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

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði þar sem ofangreint þingmál er sent til 

umsagnar Félagsráðgjafardeildar Háskóla Islands. Deildin óskaði eftir framlengdum 

fresti og var orðið við þeirri ósk.

Tilefni þessarar umsagnar er að kalla eftir varfærni og ígrundun varðandi framkvæmd 

skilyrðinga við fjárhagsaðstoð, verði þær samþykktar. Tilefni þessarar umsagnar er 

ekki að færa rök með eða móti því að hægt sé að skilyrða fjárhagsaðstoð til 

einstaklinga með því að gera kröfur til þeirra um þátttöku í tilteknum 

úrræðum/atvinnuleit. Ljóst er að flest sveitarfélög hafa lengi haft slík ákvæði í reglum 

sínum og því mikilvægt að kveða úr um lagalegar heimildir í þessu efni (Guðný Björk 

Eydal og Lena Hrönn Marteinsdóttir, 2011).

I 2. grein núgildandi laga um félagsþjónustu sveitarfélaga segir „Við framkvæmd 

félagsþjónustunnar skal þess gætt að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér 

og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar". Þessi 

hugmyndafræði kallast á við grundvallargildi og siðareglur félagsráðgjafar og 

félagsráðgjafar eru m.a. þjálfaðir í að mæta skjólstæðingum þar sem þeir eru staddir, 

nálgast vanda á forsendum skjólstæðinga og beita heildarsýn við mat á hvaða úrræði



gætu komið þeim að bestu gagni. Á liðnum árum hefur einnig verið lögð vaxandi 

áhersla á notendasamráð við mótun úrræða og þjónustu. Rannsóknir styðja að slík 

nálgun í starfi sé árangursrík, og árangur úrræða sem fólk tekur sjálft ákvörðun um 

að taka þátt í er, eðli máls samkvæmt, ávallt betri en úrræða sem fólk er þvingað til 

að nýta sér.

Undirrituð beina þeim tilmælum til Velferðarnefndar Alþingis að verði frumvarpinu 

veitt brautargengi verði þess gætt að þegar skerða á grunnframfærslu einstaklinga 

þurfi að liggja til grundvallar skriflegt rökstutt mat. Slíkt mat verður að vera unnið af 

fagfólki sem hefur tilskylda menntun til að meta stöðu og möguleika viðkomandi 

einstaklinga. I slíku mati þarf að rökstyðja að önnur úrræði hafi verið fullreynd og að 

skerðing sé réttlætanleg og í samræmi við ákvæði um framkvæmd félagsþjónustu 

(sbr. 2. grein núgildandi laga). Mælt er með að slíkt mati verði ávallt unnið af tveimur 

fagaðilum, tveimur félagsráðgjöfum eða félagsráðgjafa og annars fagaðila. Auk 

sérþekkingar félagsráðgjafa á sál-félagslegum áhrifaþáttum og úrræðum 

velferðarkerfisins þá segir í siðareglum félagsráðgjafa að grundvöllur félagsráðgjafar 

sé „virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að 

nýta hæfileika sína til fullnustu". Þá segir ennfremur: „Markmið félagsráðgjafar er að 

vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu 

ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn mannréttindabrotum hvar svo sem þau eiga sér 

stað" (Siðareglur félagsráðgjafa). Félagsráðgjafa ber því að vinna slíka greinargerð 

með hagsmuni skjólstæðings að leiðarljósi og gæta þess að mannréttindi séu virt í 

hvívetna.

Með slíku verklagi þar sem gerðar eru ríkari kröfur, verður tryggt að slíkar skerðingar 

verði ekki framkvæmdar nema að skjólstæðingar hafi átt rétt á félagslegri ráðgjöf og 

að félagsráðgjafi hafi metið stöðu viðkomandi. Þannig sé tryggt að vandað sé til verka 

þegar skerðingar á réttindum eiga í hlut og um leið hvatt til ítarlegri rökstuðnings en 

ella og yfirferðar/endurmats. Slíkt verklag á ekki síður við þó góð samvinna sé milli 

skjólstæðings og meðferðaraðila. Afar mikilvægt er að viðhalda jafnvægi varðandi 

réttindi og skyldur borgaranna, eins og ítrekað er bent á í skýrslunni „Farsæld- 

baráttan gegn fátækt" þar sem kallað er eftir að öllum séu tryggð tækifæri til



þátttöku.

Við leggjum til að eftirfarandi ákvæði verði bætt við í lok 4. mgr. 2. gr. (Þingskjal 624): 

„Áður en skilyrðing, sem felur í sér skerðingu á upphæð fjárhagsaðstoðar, er 

framkvæmd skal sveitarstjórn tryggja að fyrir liggi rökstutt skriflegt mat tveggja 

félagsráðgjafa, eða félagsráðgjafa og annars sérfræðings, þar sem staðfest er að 

önnur úrræði hafi verið fullreynd og það rökstutt hvers vegna skerðing 

grunnframfærslu sé talin réttlætanleg og í samræmi við ákvæði um framkvæmd 

félagsþjónustu".
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