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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 458. mál á 144. lögg'afarþingi
Félagsþjónusta sveitarfélaga (skilyrði fjárhagsaðstoðar)

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991

Frumvarp það sem hér er til umsagnar lýtur að fjárhagstaðstoð sveitarfélaga. Með því er lagt til að 
annars vegar verði ráðherra falið að gefa út leiðbeinandi reglur þar sem meðal annars sé kveðið á 
um viðmiðunarfjárhæðir fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga, og hins vegar að heimila sveitarfélögum 
að setja þeim sem þurfa á slíkri aðstoð að halda, skilyrði um virkni á vinnumarkaði.

Hagsmunasamtök heimilanna eru frekar hlynnt fyrri hluta frumvarpsins þess efnis að ráðherra geti 
sett viðmið um fjárhæðir þeirrar fjárhagstoðar sem íbúar þeirra eigi rétt á. Nauðsynlegt er að um 
þetta liggi fyrir skýrar reglur, en fram til þessa hafa fjárhæðir og önnur atriði varðandi fjárhagstoð 
verið afar mismundandi í einstökum sveitarfélögum. Helst má gagnrýna tillöguna fyrir að ganga 
ekki nógu langt, en samkvæmt henni yrði aðeins um leiðbeinandi viðmið að ræða sem sveitarfélög 
yrðu ekki bundin af. Engin trygging er fyrir því að eftir slíkum leiðbeiningum verði farið, og leggja 
samtökin því til að þessum lið frumvarpsins verði breytt í þá veru að ráðherra verði falið að setja 
bindandi reglugerð um lágmarksfjárhæðir fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga.

Aftur á móti eru samtökin alfarið andvíg seinni hluta frumvarpsins, þess efnis að sveitarfélögum 
verði heimilað að setja skilyrði um atvinnuþátttöku fyrir fjárhagsaðstoð. Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. 
stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands skal öllum sem þess þurfa tryggður í lögum réttur til aðstoðar, 
meðal annars vegna atvinnuleysis. Ekki er gerður neinn áskilnaður í ákvæðinu um að heimilt sé 
með lögum, að setja borgurum landsins íþyngjandi skilyrði fyrir því að fá að njóta þessara réttinda. 
Þannig brýtur sú tillaga sem felst í 2. gr. frumvarpsins beinlínis í bága við stjórnarskránna!

Rétt er að benda á að á síðasta (144.) þingi var lögð fram tillaga til þingsályktunar um útreikning 
nýrra neysluviðmiða fyrir íslensk heimili. Nauðsynlega þarf að taka mið af slíkum viðmiðum þegar 
kemur að því að ákvarða viðmið um stjórnarskrárvarðan rétt einstaklinga til að njóta fjárhagstoðar 
af hálfu sveitarfélaga, rétt eins og annarra opinberra aðila sem hafa slíkt hlutverk með höndum. 
Jafnframt liggur fyrir yfirstandi þingi tillaga til þingsályktunar um skilyrðislausa grunnframfærslu, 
sem hefur einnig verið kölluð "borgaralaun". Samtökin hafa lýst yfir stuðningi við þá tillögu enda 
felur hún ekki í sér nein íþyngjandi skilyrði á borð við það frumvarp sem hér er til umsagnar, og 
vísast nánar um það til umsagna samtakanna við þessi tilteknu þingmál.
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Eins og kemur fram í umsögnum Hagsmunasamtaka heimilanna um framangreind þingmál leggja 
samtökin áherslu á að öllum borgurum landsins verði tryggður réttur til skilyrðislausrar 
grunnframfærslu. Með því er átt við að engin sérstök skilyrði eigi að vera fyrir rétti til þess að njóta 
slíkrar grunnframfærslu, hvorki þátttaka á atvinnumarkaði eða önnur skilyrði. Afstaða samtakanna 
er skýr í þessum efnum, það er af nógu að taka á Íslandi fyrir alla til að bíta og brenna og því engin 
sérstök ástæða til að setja íþyngjandi skilyrði fyrir því að almennir borgarar fái notið þeirra réttinda 
sem kveðið er á um að þeir skuli njóta samkvæmt stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

Með hliðsjón af framangreindum athugasemdum gera Hagsmunasamtök heimilanna þá tillögu að 
1. gr. frumvarpsins verði breytt þannig að opinber framfærsluviðmið verði bindandi lágmark fyrir 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, og jafnframt að 2. gr. frumvarpsins verði felld brott. Samtökin geta 
ekki stutt frumvarpið án slíkra breytinga, og leggjast þar af leiðandi gegn því í óbreyttri mynd.

- o -

Virðingarfyllst, 

f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna

Vilhjálmur Bjarnason, form adur@ heimilin.is Pálmey Gísladóttir, varaformadur@ heimilin.is

Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@ heimilin.is
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