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Efni: Umsögn Félagsráðgjafafélags íslands vegna frumvarps til laga um 
breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, þingskjal 27, 27. 
mál.

Félagsráðgjafafélag íslands (FI) þakkar tækifærið til að gera umsögn um ffumvarp til 
laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og fagnar félagið því að 
lögin séu tekin til endurskoðunar. FÍ hefur beðið þessa lagafrumvarps með mikilli 
eftirvæntingu en félagið hefur á undanfömum 10 ámm átt samtöl við 
félagsmálaráðherra og/eða heilbrigðisráðherra á hverjum tíma til þess að ræða um 
mikilvægi þess að lögvemda störf félagsráðgjafa í lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga til þess að tryggja gæði þjónustunnar. Það em ýmis jákvæð atriði í 
fyrirliggjandi ffumvarpsdrögum en FÍ saknar þess að sjá ekki meiri áherslu á hvaða 
sýn og stefhu marka eigi í félagsþjónustu sveitarfélaga, nú rúmum 25 ámm eftir að 
rammalöggjöfin var upphaflega sett.

Félagsráðgjafar veiti félagsráógjöf -  hæfi starfsmanna
Félagsráðgjafafélag íslands fagnar breytingum á 18. grein laganna um félagslega 
ráðgjöf þar sem nú er skýrt kveðið á um að sveitarfélög skuli hafa félagsráðgjafa til að 
sinna þeim verkefnum sem lögin ná til en félagsráðgjafi er lögvemdað starfsheiti og 
má enginn kalla sig félagsráðgjafa nema sá sem hefur til þess starfsleyfi ffá 
Landlæknisembættinu og hefur lokið MA námi til starfsréttinda.

Félagið hefur lagt áherslu á að störf félagsráðgjafa verði lögvemduð í áratugi til að 
tryggja faglega þjónustu í sveitarfélögunum, einkum í félagsþjónustu og bamavemd. 
Menntun félagsráðgjafa undirbýr þá sérstaklega til að sinna störfum á þessum 
vettvangi og em félagsráðgjafar eina fagstéttin sem hefúr félagsmálalöggjöf og 
meðferð bamavemdarmála sem skyldufög í námi sínu auk þess sem þeir fá bæði 
ffæðilega þekkingu og klíníska þjálfun í vinnuaðferðum félagsráðgjafa, sækja 
námskeið um viðtalstækni, vinnu með bömum og unglingum, hópavinnu, 
samfélagsvinnu, fjölskylduvinnu og meðferð.

Stuðningsþjónusta og samspil við frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með 
miklar stuðningsþarfir
Félagsráðgjafafélag íslands fagnar breytingum á VII. Kafla laga um félagþjónustu 
sveitarfélaga sem nú ber fyrirsögnina stuðningsþjónusta. Það er mikið ffamfaraskref 
að skerpa eigi á því hverjir eigi rétt á stuðningsþjónustu og hvemig þjónustu er um að 
ræða. Einnig er fagnaðarefni að skilgreint sé í lögum að gera megi notendasamninga 
um þjónustuform og fyrirkomulag stuðnings. FÍ veltir því upp hvort sveitarfélögin
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hafí nægan mannafla með þekkingu á stuðningsþjónustu til þess að sinna breyttum 
áherslum sem felast í lagaffumvarpi þessu.

Heildarstefnumörkun og hugmyndafrœði
Félagsráðgjafafélag íslands telur að ffumvarpsdrögin um félagsþjónustu sveitafélaga 
beri þess merki að gera eigi lagfæringar á einstaka greinum og köflum sem þarf að 
taka upp vegna breytinga á lögum um þjónustu við fatlað fólk og samfélagsþróunar án 
þess að hugað hafi verið að því hvaða sýn og stefnu lögum um félagsþjónustu er ætlað 
að marka til ffamtíðar. Er brýnt að mati FÍ að marka stefnu og sýn á skyldur 
sveitarfélaga til að veita félagsþjónustu til margvíslegra hópa notenda sem og að 
skilgreina skyldur sveitarfélaga þegar kemur að uppbyggingu sértækra úrræða fyrir 
ákveðna notendahópa, s.s. heimilislausa, áfengis- og vímuefnaneytendur, fólk með 
geðheilbrigðisvanda sem fellur ekki undir lög um þjónustu við fatlað fólk og aðra þá 
hópa sem þurfa á félagslegri þjónustu að halda. Þá þarf að huga að samspili laganna 
við önnur lög, s.s. við lög um málefni aldraða og innflytjendalöggjöf en málefni 
innflytjenda eru ört vaxandi málaflokkur í félagsþjónustu sveitarfélaga. Það hefur 
verið til umræðu að samþætta lög um félagsþjónustu og lög um málefni fatlaðs fólks 
og saknar Félagsráðgjafafélag Islands þess að skrefið var ekki stigið til fulls í þessari 
endurskoðunarvinnu.

Skilyrðing fjárhagsaðstoðar hefur verið til umræðu í nokkum tíma og hafa verið lögð 
fram ffumvörp á Alþingi þess efnis. Skortir hér heildarendurskoðun og 
hugmyndafræðilega sýn í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga. Jákvæðar breytingar 
má þó sjá í 1. grein laganna þar sem áhersla er lögð á valdeflingu, einstaklingsbundnar 
þarfir og aðstæður. FÍ hefur lagt áherslu á í umsögnum sínum að orðalag laga um 
félagsþjónustu byggi í hvívetna á valdeflingu, virkni og hvatningu, rétti allra til að fá 
aðstoð til virkni og stuðning félagsráðgjafa og/eða annarra sérfræðinga eftir þörfum.
FI fagnar því sérstaklega viðbót við 1. grein laganna þar sem lögð er áhersla á að 
skapa skilyrði til þess að hver og einn getið tekið virkan þátt í samfélaginu á eigin 
forsendum og þjónustan skuli miðast við einstaklingsbundnar þarfir og aðstæður. 
Félagið hefði þó viljað sjá þessa áherslu tekna lengra í frumvarpsdrögunum. FÍ hefiir 
lagt til að gerðar verði virkniáætlanir fyrir alla þá sem sækja um fjárhagsaðstoð og það 
væri ekki úr vegi að innleiða slíkar virkniáætlanir í allri félagsþjónustu sveitarfélaga 
sé það yfirlýst stefna að leggja áherslu á virkni og valdeflingu einstaklingsins í 
félagsþjónustu sveitarfélaga. FI leggur til að frumvarpsdrögin verði endurskoðuð með 
tilliti til heildrænnar stefhumörkunar í félagsþjónustu sveitarfélaga.

Félagsráðgjafafélag Islands er reiðubúið að fylgja þessari umsögn eftir.
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