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Efni: Umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar um frumvarp til breytinga á lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum (skilyrði 
fjárhagsaðstoðar). Þingskjal 624 - 416. mál -  144. löggjafarþing.

Vísað er til erindis velferðamefndar Alþingis, dags. 9. febrúar 2015, þar sem velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar var sent til umsagnar frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. A f hálfu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar er óskað 
eftir að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

Leiðbeinandi reglur

Samkvæmt 1. gr. þess frumvarps sem hér um ræðir er lagt til að við 21. gr. laganna bætist ný 
málsgrein sem kveður á um það að ráðherra gefi árlega út leiðbeinandi reglur til 
sveitarstjóma, í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, um framkvæmd 
fjárhagsaðstoðar auk viðmiðunarfjárhæða fyrir fjárhagsaðstoð. Að því tilefni telur 
velferðarsvið Reykjavíkurborgar rétt að koma því á framfæri að mikilvægt er að hafa í huga 
að ekki er hægt að byggja rétt á leiðbeinandi reglum. Það er mikilvægt að hinn almenni 
borgari geri sér grein fyrir hlutverki slíkra leiðbeinandi reglna þannig að síður verði hætta á að 
þær valdi misskilningi varðandi réttindi og skyldur eða skapi óréttmætar væntingar. Þrátt 
fyrir það má telja líklegt að þróunin verði sú að farið verði að líta á slíkar leiðbeiningar sem 
reglur af hálfu almennings. Telur velferðarsvið Reykjavíkurborgar það vera mjög óæskilegt 
enda er hlutverk leiðbeinandi reglna einungis að vera leiðbeinandi en ekki að kveða á um 
réttindi eða skyldur. Slíkar leiðbeiningar munu ekki leggja skyldur á sveitarfélög til að tryggja 
samræmi í reglum þeirra enda er sjálfsstjórn sveitarfélaga tryggð í 1. mgr. 78. gr. 
stjómarskrár lýðveldisins íslands nr. 33/1944, sbr. og 1. mgr. 1. gr. sveitarstjómarlaga nr. 
138/2011.

Almennt um skilyrðifjárhagsaóstoðar.

Mikilvægt er að velferðarþjónusta nái til og veiti þeim þjónustu sem mest þurfa á henni að 
halda þannig að hægt sé að koma í veg fyrir fjölgun fátæki'a og langtímanotenda sem kosta 
þjóðfélagið mikið þegar til lengri tíma er litið. Til þess að svo megi verða þarf aðgengi að 
þjónustunni að vera gott en eimiig þarf að vera svigrúm fyrir hendi til að vinna markvisst með 
einstaklinga og fjölskyldur sem þurfa á langtímafjárhagsaðstoð að halda. Mikilvægt e e c í^ r t ú n i 1 2 - 1 4
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byrja að vinna markvisst með þeim sem fá fjárhagsaðstoð sem fyrst, tryggja virkni þeirra og 
aðstoða þá við að komast á vinnumarkað á nýjan leik. Þá er mikilvægt að hvetja einstaklinga 
til ábyrgðar á sjáifum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra og styrkja til 
sjálfshjálpar ásamt því að hvetja til atvinnu, námsskeiðssóknar og annarrar virkni. 
Nauðsynlegt er að þetta sé gert með þeim hætti að viðkomandi einstaklingur haldi 
sjálfsvirðingu sinni og sjálfsákvörðunarrétti eins og kostur er. Það að geta unnið sig út úr 
erfiðleikum á eigin forsendum með stuðningi er vænlegast til langtímaárangurs.

Sveitarfélögum hefur verið fengið verulegt svigrúm við framkvæmd þeirra skyldna sem þeim 
hafa verið lagðar á herðar með Iögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. 
Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga er hverjum manni 
skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og böm yngri en 18 ára. Fjárhagsaðstoð er 
neyðaraðstoð sem sveitarfélagi ber að veita þegar allar aðrar bjargir þrýtur. Slík aðstoð á í eðli 
sínu að vera tímabundin og er það skylda sveitarfélags að virkja einstaklinga til þess að standa 
á eigin fótum, ffamfæra sjálfan sig, maka og böm og þurfa ekki að treysta á framfærslu 
sveitarfélags. Hægt er að gera það með því að setja ýmis skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð. Hins 
vegar má aldrei ganga o f langt í að svipta fólk lágmarksframfærslu. Þá þarf regla sem kveður 
á um skerðingu einnig að vera skýr gagnvart umsækjendum og þeim leiðbeint um afleiðingar 
þess að standa ekki við sett skilyrði. Heimild til að skerða fjárhagsaðstoð eða skilyrða með 
einhverjum hætti verður að byggja á lögmætum og málefnalegum sjónarmiðum sem teljast í 
beinum og eðlilegum tengslum við markmið og tilgang laga. Slík skilyrði verða jafhffamt að 
vera hlutlæg og fyrirsjáanleg. Aðstoð skal ekki skert nema á grundvelli gagnsærra og 
hluflægra víðiiiíða.

1 ljósi þess sem að framan greinir hefur Reykjavíkurborg sett ákvæði í 3. gr. reglna um 
fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg varðandi lækkun grumifjárhæðar. Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar telur mikilvægt að einstaklingum sem eru vinnufærir sé veitt aðhald og 
boðið sé upp á ýmsa virkni með það fyrir augum að aðstoða viðkomandi til þess að standa á 
eigin fótum. Orðast fyrmefnt ákvæði 3. gr. reglnanna svo:

Hafi umsœkjandi hafnað atvinnu eóa sagí starfi sínu lausu án viðhlítandi skýringa eða 
hafnað starfsleitaráœtlun, skal greiða hálfa grunnupphœð til fram fœrslu eins og er 
tilgreind í ///. kafla reglna þessara þann mánuð sem hann hafnar vinnu, svo og 
mánuðinn þar á eftir.

Sama á við atvinnulausan umsœkjanda sem ekki fram vísar minnisblaöi atvinnuleitanda, 
sbr. ákvœði 8. gr. reglna þessara, án viöhlítandi skýringa og umsækjanda sem hœtt 
hefur þátttöku í átaksverkefni, nema veigamiklar ástœður sem fram  koma við mat á 
aðstœðum umscekjanda mæli gegn því.

Þeir einstaklingar sem fá  flárhagsaðstoó til fram fœrslu á grundvelli lœknisvottorðs um 
óvinnufærni skulu í samvinnu við félagsráðgjafa gera einstciklingsáætlun sem miðar að 
því að umsækjandi nái vinnufærni að öllu leyti eða að hluta. Sinni einstaklingur ekki 
einstaklingsáætlun skal greiða hálfa grunnupphæð til fram fœrslu sbr. 1. mgr. 3. gr. 
nema veigamiklar ástœður sem fram  koma viö mat á aðstœðum umsœkjanda mæli gegn 
því. Læknisvottorð skulu vera útgefin a f  heilsugæslu eða sérfrœðilœkni sem annast mál 
einstaklingsins.



Samkvæmt upplýsingum sem liggja fyrir hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar eru að 
meðaltali rúmlega 50 einstaklingar á mánuði sem fá greidda lækkaða grunnfjárhæð í 
flárhagsaðstoð á grundvelli 3. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg en það eru 
um 4% notenda þjónustunnar. Þegar kemur að skerðingu einstaklinga sem eru í hjónabandi er 
horft til þess hjóna sem fullnægir ekki skilyrðum 3. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá 
Reykjavíkurborg en sú skerðing hefur ekki álirif á fjárhagsaðstoð til hins aðilans. Hann heldur 
því fullum rétti til fjárhagsaðstoðar.

Vakin er athygli á efni 3. mgr. 3. gr. reglnanna sem fjallar um þá einstaklinga sem leggja 
fram læknisvottorð sem staðfestir að þeir séu óvinnufærir. Fram kemur að þeir skuli, þrátt 
fyrir óvinnufæmi, gera sérstaka einstaklingsáætlun sem miðar að því að ná vinnufærni að 
fúllu eða að hluta. I einstaklingsáætlun felst áætlun um að ná bata og í þeim tilgangi er horft 
til námskeiða, samstarfs við heilsugæslu, VIRK-starfsendurhæfingarsjóðs og annarra starfs- 
og endurhæfmgarúrræða. Markmiðið með áætluninni er að stuðla að bættum lífsskilyrðum 
hjá þeim sem em óvinnufærir og koma þannig í veg fyrir félagslega útskúfun.

Skilyrði JJárhagsaðsíoðar samkvœmt frumvarpi til breytinga á lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar telur rétt að heimild til skerðingar á fjárhagsaðstoð sé 
bundin í lög. Vakin er athygli á því að ýmis tilvik geta veitt tilefni til þess að fjárhagsaðstoð
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sem hér um ræðir og kveða á um fleiri tilvik sem valda því að heimilt sé að beita skerðingum, 
t.d. þegar einstaklingur segir starfi sínu lausu án viðhlítandi ástæðna, hafnar atvinnu eða 
starfsleitaráætlun eða er á bið eftir atvinnuleysisbótum frá Vinnumálastofnun. Leggur 
velferðarsvið Reykjavíkurborgar því til að gerðar verði þær breytingar að 4. mgr. verði 
svohljóðandi:

Pá er sveitarstjórn einnig heimilt að skerða fjárhagsaðstoð e f  einstaklingur hefur sagt 
starfi sínu laitsit, hafnar atvinnu eöa starfsleitaráætlun, framvísar ekki minnisblaði 
atvinmileitanda eóa er á bið eftir atvinnuleysisbótum frá  Vinnumálastofnun. Sveitarstjórn 
er þó aldrei heimilt að skerða fjárhagsaðstoó e f viðhlítandi skýring liggur til grttndvallar 
því aó einstaklingur fullnægi ekki framangreindum skilyrðum.

Þá er lagt til að 7. mgr. 21. gr. a verði 5. mgr. og veröi svohljóðandi:

Vió skerðingu á grunnfjárhagsaóstoð eða niðurfellingu Jjárhagsaðstoðar vegna sérstakra 
aðstœðna skal ávallt meta aðstœður einstaklingsins heildstætt til að kanna hvort hann haft 
hætt virkri atvinnuleit án gildra ástæðna. Santa gildir þegar fyrir Jtendi eru aðstœóur sem 
tilgreindar eru í  4. mgr.

Mikilvægt er að leggja áherslu á að meta skuli aðstæður hvers einstaklings heildstætt til að 
kanna hvort gildar ástæður séu fyrir því að hann hafi hætt atvinnuleit, sagt starfi sínu lausu, 
hafnað atvinnu eða starfsleitaráætlun o.s. frv. Eins og lagt er til í frumvarpinu er ákvæði þessa 
efnis í lok greinarinnar en rétt væri að færa það framar.



Velferðarsvið Reykjavíkurborgar telur jákvætt kveðið sé sérstaklega á um það að óheimilt sé 
að skerða aðstoð sem sérstaklega er ætluð bömum samkvæmt reglum sveitarstjómai* enda 
ljóst að mikilvægir hagsmunir eru í húfi fyrir börn.

Samstarfsgrundvöllur við Vinnumálastofnun

Að lokum telur velferðarsvið Reykjavíkurborgar mjög jákvætt að frumvarpið skapi 
lagagrundvöll undir sam starf milli Vinnumálastofhunar og félagsþjónustu sveitarfélaganna 
hvað varðar mat á vinnufæmi og þjónustu við atvinnuleitendur sem njóta íjárhagsaðstoðar hjá 
sveitarfélögum. Mikilvægt er að Vinnumálastofnun verði gert kleift að veita þeim aðstoð sem 
ekki hafa bótarétt hjá Atvinnuleysistryggingasjóði og því er nauðsynlegt að tryggja 
fjárveitingar til stofnunarinnar í samræmi við það hlutverk hennar.

Virðingarfyllst,

f.h. velferðarsviðs Reykjavíkurborgar,

^  EfeÍga Jóna Benediktsdóttir, 
lögr'ræðingur

Afrit: Skrifstofa borgarstjómar, 
Ráðhúsi Reykjavikur.



Fylgiskjal 1: T i l laga  að b rey ttu  ákvæ ði.

Sveitarstjóm er heimilt að setja í reglur um veitingu fjárhagsaðstoðar skv. 21. gr. skilyrði um virka 
atvinnuleit sem einstakiingur, sem telst vinnufær að hluta eða fullu, skal uppfylla til að eiga rétt á 
grunnfjárhagsaðstoö og/eða fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna. Óheimilt er að skilyrða 
f járhagsaðstoð til annars en umsækjanda sem metinn er vinnufær að hluta eða að öllu leyti. Þá er 
óheimilt að skerða aðstoð sem sérstaklega er ætluð bömum sam kvæm t reglum sveitarstjórnar.

Mat á v innufæm i einstaklings skal byggjast á samræmdu faglegu mati á fæmi til vinnu. M atið skal 
unnið í samvinnu við um sækjanda og samhliða gerð einstaklingsbundinnar áætlunar um framvindu. 
Til virkrar atvinnuleitar skv. 1. mgr. getur talist eftirfarandi:

a. að hafa frumkvæði að starfsleit,

b. að vera reiðubúinn að ráða sig í hvert það s tarf sem atvinnuleitandi er fær um að  sinna 
sam kvæ m t mati á v innufæm i og greitt er fyrir sam kvæm t lögum og kjarasamningum, sbr. 1. 
gr. laga um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980, með síðari 
breytingum, en þar með telst að vera reiðubúinn að mæta í atvinnuviðtöl,

c. að sækja um þátttöku í vinnumarkaðsaðgerðum, sbr. 7. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 
55/2006,

d. að taka þátt í virkum vinnumarkaðsaðgerðum, þ.m.t. námsúrræðum, og
e. að veita félagsþjónustu sveitarfélaga eða eftir atvikum Vinnumálastofnun nauðsynlegar 

upplýsingar til að auka líkur viðkomandi á að fá s tarf  við hæfi.

Aðstoð veitt a f  félagsþjónustu sveitarfélaga skal miðast við e instaklingsbundnar þarfir hvers og eins 
einstakiings og skai meöai annars veita féiagslega ráðgjöf skv. V. kafla laga þessara.
Þegar sveitarstjóm setur skilyrði um virka atvinnuleit fyrir er heimilt að kveða á um skerðingu 
grunnfjárhagsaðstoðar í allt að tvo mánuði í senn uppfylli hlutaðeigandi ekki lengur skilyrði 1. mgr. 
Hafi grunnfjárhagsaðstoð til einstaklings sætt slíkri skerðingu í tvígang verður grunnfjárhagsaðstoð tii 
hans þó ekki skert í þriðja sinn fýrr en framkvæmt hefur verið að nýju mat á vinnufæmi 
einstaklingsins skv. 2. mgr. Reynist hlutaðeigandi vinnufær að hluta eða öllu Ieyti er heimilt að skerða 

grunnfjárhæð hans að nýju. Óheim ilt er að skerða mánaðarlega grunnfjárhagsaðstoð um meira en 
helming.

[Þá er sveitarstjórn einnig heimilt að skerða Jjárhagsaóstod ef einstaklingur hefur sagt starfi sínu 
lausu, hafnar atvinnu eða starfsleitaráœtlun, framvísar ekki minnisblaði atvinnuleitanda eða er er 
á bið eftir atvinnuleysisbótum frá Vinnumálastofnun. Sveitarstjórn er þó aldrei heimilt að skerða 
fjárhagsaðstoð c f viðhlitandi skýring liggur til grundvallar því að einstaklingur fullnægi ekki 
framangreindum skilyrðum. J

[Við skerðingu á grunnfjárhagsaðstoð eða niðurfellingu fjárhagsaðstoðar vegna sérstakra 
aðstœðna skal ávallt meta aðstœður einsiaklingsins heildstœtt til að kanna hvort liann hafi hætt 
virkri atvinnuleit án gildra ástæóna. Sama gildir þegar fyrir hendi eru aóstæður sem tilgreindar eru 
í 4. mgr.J

Hafi sveitarstjórn sett skilyrði um virka atvinnuleit fyrir fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna er 
sveitarstjóm heimilt að fella hana niður í allt að sex mánuði í senn sé skilyrðum 1. mgr. ekki lengur 
fullnægt. N ý ákvörðun um greiðslu fjárhagsaðstoðar vegna sérstakra aðstæðna skal tekin að 
undangcngnu mati.

Félagsþjónustu sveitarfélaga e r  heimilt að leita eítir samstarfi á grundvelli samstarfssamnings við 

Vinnumálastofnun um aðsloð við atvinnuleitendur sem njóta fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélaginu og 
eftirfylgni við virka atvinnuleit þeima, sbr. 15. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir, nr. 55/2006.



Fjárhagsaðstoð til framfærslu fjöldi notenda eftir mánuðum og samtals 2014

Kyn Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlt Ágú Sept Okt Nóv Des
Meðaltal á 

mánuði
Fjöldi á 

árinu

Karlar 915 995 976 959 956 959 906 857 836 845 842 853 908 1.840

Konur 608 585 607 627 618 751 738 702 613 604 600 603 638 1.429

Samtals 1.523 1.580 1.583 1.586 1.574 1.710 1.644 1.559 1.449 1.449 1.442 1.456 1.546 3.269

Fjárhagsaðstoð til framfærslu hálf grunnfjárhæð skv. 3. gr. fjöldi notenda eftir mánuðum og samtals árið 2014

Kyn Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágú Sept Okt Nóv Des
Meðaltal á 

mánuði
Fjöldi á 

árinu

Karlar 43 42 51 44 36 31 38 35 31 42 28 38 38 283

Konur 14 21 20 12 15 18 22 24 17 15 15 14 17 144

Samtals 57 63 71 56 51 49 60 59 48 57 43 52 56 427

Fjárhagsaðstoð til framfærslu hálf grunnfjárhæð skv. 3. gr árið 2014 - % af fjölda notenda

Kyn Jan Feb Mars Apríl Maí Júní JÚIÍ Ágú Sept Okt Nóv Des
Meðaltal á 

mánuði Á árinu

Karlar 4,7% 4,2% 5,2% 4,6% 3,8% 3,2% 4,2% 4,1% 3,7% 5,0% 3,3% 4,5% 4,2% 15,4%

Konur 2,3% 3,6% 3,3% 1,9% 2,4% 2,4% 3,0% 3,4% 2,8% 2,5% 2,5% 2,3% 2,7% 10,1%

Samtals 3,7% 4,0% 4,5% 3,5% 3,2% 2,9% 3,6% 3,8% 3,3% 3,9% 3,0% 3,6% 3,6% 13,1%

Fjárhagsaðstoð til framfærslu fjöldi notenda eftir mánuðum og samtals 2015

Kyn Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágú Sept Okt Nóv Des
Meðaltal á 

mánuði
Fjöldi á 

árinu

Karlar 886 928 924 909 862 867 819 776 714 708 734 707 820 1.647

Konur 648 637 627 630 607 686 632 595 525 519 503 488 591 1.251

Samtals 1.534 1.565 1.551 1.539 1.469 1.553 1.451 1.371 1.239 1.227 1.237 1.195 1.411 2.898

Fjárhagsaðstoð til framfærslu hálf grunnfjárhæð skv. 3. gr. fjöldi notenda eftir mánuðum og samtals árið 2015

Kyn Jan Feb Mars Apríl Maí Júní JÚIÍ Ágú Sept Okt Nóv Des
Meðaltal á 

mánuði
Fjöldi á 

árinu

Karlar 34 23 21 27 21 24 29 24 18 25 20 21 24 198

Konur 9 10 10 8 7 13 17 13 8 12 7 5 10 85

Samtals 43 33 31 35 28 37 46 37 26 37 27 26 34 283

Fjárhagsaðstoð til framfærslu hálf grunnfjárhæð skv. 3. gr árið 2015 - % af fjölda notenda

Kyn Jan Feb Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágú Sept Okt Nóv Des
Meðaltal á 

mánuði Á árinu

Karlar 3,8% 2,5% 2,3% 3,0% 2,4% 2,8% 3,5% 3,1% 2,5% 3,5% 2,7% 3,0% 2,9% 12,0%

Konur 1,4% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,9% 2,7% 2,2% 1,5% 2,3% 1,4% 1,0% 1,7% 6,8%

Samtals 2,8% 2,1% 2,0% 2,3% 1,9% 2,4% 3,2% 2,7% 2,1% 3,0% 2,2% 2,2% 2,4% 9,8%


