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Setning laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 var einn af mikilvægum áföngum í 
lagasetningu á ístandi á sfðasta áratug 20. aldar þar sem loks var lagður var grunnur að 
rétti allra þegna landsins til samfélagslegrar félagsþjónustu sem veitt skyldi af virðingu og 
í samráði við notendur. Það hafði ekki gengið þrautalaust að koma fétagsþjónustulögum 
(framfærslutögum) í gegnum þingið enda leystu félagsþjónustulögin nr 40/1991 af hólmi 
framfærslulög nr. 80/1947. Á þessum tíma var því brýn nauðsyn á löggjöf sem tæki mið af 
gjörbreyttum þjóðfélagsaðstæðum frá því að framfærslulögin voru sett fyrir melra an 
fjórum áratugum og sem um margt voru arfur laga um fátækrarframfærslu. Áríð 1967 hafði 
Reykjavíkurborg reyndar fengið leyfi félagsmálaráðuneytisins til þess að taka upp og vinna 
eftir samþykkt borgaryfirvalda um ,,breytta skipan félagsmála" f takt við nýja tíma og 
þarfir borgaranna. Bærilega gekk að vinna eftir þessum samþykktum í Reykjavík en 
lagagrundvöUinn vantaði sárlega og þeim mun meira eftir því sem árin liðu.

Lögin um félagsþjónustu sveitarféiaga nr. 40/1991 voru lengi í undirbúningi eða frá 1986 - 
1990, Þverfagleg nefnd vann að undirbúningi laganna og var litið til reynsiu 
Reykjavíkurborgar um nýja skipan félagsmáia og fyrirmynda leitað í lagasetningu 
Norðurlandanna einkum Noregs. í kjöifar þessa starfs var skipuð Önnur nefnd sem vann að 
samhæfingar og kynningarstarfi innan þings og utan þannig að hægt væri að koma lögunum 
í gegnum þingið f sem mestri sátt og ekki síður að hægt væri að hrinda þeim í framkvæmd 
eftir giidistöku þeirra.

Ákveðið var að setja rammalöggjöf um alla þætti féiagsþjónustu sveitarfélaga í stað 
ítariegra (þjónustu)laga enda voru aðstæður í sveitarfélögum mjög ólíkar og rétt þóttí að 
gefa þeim svigrúm til að þróa þjónustuna og var það í samræmi við sjálfsstjórnarrétt 
sveitarfélaga á ísiandi.

Reynslan af iögunum sl. 25 ár hefur sýnt að þessi ákvörðun hefur um flest gefið góða raun. 
Sveitarfélög hafa getað þróað þjónustu og þjónustustig í samræmi við áherslur sínar, 
íbúasamsetningu og þarfir íbúanna hverju sinni. Grunnurinn að þjónustu aiira 
sveitarféiaga hefur þó verið sameiginlegur þ.e. andi laganna sem birtist meðal annars í 
markmiðsgrein þeirra um ,,að tryggja fjárhagslegt og féiagslegt öryggi og stuðia að velferð 
íbúa á grundvelii samhjálpar" og enn fremur ákvæði um þá margbreytilegu þjónustuþætti 
sem sveitarfélög skulu bjóða íbúunum og tilgreindir eru f 2. grein laganna. Síðan tryggir 12. 
gr. laganna að sveitarfélög sjái um að veita íbúunum þjónustu og aðstoð samkvæmt 
lögunum og jafnframt tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum.
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Mikilvægustu nýmæli félagsþjónustulaganna frá 1991 voru þó ef til vill 
málsmeðferðarreglurnar (Almennar reglur um meðferð einstakra mála, kafli XVI) og 
ákvæðið um málskot (Málskot, Kafli XVII). í þessum ákvæðum var lagður grunnur að 
vandaðri stjórnsýslu og réttindum umsækjenda um félagsþjónustu, sem fram til þessa var 
hvorki sjálfsögð né bundin lögum.

Því verður að líta til þess að lögin um félagsþjónustu nr. 41/1991 fólu ekki einungis rétt til 
þjónustu heldur ekki síður lögðu þau grunn að mannréttindum allra þegna landsins sem 
þurfa á margbreytilegri féiagsþjónustu að halda.

í kjölfar félagsþjónustuiaganna voru samþykkt önnur mikilvæg lög í sama anda, 
upplýsingalög nr. 140/1992 og stjórnsýslulög nr.37/1993 sem byggðu á somu 
grundvaUarsjónarmiðum um réttindi borgaranna og voru afar mikilvæg á tímum þegar verið 
var að innleiða mannréttindasjónarmið sem fram komu í félagsþjónustulögunum.

Almennt um frumvarpið - skilyrðing fjárhagsaðstoðar.

Réttur til þjónustu er grundvöllur þess að þjónusta öðlist réttmæti og virðingu og þann 
sess í samfélaginu að ekki felist skömm og stimplun í því að leita eftir þjónustunni þannig 
að hún nýtist þegar á þarf halda, hvenær og hvernig sem þörfin fyrir hana lýsir sér. Segja 
má að nokkuð hafi þokast í þeim efnum varðandi félagslega þjónustu á þeim tæpu 25 árum 
frá því að lögin um fétagsþjónustu öðluðust gildi enda var það yfirlýst stefna við setningu 
lagannna. í framsöguræðu félagsmálaráðherra, á Alþingi, kom meðal annars fram: „Með 
hinni nýju sýn er hugsunarháttur fátæktar og framfærslu og sveitfesti tagður fyrir róða, 
hugsunarháttur sem hefur ríkt frá því að land byggðist'*.

Hins vegar hefur sýnt sig að við ramman reip er að draga því því enn eru fordómar ríkjandi 
gagnvart fólki sem þarf á (félags)þjónustu samfélagsins að halda. Arfur fátækra- og 
ómagaframfærstunnar lifir enn meðal þjóðarinnar. Sá arfur hefur verið samofinn 
félagsþjónustu samtímans bæði meðal þeirra sem setja lög og reglur, þeirra sem vinna eftir 
þeim og notenda félagsþjónustunnar. Það þarf lengri tíma en aldarfjórðung til að breyta 
aldagömtum viðhorfum og eins og aðrir fordómar eru þeir oft ómeðvitaðir og varðir með 
skýringum sem eiga upp á patlborðið hverju sinni.

Því verður að mæta alvarlega gegn því að hróflað verði við anda félagsþjónstulaganna 
með því að heimila skerðingar og skilyrða réttindi, eins og verið er að leggja til í því 
frumvarpi sem nú er tit umfjöllunar á Aiþingi. Með því að opna fyrir skityrðingu þjónustu 
(fjárhagsaðstoð) innan taganna, þótt breytingin virðist sakleysisleg við fyrstu sýn, er verið 
að rýra mjög gildi taganna, skaða viðhorf tit þjónustunnar og skerða mannréttindi sem eru 
varin í stjórnarskrá landsins.

Með þeim aðgerðum og vinnulagi sem ættunin er að tögteiða f frumvarpinu er í raun verið 
draga úr sjálfræði og rétti altra þeirra einstaklinga sem sækja um fjárhagsaðstoð þótt í 
frumvarpinu sé haldið fram að aðgerðunum sé „einungis“ beint að einstaktingi sem telst 
„ vinnufær að hluta eða futlu'*. Þessi heimild tit skityrðingar mun gegnsýra alla vinnu með 
þeim sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda með með kröfunni um sönnun þess að vera 
„verðugur þiggjandi". Þeir sem ekki láta segjast verða fyrir helmingsskerðingu meðal 
annars á grunnupphæð fjárhagsaðstoðar sem augtjóstega eykur á vanda þeirra og 
jaðarsetningu með ófyrirsjáanlegum afteiðingum bæði fyrir einstaklingana og samfétagið.

Hægt er að bera saman félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu sem segja má að séu tvær 
htiðar á sama peningi. Á íslandi er ekki dregið í efa að altir íbúar tandsins eigi 
skilyrðislausan rétt til heilbrigðisþjónustu. Þó er augljóst að mikinn hluta heilbrigðisvanda
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og sjúkdóma er hægt að rekja til lífernis okkar, svo kaUaðra lífsstílssjúkdóma. Engum 
kemur þó til hugar, hvorki stjórnvöldum né heilbrigðisstarfsfólki, að skilyrða eigi 
heilbrigðisþjónustu eða neita sjúklingi um lífsnauðsynlega lækningu eða líkn, hversu 
óviturlega sem einstaklingurinn hagar sér.

Huga ætti einnig að því hve sterkt samspil er á millli félagslegs- og heilsufarslegs vanda því 
þegar þrengt er að féíagstegum réttindum og möguleikum fólks á þeim vettvangi koma 
afleiðingar þess gjarnan fram í heilbrigðisvanda, sjúkdómsvæðingu og álagi á 
heilbrigðisþjónustuna. Mikíl hætta er á því að langtímaatvinnulausir einstaklingar sem 
tatdir eru vinnufærir að htuta eða fultu en gtíma samt sem áður við margþættan 
sátfélagstegan vanda muni vegna skityrðinga um að taka hvaða vinnu sem býðst smám 
saman hrekjast inn í sjúkdómshtutverk og þaðan á örorkubætur. Það léttir kannski á 
fjárhag sveitarfétagsins en er dýrkeypt fyrir einstaktinginn og samfélagið í heitd.

Almennt um báðar greinar frumvarpsins

Framkomnar tillögur í frumvarpi tit breytinga á tögum um félagsþjónustu eru tvær og snúa 
báðar að ákvæðum VI. kafta um fjárhagsaðstoð, sú fyrri um aðkomu ráðherra að reglum 
sveitarfélaganna um framkvæmd fjárhagsaðstoðar og hin um heimitdarákvæði til handa 
sveitarfélogum um skilyrði um „virka atvinnuleit" til þess að eiga rétt til 
„grunnfjárhagsaðstoðar".

Því er ekki að teyna að fjárhagsaðstoð sveitarfélaga hefur löngum verið bitbein bæði 
atmennings og stjórnvalda og einkum hafa sveitarstjórnir haft horn í síðu þessa 
þjónustuþáttar. Oft hafa komið fram efasemdir um réttmæti aðstoðarjnnar og tortryggni í 
garð þeirra sem á henni þurfa að halda. Viðhorfin til fjárhagsaðstoðar var ein hetsta 
hindrun nýrrar tagasetningar um félagsþjónustu eftir miðja 20. ötd og við setningu taga um 
félagsþjónustu nr. 41/1991 náðist ekki samkomulag um að kveða á um lágmark til 
fjárhagsaðstoðar t.d. að miða við bætur almannatrygginga eða lágmarkslaun eins og stefnt 
hafði verið að. Niðurstaðan var hins vegar sú að leggja skyldur á ötl sveitarfélög um að 
setja sér reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar meðal annars „tit þess að tryggja að 
réttur íbúa sé tjós og þeim sé ekki mismunað“. Auk þess náðist samkomulag um að „ötl 
þjónusta verði réttur fótks, jafnt fjárhagsaðstoð sem önnur þjónusta, miðað við mat á 
aðstæðum þeirra og reglur sem sveitarfélög setja sér innan ramma taganna“ eins og segir í 
ræðu félagsmálaráðherra þegar mætt var fyrír frumvarpinu.

Þær breytingatiUögur sem nú tiggja fyrir og eru til umfjötlunar í vetferðarnefnd Atþingis 
endurspegla þá togstreitu sem er um lögmæti fjárhagsaðstoðarinnar og neikvæðum 
viðhorfum tit notenda hennar.

Um 1. grein

Greinin sem er viðbót við 21. grein laganna um skytdur sveitarfélaga til að setja reglur um 
framkvæmd fjárhagsaðstoðar, kveður á um að ráðherra gefi ártega út leiðbeinandi reglur 
til sveitarstjórna, í samráði við Samband íslenskra sveitarfétaga, um framkvæmd 
fjárhagsaðstoðar auk viðmiðunarupphæða fyrir fjárhagsaðstoð.

Ekki verður séð að bráð nauðsyn sé á tagabreytingu tit þess að ná þessu annars ágæta 
markmiði í höfn. Ráðherra og Sambandi íslenskra sveitarfélaga er í lófa tagið að gera 
samkomutag um þetta efni ef það er vilji beggja sem má álykta af greinargerð með 
frumvarpinu. Það væri hins vegar rétt að huga að þessari breytingu við heitdarendurskoðun 
á lögunum sem nú stendur yfir.
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Við fyrstu sýn kann þessi Lýsing á vinnulagi að bera með sér faglegt yfirbragð og hljóma eins 
og sjálfsögð regla en þegar nánar er rýnt er margt við hana að athuga.

í fyrsta lagi er þessi ítarlega lýsing algjörlega úr takti við aðrar greinar í Lögunum og LÖgin 
sjálf sem eru rammalöggjöf sem setur rammann utan um markmið, þjónustu og 
málsmeðferðareglur en Lýsir því ekki ítarlega hvernig ná eigi markmiðunum. Yfirlýsingar um 
féLagslega ráðgjöf og samráð við notendur eru óþarfar í sérstakri lagasetningu þar sem þær 
eru nú þegar allt umlykjandi í Lögunum og kannski megininnhald þeirra. Þá sátt er hins 
vegar verið að rjúfa með því að setja skilyrði inn í Lögin og með því gera fagfóLki ógerlegt 
að vinna í anda notendasamráðs og veita félagslega ráðgjöf á valdeflandi hátt. 
AðaLinnihaLd greinarinnar er vaLdboð en ekki valdefLing sem er f andstöðu við aLLar nútíma 
kenningar f féLagsvísindum og rannsóknir á því hvað gagnast í vinnu með fólki og 
sérstaklega fóLki f erfiðum aðstæðum.

Félagsþjónusta sveitarfélaga hefur nú á 21. öLdinni á að skipa fjölda öflugs fagfólks, einkum 
félagsráðgjöfum, öfugt við það sem almennt var fyrir aldarfjórðungi þegar Lögin um 
félagsþjónustu tóku gildi. Það gefur tækifæri tiL að hæft fagfólk vinni með notendum að 
einstakLingbundnum áætlunum þar sem ábyrgð einstaklingsins á eigin Lífi verður í forgrunni 
en án þess að hótun um viðurlög sé meginstefið í starfinu. Verði fyrirLiggjandi frumvarp að 
logum er Ljóst að vinna fagfólks verður að miklu leyti mótuð af eftirliti og viðurlögum sem 
verður f besta falli dýrt og gagnslítið en að öLLum Líkindum íþyngjandi og skaðlegt einkum 
fyrir notendur en einnig allt starfsumhverfið. Með þessu frumvarpi er verið að færa 
hugmyndfræði félagsþjónustunnar aftur í tíma fátækraframfærslunnar þótt innihaldinu sé 
pakkað inn í umbúðir og orðræðu nútímans um „virkni" . Nú er talað er um „virka 
atvinnuleit“ þegar forfeður okkar tÖLuðu um ómaga og atvinnubótavinnu.

Lokaorð

Fyrirliggjandi frumvarp er unnið í samvinnu við Samband fslenskra sveitarfélaga og fram 
kemur í athugasemdum þess að það hafi verið að frumkvæði Sambandsins að láta skoða 
hvort sveitarfétögum sé heimilt að setja skityrði um virkni fyrir veitingu fjárhagsaðstoðar. 
Krafa sveitarfélaganna um möguteika á að skilyrða fjárhagsaðstoð er ekki ný af nálinni en 
fékk byr undir báða vængi í kjötfar kreppunnar 2008, ekki síst þegar stjórnvÖLd styttu 
atvinnuleysistryggingatímabilið tiL að spara ríkinu útgjöld. SveitarfétÖgin toldu, að hluta til 
með réttu, að ríkið væri að færa vandann yfir á sveitarfélögin. TöLur sýna þó svo ekki 
verður um villst að einungis htuti þess fólks sem missir atvinnuleysisbótaréttinn fær í 
kjötfarið fjárhagsaðstoð sveitarfélaga meðal annars vegna þess að atlar tekjur 
fjölskyldunnar þar á meðal tekjur maka telja til frádráttar. Einnig er hægt að skoða tölur 
Langt aftur í tímann um samhengi atvinnuleysis og fjárhagsaðstoðar sem minnkar alltaf í 
takt við minnkandi atvinnuleysi þótt breytingin komi aðeins síðar. Nú er kreppan á 
undanhatdi og atvinnuleysi nálgast það sama og fyrir hrun. Þess vegna er ekki ástæða til að 
hrapa að Lagasetningu um skilyrðingar sem koma eiga f veg fyrir langtímaatvinnuleysi. 
ReynsLan sýnir þó, að í kjölfar kreppu og atvinnuleysis sitja alítaf þeir verst settu eftir 
þegar atvinnuLífið kemst á réttan kjöl. Til þess að teysa vanda þessa hóps þarf annað og 
áhrifameira en að skilyrða fjárhagsaðstoðina. Það þarf nýbreytni, hugmyndaauðgi og 
margbreytileika. Mörg sveitarféLÖg hafa að undanförnu komið sér upp gagnlegri reynslu við 
að setja á laggirnar margvísteg úrræði fyrir litla hópa en sem hafa skilað miklu í lífsgæðum 
og virkni einstaklinganna en einnig í fjármunum fyrir samfélagið í heild. Þessa reynslu væri 
nær að nýta og efta í anda notendasamráðs og vatdeftingar. Þess má geta að ýmsar leiðir 
hafa verið sannreyndar í akademískum verkefnum og ritgerðum.
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Auk þeirra raka sem fram hafa verið færðar í þessari umsögn gegn setningu þessara laga er 
rétt að benda á að ekkert kallar á að breyta þurfí lögum um félagsþjónustu nú á sama tíma 
og nefnd skipuð af félags- og húsnæðismáíaráðherra er f miðjum kiíðum að vinnu við 
heildarendurskoðun laganna f samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Rök um að 
fjárhagur sveitarfélaga batni við lagabreytinguna geta ekki verið haldbær þegar sá 
sparnaður myndi leiða af sér skaða fyrir verst settu einstaklingana og fjölskyldurnar í 
samfélaginu og enn fremur féiagsþjónustuna í heild sinni eins og reynt hefur verið að færa 
rök fyrir í þessari umsögn.

Niðurstaða

Á grundvelli reynslu minnar í starfi með starfsfólki og notendum félagsþjónustunnar í 
áratugi og menntunar og þekkingar á sviði félagsráðgjafar og stjórnunar á margvísiegum 
vettvangi leyfi ég mér að mæla gegn því að þetta frumvarp verði að lögum.
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