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Efni: Frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar), 458. 
mál til umsagnar

Á fundi sínum þann 26. febrúar s.l. fól fjölskylduráð Hafnarfjarðar undirritaðri gerð umsagnar 
um frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar).

í 2. gr. frumvarpsins er fjallað um heimildir sveitarstjórna til að setja í reglur um veitingu 
fjárhagsaðstoðar skilyrði um að umsækjandi, sem er vinnufær að hluta eða öllu leyti, sé í 
virkri atvinnuleit. Hér er um nauðsynlegt framfaraskref að ræða. Sveitarfélög hafa í einhverju 
mæli notað skilyrðingar í vinnslu fjárhagsaðstoðarmála og er því nauðsynlegt að fyrir hendi 
sé skýr lagaheimild til beitingar á slíkri framkvæmd.
í frumvarpinu kemur fram að mat á vinnufærni umsækjenda skuli byggjast á samræmdu 
faglegu mati á færni til vinnu. Mikilvægt er að benda á að í sveitarfélögum er starfandi 
fagfólk, í flestum tilvikum félagsráðgjafar, margt hvert með langa reynslu af stuðningi við 
einstaklinga. Fjárhagsaðstoð er ekki og á ekki að vera skilyrt nema að undangengnu mati 
fagfólks. Mikilvægt er að fjárhagsaðstoð sé ekki skilyrt vegna barna og telur undirrituð 
nauðsynlegt að skýra betur setningu í 2. gr. frumvarpsins þar sem segir:
"Jafnframt er þá heimilt að fella niður aðra fjárhagsaðstoð til hans í allt að sex mánuði í 
senn." Ekki er Ijóst hvað átt er við með aðra fjárhagsaðstoð ef ekki er átt við greiðslur vegna 
barna.
Samkvæmt frumvarpinu er sveitarfélagi heimilt að gera samstarfssamning við 
Vinnumálastofnun um mat á vinnufærni og aðstoð við atvinnuleitendur sem sótt hafa um 
fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélaginu og eftirfylgni við virka atvinnuleit þeirra. Er það mat 
undirritaðrar að það sé mjög jákvætt að frumvarpið skapi lagagrunn fyrir samstarfi milli 
sveitarfélaga og Vinnumálastofnunar.

Hafnarfjörður

í geinargerð með frumvarpinu er vitnað í Áfram-verkefnið í Hafnarfirði og þess vegna rétt að 
gera grein fyrir þeirri reynslu sem komin er á verkefnið sem fór af stað í apríl 2014. Tilurð 
verkefnisins var sú að mjög hafði fjölgað einstaklingum á fjárhagsaðstoð og sveitarfélagið 
vildi bregaðst við því og styðja við þann stóra hóp, sérstaklega ungs fólks, sem þurfti á
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þessari aðstoð sveitarfélagsins að halda. Gerð var breyting á reglum og verkferlum varðandi 
fjárhagsaðstoð. Breyting á reglunum fólst fyrst og fremst í því að fjárhagsaðstoð er nú veitt á 
formi framfærslustuðnings eða tilboðs um starf eða virkniúrræði. Tilgangur aðstoðarinnar er 
að:
1. Styðja einstaklinga sem aðstoðar njóta til sjálfsbjargar.
2. Gera þeim kleift að framfleyta sér og fjölskyldu sinni án aðstoðar.
3. Stuðla að valdeflingu þeirra.

Meginmarkmið með þessum breytingum er að styðja við virka velferðarstefnu og veita 
einstaklingum rétt til virkni.

Einnig var gerð sú breyting á reglum um fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins að sett var inn 
ákvæði þess efnis að hafni umsækjandi atvinnu eða virkni, eða hafi sagt starfi sínu lausu án 
viðhlítandi skýringa er heimilt að greiða honum allt að hálfri upphæð framfærslustyrks hans 
þann mánuð sem hann hafnar vinnu eða úrræði svo og tvo mánuði þar á eftir. Sama á við um 
atvinnulausan umsækjanda sem ekki framvísar minnisblaði atvinnuleitanda án viðhlítandi 
skýringa og umsækjanda sem hætt hefur þátttöku í átaksverkefni, nema veigamiklar ástæður 
sem fram koma við mat á aðstæðum umsækanda mæli gegn því. Að loknu allt að þriggja 
mánaða skerðingartímabili er heimilt að bjóða einstaklingi starf eða virkniúrræði á ný þegar 
tveir mánuðir eru liðnir frá því skerðingartímabili lauk. Hafni einstaklingur starfi eða úrræði á 
ný, er heimilt að greiða honum allt að hálfri upphæð framfærslustyrks með sama hætti þann 
mánuð sem hann hafnar vinnu eða úrræði svo og fimm mánuði þar á eftir.
Það skal tekið fram að áður var í fjárhagsaðstoðarreglum sveitarfélagsins heimild til að 
skerða framfærsluaðstoð í tvo mánuði. Með nýjum reglum var verið að auka enn frekar 
heimildir til skerðingar. Afar mikilvægt er að benda á að Áfram-verkefnið byggist ekki á 
skerðingu fjárhagsaðstoðar. Verkefnið felur í sér breytt vinnulag í fjárhagsaðstoð 
sveitarfélagsins þar sem byggt er á rétti til virkni og virkri velferðarstefnu. Ákvæði um heimild 
til skilyrðingar í reglum sveitarfélagsins hefur lengi verið fyrir hendi. Rétt er einnig að benda á 
að fjárhagsaðstoð er aldrei skert að fullu þannig að viðkomandi fái enga fjárhagsaðstoð. Um 
er að ræða skerðingu að hálfu leyti. Þeir einstaklingar, sem að undangengnu faglegu mati, fá 
skerta aðstoð eru því áfram í tengslum við fjölskylduþjónustuna og fá þjónustu þar.

Það er lagt til grundvallar í Áfram-verkefninu að góð greining liggi fyrir á stöðu þeirra sem 
sækja um fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Einungis þeir sem eru vinnufærir eða þurfa á virkni 
að halda fá tilboð um vinnu eða virkni og þá jafnframt þeir einstaklingar sem mögulega gætu 
staðið frammi fyrir skerðingu á framfærslu eftir ítarlegt faglegt mat. Sveitarfélagið sér til þess 
að störf séu til staðar bæði á almennum markaði og hjá sveitarfélaginu sem nýst geta 
þessum hópum. Verkefnið er unnið í góðri samvinnu við Vinnumálastofnun og er góð reynsla 
af þeirri samvinnu. Þau úrræði sem vinnufærum einstaklingum standa til boða hjá 
Vinnumálastofnun eru gagnleg og nýtast mörgum vel. Benda má á það að æskilegt væri að 
einstaklingum sem ekki eru vinnufærir og eru á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga stæðu til boða 
úrræði á vegum Vinnumálastofnunar. Það er ekki fyrir hendi í dag og mætti þar bæta úr.

Frá því að Áfram-verkefnið fór af stað hafa rúm 8% þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð fengið 
skerta fjárhagsaðstoð á grunni reglna sveitarfélagsins um heimild til lækkunar 
fjárhagsaðstoðarinnar. Fjárhagsaðstoð hefur verið skert í tvígang, þ.e.a.s. hálf aðstoð í sex 
mánuði hjá þremur einstaklingum eða 0,4%. Fækkað hefur um 40% einstaklinga á 
fjárhagsaðstoð og fjármagn til fjárhagsaðstoðar hefur dregist saman um 30% á umræddu
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tímabili. Þetta hefur gerst þrátt fyrir að atvinnuleysisbótatímabilið hafi styst verulega á þessu 
tímabili. Atvinnuástand í samfélaginu hefur gjörbreyst á þessum tíma en einnig má þakka 
þessa breytingu Áfram-verkefninu sem hefur haft hvetjandi áhrif á einstaklinga til að taka 
þátt í atvinnulífinu, aukið sjálfstraust og styrkt einstaklinga til framtíðar. Eins og tekið erfram  
hér að framan þá byggir Áfram-verkefnið ekki á skilyrðingum og árangur af verkefninu byggir 
ekki fyrst og fremst á því ákvæði í reglum sveitarfélagasins. Heimild til skilyrðinga hefur fyrst 
og fremst þau áhrif að hvetja vinnufæra einstaklinga út á atvinnumarkaðinn eða í viðeigandi 
virkni. Lögð er áhersla á að styðja fólk upp úr þeim hjólförum að vera óvirkir þiggjendur 
opinbers stuðnings.

Hugmyndin um virkni einstaklingsins er lögð til grundvallar.

Undirrituð fagnar þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpi til laga um breytingu á 
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum (skilyrði 
fjárhagsaðstoðar). Frumvarpið byggir á samræmdri, virkri velferðarstefnu sem styður við 
einstaklinga til sjálfsbjargar.

Virðingarfyllst,

Lokaorð
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