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MINNISBLAÐ

Viðtakandi: Allshetjar- og menntamálanefnd Aiþingis
Sendandi: Félags- og vinnumarkaðsráðuneytið
Dagsetning: 5. desember 2022
Efni: 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, og reglur um

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, í sérstökum tilvikum, við erlenda ríkisborgara og 
endurgreiðslur fárhagsaðstoðar úr ríkissjóði, nr. 520/2021.

Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu barst erindi frá nefndarsviði Alþingis, dags. 1. desember 2022, þar sem 
allsherjar- og menntamálanefnd óskar eftir upplýsingum um framkvæmd 15. gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga, nr. 40/1991, og reglna um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, í sérstökum tilvikum, við erlenda 
ríkisborgara og endurgreiðslur fjárhagsaðstoðar úr ríkissjóði, nr. 520/2021, vegna umfjöllunar um 382. mál, 
útlendingar (alþjóðleg vernd).

Í erindinu er sérstaklega óskað eftir upplýsingum um þjónustu við útlendinga í neyð, m.a. hve margir einstaklingar 
hafi notið aðstoðar sem útlendingar í neyð á grundvelli framangreindra reglna síðustu tvö ár og hvert sé 
upprunaríki þeirra einstaklinga. Jafnframt er óskað eftir upplýsingum um hve háar endurgreiðslur ríkissjóðs til 
sveitarfélaga vegna veittrar aðstoðar hafa verið síðustu tvö ár, fjárhæð endurgreiðslna sem sveitarfélög hafa óskað 
eftir síðustu tvö ár og hvort ráðuneytið hafi synjað sveitarfélagi um endurgreiðslu vegna veittrar aðstoðar síðustu 
tvö ár. Þá er óskað eftir upplýsingum um hver fjárheimild til þessara endurgreiðslna hefur verið síðustu tvö ár og 
hvort farið hafi verið fram úr þeirri heimild.

Upplýsingar um þjónustu við útlendinga í neyð.

Ákvæði um fjárhagsaðstoð til erlendra ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili hér á landi hefur verið í 15. gr. laga 
um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, frá setningu þeirra en ákvæðinu var breytt nokkuð með 4. gr. laga 
nr. 34/1997 og hljóðar nú svo:

Erlendum ríkisborgurum sem ekki eiga lögheimili í landinu skal í sérstökum tilvikum veitt 
fjárhagsaðstoð hér á landi. Aðstoð skal veitt af dvalarsveitaifélagi að höfðu samráði við ráðuneytið, 
enda hafi áður verið leitað eftir aðstoð frá heimalandi. Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur 
um aðstoð samkvæmt ákvæði þessu.
Ríkissjóður skal endurgreiða sveitarfélagi veitta aðstoð vegna erlendra ríkisborgara í eftirfarandi 
tilvikum:

a. Aðstoð við erlenda ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili í landinu, sbr. 1. mgr.
b. Aðstoð við erlenda ríkisborgara skv. 12.-13. gr. laganna sem átt hafa lögheimili í landinu 
skemur en tvö ár.

Ákvæði 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga miðar að því almenna marki sem lá til grundvallar við 
setningu laga um félagsþjónustu sveitarfélaga þess efnis að ákvæði laganna myndi rammalöggjöf á þessu sviði í 
því skyni að tryggja sveitarfélögum ákveðið svigrúm til að meta sjálf, miðað við aðstæður á hverjum stað, hvers 
konar þjónustu þau vilji veita. Er það sjónarmið enn fremur í samræmi við þá tilætlan stjórnarskrárinnar að 
sveitarfélögin eigi sjálfsákvörðunarrétt um þau málefni sem þeim eru fengin með lögum, sbr. 1. mgr. 78. gr. 
stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944. Með vísan til framangreinds hefur sveitarfélögunum verið falið það vald að meta 
sjálf, miðað við aðstæður á hverjum stað, hvaða þjónusta/aðstoð er veitt. Ríkissjóður endurgreiðir svo 
sveitarfélaginu fyrir veitta aðstoð.

Í 1. mgr. 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er að finna sérreglu þar sem kveðið er á um fjárhagsaðstoð 
í sérstökum tilvikum við erlenda ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili í landinu. Í athugasemdum við 4. gr. 
frumvarps þess er varð að gildandi 15. gr. laganna, sbr. lög nr. 37/1994, segir að „ákvæðið snýst um 
undantekningartilvik, um aðstoð við erlenda ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili í landinu eins og áður kom 
fram. Rétt þykir að tiltaka sérstaklega að aðstoð þeim til handa sé einungis veitt í sérstökum tilfellum, ákvæðið 
feli með öðrum orðum í sér þrönga sérreglu sem túlka ber þröngt. Hér er fyrst og fremst um að ræða aðstoð til 
heimferðar. Einnig getur í undantekningartilvikum verið um að ræða fjárhagsaðstoð vegna brýnna þarfa í 
skamman tíma. Í ákvæðinu felst að aðstoð er veitt í dvalarsveitarfélagi að höfðu samráði við félags- og 
vinnumarkaðsráðuneytið, enda hafi áður verið leitað eftir aðstoð frá heimalandi. “
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Skylda ríkissjóðs til endurgreiðslu skv. 2. mgr. 15. gr. vegna veittrar aðstoðar til erlendra ríkisborgara er annars 
vegar bundin við þá sem ekki eiga lögheimili í landinu, sbr. 1. mgr., og hins vegar aðstoð við erlenda ríkisborgara 
skv. 12. og 13. gr. laganna sem hafa átt lögheimili í landinu skemur en tvö ár. Eftirfarandi umíjöllun um 15. gr. 
laganna er skipt annars vegar upp í a-lið 2. mgr. 15. gr. (þeir sem ekki eiga lögheimili landinu) og hins vegar b- 
lið 2. mgr. 15. gr. laganna (þeir sem hafa átt lögheimili í landinu skemur en tvö ár).

A-liður 2. mgr. 15. gr.

Í a-lið 2. mgr. 15. gr. laganna er kveðið á um skyldu ríkissjóðs til að endurgreiða sveitarfélagi veitta aðstoð vegna 
erlendra ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili í landinu og í því samhengi vísað til 1. mgr. ákvæðisins. Þá er 
ráðherra heimilt að setja nánari reglur um aðstoð samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laganna. Árið 2021 voru reglur um 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, í sérstökum tilvikum, við erlenda ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili hér á landi 
og endurgreiðslur úr ríkissjóði vegna veittrar fjárhagsaðstoðar, nr. 520/2021, settar með stoð í 1. mgr. 15. gr. 
laganna. Endurgreiðslur skv. a-lið 2. mgr. 15. gr. laganna fara því eftir þeim reglum. Þar sem reglurnar sækja stoð 
í 1. mgr. 15. gr. laganna ná þær aðeins til fjárhagsaðstoðar við erlenda ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili í 
landinu en ekki þeirra sem eiga lögheimili hér á landi.

Í 2. gr. reglnanna er kveðið á um réttinn til aðstoðar. Þar segir að aðstoð samkvæmt reglunum er veitt erlendum 
ríkisborgurum utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) sem eiga ekki lögheimili í landinu. Þrátt fyrir framangreint 
er unnt að veita EES- eða EFTA-borgurum aðstoð í sérstökum tilvikum enda sé viðkomandi talinn óvinnufær 
vegna heilsufarsástæðna eða annarra sérstakra aðstæðna sem hann er í hér á landi. Sé EES-borgari vinnufær skal 
upplýsa hann um rétt hans til að starfa hér á landi. Aðstoð samkvæmt reglunum er þannig veitt í sérstökum 
tilvikum þegar fyrirsjáanlegt er að einstaklingur hafi ekki möguleika á að fara úr landi eða framfleyta sér hér á 
landi án aðstoðar íslenskra stjórnvalda. Dvalarsveitarfélag viðkomandi veitir aðstoð samkvæmt reglunum og 
endurgreiðir ríkissjóður sveitarfélaginu útlagðan kostnað.

Í 3. gr. reglnanna er tæmandi talning í sjö töluliðum á þeim atriðum sem geta verið grundvöllur veittrar aðstoðar 
til brottfarar frá Íslandi eða til dvalar í landinu. Sem dæmi um slíkan grundvöll er t.d. aðstoð á því tímabili frá því 
dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða alþjóðlegrar verndar hefur verið veitt þar til lögheimili hefur 
verið skráð og einstaklingur nýtur ekki lengur þjónustu á vegum Vinnumálastofnunar, sbr. 1. tölul., eða þegar 
veitt hefur verið dvalar- og atvinnuleyfi til bráðabirgða og viðkomandi getur ekki framfleytt sér án aðstoðar. 
Leggja skal áherslu á að þetta tímabil vari sem styst og einstaklingur sé í virkri atvinnuleit, sbr. 2. tölul. Í 4. tölul. 
segir að aðstoð til brottfarar frá Íslandi eða til dvalar á landinu sé veitt í sérstökum tilvikum, svo sem þegar beðið 
er eftir að ákvörðun stjórnvalda um að einstaklingur yfirgefi landið komi til framkvæmda. Þá segir í 6. tölul. að 
grundvöllur veittrar aðstoðar geti verið einstaklingur sem hefur verið synjað um dvalarleyfi á grundvelli 
mannúðarsjónarmiða eða alþjóðlegrar verndar og ákvörðun stjórnvalda um að hann skuli yfirgefa landið getur 
ekki komið til framkvæmda.

Þá koma fram í 5. og 6. gr. reglnanna sérstök skilyrði fyrir aðstoð til farar úr landi eða vegna dvalar. Skilyrði fyrir 
fjárhagsaðstoð fram að brottför úr landi og til fararinnar er að gengið hafi verið úr skugga um að einstaklingur 
geti hvorki framfleytt sér sjálfur né greitt fargjald. Jafnframt að hann fái ekki aðstoð til brottfarar frá 
ríkisfangslandi eða því landi þar sem hann er skráður með lögheimili, frá fjölskyldu, viðkomandi sendiráði hér á 
landi, öðru stjórnvaldi eða öðrum aðila á Íslandi. Sé för úr landi ekki möguleg er greitt fyrir dvöl á Íslandi enda 
séu aðstæður með þeim hætti að ekki sé annað fyrirsjáanlegt en að einstaklingur þurfi að dvelja á landinu um 
ákveðinn eða óákveðinn tíma. Jafnframt er skilyrði að fullkannað sé, innan lands sem utan, að einstaklingur geti 
ekki sjálfur framfleytt sér meðan á dvöl hans stendur hér á landi og ekki sé möguleiki á aðstoð frá ríkisfangslandi 
eða því landi þar sem hann er með skráð lögheimili, fjölskyldu, viðkomandi sendiráði hér á landi, öðru stjórnvaldi 
eða öðrum aðila á Íslandi.

Inntak þjónustunnar sem endurgreitt er fyrir á grundvelli a-liðar 2. mgr. 15. gr. laganna er annars vegar aðstoð til 
brottfarar úr landi og hins vegar vegna dvalar í landinu sé brottför ekki möguleg. Í 7. gr. reglna nr. 520/2021 
kemur nánar fram hvaða aðstoð er veitt og endurgreidd úr ríkissjóði. Með aðstoð til brottfarar úr landi er átt við 
fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt viðmiðum ráðuneytisins skv. 4. gr. reglnanna, greiðslu fyrir húsnæði 
fram að brottför og greiðslu ferðakostnaðar frá landinu. Með ferðakostnaði er átt við heildarkostnað, þar með talið 
flugfargjald, ferð að brottfararstað og eftir atvikum nauðsynlega vasapeninga fyrir tilfallandi kostnaði meðan á 
ferðinni stendur. Sé för úr landinu ekki möguleg felst í þjónustunni fjárhagsaðstoð vegna framfærslu og greiðslu 
fyrir húsnæði. Auk þess kemur þar fram að þjónusta túlka skuli notuð þegar þörf krefur. Kappkosta skal að halda 
ferða- og dvalarkostnaði samkvæmt ákvæðinu í lágmarki. Þá er kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu og lyfja 
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almennt ekki endurgreiddur en í undantekningartilvikum eru lyfseðilsskyld lyf endurgreidd enda sé um að ræða 
nauðsynlega aðstoð.

Það er á forræði hvers einstaklings að sækja um aðstoð hjá því sveitarfélagi þar sem hann dvelur en málsmeðferð 
fer eftir lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og stjórnsýslulögum, sbr. 8. gr. reglnanna. Þegar slík umsókn hefur 
verið lögð fram þarf að meta hvort þau sérstöku skilyrði aðstoðar samkvæmt ákvæðinu séu fyrir hendi. 
Félagsþjónusta viðkomandi sveitarfélags ákveður hvort aðstoð falli undir reglurnar og metur þörf á aðstoð. Áður 
en ákvörðun er tekin aflar félagsþjónustan upplýsinga um stöðu viðkomandi hjá Útlendingastofnun og/eða 
lögreglu, eftir því sem við á. Sé niðurstaðan sú að viðkomandi eigi rétt á aðstoð er inntak þjónustunnar annars 
vegar aðstoð til brottfarar úr landi og hins vegar aðstoð til dvalar í landinu sé brottför ekki möguleg, sbr. frekari 
umfjöllun hér á undan. Félagsþjónusta viðkomandi sveitarfélags sækir um heimild til endurgreiðslu úr ríkissjóði 
til Fjölmenningarseturs en almennt skal aðstoð ekki veitt fyrr en samþykki stofnunarinnar liggur fyrir. Stofnunin 
leggur þá mat á innsenda umsókn og veitir sveitarfélagi ráðgjöf og leiðbeiningar um vinnslu máls, eftir atvikum. 
Í umsókn skal meðal annars tilgreina tímabil sem gert er ráð fyrir að einstaklingur njóti aðstoðarinnar, þó að 
hámarki 3 mánuðir og einnig skal tilgreina hámarksfjárhæð aðstoðar vegna gistingar. Félagsþjónustu sveitarfélags 
ber þó, eigi sjaldnar en einu sinni í mánuði að meta hvort enn sé þörf fyrir aðstoð og hvort skilyrði fyrir aðstoðinni 
séu uppfyllt skv. 9. gr. reglnanna. Umsókn um endurgreiðslu er samþykkt séu skilyrði reglnanna uppfyllt.

B-liður 2. mgr. 15. gr.

Skylda ríkissjóðs til endurgreiðslu skv. b-lið 2. mgr. 15. gr. laganna takmarkast við erlenda ríkisborgara sem átt 
hafa lögheimili í landinu skemur en tvö ár. Eftir tveggja ára búsetu erlends ríkisborgara á Íslandi þykir eðlilegt að 
sama regla gildi um hann og aðra íbúa landsins. Þannig þurfa sveitarfélög að bera kostnað vegna veittrar aðstoðar 
við erlenda ríkisborgara að tveimur árum liðnum frá því að þeir skráðu lögheimili sitt hér á landi. Í greinargerð 
með ákvæðinu segir að við undirbúning frumvarpsins hafi komið til athugunar að fella niður endurgreiðslu 
ríkissjóðs vegna erlendra ríkisborgara sem átt hefðu lögheimili hér á landi skemur en tvö ár. Rökin voru þau að 
slík endurgreiðsla væri orðin úrelt, enda í takt við nútímafélagsþjónustu að sveitarfélög beri ábyrgð á 
félagsþjónustu gagnvart öllum sem þar eiga lögheimili. Aftur á móti hafi verið ljóst að slík niðurfelling á 
endurgreiðslum ríkissjóðs sem staðið höfðu um langt árabil sé samningsatriði milli ríkis og sveitarfélaga. Þeir 
samningar hafi ekki legið fyrir þegar ákvæðinu var breytt árið 1997 og því ekki talið tímabært að koma með tillögu 
um þetta efni í frumvarpinu.

Þá er í b-lið 2. mgr. 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga vísað til þess að ríkissjóður endurgreiðir 
sveitarfélögum vegna veittrar aðstoðar við erlenda ríkisborgara skv. 12. og 13. gr. laganna sem hafa átt lögheimili 
í landinu skemur en tvö ár. Í 12. gr. laganna segir að sveitarfélag skuli sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð 
samkvæmt lögunum og jafnframt tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Þá skuli aðstoðin og þjónustan vera 
til þess fallin að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur komist í þá aðstöðu að geta 
ekki ráðið fram úr málum sínum sjálf. Greinin fjallar því með almennum hætti um skyldu sveitarfélags til þess að 
veita íbúum þjónustu og aðstoð á vettvangi félagsþjónustunnar. Skyldur sveitarfélaga miðast þannig annars vegar 
við að veita þjónustu og aðstoð samkvæmt lögunum og hins vegar að tryggja að íbúar geti séð fyrir sér og 
fjölskyldum sínum. Lögð er áhersla á það að aðstoðin skuli annars vegar vera til þess að bæta úr vanda og hins 
vegar skal hún vera liður í almennum eða einstaklingsbundnum varnaðaraðgerðum. Með 13. gr. laganna er ætlunin 
að gæta samræmis við lög um lögheimili og aðsetur en samkvæmt greininni fylgir réttur til aðstoðar lögheimili. 
Árið 2014 gaf ráðuneytið út leiðbeinandi reglur fyrir sveitarfélög um móttökuþjónustu og aðstoð við félagslega 
þátttöku flóttafólks. Reglurnar snúa að framkvæmd þjónustu sem og stuðningi við flóttafólk.

Fjöldi einstaklinga sem hafa notið aðstoðar sem útlendingar í neyð síðustu tvö ár og upprunaríki.

Samkvæmt gögnum frá Fjölmenningarsetri hafa það sem af er árinu 2022 borist 282 umsóknir til stofnunarinnar 
vegna sérstakra tilvika, eða útlendinga í neyð, sbr. 3. gr. reglna nr. 520/2021. Að baki þeim fjölda umsókna eru 
88 einstaklingar frá 30 löndum. Þeir einstaklingar sem eru EES- eða EFTA-borgarar komu frá Spáni, Póllandi, 
Belgíu, Portúgal, Ítalíu, Grikklandi, Austurríki, Lettlandi, Litáen og Rúmeníu. Þeir einstaklingar sem eru borgarar 
utan EES eða EFTA ríkjanna koma frá Afganistan, Kólumbíu, Venesúela, Nígeríu, Sýrlandi, Palestínu, Sómalíu, 
Írak, Alsír, Fílabeinströndinni, Albaníu, Marokkó, Georgíu, Bandaríkjunum, Hvíta-Rússlandi, Úkraínu, Eþíópíu, 
El Salvador, Bretlandi, Kamerún, og Kanada.

Ekki er unnt að veita sambærilegt yfirlit fyrir árið 2021 þar sem Fjölmenningarsetur fékk ekki það hlutverk að 
yfirfara umsóknir um endurgreiðslur úr ríkissjóði samkvæmt 15. gr. laga umfélagsþjónustu sveitarfélaga og 

3



FRN22120003

reglum nr. 520/2021 fyrr en í maí 2021 þegar reglurnar voru samþykktar. Þó liggur fyrir að á árinu 2021 voru 52 
einstaklingar frá 17 löndum sem féllu undir reglurnar. Þeir einstaklingar sem eru EES- eða EFTA-borgarar komu 
frá Póllandi, Spáni, Rúmeníu, Lettlandi, og Litáen. Þeir einstaklingar sem eru borgarar utan EES eða EFTA 
ríkjanna koma frá Nígeríu, Sýrlandi, Albaníu, Rússlandi, Afganistan, Palestínu, Makedóníu, Íran, Írak, Ástralíu, 
Venesúela og Alsír.

Fjárhæðir endurgreiðslna ríkissjóðs til sveitarfélaga síðustu tvö ár vegna 15. gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga.

Í töflum 1 og 2 koma fram fjárhæðir endurgreiðslna ríkissjóðs til sveitarfélaga vegna veittrar aðstoðar síðustu tvö 
ár, 2020 og 2021, á grundvelli 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Ekki eru tiltæk gögn fyrir árið 2022 
þar sem uppgjör hefur ekki farið fram.

Tafla 1. Endurgreiðslur til sveitarfélaga árið 2020 á grundvelli a- og b-liðar 2. mgr. 15. gr. laganna.

Sveitarfélag Endurgreiðsla v. a-liðar 15. gr. Endurgreiðsla v. b-liðar 15. gr. Endurgreiðsla v. barnaverndarlaga
Akranes 0 253.000 0
Akureyrarbær 150.000 18.366.000 0
Blönduósbær 0 1.042.000 0
Garðabær 0 12.089.000 0
l lafnarfjarð arkaup staður 901.000 161.989.000 42.688.000
Hornafjörður 0 727.000 0
Húnaþing vestra 0 447.000 0
Kópavogsbær 0 51.113.000 435.000
Mosfellsbær 0 25.394.000 0
Ísafjarðarbær 145.000 0 0
Reykjanesbær 0 100.817.000 0
Reykjavíkurborg 798.432.000 344.731.000 5.953.000
Seltjarnarnesbær 0 2.731.000 0
Suðurnesjabær 15.817.000 0 0
Sveitarfélagið Vogar 640.000 0 0
Samtals 816.085.000 719.699.000 49.076.000
Heild samtals 1.584.860.000

Tafla 2. Endurgreiðslur til sveitarfélaga árið 2021 á grundvelli a- og b-liðar 2. mgr. 15. gr. laganna.

Sveitarfélag Endurgreiðsla v. a-liðar 15. gr. Endurgreiðsla v. b-liðar 15. gr. Endurgreiðsla v. barnaverndarlaga
Akureyrarbær 3.464.000 24.167.000 368.000
Blönduósbær 0 1.763.000 0
Fjölmenningars etur 3.695.000 0 0
Garðabær 0 19.835.000 0
Hafnarfarðarkaupstaður 7.875 130.815.000 21.189.000
Kópavogsbær 0 41.497.000 1.810.000
Mosfellsbær 0 16.451.000 181.000
Reykjanesbær 757.109 92.605.000 3.224.000
Reykjavikurborg 938.482.000 23.788.000 41.555.000
Seltjarnarnesbær 0 5.157.000 0
Suðurnesjabær 0 666.000 5.623.000
Sveitarfélagið Árborg 2.322.000 8.589.000 3.960.000
Vestmannaeyjar 0 365.000 0
Samtals 948.727.984 365.698.000 77.910.000
Heild samtals 1.392.335.984
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Samþykki um endurgreiðslu úr ríkissjóði.

Samkvæmt 11. gr. reglna nr. 520/2021 þarf félagsþjónusta viðkomandi sveitarfélags að sækja um heimild til 
endurgreiðslu úr ríkissjóði til Fjölmenningarseturs. Ráðuneytið hefur ekki gögn um hver er fjárhæð endurgreiðslna 
sem sveitarfélög hafa óskað eftir síðustu tvö ár, aðeins fjárhæðina sem ríkissjóður hefur endurgreitt hverju 
sveitarfélagi á ársgrundvelli. Samkvæmt gögnum frá Fjölmenningarsetri þá hafa sveitarfélög fengið synjun á 
innsendri umsókn um endurgreiðslu úr ríkissjóði í þeim tilfellum þegar sá einstaklingur sem sótt er um fyrir fellur 
ekki undir einhvern af töluliðum 3. gr. reglnanna varðandi sérstök tilvik. Það sem af er árinu 2022 hafa átta slík 
tilvik verið skráð hjá Fjölmenningarsetri. Þá hefur Fjölmenningarsetur synjað umsóknum að hluta þegar þjónusta 
sem sótt er um endurgreiðslu fyrir fellur ekki undir skilgreiningu skv. 7. gr. reglnanna. Fjölmenningarsetur hefur 
einnig gert athugasemdir við tímalengd veittrar aðstoðar sveitarfélaga og bent á skilgreiningu í 11. gr. reglnanna 
hvað það varðar og óskað eftir því að sveitarfélög miði beiðni um endurgreiðslu við þann tímaramma sem settur 
er þar fram.

Fjárheimild endurgreiðslna vegna 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga síðustu tvö ár.

Eftirfarandi tafla sýnir raungjöld og fjárheimildir ráðuneytisins vegna 15. gr. laganna frá árinu 2020 til 2022:

Rauugjöld og íjárheimild 15.gr. laga uui félagsþjónustu sveitarfélaga
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Tafla 3. Raungjöld og fjárheimildir frá árinu 2020 til 2022 vegna 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.

Á árinu 2020 var fjárheimild 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga samkvæmt fjárlögum 332 m.kr. en 
raungjöld þess árs námu 1.585 m.kr. Á árinu 2021 var fjárheimild ákvæðisins samkvæmt fjárlögum 336 m.kr. en 
raungjöld þess árs námu 1.392 m.kr. Þá er fjárheimildin 281 m.kr. samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2022 en við 
skiptingu stjórnarráðsins fór 60 m.kr. fjárheimild yfir til mennta- og barnamálaráðuneytisins vegna endurgreiðslna 
vegna barnaverndarlaga. Uppgjör vegna 2022 hefur enn ekki farið fram og er því ekki vitað hver raungjöldin verða 
á þessu ári. Fjárheimild 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er á fjárlagalið sem er tilfærsluliður og fellur 
niður í árslok í lokafjárlögum.


