fjárhagsaðstoð við virka atvinnuleit fyrir einstaklinga sem teljast 
vinnufærir að hluta. Í frumvarpinu kemur ekki fram við hvað er átt með hugtakinu 
„vinnufær að hluta" eða á hvaða forsendum slíkt mat fari fram. Einnig er óljóst hvernig 
það færi fram, að öðru leyti en að ráðgjafar Vinnumálastofnunar skuli annast mat á 
vinnufærni. Framkvæmd og forsendur mats á vinnufærni verða að vera ljósari en 
fram kemur í frumvarpinu þar sem réttur fólks til framfærslu gæti byggst á því. Einnig 
þarf að vera skilgreining á því hvaða starf atvinnuleitandi er talinn fær um að sinna. Í 
því sambandi vill ÖBÍ benda á skýrsluna „Virkt samfélag, tillögur ÖBÍ að heildstæðu 
kerfi starfsgetumats og framfærslu á grundvelli þess", en skýrsluna má finna á 
heimasíðu bandalagsins5 Þar kemur m.a. fram áhersla á að starfsgetumat sé unnið 
af þverfaglegu teymi í anda félagslegrar sýnar á fötlun. Enn fremur er lögð áhersla á 
að aðskilja á milli starfsgetumats annars vegar og ákvarðana um framfærslu á 
grundvelli þess hins vegar.

Gagnrýnisvert er að við endurflutning frumvarpsins er tekið út 2. mgr. 2. gr. að matið 
skuli „unnið í samvinnu við umsækjenda ..." og að aðstoð veitt af félagsþjónustu 
sveitarfélaga skuli „miðast við einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins..."
Einnig er vert að hafa í huga að fólk með skerta starfsgetu á oft á tíðum erfiðara með 
að fá vinnu við hæfi. Að auki geta aðrir þættir haft mikil áhrif þegar kemur að 
möguleikum fólks á vinnumarkaði, s.s. búseta, aldur og íslenskukunnátta. Að lokum 
er bent á að enn hafa ekki verið sett lög sem banna mismunum á vinnumarkaði. Á 
þingmálaskrám fyrir 144. og 145. löggjafaþing er frumvarp til laga um jafna meðferð á 
vinnumarkaði, en frumvarpið er enn ekki komið fram.

Ekkert um okkur án okkar!

Með vinsemd og virðingu,

Ellen Calmon, 
formaður ÖBÍ

5 http://w w w .obi.is/static/files/skjol/pdf-skyrslur/virkt-sam felag_net.pdf 
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