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ÚTDRÁTTUR 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif efnahagsþrenginga á félagsþjónustu 

tveggja sveitarfélaga, Árborgar og Reykjanesbæjar. Spurt var hvaða áskoranir hafi 

mætt sveitarfélögunum og hvernig félagsþjónustan hafi tekist á við þær. Þá var 

spurt hvort þjónusta sveitarfélaganna við barnafjölskyldur hefði breyst í kjölfar 

efnahagshrunsins. Við rannsóknina var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum, 

stefnugreiningu og fjölskyldulíkönum sem unnin voru til að kanna með hvaða hætti 

þjónustan hefði breyst við barnafjölskyldur. Auk útgefinna gagna og gagna frá 

sveitarfélögunum um starfsemi og þjónustu voru tekin viðtöl við starfsmenn 

félagsþjónustu Árborgar og Reykjanesbæjar.  

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að helstu áskoranir sem sveitarfélögin 

hafa mætt í kjölfar efnahagshrunsins eru aukin útgjöld vegna félagsþjónustu í 

kjölfar mikillar aukningar í hópi þeirra viðtakenda sem þurfa á framfærsluaðstoð 

sveitarfélagsins að halda. Þá sýndu niðurstöður einnig að þörfin fyrir margþætta 

félagsþjónustu hefur aukist og að barnaverndarmál eru þyngri en áður. Talsverðar 

hækkanir hafa orðið á þjónustu við barnafjölskyldur og hagræðingaraðgerðir 

snerta hag þeirra með ýmsu móti. Bæði sveitarfélögin hafa kappkostað að styðja 

barnafjölskyldur í kjölfar hrunsins og ýmis úrræði hafa verið þróuð í því skyni. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að starfsmenn upplifa mikið álag í starfi.  

 

Lykilorð: Sveitarfélög, barnafjölskyldur, félagsþjónusta, efnahagskreppa, 

fjölskyldustefna, félagsráðgjöf. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to examine the challenges that two municipalities, 

Árborg and Reykjanesbær faced during the aftermath of the economic crisis. The 

study asks how the municipalities have met the challenges and how social services 

to families with children have changed following the crisis. Qualitative methods 

were applied, policy analysis and family models in order to estimate how the 

services had changed. The study uses various data, both published and primary 

data about the services as well as qualitative interviews that were conducted 

among the staff in the social services in both municipalities.  

Main findings showed that the social expenditure has increased due to the 

increase in numbers of recipients that receive social assistance. The results also 

show increased need for various services and that child protection cases are more 

complicated than before. There have been considerable increase in the fees for 

services and austerity measures have influenced the well being of families with 

children. Both municipalities have prioritized to protect families with children and 

developed various measures in order to meet their needs. Furthermore the 

research also showed that the increased demand for services has increased the 

pressure on social services staff.  

 

Keywords: Municipalities, families with children, social services, economic crisis, 

family policy, social work. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS lokaverkefni til MA gráðu í félagsráðgjöf til 

starfsréttinda. Leiðbeinandi minn var Guðný Björk Eydal, prófessor í félagsráðgjöf 

við Háskóla Íslands. Henni færi ég mínar bestu þakkir fyrir faglega leiðsögn og 

gagnlegar ábendingar.  

Hjördísi Árnadóttur framkvæmdastjóra og Heru Ósk Einarsdóttur, 

forstöðumanni stoðdeildar hjá Fjölskyldu- og félagssviði Reykjanesbæjar, þakka ég 

einnig fyrir aðstoð og góðar móttökur vegna gagnaöflunar.  

Guðlaugu Jónu Hilmarsdóttur og starfsfólki félagsþjónustu Árborgar þakka ég 

fyrir yndislegar móttökur, aðstoð við gagnaöflun og liðlegheit á meðan á dvöl minni 

stóð hjá þeim. 

Jóhann G. Frímann íslenskufræðingur sá um yfirlestur á ritgerðinni. Honum 

færi ég mínar bestu þakkir fyrir fagleg vinnubrögð og góða þjónustu í alla staði.  

Að lokum þakka ég fjölskyldu og vinum, nær og fjær, fyrir alla þá hvatningu 

sem mér var sýnd. Sérstaklega þakka ég sambýlismanni mínum og þremur sonum 

fyrir umburðarlyndi, hvatningu og þann stuðning sem þeir sýndu mér á meðan á 

skrifum stóð. 
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Inngangur 

Starfsemi sveitarfélaga er mikilvæg þar sem þau veita íbúum sínum ýmiss konar 

þjónustu sem snertir daglegt líf þeirra. Hlutdeild sveitarfélaga í opinberri 

velferðarþjónustu hefur aukist jafnt og þétt, enda hafa stór verkefni verið færð til 

sveitarfélaga frá ríkisvaldinu á undanförnum árum (Þingskjal 570, 2005-2006).  

Efnahagskreppan sem skall á íslenskt samfélag haustið 2008 hefur haft 

víðtæk áhrif á sveitarfélög og ekki síst fjárhag þeirra. Mörg sveitarfélaganna hafa 

þurft að mæta erfiðum áskorunum við að skapa sér fjárhagslegt svigrúm til að 

takast á við núverandi ástand og þau verkefni sem fylgja í kjölfar breyttra 

aðstæðna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011-a). Á sama tíma hefur skapast 

aukin þörf hjá einstaklingum og fjölskyldum fyrir þjónustuna (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012).  

Rannsókn þessi ber heitið Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á 

tímum efnahagsþrenginga og er hluti af langtímarannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal 

prófessors og Hervarar Ölmu Árnadóttur, lektors við Félagsráðgjafadeild Háskóla 

Íslands. Markmið rannsóknar þeirra, Fjölskyldustefna á tímum efnahagsþrenginga 

2008-2013 (Family policy in the times of crisis: The case of Iceland), er að rannsaka 

breytingar á fjölskyldustefnu yfir fimm ára tímabil, bæði hjá ríki og í mismunandi 

sveitarfélögum, með áherslu á barnafjölskyldur.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif efnahagskreppunnar á 

félagsþjónustu tveggja sveitarfélaga, Árborgar og Reykjanesbæjar. 

Rannsóknarspurningar eru: 

 Hvaða áskoranir hafa mætt félagsþjónustu sveitarfélaganna Árborgar og 
Reykjanesbæjar og með hvaða hætti hafa þau mætt þeim? 

 Hefur þjónusta við barnafjölskyldur breyst í sveitarfélögunum tveimur í 
kjölfar efnahagshrunsins? 

 

Kreppan sem skall á Finnland árið 1990 sýndi að á sama tíma og aðgengi að 

félagslegri þjónustu batnaði, þá dró úr gæðum hennar. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

að ef dregið er úr grunnþjónustu við barnafjölskyldur geti það leitt til langvarandi 
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og neikvæðra áhrifa á börn og fjölskyldur þeirra (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009-c). Hér á landi var stofnsett sérstök Velferðarvakt 

sem hafði það hlutverk að standa vörð um þjónustu við fjölskyldur og börn þeirra. 

Þá var hlutverk hennar að veita stjórnvöldum aðhald og koma með tillögur að 

úrbótum í hagræðingaraðgerðum þeirra. Hefur Velferðarvaktin í öllu sínu starfi lagt 

áherslu á að stjórnvöld eigi að standa vörð um þjónustu við barnafjölskyldur í 

hagræðingaraðgerðum þeirra (sama heimild). Samkvæmt skýrslu UNICEF um stöðu 

barna á Íslandi getur niðurskurður gagnvart viðkvæmum hópum samfélagsins, svo 

sem barnafjölskyldum, leitt til aukinna vandkvæða og opinberra útgjalda seinna 

meir (Lovísa Arnardóttir, 2011).  

Talsvert hefur verið fjallað um áhrif efnahagskreppunnar á velferðarkerfið, 

þótt áhrif hennar séu enn ekki að fullu komin fram. Skortur hefur verið á 

rannsóknum sem snúa að félagsþjónustu sveitarfélaganna þótt ítrekað hafi verið 

bent á mikilvægi þess að fjalla um þátt sveitarfélaga þegar fjallað er um norræn 

velferðarkerfi, þar sem þáttur sveitarfélaga er umfangsmikill. Félagsþjónusta 

sveitarfélaga er einn algengasti starfsvettvangur félagsráðgjafa og mikilvægt 

rannsóknarsvið innan greinarinnar (Kröger, 1997, 2011; Guðný Björk Eydal, 2004). 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skapa nýja þekkingu á viðbrögðum 

sveitarfélaga, með því að rannsaka tvö sveitarfélög sem mikið hefur mætt á í 

kjölfar efnahagshrunsins. Slík þekking er mikilvæg til að hægt sé að meta áhrif 

efnahagskreppunnar á möguleika sveitarfélaga til að ná þeim markmiðum sem 

stjórnvöld hafa sett sér varðandi það að standa eigi vörð um þjónustu við 

barnafjölskyldur. Tilgangurinn er einnig að leggja mat á, hvort og þá hvernig 

breytingar á þjónustunni hafa haft áhrif á aðstæður barnafjölskyldna. Að mati 

höfundar er viðfangsefni rannsóknarinnar mikilvægt innlegg til rannsókna sem hafa 

það að markmiði að meta áhrif efnahagskreppunnar á velferðarkerfið sem og 

velferð barnafjölskyldna. Auk þess telur höfundur að viðfangsefni rannsóknarinnar 

sé mikilvægt innlegg í umræðuna um þær áskoranir sem koma fram við breyttar 

þjóðfélagsaðstæður, hvort sem þær snúa að þeim sem veita þjónustuna eða þeim 

sem þurfa á henni að halda.  
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Til þess að svara rannsóknarspurningum er unnin stefnugreining (e. policy 

analysis). Stefnugreiningin byggir á líkani Chambers (2000) sem leggur áherslu á að 

greina markmið og tilgang stefnu, tegundir, umfang, framboð og fjármögnun bóta 

og þjónustu, framkvæmdavald þess sem veitir þjónustuna og samspil þessara þátta 

(Chambers, 2000). Þeir þjónustuþættir sveitarfélaganna sem rannsókn þessi nær til 

eru félagsþjónusta sveitarfélaganna, fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur, barnavernd, 

dagvistunarúrræði barna í leik- og grunnskólum, hjá dagforeldrum og 

tómstundastyrkir.  

 Einnig voru unnin fjölskyldulíkön (e. family model methods) til að varpa ljósi 

á með hvaða hætti gjaldskrár, útgjöld og niðurgreiðslur sveitarfélaga hafa breyst 

gagnvart barnafjölskyldum. Stefnugreiningin var byggð á fjölbreyttum fyrirliggjandi 

gögnum, svo sem talnaefni, upplýsingum um þjónustu og réttindi, skýrslum og 

löggjöf, fræðilegum heimildum og ritum um viðfangsefni rannsóknar. Þá var gagna 

einnig aflað með upplýsingaviðtölum við starfsmenn félagsþjónustu í Árborg og 

Reykjanesbæ. Nánar er fjallað um framkvæmd og aðferð í öðrum kafla 

ritgerðarinnar. 

Í fyrsta kafla er fjallað um velferðarkerfið og fjölskylduna, auk 

fjölskyldustefnu ríkis og sveitarfélaga. Jafnframt verður fjallað um sveitarfélög á 

Íslandi, lagaumhverfi þeirra, hlutverk og þá þjónustu sem þeim ber að veita 

samkvæmt lögum. Í lok kaflans er fjallað um áhrif efnahagshrunsins á sveitarfélög 

og með hvaða hætti það hefur áhrif á fjölskyldur og börn í samfélaginu.  

Í öðrum kafla verður, eins og áður sagði, fjallað um framkvæmd og aðferð 

rannsóknar, ásamt því að fjallað verður um rannsóknarsnið rannsóknar, 

siðferðisleg atriði hennar, trúverðugleika og annmarka. Jafnframt verður fjallað um 

úrtak, gagnaöflun og greiningu gagna á ítarlegan hátt. 

Í þriðja kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar. Þar verður fjallað um 

helstu áskoranir sem mætt hafa félagsþjónustunni og notendum hennar, sem og 

breytingum á þeim þjónustuþáttum sem teknir eru fyrir í rannsókn þessari. 

Umfjöllun niðurstaðna er byggð upp þannig að fjallað er um einstaka þætti 

þjónustu í báðum sveitarfélögum. Fyrst er gerð grein fyrir lagalegum skyldum 
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sveitarfélagsins og löggjöf sem lýtur að viðkomandi þjónustuþætti og að því búnu 

fjallað um niðurstöður rannsóknar á framkvæmdinni.  

Í fjórða kafla verða niðurstöður ræddar með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningum á skilmerkilegan hátt. Þá mun höfundur leggja mat á 

styrkleika og veikleika rannsóknar og taka afstöðu til rannsóknarspurninga og 

niðurstaðna rannsóknar. Þá mun höfundur ræða tillögur að frekari rannsóknum á 

sviðinu og um mikilvægi þeirra. 
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1 Fjölskyldan og samfélagið – velferð og vandi 

Upphaf nútíma velferðarkerfa má meðal annars rekja til iðnvæðingar kapítalismans 

og lýðræðislegs stjórnarfars. Langtímaþróun velferðarforsjár, frá fátæktaraðstoð 

og ölmusu til félagslegra trygginga og opinberrar forsjár, er lýst í bók Stefáns 

Ólafssonar (1999) Íslenska leiðin. Stefán vitnar til kenninga félagsfræðingsins T. H. 

Marshall sem skiptir þessari þróun í þrjú skeið. Samkvæmt Marshall hófst þróunin 

á 18. öld. með útbreiðslu almennrar mannréttindahugsunar og náði fyrst til 

lagalegra réttinda (e. civil rights), eins og tjáningar-, trúfrelsis, eignarréttar og 

jafnréttis. Á 19. öld var það pólitísk hlið réttindanna sem sótti á (e. political rights) 

sem fól í sér kosningarétt, kjörgengi og rétt þegna til þess að mynda pólitísk 

samtök og til að taka þátt í samfélagslegum ákvörðunum. Að lokum var það sú 

þróun sem átti sér stað á 20. öld. Þá náði þróun réttindanna hámarki með tilkomu 

félagslegra réttindi (e. social rights), en þau vísa til réttar einstaklinga til trygginga 

gegn efnahagslegu óöryggi og lágmarksafkomu. Lýsir þessi þróun vel að hvaða leyti 

skipulag velferðarforsjár hefur þróast frá því að vera veitt sem ölmusa í að verða 

réttur allra einstaklinga til félagslegra réttinda. Í dag búa allar vestrænar þjóðir við 

velferðarskipulag í einhverri mynd. Það sem greinir helst á milli velferðarkerfa ríkja 

er að hversu miklu leyti þau hafa fylgt þessari þróun ásamt hlutverkaskiptingu á 

milli ríkis, markaðarins, fjölskyldunnar og félagasamtaka (Stefán Ólafsson, 1999). 

Fræðimenn hafa flokkað velferðarkerfi vesturlanda með ólíkum hætti (Arts 

og Gellisen, 2002). Í riti sínu Three World of Welfare Capitalism flokkar Esping-

Andersen velferðarlíkön sín þrjú eftir meginstefnu þjóðmálabaráttunnar. Þau eru 

íhaldssamt kerfi (e. conservative model), frjálslynt kerfi (e. liberal model) og kerfi 

jafnaðarmanna (e. social–democratic model) (Esping-Andersen, 2000). 

Skandinavísku löndin eru talin vera bestu fulltrúar jafnaðarmannakerfisins. 

Jafnaðarmannakerfið einkennist af almannatryggingum, félagslegri þjónustu og 

jöfnuð í lífskjörum (Stefán Ólafsson, 1999). Greiningarlíkan Esping-Andersen hefur 

náð mikilli útbreiðslu en hefur jafnframt sætt mikilli gagnrýni. Meðal annars fyrir 

að vera ekki nægilega ítarlegt, fyrir skort á tilliti á breytileika tryggingakerfa, 
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hlutverks fjölskyldunnar sem og kynjasjónarmiða (Arts og Gellisen, 2002; Guðný 

Björk Eydal, 2004; Stefán Ólafsson, 1999).  

Anttonen og Sipilä (1996) könnuðu hvort beita mætti greiningarlíkani Esping-

Andersen á félags- og umönnunarþjónustu. Fram kemur í grein Anttonen og Sipilä 

að það er vandmeðfarið að bera saman félagsþjónustu á milli landa. Er það meðal 

annars vegna þess hversu misjafnt er hvaða heiti þjónustan ber og með hvaða 

hætti hún er skilgreind. Helstu niðurstöður rannsóknar þeirra leiddu í ljós að þegar 

greiningarlíkani Esping-Andersen er beitt til að bera saman félags- og 

umönnunarþjónustu, þá fellur greining þeirra ágætlega að líkani hans. 

Á níunda áratug síðustu aldar fjölgaði þeim rannsóknum sem beina sjónum 

sínum að umönnunarþjónustu (e. social care services). Þó hefur verið skortur á 

rannsóknum er snúa að félagsþjónustu sveitarfélaga, en vegna mikilvægra 

hlutverka sveitarfélaga er áríðandi að rannsaka hlutdeild þeirra þegar skoða á 

stuðning velferðarkerfisins í heild. Auk þess hefur verið bent á að til þess að fanga 

fjölbreytileika sveitarfélaga og þjónustu þeirra, þá verða rannsóknir að ná til 

einstakra sveitarfélaga, þar sem landmeðaltöl gefa aðeins takmarkaða mynd 

(Guðný Björk Eydal, 2004; Kröger, 1997; 2011). 

Síðustu áratugi 20. aldar hafa fjölmargar rannsóknir fjallað um og verið birtar 

um samanburð á réttindum og einkennum velferðarkerfa mismunandi þjóða og 

ýmis greiningarlíkön verið birt. Flest þessara líkana eiga það sameiginlegt að 

skilgreina velferðarkerfi annars vegar sem kerfi sem veitir lágmarksvernd og hins 

vegar kerfi sem veita umfangsmikla vernd. Norðurlöndin eru að öllu jöfnu flokkuð í 

síðari flokkinn eða sem þjóðir sem veiti umfangsmikla vernd (Guðný Björk Eydal, 

2004).  

Esping-Andersen og Korpi (1987) eru á meðal þeirra rannsakenda sem hafa 

fjallað um megineinkenni skandinavíska velferðarlíkansins. Samkvæmt þeim eru 

helstu einkenni líkansins þau hversu aðskilin lífskjör einstaklinga eru frá 

markaðsforsendum. Skandinavíska velferðarkerfið byggist á sameiginlegri ábyrgð 

samfélagsins á félagslegri velferð þegnanna, ólíkt því sem áður þekktist þegar 
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einstaklingurinn þurfti alfarið að treysta á vinnuframlag sitt og hjálp fjölskyldunnar 

(Esping-Andersen og Korpi, 1987; Kiander, 2005).  

Esping- Andersen (2002) fjallar í öðru riti sínu, Why we need a New Welfare 

State, um mikilvægi þess að horft sé til þriggja meginstoða velferðarríkisins og 

jafnvægisins á milli þeirra. Þær þrjár meginstoðir velferðar, sem þar er átt við eru 

fjölskyldan, markaðir og stjórnvöld. Að mati Esping-Andersen er norræna 

velferðarmódelið sérstakt þegar kemur að meginstoðum velferðarkerfisins. 

Norræna velferðarmódelið einkennist af skyldum stjórnvalda og markaðarins á 

félagslegri velferð fjölskyldnanna eða de- familialized. Að baki þess liggja tvær 

ástæður. Í fyrsta lagi til þess að létta undir með fjölskyldunum og ábyrgð þeirra og í 

öðru lagi til þess að efla sjálfstæði einstaklinga. Að félagsleg velferð einstaklinga og 

fjölskyldna sé með minnsta móti háð afkomu markaðarins de-commodified. Einnig 

bendir Esping-Andersen á að þessar þrjár meginstoðir velferðarríkisins séu 

innbyrðis háðar hver annarri. Fjölskyldur geti upplifað markaðsbrest alveg eins og 

markaðurinn eða opinber stjórnvöld geti orðið fyrir brestum í hlutverki fjölskyldna í 

velferðarkerfinu. Þegar brestur verði í einhverri meginstoð velferðarríkisins, þá geti 

engin stoð komið í staðin fyrir aðra. Þegar þannig ástand skapast taki að halla á 

velferðarríkið og það upplifi kreppuástand (Esping-Andersen, 2002). Þá bendir 

Esping-Andersen (1998) á að þriðji geirinn sé mikilvægur hluti velferðarkerfa og 

hefur hann fengið aukna athygli síðustu áratugi sem einn þáttur í velferðarkerfi 

landa. Þriðji geirinn samanstendur af margs konar hjálparsamtökum og annarri 

starfsemi sem ekki er rekin í hagnaðarskyni og beinir hann oft starfsemi sinni og 

framlegð á þjónustu á þá staði þar sem skortur hefur verið á henni frá 

velferðarkerfinu. Þriðji geirinn getur þó aldrei einn og sér komið í veg fyrir eða leyst 

úr vandamálum (Esping-Andersen, 1998). 

Samkvæmt Stefáni Ólafssyni (1999) er það misjafnt hversu mikil opinber 

velferðarforsjá ríkja er og með hvaða hætti þau hafa mótað lífskjör þegna sinna. 

Skandinavíska velferðarríkið fjármagnar að mestu leyti velferðarþjónustu sína með 

skatttekjum frá vinnumarkaðinum (Esping-Andersen og Korpi, 1987; Taylor og 

Francis, 2003) og er það eitt af megineinkennum kerfisins hversu stór þáttur 
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opinberrar forsjár er í því að skapa einstaklingum réttindi til félagslegrar verndar 

(Esping-Andersen og Korpi, 1987). Stefán Ólafsson (1999) bendir á þær þrjár leiðir 

sem séu til þess að hámarka velferð í þjóðfélögum, leið opinberrar forsjár, leið 

markaðarins og leið fjölskyldunnar, sem jafnframt sé elsta leiðin, en það var á 

höndum fjölskyldna að sjá um þá sem þurftu á aðstoða að halda hér áður fyrr. Auk 

þess bendir Stefán Ólafsson á að helstu einkenni norræna velferðarkerfisins séu sú 

áhersla sem lögð er á víðtæk velferðarréttindi fyrir alla þegna, óháð skilyrðum. 

Einnig er lögð áhersla á jöfnuð sem og samstöðu, að almannatryggingakerfið sé 

nýtt til þess að jafna tekjur- og lífskjaraskiptinguna í þjóðfélaginu. Skandinavíska 

velferðarkerfið státar af víðtækri velferðarþjónustu og almannatryggingum, ásamt 

þeirri félagslegri þjónustu sem kerfið hefur upp á að bjóða á vegum hins opinberra. 

Á það við á sviði húsnæðis-, heilbrigðis-, vinnumarkaðs- og menntamála, ásamt 

félagsþjónustu (Stefán Ólafsson, 1999).  

1.1 Íslenska velferðarkerfið 

Samkvæmt Stefáni Ólafsyni (1999) er íslenska velferðarkerfið að mörgu leyti líkt því 

norræna en býr þó yfir sínum sérkennum sem greinir það frá norræna 

velferðarkerfinu. Má þar nefna að Íslendingar hafa í gegnum tíðina varið minni 

hluta þjóðartekna sinna til velferðarútgjalda, ásamt því að minna hefur verið um 

velferðarúrræði hér á landi. Ísland telst til smærri þjóða og er jafnframt ungt í 

samanburði við nágrannaþjóðir sínar og eru því útgjöld til öldrunar- og 

heilbrigðismála því að jafnaði minni. Jafnframt hefur verið bent á að smærri þjóðir 

iðn-, og nútímavæðist seinna og takist því seinna á við nýjar þarfir og vandamál 

sem því fylgir. Þá er oft meiri sjálfsbjargarviðleitni í minni ríkjum og er því oft minni 

vilji til að grafa undan henni með mikilli opinberri forsjá. Þá eru að jafnaði lægri 

skattar í smærri ríkjum. Það geta þó fylgt því ókostir að vera lítið ríki og ber þar 

helst að nefna að ójöfnuður í tækifærum og á milli kynja vill oft verða meiri, sem og 

erfiðari staða þeirra sem hafa af einhverjum ástæðum skerta hæfni til sjálfsbjargar. 

Að lokum geta miklar barneignir orðið byrði á smærri ríkjum (Stefán Ólafsson, 

1999).  
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Hér fyrr á öldum var fátæktaraðstoð í formi samhjálpar, þar sem ölmusa og 

góðgerðarstarfsemi var ætluð fólki í neyð. Þeir sem voru aflögufærir veittu 

samborgurum sínum aðstoð en þó var frumábyrgðin vegna framfærslu á höndum 

fjölskyldunnar. Seinna kom til sögunnar samtryggingarskipan sem færði 

framfærsluskylduna alfarið yfir á ábyrgð hreppanna (Stefán Ólafsson, 1999). Talið 

er að meginástæða fyrir hreppamyndun á Íslandi sé fátæktarframfærslan. Allt frá 

því að byggðarmyndun átti sér stað hefur það fallið í hlut hreppa að bera ábyrgð á 

þeim sem af einhverjum ástæðum voru ekki færir um það sjálfir eða fjölskylda 

þeirra. Hlutverk hreppanna var því að reyna að koma í veg fyrir að einstaklingar 

þyrftu á aðstoða hreppsins að halda eða tryggja þeim framfærslu með einum eða 

öðrum hætti, ef aðstæður voru slíkar. Var því framfærsla hreppanna 

meginviðfangsefni þeirra þegar framfærslugeta fjölskyldunnar var komin í þrot 

(Ingibjörg Broddadóttir, 1997).  

Framfærslulögin voru sett árið 1935 og árið 1947 voru ný lög sett um 

framfærslu sveitarfélaganna sem byggðu að mestu leyti á fyrri löggjöfinni frá árinu 

1935. Þau giltu fram til ársins 1991 þegar lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna tóku gildi. Markmiðið með lagasetningunni var að setja 

heildstæða löggjöf um félagsþjónustu sveitarfélaga, en á þeim tíma hafði 

verkefnum félagsþjónustu sveitarfélaga fjölgað til muna (Ingibjörg Broddadóttir, 

1997). Hlutverk fjölskyldunnar hér á landi er enn mikið þegar kemur að samhjálp. 

Einnig gegna frjáls félagasamtök stóru hlutverki í íslenska velferðarsamfélaginu. 

Það þýðir að þriðji geirinn, sá þáttur velferðarríkisins sem stendur fyrir utan ríkið 

og markaðinn, er mjög virkur hér á landi (Stefán Ólafsson, 1999). Jafnframt hafa 

verið vísbendingar um að sjálfboðaliðasamtök hafi haft meiri áhrif á uppbyggingu 

velferðarþjónustu hér á landi en þekkist hjá hinum Norðurlöndunum, þar sem 

opinber forsjá hefur verið meiri (Guðný Björk Eydal, 2004). 

Eitt af því sem einkennir norræn velferðarkerfi er ábyrgð sveitarfélaga á 

félagslegri þjónustu. Þau sjá um að skipuleggja þjónustuna og veita hana til íbúa 

sinna (Kröger, 2011; Sipilä, Andersson, Hammarqvist, Nordlander, Rauhala, 

Thomsen o.fl., 1997). Sveitarfélög á Norðurlöndum eiga sér langa sögu lýðræðis og 
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sjálfstjórnar (Kröger, 1997) og má rekja félagþjónustu þeirra til fátæktarframfærslu 

á árum áður (Kröger, 1997, 2011; Sipilä o.fl., 1997). Í grein Ingibjargar 

Broddadóttur, Guðnýjar Eydal, Steinunnar Hrafnsdóttur og Sigurveigar 

Sigurðardóttur (1997) er fjallað um þróun og einkenni félagsþjónustu á Íslandi. 

Fram kemur í umfjöllun þeirra að þrátt fyrir að félagsþjónustan hér á landi hafi 

verið á eftir öðrum Norðurlöndum varðandi þætti eins og fjármögnun og 

framkvæmd félagsþjónustunnar, þá eigi hún heima undir skandinavíska líkaninu á 

sviði félagsþjónustu, því hugmyndafræðin og skipulagið hafi verið með svipuðu 

móti og hjá hinum Norðurlandaþjóðunum (Ingibjörg Broddadóttir, Guðný Eydal, 

Steinunn Hrafnsdóttir og H. Sigurveig Sigurðardóttir,1997). 

1.2 Sveitarfélög á Íslandi – hlutverk þeirra og staða  

Sveitarstjórnir starfa á afmörkuðum landsvæðum innan stærri ríkisheilda (Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2006). Sveitarfélög á Íslandi fara með staðbundna stjórnsýslu 

eftir því sem lög kveða á um og er meginhlutverk þeirra að vera lýðræðislegur 

vettvangur ákvarðana þeirra mála (Þingskjal 570, 2005-2006). Í stjórnarskrá 

lýðveldisins Ísland nr. 33/1944 er kveðið á um í 2. gr. að Alþingi og forseti Íslands 

fari saman með löggjafarvaldið og að forseti og önnur stjórnvöld, 

samkvæmt stjórnarskránni og öðrum landslögum, fari með framkvæmdavaldið 

(Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944). Í stjórnarskránni er aðeins minnst á 

ráðherra og sveitarfélög sem önnur stjórnvöld og eru því sveitarfélög einn af 

handhöfum framkvæmdavaldsins. Því gilda almennar reglur við um stöðu 

framkvæmdavaldsins í stjórnskipun ríkisins um sveitarfélögin. Meginhlutverk 

sveitarfélaganna eru því að vera lýðræðislegur ákvörðunarvettvangur þeirra mála 

sem Alþingi hefur veitt þeim umboð til þess að útfæra nánar og gefið sjálfstjórn um 

(Þingskjal 570, 2005-2006).  

Gunnar Helgi Kristinsson (2006) tilgreinir í bók sinni Íslenska stjórnkerfið þrjár 

algengustu réttlætingar fyrir tilvist sveitarfélaga. Þar er fyrst nefnt valddreifing og 

frelsi sem vísar til þess að skipting sveitarfélaga leiði til innbyrðis samkeppni. 

Jafnframt veitir það þeim sjálfstæði gagnvart landstjórninni og myndar þannig 

mótvægi við einokunarvald ríkisins sem er jákvætt frjálsræði fyrir samfélagið. Í 
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öðru lagi er nefnt að sveitarfélög ýti undir og skapi hagstæð skilyrði fyrir þátttöku 

íbúa í málefnum samfélagsins og efli þannig samborgaralegar dyggðir þeirra. Þá í 

þriðja lagi að sveitarfélög séu betur í stakk búin til þess að sinna opinberri þjónustu 

með hagkvæmum hætti en ríkið. Að betur sé hægt að stilla saman framboð á 

þjónustu og eftirspurn. Jafnframt að nálægðin við íbúana gefi betri forsendur til 

þess að glíma við þau verkefni sem takast þarf á við í samfélaginu (Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2006).  

Frá árinu 1950 hefur sveitarfélögum fækkað um 134, eða úr 229 í 75 

sveitarfélög (Samband íslenskra sveitarfélaga. e.d.-d), og starfa þau í dag eftir 

sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. Í 3. gr. laganna er kveðið á um að markmið 

þeirra og forsendur séu að: 

1. sveitarfélög séu sjálfstæð stjórnvöld sem er stjórnað af 
lýðræðislega kjörnum sveitarstjórnum í umboði íbúa 
sveitarfélagsins, 

2. skipulag og starfsaðstæður sveitarfélaga séu þannig að þau geti 
sjálf borið ábyrgð á framkvæmd verkefna sem þeim er falið að 
sinna, 

3. sveitarfélög geti haft samvinnu sín á milli um starfrækslu þeirra 
verkefna sem þau geta ekki leyst af hendi á eigin vegum eða 
þau telja hagkvæmara að leysa með þeim hætti, 

4. afskipti annarra stjórnvalda af málefnum sveitarfélaga taki 
ávallt mið af sjálfstjórn sveitarfélaga samkvæmt stjórnarskrá og 
sáttmála Evrópuráðsins um sjálfstjórn sveitarfélaga, 

5. sveitarfélög hafi sjálfstæða tekjustofna og sjálfsforræði á 
gjaldskrám sem þeim er heimilt að setja (Sveitarstjórnarlög nr. 
138/2011). 

 

Jafnframt segir í 7. gr. laga nr. 138/2011 að „sveitarfélög skuli vinna að 

sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum tíma“ 

jafnframt að „sveitarfélög geti tekið að sér hvert það verkefni sem varðar íbúa 

þeirra, enda sé það ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum“ (sama heimild). 
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Í 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Ísland nr. 33/1944 er kveðið á um 

sjálfstjórnarrétt sveitarfélaga. Þar segir að sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum 

sínum eftir því sem lög kveða á um.  

Ísland hefur jafnframt fullgilt Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga sem 

öðlaðist gildi hér á landi 1. júlí 1991 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-c). Í 

Evrópusáttmálanum er tekið fram mikilvægi sveitarfélaga í lýðræðisríkjum Evrópu 

og eru þau talin hornsteinn lýðræðislegs stjórnarfars. Einnig að tilvist ábyrgra 

sveitarstjórna geti kallað á stjórnsýslu sem á sama tíma sé bæði virk og í nánum 

tengslum við þegnana (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-c; 

Utanríkisráðuneytið, e.d.).  

Starfsemi sveitarfélaga á Íslandi er mikilvæg íbúum þeirra, þar sem þau veita 

ýmiss konar þjónustu sem snertir daglegt líf þeirra. Hlutdeild sveitarfélaga í 

opinberri þjónustu hefur aukist jafnt og þétt, enda hafa stór verkefni verið færð til 

þeirra frá ríkisvaldinu á undanförnum árum (Þingskjal 570, 2005-2006).  

Sveitarfélög fá tekjur sínar í gegnum fimm tekjuliði til þess að fjármagna 

þjónustu sína og sinna reksturs sveitarfélagsins. Þeir eru eftirfarandi: Útsvar sem er 

skattur sem íbúar greiða af launum sínum og er sá tekjuliður sem gefur 

sveitarfélaginu mestu tekjurnar. Fasteignaskattur, sem skiptist í þrjá liði a, b og c, 

fyrir íbúðarhúsnæði, opinberar byggingar og stofnanir til álagningar 

fasteignaskatta. Þjónustutekjur, en sveitarfélögum er ekki heimilt að inna af hendi 

hærri gjöld en sem nemur kostnaði af þjónustunni eða af daglegum rekstri hennar. 

Jöfnunarsjóður sveitarfélaganna sem jafnar stöðu sveitarfélagsins vegna mismunar 

á milli tekna og útgjalda. Að lokum eru það aðrar tekjur sem falla til 

sveitarfélagsins (Bjarni Pálmason, 2010). 

Íbúasamsetning er því sveitarfélögunum mikilvæg en hagstæðast er fyrir 

sveitarfélög að ekki sé vikið verulega frá landsmeðaltali hvað varðar 

aldurssamsetningu. Þar er átt við að aldurssamsetning íbúa, þá sérstaklega á 

aldrinum 16-66 ára (skattgreiðendur), sé hagstæð til þess að standa straum af 

þeim kostnaði sem til þarf til að halda utan um þjónustu sveitarfélagsins og til að 

styrkja undirstöður atvinnulífsins (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006; Þingskjal 570, 
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2005-2006). Ef aldurssamsetning sveitarfélaga er óhagstæð getur það leitt til 

skuldsetningar, hárra útgjalda og erfiðleika við að veita þjónustu. Minni 

sveitarfélög geta því verið sérstaklega viðkvæm fyrir óhagstæðri íbúasamsetningu 

og hefur því verið talið hagkvæmt að sameina minni sveitarfélög til að gera 

tekjugrundvöll tryggari og til að sinna þeim málaflokkum sem krefjast hærri 

íbúafjölda. Sveitarfélög hafa því brugðist við á þann hátt að sameinast öðrum 

sveitarfélögum eða um framkvæmd vissra verkefna. Þeir málaflokkar sem flust 

hafa yfir til sveitarfélaga frá hinu opinbera eru þess eðlis að tiltölulegar stórar 

stjórnsýslueiningar þarf til að sinna svo viðamiklum verkefnum á faglegan og 

hagstæðan hátt. Ber þar helst að nefna tilflutning málefna grunnskóla árið 1996, 

húsaleigubótakerfið árið 1996, fyrst sem valfrjáls verkefni sveitarfélaganna en árið 

1997 náði það til allra sveitarfélaga og leiguhúsnæðis (Þingskjal 570, 2005-2006). 

Þá nýjasta breytingin og tilfærsla frá ríki til sveitarfélaga sem er þjónusta við 

fatlaða sem tók gildi 1. janúar 2011 (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-f). 

Grunnþjónusta sveitarfélaganna  

Þegar efnahagshrunið skall á haustið 2008 sköpuðust erfiðar aðstæður í efnahags- 

og atvinnulífi sem bitnuðu hart á heimilum landsins. Árið 2009 var gerður 

stöðuleikasáttmáli sem var yfirlýsing stjórnvalda, vinnumarkaðarins og 

sveitarfélaga um hvernig bæri að endurreisa íslenskt efnahagslíf. Að sáttmálanum 

komu ýmsir aðilar, eins og Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna, 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Kennarasamband Íslands, Samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, Samtök atvinnulífsins, ríkisstjórnin og Samband íslenskra 

sveitarfélaga, sem sameinuðust um aðgerðir til að vinna þjóðina úr þeim vanda 

sem skapast hafði (Forsætisráðuneytið, e.d.). Við framfylgd sáttmálans var leitað 

leiða í samstarfi við Velferðarvaktina1, Samband íslenskra sveitarfélaga og aðila 

vinnumarkaðarins til þess að standa vörð um grunnþjónustu sveitarfélaga og var 

                                                      
1
 “ Velferðarvaktin var stofnuð að frumkvæði stjórnvalda snemma árs 2009 til að fylgjast með 

afleiðingum efnahagshrunsins á heimilin í landinu. Hún er óháður greiningar- og álitsgjafi sem 
leggur fram tillögur til stjórnvalda og hagsmunasamtaka og fylgir þeim eftir. Að velferðarvaktinni 
standa samtök, aðilar vinnumarkaðarins, ráðuneyti, ríkisstofnanir og sveitarfélögin“ 
(Velferðarráðuneytið, e.d.-g). 
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settur á laggirnar vinnuhópur (grunnþjónustuhópur) til að vinna að verkefninu 

(Velferðarráðuneytið, e.d.-f).  

Í skýrslu grunnþjónustuhóps Velferðarvaktarinnar er leitast við að skilgreina 

hvað felist í grunnþjónustu ríkis og sveitarfélaga og hvaða leiðir séu best til þess 

fallnar að standa vörð um grunnþjónustu þeirra í hagræðingaraðgerðum. Í skýrslu 

hópsins kemur fram að lögbundin þjónusta sé tiltekinn réttur til ákveðinnar 

lágmarksþjónustu sem ekki verði skert nema með lagabreytingu. Stjórnvöld geta 

því ekki skorið niður í lögbundinni þjónustu, þrátt fyrir að þörf sé á 

hagræðingaraðgerðum, eins og að draga úr útgjöldum. Öðru máli gegnir með 

þjónustustig en það er venjulega ekki tilgreint í lögum og því getur orðið skerðing á 

þjónustunni án lagabreytinga. Vegna sjálfsforræði sveitarfélaga hafa þau svigrúm 

til að ákvarða þjónustustig þjónustunnar. Jafnframt segir í skýrslu 

grunnþjónustuhóps Velferðarvaktarinnar: 

Grunnþjónusta, eins og hópurinn hefur skilgreint hana, fellur öðrum 
þræði innan marka lögbundinnar þjónustu en hún getur einnig falist í 
þjónustu sem er ekki lögbundin heldur hefur skapast um hana hefð. 
Þegar tiltekin þjónusta er skilgreind sem grunnþjónusta felur það í sér 
að ríkari kröfur eru gerðar en ella til þess að ákvarðanir varðandi 
þjónustustig séu teknar á grundvelli málefnalegra sjónarmiða og að 
jafnræðis, samræmis og meðalhófs sé gætt (Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2009-c, bls. 5).  

 

Fyrir utan lögbundna þjónustu og þjónustustig lögbundinnar þjónustu liggur 

valfrjáls þjónusta. Í hagræðingaraðgerðum er mikilvægt að vel sé aðgreint þarna á 

milli við forgangsröðun opinberra þjónustu (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009-c). 

Flest verkefni sveitarfélaga eru lögbundin, eins og rekstur þeirra á leik- og 

grunnskólum, staðbundinni félagsþjónustu og bruna-, skipulags-, og 

samgöngumálum. Þá eru önnur verkefni sveitarfélaganna sem ekki teljast til 

lögbundinnar þjónustu en sveitarfélög velja að taka þátt í. Dæmi um slík verkefni 

eru til dæmis íþrótta- og tómstundamál, bygging íþróttamannvirkja og sundlauga 

og menningarmál (Ríkiskassinn, e.d.).  
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Félagsþjónusta sveitarfélaga 

Meginverkefni félagsþjónustu sveitarfélaga eru bundin við lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna nr. 40/1991 og samkvæmt lögunum bera sveitarfélög ábyrgð á 

fjölbreyttri félagþjónustu við íbúa sína. Félagsþjónustan heyrir undir 

Velferðarráðuneytið sem jafnframt hefur eftirlit með því að sveitarfélög veiti þá 

lögboðnu þjónustu (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaganna eru rammalög. Þar sem lögin eru 

rammalög skapast svigrúm fyrir sveitarfélögin til að ákvarða með hvaða hætti þau 

þróa sínar reglur og veita þjónustuna, svo lengi sem það er í samræmi við markmið 

laganna (Guðný Björk Eydal, 2009; Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.-e). 

Í 1. gr. laganna um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991 er kveðið á 

um markmið laganna, en þau eru að „tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og 

stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar“. Skulu sveitarfélög framfylgja þeim 

markmiðum með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, ásamt því að 

stuðla að sjálfshjálp einstaklingsins, hvetja hann til ábyrgðar á sér og öðrum sem og 

virða sjálfsákvörðunarrétt hans. Í fjórða kafla sömu laga er kveðið á um almenn 

ákvæði um rétt til félagsþjónustu og í 12. gr. er kveðið á um að „sveitarfélag skal 

sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum þessum og jafnframt 

tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum“. Þá er kveðið á um í 2. mgr. 12 gr. að 

„aðstoð og þjónusta skal jöfnum höndum 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“. Til þess að eiga rétt á þeirri þjónustu sem kveðið 

er á um í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna þarf viðkomandi að eiga 

lögheimili í sveitarfélaginu, sbr. 13 gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 

40/1991.  

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga eiga sveitarstjórnir að 

kjósa félagsmálanefnd sem fer með stjórn og framkvæmd félagsþjónustunnar í 

sveitarfélaginu. Hlutverk félagsmálanefnda eru meðal annars þau að fara með 

stjórn og framkvæmd félagsþjónustunnar og tryggja að þjónustan sé í samræmi við 

þarfir íbúanna. Auk þess ber félagsmálanefndum að gera tillögur að stefnumörkun í 
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málaflokknum og vinna með öðrum opinberum aðilum, félagasamtökum og 

einstaklingum að bættum félagslegum aðstæðum og umhverfi í sveitarfélaginu. Þá 

eiga félagsmálanefndir að hafa yfirumsjón með starfsemi og rekstri stofnana á sviði 

félagsþjónustu og stuðla að menntun og þjálfun starfsfólks (Lög nr. 40/1991).   

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna er kveðið á um margþætta 

þjónustu og aðstoð í hinum ýmsu málaflokkum. Eru það málaflokkar sem fela í sér 

grunnþjónustu við íbúa sem sveitarfélög geta ekki vikið sér undan að veita til þeirra 

sem þurfa á þjónustunni að halda (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.). Málaflokkarnir 

sem tíundaðir eru í lögunum eru eftirfarandi: Félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, 

félagsleg heimaþjónusta, málefni barna og ungmenna, þjónusta við unglinga, 

þjónusta við aldraða, þjónusta við fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka 

og vímugjafavarnir og atvinnuleysisskráning og vinnumiðlun (Lög nr. 40/1991). 

Þessi upptalning gefur greinargóða mynd af því hversu víðfeðm félagsþjónusta 

sveitarfélaganna er (Lára Björnsdóttir, 2006).  

Rúmir tveir áratugir eru liðnir síðan lög um félagsþjónustu sveitarfélaganna 

voru sett og hafa lögin hvorki sætt breytingum í samræmi við breytingar annarra 

laga né þróun velferðarþjónustunnar. Í því samhengi má nefna að ennþá er 

tilgreint hlutverk sveitarfélaga er varðar atvinnuleysisskráningar og vinnumiðlun, 

en sá málaflokkur fluttist til ríkisins árið 1997. Þá má segja að ákvæði um gæsluvelli 

séu úrelt og að ákvæði um leikskóla hafi ekki fylgt þróun laga um leikskóla (Anna 

Guðrún Björnsdóttir, e.d.). Þá hafa orðið breytingar er varða upptöku 

húsaleigubótakerfisins (Þingskjal 570, 2005-2006) og tilfærsla hefur orðið á 

þjónustu við fatlaða, frá ríki til sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-

f).  

Félagsþjónusta sveitarfélaga starfar einnig samkvæmt öðrum lögum (sérlög) 

sem kveða á um skyldur þeirra og þjónustu við sérstaka hópa sem taldir eru þurfa á 

sérstakri vernd að halda. Þeir hópar eru börn og unglingar, fatlaðir, aldraðir og 

áfengis- og vímuefnasjúkir. Teljast þær skyldur og þjónusta sveitarfélaganna 

jafnframt til grunnþjónustu. Þau önnur lög sem félagsþjónusta sveitarfélaga starfar 

samkvæmt og kveða á um þjónustu þeirra við sérstaka hópa eru meðal annars 
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barnaverndarlög. nr. 80/2002, barnalög nr. 76/2003, lög um málefni fatlaðra nr. 

59/1992, lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 og húsnæðislög nr. 44/1998 (Anna 

Guðrún Björnsdóttir, e.d.).  

Í 16. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga er kveðið á um að 

félagsmálanefndir skuli bjóða upp á félagslega ráðgjöf og skal markmið hennar 

vera að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál og stuðning 

vegna félags- og persónulegs vanda (Lög nr. 40/1991). Í 17. gr. laganna er kveðið á 

um að félagslegri ráðgjöf „skal ætíð beitt í eðlilegu samhengi við aðra aðstoð 

samkvæmt lögum þessum og í samvinnu við aðra þá aðila sem bjóða upp á slíka 

þjónustu, svo sem skóla og heilsugæslustöðvar eftir því sem við á“ (Lög nr. 

40/1991). 

Sú fagstétt sem hefur sett hvað mest mark sitt á félagsþjónustuna umfram 

aðrar stéttir eru félagsráðgjafar. Má rekja það til sjöunda áratugarins með tilkomu 

menntaðra félagsráðgjafa og nútímafélagsþjónustu sem fylgst hafa saman inn í 

íslenskt samfélag. Hvort sem um ræðir í námi félagsráðgjafa eða á starfsvettvangi 

þeirra hefur verið lögð rík áhersla á að nálgun þeirra á viðfangsefni sín byggi á 

heildarsýn. Að þeirri sýn sé beitt að hver og einn einstaklingur sé sérstakur og að 

líta eigi á aðstæður hans út frá öllum hliðum og í samhengi við umhverfi hans. Því 

er mikilvægt að félagsráðgjafar búi að víðtækri þekkingu sem snúi að ólíkum 

málaflokkum. Auk þess er mikilvægt að félagsráðgjafar hafi þá þekkingu að geta 

greint með hvaða hætti umhverfið og einstaklingurinn hafi áhrif á hvort annað, 

ásamt því að þekkja hvaða bjargir sé að finna í samfélaginu til lausnar vandkvæða 

einstaklinga (Lára Björnsdóttir, 2006). 

Þeim þjónustuþáttum sem rannsókn þessi nær yfir og kveðið er á um í lögum 

um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991 verða gerð betri skil í niðurstöðum 

rannsóknar þar sem við á hverju sinni. 

1.3 Fjölskyldustefna  

Fjölskyldustefna hefur verið skilgreind með margvíslegum hætti en algengt er að 

skilgreina hugtakið sem allt það sem stjórnvöld geri við eða fyrir fjölskyldur eða öll 

starfsemi stjórnvalda sem beinist að fjölskyldunni (Neyer og Andersson, 2008). 
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Fjölskyldustefnu má einnig skilgreina sem „markvissar aðgerðir af hálfu stjórnvalda 

sem taka mið af þörfum fjölskyldunnar“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 104). Því má 

ætla að í þeim samfélögum þar sem fjölskyldan „er álitin vera uppspretta lífsgilda 

og forsenda starfshæfni og aðlögunar einstaklingsins, er væntanlega lögð mikil 

áhersla á að styðja hana og styrkja sem einingu“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, bls. 103-

104).  

Kvennafræði og femínísk sjónarmið hafa haft mikil áhrif á framþróun 

velferðarrannsókna. Hafa rannsóknir tengdar femínískum nálgunum og 

kvennasjónarmiðum einblínt á að skoða áhrif velferðarstefnu á ólíka hópa, eins og 

konur, börn og feður í stað fjölskyldunnar sem heildar. Diane Sainsbury er ein 

þeirra og hefur jafnframt þróaði líkan til að kanna hvort fjölskyldustefna 

stjórnvalda hallist í áttina að fyrirvinnuskipan (e. breadwinner model) eða að 

einstaklingsskipan (e. individual model). Fyrirvinnuskipan vísar til hefðbundinnar 

verkaskiptingar á milli kynjanna á meðan einstaklingsskipan horfir til þess að 

einstaklingar njóti réttinda óháð hjúskaparstöðu eða fjölskyldugerð. Þar er 

megináherslan að stuðla að jafnri þátttöku kynjanna í umönnun barna sinna og á 

atvinnumarkaðinum (Guðný Björk Eydal, 2006).  

Önnur líkön hafa verið þróuð til þess að skoða ólíkar nálganir stjórnvalda í 

fjölskyldustefnu sinni. Má þar nefna þær þrjár ólíkar nálganir sem Kangas og Palme 

(2005) tilgreina. Annars vegar þar sem stuðningur stjórnvalda beinist að 

hefðbundinni fjölskyldu (e. traditional family), þar sem fjölskyldufaðirinn er 

aðalfyrirvinnan en eiginkonan gegnir því hlutverki að sjá um umönnunarþáttinn og 

uppeldi barnanna og hins vegar er það stuðningur stjórnvalda sem beinist að 

fjölskyldum með tveimur fyrirvinnum (e. dual-earner). Þriðja nálgunin vísar til 

markaðshneigðar (e. market oriented) en þar styðja stjórnvöld bæði hefðbundnar 

fjölskyldur og tveggja-fyrirvinnu fjölskyldur (Gupta, Smith og Verner, 2008). 

Norðurlöndin fimm eru talin brautryðjendur þegar kemur að mótun 

fjölskyldustefnu. Má Það rekja áratugi aftur í tímann þegar Norðurlöndin reyndu að 

draga úr þeirri togstreitu sem myndaðist á milli móðurhlutverksins og 

atvinnuþátttöku kvenna, en löndin eru þekkt fyrir jöfn tækifæri kynjanna, ásamt 
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hárri atvinnuþátttöku kvenna og sterkri samfélagslegri stöðu þeirra (Gupta, 

o.fl.,2008). Það er vegna stefnu þeirra sem miðast af tveim fyrirvinnum en 

markmið stefnunnar er ekki einvörðu að styrkja konur í því að eiga farsælan 

starfsferil ,þrátt fyrir barneignir og til þess að jafna stöðu kynjanna á 

vinnumarkaðinum, heldur einnig til að styrkja og auka þátt feðra í 

umönnunarhlutverki barna sinna (Ferrarini og Forssén, 2005; Guðný Björk Eydal og 

Tine Rostgaard, 2011).  

Gupta o.fl. (2008) benda á að þessi háa hlutdeild kvenna á vinnumarkaðinum 

ásamt hárri fæðingartíðni á Norðurlöndunum bendi til þess að fjölskylduvænar 

stefnur landanna styðji vel við foreldra í að samræma atvinnuþátttöku sína og 

fjölskyldulíf.  

Mótun íslenskrar fjölskyldustefnu 

Það var ekki fyrr en á 9. áratugi síðustu aldar sem fjölskyldustefna fékk aukna 

athygli og meðbyr stjórnmálaaflanna hér á landi (Guðný Björk Eydal og Hervör 

Alma Árnadóttir, 2010; Guðný Eydal, 2004). Árið 1991 var skipuð nefnd sem vinna 

átti tillögur til grundvallar mótunar opinberrar fjölskyldustefnu. Í greinagerð með 

tillögu til þingsályktunar, um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að 

styrkja stöðu fjölskyldunnar, kemur fram að fjölskyldan er álitin grunneining 

þjóðfélagsins, þar sem félagslegt, menningarlegt, stjórnmálalegt og efnahagslegt 

umhverfi hafi stöðugt áhrif á hana. Þá teljist allar ákvarðanir stjórnvalda er snúa að 

aðstæðum fjölskyldunnar, innviðum hennar, velferð og afkomu hennar að vera 

opinber fjölskyldustefna (Þingskjal 16, 1995). 

Þann 13. maí 1997 var þingsályktun um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og 

aðgerðir til að styrkja fjölskylduna samþykkt. Meginmarkmið hennar er að „efla 

fjölskylduna í nútímaþjóðfélagi“ ásamt því að taka mið af eftirfarandi forsendum: 

 að velferð fjölskyldunnar byggist á jafnrétti karla og kvenna og 
sameiginlegri ábyrgð á verkaskiptingu innan hennar, 

 að fjölskyldan sé vettvangur tilfinningatengsla,  
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 að fjölskyldulífið veiti einstaklingum, einkum börnum, öryggi og 
tækifæri til að þroska eiginleika sína til hins ýtrasta (Þingskjal 
1230, 1996-1997).  

Í þingsályktunartillögu um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að 

styrkja stöðu fjölskyldunnar var lagt til að stjórnvöld hæfu undirbúning að stofnun 

fjölskylduráðs (Þingskjal 16, 1995). Þáverandi félagsmálaráðherra skipaði 

fjölskylduráð í ársbyrjun 1998 (Velferðarráðuneytið, e.d.-a). Í þriðja kafla 

þingsályktunar ,um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til að styrkja 

stöðu fjölskyldunnar, er fjallað um hlutverk fjölskylduráðs í fimm liðum. Þar kemur 

fram að hlutverk fjölskylduráðs sé að vera ráðgefandi fyrir stjórnvöld í málefnum 

fjölskyldunnar, ásamt því að koma á framfæri ábendingum um úrbætur í málefnum 

fjölskyldunnar. Jafnframt kemur fram að meginforsendur fjölskyldustefnu séu að 

hvetja til opinberra umræðu sem og aðgerða um málefni fjölskyldunnar og að 

„ríkisstjórn og sveitarstjórnum á hverjum tíma ber að marka sér opinbera stefnu í 

málefnum fjölskyldunnar í því skyni að styrkja hana og vernda án tillits til gerðar 

hennar og búsetu“ (Þingskjal 1230. 1996-1997).  

Framkvæmd fjölskyldustefnu- hlutverk ríkisvalds 

Samkvæmt barnalögum er foreldrum skylt að framfæra barn sitt, hvort sem um 

ræðir sameiginlega eða hvort um sig (Guðný Björk Eydal og Heimir Hilmarsson, 

2012). Hið opinbera styður foreldra til að framfæra börn sín með margs konar 

stuðningi í formi bóta. Í dag eru á Íslandi átta bótaflokkar og aðrar greiðslur sem 

ríkisvaldið tryggir fjölskyldum með börn á framfæri. Þá eru ekki teknar með 

sérstakar greiðslur til foreldra vegna veikinda barna eða greiðslur sem koma í stað 

launa, eins og fæðingarorlofsgreiðslur. Þeir átta bótaflokkar sem ríkisvaldið tryggir 

foreldrum vegna framfærslu barna sinna eru eftirfarandi: Barnabætur, meðlag, 

mæðra- og feðralaun, barnalífeyrir, viðbót við atvinnuleysisbætur, námslán, 

húsaleigubætur og vaxtabætur vegna barna (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011).  

Í lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna nr. 

22/2006 er kveðið á um rétt foreldra til fjárhagsaðstoðar vegna fjarveru frá 

vinnumarkaði eða vegna sérstakrar umönnunar barna sinna. Markmið laganna er 
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að „tryggja foreldrum langveikra eða alvarlega fatlaðra barna fjárhagsaðstoð þegar 

þeir geta hvorki stundað vinnu né nám vegna sérstakrar umönnunar barna sinna, 

þar á meðal vegna þeirra bráðaaðstæðna sem upp koma þegar börn þeirra 

greinast með alvarlega og langvinna sjúkdóma eða alvarlega fötlun, enda verður 

vistunarþjónustu á vegum opinberra aðila ekki við komið“ (Lög um greiðslur til 

foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna nr. 22/2006). 

Ríkisvaldið hefur einnig tryggt foreldrum stuðning í kjölfar fæðingar barna 

og árið 1981 voru í fyrsta sinn lögleidd algild réttindi til greiðslu fæðingarorlofs. 

Með lögunum var öllum konum tryggður þriggja mánaðar fæðingarorlofsréttur. 

Bæturnar voru tvískiptar. Í fyrsta lagi var um að ræða algildar bætur með fastri 

upphæð og í öðru lagi var um að ræða auka mánaðarlega viðbót í samræmi við 

fjölda vinnustunda. Árið 1987 var fæðingarorlof lengt úr þremur mánuðum í sex 

mánuði (Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008).  

Eitt af markmiðum þingsályktunartillögu fjölskyldustefnunnar sem 

samþykkt var 1997 var að tryggja rétt feðra til fæðingarorlofs (Guðný Björk Eydal, 

2010). Árið 2000 setti Alþingi ný lög um fæðingar- og foreldraorlofsrétt foreldra. Í 

2. gr. laganna, 1. og 2. mgr., segir m.a.: „Markmið laga þessara er að tryggja barni 

samvistir [við báða foreldra]. Þá er lögum þessum ætlað að gera bæði konum og 

körlum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf“ (Lög um fæðingar- og 

foreldraorlof nr. 95/2000). Með breytingum á lögunum var fæðingarorlof lengt um 

þrjá mánuði og varð því samtals níu mánuðir. Mæður og feður fengu jafnan rétt til 

fæðingarorlofs, þrjá mánuði hvort og svo þrjá mánuði sameiginlega. Með 

löggjöfinni öðluðust feður á Íslandi meiri réttindi til fæðingarorlofs en annars 

staðar þekktist á Norðurlöndunum og hvergi nota feður hærra hlutfall heildarfjölda 

daga en hérlendis (Guðný Björk Eydal, 2010).  

Á Íslandi á meðalfjölskylda fleiri börn og atvinnuþátttaka beggja foreldra er 

meiri og vinnuvika þeirra lengri samanborið við önnur lönd. Því mætti ætla að 

þörfin fyrir opinberan stuðning til fjölskyldna væri meiri hér á landi. Raunin er þó 

önnur og hefur opinber stuðningur við barnafjölskyldur verið minni hér á landi en 

hjá öðrum Norðurlandaþjóðum. Síðustu ár hefur þó orðið breyting þar á og 
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velferðarútgjöld til stuðnings við barnafjölskyldur aukist. Sú aukning er meðal 

annars tilkomin vegna aukningar í töku fæðingarorlofs, þá sérstaklega feðra 

(Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008).  

Arnaldur Sölvi Kristjánsson (2011) bendir á í riti sínu ,Fjölskyldubætur á 

Íslandi, að fjárstuðningur vegna barna hér á landi sé lægri í alþjóðlegum 

samanburði og að það séu fjórir þættir sem hafi hvað mest áhrif á það að 

fjárstuðningur sé breytilegur á milli fjölskyldugerða. Í fyrsta lagi hjúskaparstaða 

foreldra, en einstæðir foreldrar fá talsvert meiri fjárstuðning en hjón. Í öðru lagi fá 

foreldrar utan vinnumarkaðar hærri fjárstuðning. Það er vegna þess að foreldrar 

utan vinnumarkaðar fá ýmsar sértækar greiðslur vegna barna sinna, en þeir 

foreldrar sem eru á vinnumarkaðinum fá lægri tekjutengdar bætur, þar sem laun 

þeirra eru oftast nær hærri. Í þriðja lagi er þróun fjárstuðnings á hvert barn misjafn 

eftir barnafjölda. Í sumum tilvikum eykst fjárstuðningurinn eftir fjölda barna en í 

sumum tilvikum lækkar hann. Í fjórða og síðasta lagi þá eru margir bótaflokkar sem 

taka mið af tekjum foreldranna. Þeir foreldrar sem eru tekjulægri fá hærri bætur 

og þeir sem eru tekjuhærri fá lægri bætur (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2011). 

Framkvæmd fjölskyldustefnu - hlutverk sveitarfélaga  

Samkvæmt Sigrúnu Júlíusdóttur (2001) er fjölskyldustefnan tæki sem sinnir 

fjölþættu og víðtæku hlutverki til að ná tilgangi sínum. Fjölskyldustefnan stýri og 

afstýri „með markvissum aðgerðum ábyrgð yfirvalda meðal annars með stoð í 

lagabreytingum, skatta- og öðrum efnahagsaðgerðum“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 

bls. 104).  

Í þingályktunartillögu um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og aðgerðir til 

að styrkja stöðu fjölskyldunnar kemur fram að mikilvægt sé að fyrir liggi markviss 

og heildstæð fjölskyldustefna sem gefi góða sýn á þarfir fjölskyldunnar og þá 

þjónustu sem sveitarfélögin veita henni. Sérstaklega þegar horft er til þess að 

sveitarfélög eiga ríkan þátt í því að móta umhverfi fjölskyldunnar og velferð hennar 

(Þingskjal 1230, 1996-1997). Opinber stefna sveitarfélaga getur verið yfirlýst eða 

ekki. Þegar stefnan er yfirlýst, þá beinir hún sjónum sínum að því að styrkja 

fjölskylduna í verkefnum sínum. Þegar hún er dulin, þá hefur hún veruleg áhrif á 
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aðstæður fjölskyldunnar, þótt það hafi ekki verið yfirlýstur tilgangur. Með því að 

hafa fjölskyldustefnuna yfirlýsta og opinbera gefur það betri yfirsýn yfir það 

hvernig málefnin sem snúa að fjölskyldunni vinna saman að hagsmunum hennar. 

Það er að auðvelda stjórnvaldinu að endurskoða það sem betur má fara í þjónustu 

þess við fjölskyldur í sveitarfélaginu (Velferðarráðuneytið, 2001).  

Í bréfi Fjölskylduráðs þann 20. ágúst 1999, sem sent var til allra sveitarfélaga 

á Íslandi, var bent á þingályktunartillögu um mótun opinberrar fjölskyldustefnu og 

aðgerðir til að bæta stöðu fjölskyldna. Fjölskylduráð vakti athygli sveitarfélaga á því 

að þeim bæri að móta opinberra stefnu í málefnum fjölskyldunnar (Þingskjal 1283, 

2003-2004). Árið 2001 höfðu sveitarfélög með beinum eða óbeinum hætti mótað 

sér stefnu í mörgum málaflokkum sem á endanum urðu hluti af fjölskyldustefnu 

þeirra. Það er ekki einvörðungu hagsmunir fjölskyldunnar sem snerta ákvarðanir og 

afgreiðslu opinberrar stjórnsýslu, heldur er það einnig hagur sveitarfélaga að búa 

að vandlegri undirbúinni fjölskyldustefnu sem veitt getur þeim góða leiðsögn í því 

hvernig takast skuli á við þau fjölmörgu verkefni og viðfangsefni sem framundan 

eru. Stefna með skýrum markmiðum sem hefur varanleika getur verið öflugur 

leiðarvísir sveitarfélagsins. Slík stefna veitir sveitarfélögum skýra leiðsögn við gerð 

framkvæmdaráætlana þegar nauðsynlegt er að forgangsraða verkefnum. 

Sveitarfélögin þurfa þó að huga að því að mikilvægt er að endurnýja 

fjölskyldustefnuna eftir því sem markmiðum er náð og tíðarandi breytist 

(Velferðarráðuneytið, 2001).  

Í athugasemdum Fjölskylduráðs kemur fram að mikilvægt sé að hafa 

heildarsýn yfir þjónustu sveitarfélagsins við mótun fjölskyldustefnunnar, með það 

að markmiði að auka gæði þjónustunnar sem mest. Einnig að fjölskyldustefnur 

sveitarfélaga geti verið með mismunandi hætti, þar sem þegar sé búið að fullnægja 

þörfum fjölskyldna í ákveðnum málaflokkum. Þá hafa ýmsir aðrir þættir áhrif við 

gerð fjölskyldustefnu sveitarfélaganna, þar sem samsetning og umhverfi 

sveitarfélaganna er með mismunandi hætti. Þar má nefna að á meðan sum 

sveitarfélög eru í örum vexti, þá er um að ræða fækkun íbúa hjá öðrum 

sveitarfélögum. Jafnframt getur íbúagerð og aldursamsetning haft mikið um það að 
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segja með hvaða hætti og að hvaða leyti þörfin er fyrir ákveðna þjónustu í 

sveitarfélaginu (Þingskjal 1230, 1996-1997).  

Sveitarfélög styðja við fjölskyldur með ýmsum hætti og hafa til að mynda  

innleitt fjölskyldubætur og stuðning í ýmsu formi (Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 

2011). Nokkur sveitarfélög hafa tekið upp umönnunargreiðslur sem stuðning við 

foreldra að loknu fæðingarorlofi (Guðný Björk Eydal og Tine Rostgaard, 2010). 

Umönnunargreiðslur eru oft greiddar til skamms tíma til þess að brúa bilið á milli 

fæðingarorlofs og þar til barn fær úthlutað leikskóladvöl (Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson, 2011). Einnig hafa sveitarfélög tekið upp hvatagreiðslur eða 

tómstundastyrki sem foreldrar geta nýtt til niðurgreiðslu vegna íþrótta- eða 

tómstundagjalda (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2010). Sveitarfélög veita 

einnig afslátt af vistunargjöldum barna í leikskólum og þá til einstæðra foreldra og 

námsmanna, en misjafnt er eftir sveitarfélögum hversu hár afslátturinn er og 

hverjir eiga rétt á honum (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar verður skilgreint og fjallað nánar um þá 

þjónustuþætti og stuðning við barnafjölskyldur sem rannsókn þessi nær til. 

1.4 Þróun atvinnuleysis í kjölfar efnahagshrunsins og áhrif þess á 
félagsþjónustu sveitarfélaganna 

Árin fyrir efnahagshrunið hafði Ísland notið mikillar hagsældar og góðra lífskjara. 

Það var meðal annars vegna góðra skilyrða á vinnumarkaði og mikillar 

atvinnuþátttöku beggja kynja, lágs hlutfalls atvinnulausra og langs vinnutíma 

(Guðný Björk Eydal og Hervör Alma Árnadóttir, 2010). Haustið 2008 stóð Ísland 

frammi fyrir alvarlegum efnahagsvanda í kjölfar hruns þriggja stærstu banka 

landsins, falls krónunnar og mikillar skuldsetningar ríkissjóðs. Í kjölfarið varð mikið 

atvinnuleysi, rekstrargrundvöllur fyrirtækja versnaði og verulega þrengdi að 

heimilum landsins (UNICEF, 2009).  

Vinnan fyrir einstaklinginn og fjölskylduna er mikilvæg, bæði með tilliti til 

efnahagslegra þátta og vellíðunar. Atvinnan er sá þáttur sem skapar framfærslu 

einstaklingsins og fjölskyldunnar, en er um leið mikilvæg fyrir félagsleg tengsl, 

sjálfstraust, virðingu og virkni einstaklingsins (Halldór Sig. Guðmundsson, 2008).  
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Hér á mynd 1. má sjá með hvaða hætti atvinnuleysið þróaðist í kjölfar 

efnahagshrunsins.  

 

Mynd 1. Þróun atvinnuleysis á Íslandi 2008-2012 
(Vinnumálastofnun, e.d.-d; e.d.-e). 

 

Í ársbyrjun 2008 voru einstaklingar á atvinnuleysisskrá 1.756 talsins, en voru orðnir 

12.487 í janúar 2009. Atvinnulausum hélt áfram að fjölga og í ársbyrjun 2010 voru 

þeir orðnir 16.382 talsins. Eftir það fór atvinnulausum fækkandi sem skráðir voru 

atvinnulausir hjá Vinnumálastofnun og voru þeir í ársbyrjun 2012, 12.080 talsins.  

Í grein Karls Björnssonar framkvæmdastjóra Sambands íslenskra sveitarfélaga 

kemur fram að fyrir efnahagshrunið var bótatími atvinnuleysisbóta styttur úr fimm 

árum í þrjú, en með bráðarbirgðarákvæði í lögum var hann lengdur í fjögur ár, 

vegna þess fjölda sem missti vinnuna í kjölfar efnahagshrunsins. Jafnframt kemur 

fram að nú þegar eru um 1000 manns á framfærslu sveitarfélaganna vegna 

atvinnuleysis og eru horfur á því að fjöldinn muni samsvarar 2% atvinnuleysis eða 

3500-4000 manns að öllu óbreyttu (Karl Björnsson, e.d.) 

Hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga hefur verið bent á að tölur um 

minnkandi atvinnuleysis gefi skakka mynd af raunverulegri stöðu mála. Á 

stjórnarfundi sambandsins þann 29. júní 2012 voru málefni fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélaganna ásamt atvinnuleysisbótakerfinu rædd. Í bókun Sambands íslenskra 

sveitarfélaga kemur fram að sambandið telur mikilvægt að lög um 

atvinnuleysistryggingar og félagsþjónustu séu endurskoðuð þá sérstaklega í ljósi 

þess að mikill fjöldi einstaklinga missa atvinnuleysisbótarétt sinn næstu misseri og 
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ár. Jafnframt ítrekar sambandið í bókun sinni þá afstöðu sína að kannað verði hvort 

skilyrða megi framfærslustyrki sveitarfélaga með virkniúrræðum (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2012-a). 

Í grein Guðnýjar Bjarkar Eydal (2009) kemur fram að öll Norðurlöndin, nema 

Ísland, hafi í upphafi tíundaáratugarins gert auknar kröfur um virkni þeirra sem eru 

viðtakendur fjárhagsaðstoðar, þá þeirra sem eru í atvinnuleit. Í Svíþjóð, Danmörk 

og Finnlandi er hægt að lækka framfærslu til einstaklings sinni hann ekki virkri 

atvinnuleit. Í Noregi hefur kerfið verið samþætt, þá félagsþjónusta og 

atvinnuleysistrygginga (e. NAV, Ny arbeids- og velferdsforvaltning) en markmið 

Norðmanna er að flestir séu sem virkastir á vinnumarkaðinum eða í úrræðum. Í 

reglum sveitarfélaga, hér á landi, er að finna í reglugerðum þeirra skilyrði fyrir 

fjárhagsaðstoð, þrátt fyrir að Alþingi hafi á sínum tíma hafnað slíkum breytingum á 

löggjöfinni. Þá bendir Guðný Björk Eydal á ,í grein sinni, að ákvæði um 

fjárhagsaðstoð hérlendis, í samanburði við önnur Norðurlönd, hafa ekki tekið eins 

miklum breytingum. Jafnframt segir í grein hennar:  

Ljóst er að fjárhagsaðstoð sveitarfélaga mun verða stækkandi hópum 
mikilvægt úrræði og því þarf að huga vel að því hvernig hún nýtist, þar með 
talið samspil hennar við aðra velferðaraðstoð. Sú staðreynd að önnur 
Norðurlönd hafa öðlast reynslu af ofangreindum atriðum skapar gullið 
tækifæri til að ganga í smiðju þeirra, læra af þeim hvað hefur skilað árangri og 
hvað bera að varast (Guðný Björk Eydal, 2009, bls. 62). 

Í erindi Gyðu Hjartardóttur (2012), sem flutt var á fjármálaráðstefnu 

sveitarfélaganna, kom fram að á árinu 2012 eru um 200-250 einstaklingar að missa 

bótarétt sinn vegna þriggja ára reglunnar og um 350 manns vegna fjögurra ára 

reglunnar. Ef bráðabirgðarákvæði ríkisstjórnarinnar verði framlengt munu um 1600 

manns fullnýta bótarétt sinn jafnt og þétt. Ef ekki kemur til framlengingar þá mun 

sami fjöldi fullnýta rétt sinn um áramótin 2012-2013.  Eftir það er um að ræða 120-

170 einstaklinga sem fullnýta rétt sinn um hver mánaðarmót á árinu 2013. Gyða 

bendir einnig á að um sé að ræða viðkvæman hóp einstaklinga og fjölskyldna og að 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna sé bráðarbirgðar úrræði til lágmarksframfærslu 

(Gyða Hjartardóttir, 2012). 



Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

 

34 

 

1.5 Félagsþjónusta á hagræðingartímum  

Sveitarfélög í Evrópu hafa gengið í gegnum mikið hagsældartímabil síðasta 

áratuginn. Í skýrslu samtaka félagsþjónustu í Evrópu (e. European Social Network: 

Social services in Europe) kemur fram að efnahagskreppan hafi haft mikil áhrif á 

félagsþjónustu sveitarfélaga í Evrópu, en með mismunandi hætti. Þær áskoranir 

sem helst hafi mætt félagsþjónustunni séu bæði lýðfræðilegs eðlis og fjárhagslegs 

með hækkandi útgjöldum, þar sem aðstoðartímabil hafi lengst. Megi rekja það 

meðal annars til hækkandi atvinnuleysis, þá sérstaklega hjá ungu fólki. Á sama tíma 

reyni félagsþjónustan að mæta þörfum allra sem þurfi á þjónustunni að halda með 

það að markmiði að auka sjálfstæði einstaklinga í neyð á tímum niðurskurðar 

(European Social Network, 2009). 

Það árferði sem nú ríkir hér á landi hefur orðið til þess að kostnaður 

sveitarfélaga vegna félagsþjónustu hefur aukist hjá mörgum þeirra. Það er til komið 

vegna aukinnar þarfar á félagslegri aðstoð og aukningu þeirra sem rétt eiga á 

þjónustu, eins og fjárhagsaðstoð. Sveitarfélög hafa því þurft að draga úr kostnaði 

með ýmsum hagræðingaraðgerðum en á sama tíma að halda uppi sömu 

þjónustunni, jafnvel aukinni, fyrir minna fjármagn (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2012). 

Kreppan í Finnlandi í upphafi 10. áratugar síðustu aldar varð til þess að tekjur 

sveitarfélaga lækkuð mikið. Opinber stjórnvöld þar í landi drógu verulega úr 

framlögum sínum til sveitarfélaganna. Það leiddi til þess að finnsk sveitarfélög báru 

meginþungan af auknum útgjöldum vegna félagslegrar aðstoðar og öðrum áhrifum 

kreppunnar (Rinne, Kivirauma og Simola, 2002). Í kjölfar kreppunnar í Finnlandi 

jókst aðgengi að félagslegri þjónustu á sama tíma og gæði hennar minnkuðu 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-c). Þjónustueiningum félagslegrar 

þjónustu í Finnlandi fjölgaði jafnframt umtalsvert og starfsmönnum hennar, en þá 

aukningu má að miklu leyti rekja til þjónustu sem komin var frá þriðja geiranum 

(Blomster, Heikkila, Keskimaki, Rastas og Simpura, 2001).  

Í könnun Velferðarvaktarinnar frá árinu 2009 var markmiðið að kanna 

afleiðingar efnahagskreppunnar á félagsþjónustu sveitarfélaganna. Tilgangurinn 
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var að leita upplýsinga hjá sveitarfélögum landsins um það hvort og þá með hvaða 

hætti félagsþjónusta þeirra hefði orðið fyrir áhrifum efnahagskreppunnar. Þær 

upplýsingar sem finna má í könnunni eru frá 47 sveitarfélögum þar sem 25 

félagsmálastjórar svöruðu spurningum. Nær allir félagsmálastjórarnir sögðust hafa 

fundið fyrir beinum afleiðingum kreppunnar. Þau atriði sem báru hvað hæst í 

svörum félagsmálastjóranna, þegar þeir voru spurðir um áhrif 

efnahagskreppunnar, voru að um mikla aukningu væri að ræða í umsóknum um 

fjárhagsaðstoð og beiðnum um félagslega ráðgjöf. Jafnframt að þeir sem hefðu 

staðið illa fyrir kreppu væru verr staddir nú og að þjónustubyrði væri þyngri vegna 

lokana hjá heilbrigðis- og meðferðarstofnunum. Auk þess hefði nýr hópur notenda 

skapast, sem glímdi við fjárhagserfiðleika, en sá notendahópur ætti ekki rétt á 

fjárhagsaðstoð. Vart hefði orðið við reiði, kvíða og vanlíðan hjá einstaklingum, 

ásamt vonbrigðum yfir stöðunni og framtíðinni (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009-d).  

Í grein Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2012), þar sem hún fjallar um áhrif 

efnahagsþrengingar á félagsþjónustu Norðurþings, kemur fram að undir miklu álagi 

getur reynst erfitt fyrir sérfræðinga að viðhalda faglega hlutanum í starfi sínu. 

Getur það leitt til þess að sérfræðingur taki frekar afgreiðsluþáttinn fram yfir þann 

faglega. Aukin verkefni sérfræðinga sem fylgja efnahagskreppum geta leitt til álags 

og streitu í starfi. Það getur svo valdið aukinni óánægju í starfi, minnkandi 

skuldbindingu og auknum veikindum. Það þarf því að huga vel að starfsfólki, 

handleiðslu og stuðningi. Ef sérfræðingur sem starfar með viðkvæmum hópi fólks 

er undir miklu álagi, getur það leitt til skaðlegra áhrifa, lækkað sjálfsmat 

skjólstæðingsins og gert hann háðari þjónustunni, því sérfræðingar hafa mikil völd í 

lífi þeirra sem þeir vinna með (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

1.6 Barnafjölskyldan og efnahagsþrengingar 

Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt að afleiðingar atvinnuleysis og fátæktar eru bæði 

skaðlegar heilsu fólks og draga almennt úr lífsgæðum þess. Afleiðingarnar eru ekki 

minni á velferð barna en fjölmörg börn búa við atvinnuleysi foreldris eða foreldra 

sinna hér á landi. Skertar ráðstöfunartekjur, hvort sem um ræðir vegna 
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atvinnumissis eða annarra þátta, hafa slæmar afleiðingar á andlega heilsu fólks og 

getur það aukið líkurnar á kvíða eða þunglyndi. Fjárhagslegt álag getur auk þess 

valdið ágreiningi á milli hjóna og leitt til sambúðarslita eða haft neikvæð áhrif á 

færni foreldranna til að sinna uppeldishlutverki sínu (UNICEF, 2009).  

Þeir þjóðfélagshópar sem standa hvað verst í kreppunni eru einstæðir 

foreldrar, foreldrar með þrjú börn eða fleiri og þar á eftir fólk á aldrinum 30-39 ára. 

Komið hefur í ljós að ungar barnafjölskyldur hafa komið illa út úr 

efnahagskreppunni. Það er meðal annars vegna húsnæðisskulda sem jukust mikið í 

kjölfar efnahagshrunsins (Stefán Ólafsson, 2011). Flestir geta fullnægt efnahags- og 

félagslegum þörfum sínum án þess að þurfa að reiða sig á opinbera aðstoð. Þó eru 

alltaf hópar einstaklinga og fjölskyldna sem þurfa á aðstoð að halda þegar 

ákveðnar aðstæður skapast. Eftir að efnahagskreppan skall á hefur nýr viðkvæmur 

hópur myndast sem ekki hefur áður þurft á aðstoða að halda. Strax fyrstu mánuði 

ársins 2009 voru 40% heimila í landinu komin í neikvæða skuldastöðu (Aðalheiðar 

Ásmundadóttur og Rachael Lorna Johnstone, 2010). Á mynd 2 sést þróun á fjölda 

viðtakenda fjárhagsaðstoðar eftir fjölskyldugerð í kjölfar efnahagshrunsins . 

 

Mynd 2. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga eftir fjölskyldugerð 2008-2011  
(Hagstofan, e.d.-g). 
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Þegar mynd 2 er skoðuð kemur í ljós að þeim einstaklingum sem fá framfærslu sína 

frá sveitarfélögunum í formi fjárhagsaðstoðar hefur fjölgað. Á tímabilinu 2008-

2011 hefur fjöldi þeirra aukist um 53,4%. Á tímabilinu 2008-2011 hefur þeim 

viðtakendum fjárhagsaðstoðar sveitarfélaganna sem eru einstæðar mæður með 

börn fjölgað um 25,2%. Jafnframt hefur einstæðum feðrum börn fjölgað um 26,5%. 

Þeim foreldrum sem eru í sambúð eða giftir og með börn hefur einnig fjölgað um 

39% á sama tímabili. Þegar skoðað er hlutfall fjölskyldugerðar af heildarfjölda 

þeirra sem fá fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum kemur í ljós að einstæðar 

mæður með börn voru árið 2008, 32,8% þeirra sem þáðu fjárhagsaðstoð en árið 

2011 var hlutfall þeirra 26,7%. Einstæðir feður voru árið 2008 2,4% þeirra sem voru 

á fjárhagsaðstoð en árið 2011 hafði hlutfall þeirra lækkað í 1,9%. Hlutfall 

hjóna/sambúðarfólks var árið 2008, 6,5% af viðtakendum fjárhagsaðstoðar en árið 

2011, 5,9%. 

 

Mynd 3. Lágtekjuhlutfall einstaklinga eftir fjölskyldugerð 2008-2011 
(Hagstofa Íslands, e.d.-h). 
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2008, fyrir utan þá fjölgun sem varð árið 2009 um 8,3%. Þegar um ræðir foreldra 

með tvö börn kemur í ljós umtalsverð fjölgun þeirra sem eru með tekjur undir 60% 

af miðgildi tekna. Frá árinu 2008 hefur þeim fjölgað um 85% til ársins 2011. 

Fullorðnum sem eru með þrjú börn og með minna en sem nemur 60% af miðgildi 

tekna hefur hins vegar fækkað á tímabilinu 2008-2011 eða um 37,9%. Þó fjölgaði 

þeim á milli áranna 2009 og 2010 um 19,5%. 

 

 

Mynd 4. Fjárhagsvandi heimila 2008-20112 
(Hagstofa Íslands, e.d.-f). 

 

Þegar fjárhagsvandi heimila er skoðaður eftir fjölskyldugerð kemur í ljós að 

fjárhagsvandinn er meiri á heimilum barnafjölskyldna. Jafnframt kemur í ljós að 

aukning hefur orðið hjá þeim heimilum sem eru í vanskilum, geta ekki mætt 

                                                      
2
 Til barna á heimili heyra allir þeir sem eru undir 18 ára aldri og þeir sem eru 18–24 ára, eru án 

vinnu og búa hjá að minnsta kosti öðru foreldri. Fullorðnir teljast þeir sem ekki falla undir 
skilgreininguna um börn. Viðmiðunarupphæð óvæntra útgjalda var 160 þúsund kr. árið 2011 og 
tekur mið af lágtekjumörkum einstaklings sem reiknuð eru úr lífskjararannsókn tveimur árum fyrr 
(Hagstofa Íslands, e.d.-f). 
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óvæntum útgjöldum eða finnst erfitt að láta enda ná saman. Á tímabilinu 2008-

2011 hefur þeim heimilum með barn/börn og eru í vanskilum með húsnæðislán 

eða leigu fjölgað um 6,9% og af þeim heimilum þar sem einstætt foreldri býr með 

barni/börnum hefur jafnframt fjölgað um 8,2%. Ef vanskil annarra lána eru skoðuð 

er aukning hjá heimilum með börn um 10,9% og heimilum einstæðra foreldra með 

barn/börn hefur fjölgað um 17,6%. Þeim heimilum sem eiga erfitt með að mæta 

auknum útgjöldum hefur einnig fjölgað. Þar hefur heimilum með börn fjölgað um 

13,8% á tímabilinu 2008-2011 og heimilum einstæðra foreldra um 8,9%. Auk þess 

hefur þeim heimilum fjölgað sem eiga erfitt með að ná endum saman en heimilum 

með börnum hefur fjölgað um 26% og heimilum þar sem einstætt foreldri býr með 

barni eða börnum sínum um 20,4%.   

Í greinagerð Velferðarvaktarinnar, um grunnþjónustu og aðferðir við 

hagræðingu í efnahagsþrengingum, er varað við því að skorið sé niður eða þjónusta 

skert við börn og barnafjölskyldur og hjá öðrum viðkvæmum hópum. Einnig bendir 

Velferðarvaktin á það að þau börn sem búa á heimili með einstæðu foreldri eða 

báðum foreldrum og misst hafa vinnu eða eru utan vinnumarkaðar séu í 

áhættuhópi og mikilvægt sé því að styrkja þjónustuna við þau, til dæmis með því 

að efla samvinnu á milli félagsþjónustu, Vinnumálastofnunar og þriðja geirans 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-c). 

„Auður býr í barni hverju“ 

Rannsókn Richardson (2010) fjallar um barna- og fjölskyldustefnu á tímum 

efnahagsþrenginga og náði rannsókn hans yfir 27 ríki innan Evrópusambandsins. 

Niðurstöður hans leiddu í ljós að mikilvægt er að fjárfesta í börnum og framtíð 

þeirra og þá sérstaklega snemma á þroskaskeiði þeirra. Að hans mati er mikilvægt 

að standa vörð um þá þætti sem snúa að velferð þeirra, ásamt stuðningi við 

einstætt foreldri. Það er mikilvægt í ljósi þess að börn velja sér hvorki foreldra né 

samfélag og eru háð öðrum um velferð sína og tækifæri. Ef niðurskurður beinist að 

málefnum barna og fjölskyldna getur það haft langtíma afleiðingar fyrir samfélagið 

(Richardson, 2010).  
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Í skýrslu OECD (2011) Doing better for families kemur fram að í þeirri 

efnahagskreppu sem nú ríki og þeirri aukinni áhættu á fátækt sem henni fylgi, sé 

mikilvægt að stjórnvöld styðji við bakið á fjölskyldum, þá sérstaklega við þau 

heimili sem eru með börn. Huga þurfi að sérstökum hópum og heimilum, eins og 

einstæðum foreldrum og þeim heimilum sem takast á við atvinnuleysi. Jafnframt 

kemur fram í skýrslunni að fjölskyldugerð og atvinnustaða skipti miklu máli hvað 

varðar fátækt barna og afkomu fjölskyldunnar. Börn einstæðra foreldra eigi frekar 

á hættu að lifa í fátækt og það sama gildi um börn atvinnulausra foreldra 

(OECD,2011).  

 

Mynd 5. Fjöldi barna á heimilum viðtakenda fjárhagsaðstoðar  
(Lovísa Arnardóttir, 2011; Hagstofa Íslands,2011, 2012-b) 

 

Eins og sést á mynd 5, þá hefur börnum fjölgað á heimilum viðtakenda 

fjárhagsaðstoðar, það er um 14,3% frá árinu 2008. Reynslan frá Finnlandi var sú að 

þau börn sem urðu hvað verst úti vegna efnahagskreppunnar þar í landi voru börn 

sem komu úr fjölskyldum sem háðar voru opinberri aðstoð (Barnaverndarstofa, 

2012-a). 

Viðvarandi fátækt hefur áhrif á velferð barns og nánasta umhverfi þess og 

getur hún valdið barninu efnahags-, persónu- og félagslegum skaða. Fátækt barns 

hefur bæði áhrif á æsku þess og getur haft áhrif fram á snemmfullorðinsár eða 

lengur (Menchini, 2011). Reynsla hefur sýnt, og þá sérstaklega ef horft er til 

Finnlands, að efnahagsþrengingar snerta börn með ýmsum hætti. Einnig hefur 

reynslan sýnt að áhrif efnahagsþrenginga koma oft ekki í ljós fyrr en nokkrum árum 

seinna. Mikilvægt er því að forðast niðurskurð á félagsþjónustu við fjölskyldur og 

barna þeirra. Slíkur niðurskurður getur leitt til hárra útgjalda seinna meir vegna 

aukinna vandkvæða fjölskyldnanna þegar yfir lýkur (UNICEF, 2009).  
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Að mati Menchini (2011) fá börn aðeins eitt tækifæri og eina barnæsku til 

þess að þroskast og dafna á eðlilegan hátt. Ef það tækifæri er tekið frá börnunum 

getur það haft áhrif á líf þeirra til frambúðar. Því verður stefnumótun opinberra 

stjórnvalda að beinast beint að börnunum sjálfum til þess að skapa þeim jöfn 

tækifæri. 

Fordómar gagnvart barni sem upplifir fátækt geta haft djúpstæð áhrif á það. 

Börn er vel meðvituð um aðstæður sínar og geta upplifað sig utanveltu í 

samfélaginu og skólar og dagvistun barna geta skipt miklu máli varðandi velferð 

þeirra. Því er mikilvægt að staðinn sé vörður um þá þjónustu, gæðum hennar og 

aðgengi. Dagvistun barna er jafnframt mikilvægur þáttur í stuðningi við 

lágtekjufjölskyldur. Þá ekki aðeins í ljósi þess að þjónustan er mikilvæg fyrir 

vinnandi foreldra, heldur er þetta staður þar sem góð umönnun barna er höfð í 

fyrirrúmi, en það er mikilvægur þáttur í velferð barna á erfiðleikatímum (Ridge, 

2012).  
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2 Rannsóknaraðferðir og framkvæmd 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir rannsóknarspurningum, vali á 

rannsóknaraðferðum, ásamt framkvæmd og úrvinnslu gagna. Fjallað verður 

stuttlega um eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) og 

af hverju slíkar aðferðir urðu fyrir valinu. Jafnframt verður fjallað um annmarka 

rannsóknar ásamt þeim siðferðislegum atriðum sem snúa að rannsókninni sjálfri og 

rannsakanda. 

2.1 Rannsóknarsnið  

Rannsókn þessi beinist að félagsþjónustu sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

og þjónustu sveitarfélaganna við barnafjölskyldur. Með rannsókninni er leitast við 

að svara tveimur meginrannsóknarspurningum. Spurt er:  

 Hvaða áskoranir hafa mætt félagsþjónustu sveitarfélaganna Árborgar og 
Reykjanesbæjar og með hvaða hætti hafa þau mætt þeim? 

 Hefur þjónusta við barnafjölskyldur breyst í sveitarfélögunum tveimur í 
kjölfar efnahagshrunsins? 

 

Rannsóknaraðferðir á sviði félagsvísinda eru oftast flokkaðar í eigindlegar (e. 

qualitative) og megindlegar (e. quantiative) aðferðir. Þau atriði sem helst greina 

þessar rannsóknaraðferðir frá hvor annarri eru þær að með megindlegum 

rannsóknaraðferðum er fyrst og fremst verið að vinna með lýsandi greiningu 

gagna, eins og magn eða fjölda. Þar er rannsakandinn að beita tölfræðigreiningu 

með það að markmiði að lýsa ákveðnu talnasafni. Auk þess ná megindlegar 

rannsóknir yfir stærri hópa, þar sem hægt er að alhæfa niðurstöður á þýði. Með 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er markmið rannsakandans að öðlast dýpri 

skilning á félagslegum fyrirbærum við eðlilegar aðstæður, með áherslur á 

merkingu, upplifun og viðhorfum þátttakenda (Esterberg, 2002; Hermann 

Óskarsson, 2000).  

Til eru margar aðferðir sem teljast til eigindlegra rannsóknaraðferða. Má þar 

nefna djúpviðtöl, þátttökuathuganir, skjalagreiningu og rýnihópa (Esterberg, 2002; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þá hefur það færst í aukana síðustu áratugina að 
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rannsakendur beiti eigindlegum rannsóknaraðferðum við rannsóknir á stefnu 

stjórnvalda eða opinberra stofnana (e. social policy research) (Ritchie og Spencer, 

2002).  

Í þessari rannsókn var ákveðið að beita fjölbreyttum aðferðum. Í fyrsta lagi 

var beitt aðferð sem kallast stefnugreining (e. policy analysis). Með stefnugreiningu 

er rannsakandi að skoða hvort ákveðin stefna liggi fyrir í málaflokknum og þá hvað 

felist í stefnunni, ásamt sambandi ólíkra þátta og áhrifa þeirra á stefnuna (Ritchie 

og Spencer, 2002; Weimer og Vining, 2004). Til að afla gagna voru m.a. tekin viðtöl 

við starfsmenn félagsþjónustunnar í Árborg og Reykjanesbæ. Í öðru lagi voru notuð 

fjölskyldulíkön (e. model family methods) til að leggja mat á það hvort og hversu 

mikið þjónusta sveitarfélaganna við barnafjölskyldur hefði breyst. Í þriðja lagi var 

unnið með ýmis megindleg talnagögn, eins og upphæðir bóta, gjaldskrár og aðrar 

tölfræðiupplýsingar sem nauðsynlegar voru til þess að varpa ljósi á viðfangsefni 

rannsóknarinnar.  

Úrtak 

Við val á sveitarfélögum var stuðst við markmiðsúrtak (e. purposive sample). 

Markmiðsúrtak vísar til þess að úrtakið sem er valið, er talið hæfa markmiði 

rannsóknarinnar best (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 

Sveitarfélögin tvö sem valin voru til rannsóknar eru Árborg og Reykjanesbær. 

Sveitarfélagið Árborg myndaðist við sameiningu Eyrarbakkahrepps, 

Sandvíkurhrepps, Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps eftir almennar kosningar í 

febrúar 1998 (Land og saga, e.d.). Í Sveitarfélaginu Árborg bjuggu 7830 

einstaklingar á þriðja ársfjórðungi 2012 (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Reykjanesbær 

varð til við sameiningu sveitarfélaganna Keflavík, Njarðvík og Hafna árið 1994 

(Reykjanesbær, e.d.-n) og telur sveitarfélagið 14.200 íbúa á þriðja ársfjórðungi 

20012 (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Nánar er fjallað um lýðfræðilegar upplýsingar, 

fjölda íbúa og fjölskyldugerð í niðurstöðukafla. 

 Ástæður fyrir vali sveitarfélaganna tveggja, umfram önnur sveitarfélög, eru 

að rannsóknin er hluti af langtímarannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal og Hervarar 

Ölmu Árnadóttur, Family policy in the times of crisis: The case of Iceland. Jafnframt 
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var um að ræða mikið atvinnuleysi í sveitarfélögunum tveimur í kjölfar 

efnahagshrunsins 2008. Auk þess höfðu bæði sveitarfélögin orðið fyrir 

samfélagslegum áföllum áður en efnahagskreppan skall á íslenskt samfélag og 

glímdu við afleiðingar þeirra á þeim tíma sem hrunið varð.  

Þann 29. maí 2008 reið Suðurlandskjálftinn yfir og olli röskun á lífi margra 

fjölskyldna og einstaklinga, ásamt því að valda miklu eignartjóni. Rannsókn dr. 

Berglindar Guðmundsdóttur um afleiðingar skjálftans, leiddi í ljós að fjölmargir 

þeirra sem tóku þátt í rannsókninni fundu fyrir ótta um eigið líf eða meiðsli, 

hjálparleysi, hræðslu eða öðrum ótta vegna skjálftans. Rannsóknin sýndi einnig 

fram á jákvæðar upplifanir þátttakenda. Helmingur þeirra fann fyrir væntumþykju 

annarra og fjórðungur þeirra upplifðu fjölskyldu sína nánari ásamt meiri samgang 

við nágrannana (Ragnheiður Thorlacius, 2009). Jafnframt nýttist vel 

viðbragðsáætlun sveitarfélagsins og sú vinna sem átti sér stað í samfélaginu í 

kjölfar skjálftans, þegar takast þurfti á við efnahagshrunið og afleiðingar þess 

(Árborg, 2009). 

Brotthvarf varnarliðsins frá Keflavíkurflugvelli árið 2006 leiddi til aukins 

atvinnuleysis í Reykjanesbæ (Velferðarráðuneytið, 2011). Árið 2007 var Keilir 

stofnaður sem er miðstöð vísinda fræða og atvinnulífs. Á svæðinu sem 

Bandríkjaher hafði til umráða á meðan veru hans stóð í Reykjanesbæ, er búið að 

byggja upp samfélagið Ásbrú. Þar hefur byggst upp stærsti háskólanemendagarður 

landsins og með tilkomu Keilis hafa fjölmargir einstaklingar sem þar hafa stundað 

nám, fengið tækifæri til þess að afla sér menntunar á hærra háskólastigi (Keilir-

Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs e.d.-a). Í dag búa og starfa á Ásbrúarsvæðinu 

um 2000 einstaklingar og hefur þar átt sér stað mikil uppbygging síðustu ár (Keilir-

Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs e.d.-b). Sú mikla uppbygging sem orðið hefur 

á vallarsvæðinu í kjölfar brotthvarfs hersins hefur kallað á aukna þjónustu af hálfu 

sveitarfélagsins sem og félagsþjónustu þess (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk 

Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. október 2012). 
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Rannsóknin nær ekki til afleiðinga þessara áfalla, en mikilvægt er að hafa þau 

í huga og á þau verður minnst í niðurstöðum rannsóknar, þar sem við á hverju 

sinni. 

Gagnaöflun 

Gagnaöflun í eigindlegum rannsóknaraðferðum getur átt sér stað með 

margvíslegum hætti til dæmis með rituðum heimildum, viðtölum, opinberum 

skjölum, myndum og orðum fólks (Green, 2008; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þær 

eigindlegu heimildir sem nýttar voru við rannsókn þessa voru annars vegar 

fyrirliggjandi gögn og hins vegar gögn sem aflað var af rannsakanda. Þau 

fyrirliggjandi gögn sem aflað var til að varpa ljósi á félagsþjónustu sveitarfélaganna, 

úrræði á vegum sveitarfélaganna og framkvæmd þjónustuþátta við 

barnafjölskyldur voru fjölbreytt. Voru gögnin meðal annars fengin úr skýrslum, 

lögum og reglugerðum, gjaldskrám, ársskýrslum stofnana ásamt öðrum opinberum 

gögnum og ritum sem snertu viðfangsefnið. Auk þess var stuðst við talnaefni úr 

gagnasöfnum Hagstofu Íslands, Vinnumálastofnunar og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga.  

Eftir að rannsakandi hafði lokið frumgreiningu á fyrirliggjandi gögnum var 

framkvæmd viðtalsrannsókn á grundvelli niðurstöðu greiningarinnar, þar sem 

rannsakandi heimsótti félagsþjónustu sveitarfélaganna beggja og tók 

upplýsingaviðtöl við starfsmenn. Í viðtölunum og heimsóknum gafst tækifæri til 

þess að afla frekari upplýsinga sem ekki var að finna í fyrirliggjandi gögnum. Auk 

viðtala voru starfsmönnum einnig sendar skriflegar fyrirspurnir. Tilgangur 

upplýsingaviðtalanna og gagnaöflunar hjá félagsþjónustunum var að fá innsýn 

félagsmálastjóra sveitarfélaganna, auk annarra starfsmanna hjá 

félagsþjónustunum, gagnvart þeim áskorunum sem mætt hafa félagsþjónustunum 

í kjölfar efnahagskreppunnar og þá stefnu sem tekin hefur verið í þeim 

málaflokkum sem hér eru til rannsóknar. Auk þess var markmið rannsakanda að 

kanna aðra þjónustu og úrræði á vegum sveitarfélaganna, auk upplýsingaöflunar 

um gjaldskrár og hvort reglur sveitarfélaganna hefðu breyst á milli ára. 
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Gagnaöflun hófst vorið 2012 og lauk í lok nóvember 2012. Leiðbeinandi hafði 

samband við félagsmálastjóra beggja sveitarfélaganna í september 2012 til þess að 

kynna þeim rannsóknina ásamt því kanna hvort sveitarfélögin gætu lagt 

rannsókninni lið. Félagsmálastjórarnir féllust báðir á það að liðsinna rannsakanda 

og í kjölfarið sendi rannsakandi póst þess eðlis að kynna rannsóknina og mæla sér 

mót við þá. 

Upplýsingaviðtal fór fram hjá Reykjanesbæ þann 15. október 2012. Þar var 

um að ræða eitt upplýsingaviðtal við félagsmálastjóra Fjölskyldu- og félagssvið 

Reykjanesbæjar, ásamt forstöðumanni stoðdeildar. Auk þess hafði rannsakandi 

fengið skrifleg gögn frá félagsmálastjóra félagsþjónustunnar áður en viðtal fór 

fram. 

Gagnaöflun fór fram með öðrum hætti í Árborg. Fór hún fram dagana 16. og 

17. október 2012. Rannsakandi dvaldi í sveitarfélaginu í tvo daga á meðan 

gagnaöflun fór fram. Það var bæði gert vegna fjarlægðar frá heimili rannsakanda, 

ásamt því að fleiri gagna þurfti að afla á staðnum. Í Árborg var ekki um að ræða eitt 

upplýsingaviðtal, heldur skrifaði rannsakandi niður athugasemdir, ásamt því afla 

annarra gagna, eins og talnagagna. Auk þess sendi rannsakandi skriflegar 

fyrirspurnir eftir að heimsókn lauk sem svör fengust við frá starfsfólki 

félagsþjónustunnar.  

Greiningaraðferð og gagnaúrvinnsla 

Þegar verið er að beita stefnugreiningu í rannsóknum, þá eru greind þau félagslegu 

gildi sem stefnan endurspeglar, hlutverk hennar og markmið (Ginsberg og Gribbs, 

2005). Með stefnugreiningu er verið að framkvæma kerfisbundna greiningu og 

misjafnt er hversu viðamikil hún er. Í sumum rannsóknum er um heildstæða 

greiningu að ræða sem nær til mótunar stefnunnar, innihalds og framkvæmdar og 

árangurs, en í öðrum er athygli beint að ákveðnum þáttum, t.d. innihaldi og helstu 

einkennum (Ginsberg og Gribbs, 2005; Weimer og Vining, 2004). Með 

stefnugreiningu getur rannsakandinn greint ákvarðanir stofnana eða stjórnvalda og 

áhrif þeirra á ákveðna þætti eða hópa (Weimer og Vining, 2004). Ef 

stefnugreiningin nær til þess hvernig ákvarðanir eru teknar, þá er skoðað hvaða 
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hagsmunaaðilar hafa haft áhrif á ákvarðanir, hvaða ástæður liggja að baki þeim og 

með hvaða hætti og á hvern ákvarðanir stjórnvalda eða stofnana hafa áhrif 

(Ginsberg og Gribbs, 2005; Weimer og Vining, 2004).  

Í stefnugreiningu er því hægt að styðjast við margar tegundir líkana til að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem svara á. Það líkan sem valið var til 

hliðsjónar í þessari rannsókn, byggist á greiningarlíkani Chambers (2000).  

Greiningarlíkan hans nær til eftirfarandi þátta:  

 Markmið og tilgangur stefnunnar  

 Tegundir bóta og eðli eða framboð þjónustu 

 Hverjir eiga réttindi til bótagreiðslna eða þjónustunnar 

 Framkvæmdavald eða stjórnskipulag þess sem afhendir þjónustuna 

 Fjármögnun bóta eða þjónustu 

 Samspil ofangreindra þátta (Cambers, 2000). 
 

Við lestur og greiningu gagna var stuðst við ofantalda þætti. Það var gert til þess að 

auðvelda rannsakanda greiningu þeirra, með það að markmiði að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem kynntar voru í byrjun kaflans. Líkanið var notað til 

hliðsjónar við stefnugreiningu til þess að tryggja að hún væri unnin með 

markvissum hætti.  

Til þess að svara rannsóknarspurningum var ákveðið að kanna ákveðna 

þjónustuþætti og úrræði á vegum sveitarfélaganna er snerta framfærslu, 

niðurgreiðslur og þjónustu við barnafjölskyldur. Um ræðir annars vegar þætti sem 

teljast til lögbundinnar þjónustu félagsþjónustu sveitarfélaganna og svo hins vegar 

aðra þjónustuþætti eða úrræði sem sveitarfélögin hafa komið á og eru starfrækt 

innan sveitarfélaganna. Tímabilið sem rannsóknin nær yfir eru árin 2008-2012. Þeir 

þættir sem teknir eru til skoðunar í rannsókninni eru eftirfarandi: 

 Félagsþjónusta sveitarfélaganna  

 Fjárhagsaðstoð 

 Húsaleigubætur/sérstakar húsaleigubætur 

 Barnavernd 

 Dagvistun barna hjá dagforeldri, í leikskólum og skólavist/Frístund - 

 Íþróttir og tómstundir/Tómstundastyrkur (hvatagreiðslur) 

 Önnur þjónusta 
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Til að kanna hvort gjaldskrár eða þjónustuþættir sveitarfélaganna við 

barnafjölskyldur hefðu breyst á milli ára var notast við fjölskyldulíkön. Staða 

foreldra, eins og framfærsla, laun og fjöldi barna, var valin með það í huga að 

endurspegla aðstæður margra foreldra og það sem teldist algengt í íslensku 

samfélagi í dag. Þau eru eftirfarandi: 

 

 Einstætt foreldri sem fær framfærslu frá sveitarfélagi sínu og er með tvö 
börn á framfæri. 

 Hjón/sambúðarfólk með samanlagðar miðgildistekjur að upphæð 476.000 
kr. og með tvö börn á framfæri. 

 

Tekjur hjóna/sambúðarfólks eru miðgildistekjur af reglulegum launum verkafólks á 

almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og kyni árið 2011 sem eru greidd 

mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma, hvort sem um ræðir dagvinnu eða 

vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur, 

svo sem föst yfirvinna sem gerð er upp við hvert útborgunartímabil. Einstaklingur 

telst fullvinnandi ef samanlagður fjöldi greiddra stunda (fyrir dagvinnu, vaktavinnu 

og yfirvinnu) er að minnsta kosti 90% af mánaðarlegum dagvinnulaunum 

(Hagstofan. e.d.-c). Rannsakandi ákvað að fjöldi barna miðaðist við tvö börn, þar 

sem það einfaldar samanburð á milli fjölskyldugerða, ásamt því að kannaður var 

systkinaafsláttur á milli dagvistunarúrræða. Aldur barna var jafnframt ákveðinn út 

frá dagvistunarúrræðum hverju sinni, með það í huga að hvaða leyti best væri að 

varpa ljósi á þær breytingar sem orðið höfðu.  

Við úrvinnslu á gögnum er varða þjónustu sveitarfélaganna við 

barnafjölskyldur var byrjað á því að skoða og greina gildandi löggjöf um 

viðkomandi þjónustuþátt. Að því loknu voru reglur sveitarfélaganna skoðaðar sem 

og með hvaða hætti þau framkvæma þjónustuna. Í kjölfarið skoðaði rannsakandi 

hvort þjónustuúrræðin hefðu tekið breytingum þau fjögur ár sem voru til skoðunar 

í rannsókninni og þá með hvaða hætti.  
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2.2 Annmarkar rannsóknar 

Rannsóknin nær eingöngu til almennrar þjónustu fyrir barnafjölskyldur sem kveðið 

er á um í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991, ásamt annarri 

þjónustu og stuðningi sem sveitarfélög veita barnafjölskyldum. Einn af annmörkum 

rannsóknarinnar er því að hún nær ekki til athugana á þjónustu við einstaklinga 

með sérþarfir eða þá sem eiga við heilsubrest að stríða. Þá er það einnig annmarki 

á rannsókninni að hún nær ekki til sjónarmiða notenda, það er barnafjölskyldnanna 

sjálfra, og ekki er lagt mat á gæði þjónustunnar. 

Þar sem rannsóknin er eigindleg rannsókn, þá er ekki hægt að alhæfa að þær 

niðurstöður sem birtast í rannsókninni eigi við um önnur sveitarfélög. Þótt hér sé 

fjallað um tvö sveitarfélög, þá er það ekki tilgangur rannsóknarinnar að bera 

markvisst saman þjónustu eða þjónustuþætti sveitarfélaganna með tilliti til magns 

eða gæða. Þó margt líkt geti verið með sveitarfélögum, þá er umhverfi, saga og 

aðstæður ekki þær sömu og við birtingu niðurstaðna verður að taka tillit til ólíkra 

þátta sem bæði einkenna sveitarfélögin og umhverfi þeirra. Jafnframt geta þættir 

eins og starfsmannavelta haft áhrif á magn þeirra upplýsinga sem rannsakandi nær 

að afla og gefa innsýn í umhverfi félagsþjónustuna þessi fjögur ár eftir 

efnahagshrunið. Auk þess hafa sveitarfélögin fengið mismunandi mikla skoðun og 

umfjöllun í kjölfar efnahagshrunsins sem getur valdið því að ítarlegri upplýsingar er 

að finna um annað sveitarfélagið. 

2.3 Trúverðug- og áreiðanleiki rannsóknar 

Þegar eigindlegri rannsóknaraðferð er beitt er ekki hægt að ætla að niðurstöður 

hennar yfirfærist á aðra hópa eða aðstæður. Rannsakandi sem framkvæmir 

eigindlega rannsókn ber sérstaka ábyrgð, þar sem ekki er notast við marktektarpróf 

í þessari aðferð. Rannsakandinn verður því að kynna gögn sín með þeim hætti að 

lesandinn geti treyst því að rannsakandinn hafi unnið greiningu með hlutlausum 

hætti og að hún sé trúverðug. Til þess þarf rannsakandi eiginlegra rannsókna að 

þekkja gögn og aðferðir sínar vel (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Jafnframt er 

mikilvægt að rannsakandi greini vel frá eigin reynslu og bakgrunni sínum sem og að 
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hann gæti fyllsta hlutleysis hvarvetna í rannsóknarvinnu sinni (Helga Jónsdóttir, 

2003).  

Til þess að auka áreiðanleika rannsóknarinnar var félagsmálastjórum í báðum 

sveitarfélögum sendur niðurstöðukafli rannsóknar til yfirlesturs, til þess að tryggja 

að rétt væri farið með þær upplýsingar sem þar koma fram. 

2.4 Hlutverk og staða rannsakanda - Siðferði rannsóknar 

Þar sem rannsókn þessi snýr að greiningu opinberra gagna og þjónustu opinberrar 

stjórnsýslu þá var hvorki þörf á því að tilkynna né afla leyfa frá Vísindasiðanefnd 

eða Persónuvernd, sbr. 2. gr. laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000.  

Rannsakandi hefur í rannsókn sinni, hvort sem um ræðir undirbúning 

rannsóknar, framkvæmd hennar eða birtingu niðurstaðna, lagt áherslu á það að 

uppfylla vísindalegar og siðferðislegar kröfur, sbr. siðareglur Háskóla Íslands. 

Jafnframt hefur rannsakandi ígrundað vel stöðu sína gagnvart rannsóknarefninu, 

ásamt eigin fordómum og skoðunum varðandi það sem snýr að rannsóknarefninu. 

Rannsakandi býr í sveitarfélaginu Reykjanesbæ. Hann hefur því lagt sérstaka 

áherslu á að það hafi hvorki haft áhrif á framkvæmd rannsóknar né birtingu 

niðurstaðna. Rannsakandi hefur einnig íhugað vel þau mögulegu áhrif sem 

rannsókn hans getur haft á samfélagið sem og einstaka hópa innan þess og hefur 

haft fjórar höfuðreglur siðfræðinnar að leiðarljósi í rannsóknarvinnu sinni, það er 

sjálfræðisregluna, velgjörðarregluna, réttlætisregluna og skaðleysisregluna 

(Sigurður Kristinsson, 2003).  

 

  



Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

 

51 

 

3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður kynntar á þeim þjónustuþáttum sveitarfélaganna 

sem rannsókn þessi nær yfir. Þeir þjónustuþættir sem hér um ræðir eru 

félagsþjónusta sveitarfélaga, fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur/sérstakar 

húsaleigubætur, barnavernd, dagvistun barna hjá dagforeldri, leikskólum og 

skólavist, hvatagreiðslur/tómstundastyrkur og önnur þjónusta. 

Til að kanna hvort gjaldskrár eða þjónustuþættir sveitarfélaganna við 

barnafjölskyldur hefðu breyst á milli ára var notast við fjölskyldulíkön.  

Niðurstöður um þjónustuþætti sveitarfélaga verða settar upp með 

eftirfarandi hætti. Í fyrstu er fjallað um lagalegur skyldur sveitarfélagsins og þá 

löggjöf sem snýr að viðkomandi þjónustuþætti. Að því loknu verður varpað ljósi á 

þá þróun sem orðið hefur í málaflokknum og með hvaða hætti þjónusta 

sveitarfélagsins hefur breyst gagnvart barnafjölskyldum. 

3.1 Sveitarfélögin Árborg og Reykjanesbær 

Sveitarfélagið Árborg myndaðist við sameiningu Eyrarbakkahrepps, 

Sandvíkurhrepps, Selfossbæjar og Stokkseyrarhrepps eftir almennar kosningar í 

febrúar 1998 (Land og saga, e.d.). Bæjarstjórn fer með stjórn Árborgar samkvæmt 

ákvæðum sveitarstjórnarlaga og annarra laga. Þá fer bæjarstjórn með yfirstjórn 

stofnana og fyrirtækja á vegum bæjarins að svo miklu leyti sem bæjarstjórn hefur 

ekki falið öðrum slíka yfirstjórn (Árborg, e.d.-q). Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra 

með framkvæmdastjórn bæjarins og fjármálastjórn að því leyti sem slík stjórn er 

ekki öðrum falið. „Þá hefur bæjarráð umsjón með stjórnsýslu bæjarins, 

undirbúningi árlegrar fjárhagsáætlunar, semur drög að fjárhagsáætlun bæjarsjóðs 

og bæjarfyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi stjórna og leggur þau fyrir 

bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga“ (Árborg, e.d.-r). 

Stjórnsýsla sveitarfélagsins skiptist í fimm svið, framkvæmdarstjóri, 

fjármálasvið, fræðslusvið, félagsþjónustusvið og tækni- og veitusvið (Árborg, e.d.-

p). 

Reykjanesbær varð til við sameiningu sveitarfélaganna Keflavíkur, Njarðvík og 

Hafna árið 1994 (Reykjanesbær, e.d.-n). Sveitarfélagið Reykjanesbær skiptir 
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framkvæmdarsviði í sex svið, atvinnu- og hafnarsvið, fræðslusvið, fjölskyldu- og 

félagsþjónustu, menningarsvið, umhverfis- og skipulagssvið og stoðsvið 

(Reykjanesbær, e.d.-o). Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fer með stjórn bæjarins 

samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Á meðal verkefna bæjarstjórnar eru 

kosning í ráð og nefndir á vegum bæjarstjórnar, yfirstjórn á fjárreiðum bæjarins og 

gerð samþykkta og ákvörðun gjalda, auk þess að setja reglur um stjórn og meðferð 

bæjarmála Reykjanesbær, e.d.-ó). Þá fer bæjarráð, ásamt bæjarstjóra með 

framkvæmda- og fjármálastjórn bæjarfélagsins (Reykjanesbær, e.d.-p).  

Í Sveitarfélaginu Árborg bjuggu 7.830 einstaklingar á þriðja ársfjórðungi 2012  

og í Reykjanesbæ 14.200 (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Íbúafjöldi sveitarfélaganna 

beggja hefur aukist á árunum 2007-2012. Hlutfallsleg fjölgun íbúa í Árborg jókst á 

tímabilinu um 6,5% en í Reykjanesbæ 18.3% (Hagstofa Íslands, e.d.-j).  

Árið 2007 voru 1148 fjölskyldur3 í sveitarfélaginu Árborg en voru orðnar 1166 

árið 2012. Í Reykjanesbæ voru 1877 fjölskyldur árið 2007 en voru orðnar 2167 árið 

2012. Í sveitarfélögunum fjölgaði fjölskyldum hlutfallslega mest á tímabilinu 2007-

2009. Í sveitarfélaginu Árborg var hlutfallsleg fjölgun 6,3% og í Reykjanesbæ 19,6%. 

Eftir árið 2009 fór fjölskyldum hins vegar fækkandi og var hlutfallsleg fækkun í 

sveitarfélaginu Árborg 4,4% og í Reykjanesbæ 3,5%. Hlutfall fjölskyldna með 

einstæðu foreldri var á tímabilinu 2007-2012, 24% að meðaltali af fjölskyldum 

sveitarfélagsins Árborgar en 32,5% af fjölskyldunum í Reykjanesbæ (Hagstofa 

Íslands, e.d.-i).  

Fjöldi barna hefur jafnframt aukist í sveitarfélögunum tveimur en í 

sveitarfélaginu Árborg hefur börnum yngri en 17 ára fjölgað um 4,5% eða úr 2.091 í 

2.185 á tímabilinu 2007-2012. Mesta fjölgunin var á tímabilinu 2007-2009, en þá 

fjölgaði börnum um 7% en hefur farið fækkandi frá þeim tíma. Í Reykjanesbæ hefur 

börnum fjölgað úr 3.246 árið 2007 í 3.859 árið 2012 eða um tæp 19% en sú 

                                                      
3
 „Til kjarnafjölskyldu teljast hjón og fólk í óvígðri sambúð, börn hjá þeim 17 ára og yngri, einhleypir 

karlar og konur, sem búa með börnum 17 ára og yngri. Börn 18 ára og eldri, sem búa með 
foreldrum sínum, teljast ekki til kjarnafjölskyldu og sama gildir um einhleypa sem búa með börnum 
sínum 18 ára og eldri“ (Hagstofa Íslands, e.d.-i). 
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aukning varð að mestu leyti á tímabilinu 2007-2009 þegar börnum yngri en 17 ára 

fjölgaði um tæp 18% (Hagstofa Íslands, e.d.-j).  

Atvinnuleysi 

Í kjölfar efnahagshrunsins jókst atvinnuleysi mikið í sveitarfélögunum tveimur. Í 

byrjun árs 2008 var hlutfall atvinnuleysis í Árborg 1% og í Reykjanesbæ 2,6%. Strax 

í ársbyrjun 2009 hafði atvinnuleysið aukist mikið og var komið í 10,6% í Árborg og 

13,6% í Reykjanesbæ. Í ársbyrjun 2010 var 12% atvinnuleysi í Árborg og 16,1% í 

Reykjanesbæ. Árið 2011 dró úr atvinnuleysi í sveitarfélögunum tveimur og var 

hlutfall atvinnulausra í sveitarfélaginu Árborg, í ársbyrjun 2012, komið niður í 8% 

og 12% í Reykjanesbæ. Samhliða auknu atvinnuleysi sem fylgdi efnahagshruninu 

fjölgaði hratt í þeim hópi sem bjó við langtíma atvinnuleysi. Í ársbyrjun 2008 höfðu 

47 einstaklingar á Suðurnesjum verið atvinnulausir í ár eða lengur og 22 

einstaklingar á Suðurlandi. Í ársbyrjun 2010 var fjöldi þeirra einstaklinga sem 

bjuggu við langtíma atvinnuleysi orðinn 476 á Suðurnesjum og 178 á Suðurlandi. Í 

september 2012 er fjöldi þeirra einstaklinga sem verið hafa atvinnulausir í ár eða 

lengur 375 á Suðurnesjum og 129 á Suðurlandi (Vinnumálastofnun, e.d.-f).   

Félagsþjónusta 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991 bera 

sveitarfélög ábyrgð á fjölbreyttri þjónustu við íbúa sína en markmið laganna er að 

tryggja íbúum fjárhaglegt og félagslegt öryggi. Þá ber sveitarfélögunum samkvæmt 

áðurnefndum lögum að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti og tryggja 

velferð þeirra barna sem í sveitarfélaginu búa með því að skapa þeim 

þroskavænleg uppeldisskilyrði (Lög nr. 40/1991).  

Félagsþjónusta Árborgar er annað þjónustusviða sveitarfélagsins og undir 

það heyrir félagsþjónusta, fræðslumál, íþrótta-, forvarna-, tómstunda- og 

menningarmál. Félagsmálastjóri félagsþjónustu Árborgar er Guðlaug Jóna 

Hilmarsdóttir. Hér á næstu síðu má sjá skipulag félagsþjónustu Árborgar.  

 

 



Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Skipurit félagsþjónustu Árborgar 
(Árborg, e.d.-s). 

 

Meginverkefni og svið félagsþjónustunnar Árborgar eru barnavernd, 

fjárhagsaðstoð, félagsleg ráðgjöf, forvarnar- og jafnréttismál, félagslegt húsnæði og 

þjónusta við aldraða og fatlaða, vímuvarnarmál og þjónusta við börn og unglinga 

(Árborg, 2009). Fjölskyldu- og félagssvið Reykjanesbæjar starfar í umboði 

fjölskyldu- og félagsmálaráðs og barnaverndarnefndar. Framkvæmdastjóri 

Fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar er Hjördís Árnadóttir og forstöðumaður 

stoðþjónustu og staðgengill framkvæmdastjóra er Hera Ósk Einarsdóttir 

(Reykjanesbær, 2011). Hér fyrir neðan má sjá skipulag þjónustunnar hjá fjölskyldu- 

og félagssviði sveitarfélagsins. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mynd 7. Skipurit Fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar  
(Reykjanesbær, 2011) 
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Fjárhagsaðstoð 

Félagsmálastjóri 

Framkvæmdar- 
stjóri 
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Meginverkefni Fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar eru málefni aldraða, 

fatlaðra, barna og unglinga, barnavernd, húsnæðismál, fjárhagsaðstoð og 

heimaþjónusta, þjónusta við áfengissjúka og vímuvarnir og samstarf við 

Útlendingastofnun vegna þjónustu við hælisleitendur (Reykjanesbær, e.d.-c).  

Fjölskyldustefna 

Sveitarfélögin tvö hafa bæði mótað sér stefnu og skilgreint leiðir í málefnum 

fjölskyldunnar og er það til marks um vilja sveitarfélaganna til að skapa henni vægi 

og sess í samfélaginu. 

Með fjölskyldustefnu sinni leggur sveitarfélagið Árborg áherslu á að 

fjölskyldur njóti jafnræðis án tillit til fjölskyldugerðar og að íbúum sveitarfélagsins 

er ekki mismunað á grundvelli „kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 

litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti“. Með fjölskyldustefnu sinni 

er sveitarfélagið Árborg að veita yfirsýn yfir helstu áherslur í málefnum 

fjölskyldunnar og að samræma ákvarðanir sem snerta hagsmuni hennar. Tilgangur 

fjölskyldustefnu Árborgar er að skapa jafnvægi á milli atvinnu- og fjölskyldulífs og 

stuðla að því að foreldrar nái að samræma atvinnuþátttöku sína og uppeldi barna 

sinna (Árborg, e.d.-d).  

 Með fjölskyldustefnu sinni leggur sveitarfélagið Reykjanesbær áherslur á að 

stuðla að fjölskylduvænu og mannúðlegu samfélagi, ásamt því að skapa forsendur 

fyrir einstaklinga til þess að vaxa og dafna í heilsteyptu samfélagi og til að auðvelda 

þeim að takast á við daglegt starf. Jafnframt að skapa foreldrum góð skilyrði til að 

samræma fjölskyldulíf sitt og atvinnuþátttöku og að styðja við foreldra í 

uppeldishlutverki sínu (Reykjanesbær, e.d.-d). Við mótun fjölskyldustefnu 

sveitarfélagsins var það haft að leiðarljósi að jafnrétti sé hagur kynjanna. 

Reykjanesbær hefur verið í fararbroddi þegar kemur að því að skapa 

fjölskylduvænt samfélag. Ár hvert er haldinn dagur um málefni fjölskyldunnar, þar 

sem athygli er vakin á málefnum hennar. Auk þess eru veittar viðkenningar til 

fjölskylduvænna fyrirtækja sem hafa mótað sér fjölskyldustefnu og þótt skara fram 

úr með jákvæðu viðmóti gagnvart fjölskyldunni (Reykjanesbær, e.d.-m).   
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Fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna 

Í 6. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991 er kveðið á um 

skyldur sveitarfélaga til þess að veita fjárhagsaðstoð. Þar segir í 19. gr.: „Skylt er 

hverjum manni að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára.“ 

Sveitarfélögum er skylt samkvæmt lögunum að sjá til þess að íbúar sveitarfélagsins 

geti séð fyrir sér og sínum (Lög nr. 40/1991). 

Félags- og tryggingamálaráðuneytið gaf út leiðbeinandi reglur hér á landi um 

veitingu fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna og um grunnfjárhæð4 samkvæmt 21. gr. 

laga nr. 40/1999. Reglurnar eru tvenns konar. Annars vegar leið a og hins vegar leið 

b (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011-b). Ástæða þess að félags- og 

tryggingamálaráðuneytið fór í aðgerðir af þessu tagi var sú að sveitarfélög höfðu 

sjálf óskað eftir leiðbeiningum varðandi félagsþjónustu sveitarfélaganna og þá 

sérstaklega varðandi fjárhagsaðstoðina. Auk þess höfðu verið gerðar athugasemdir 

um mikinn mun á milli fjárhagsaðstoðar sveitarfélaganna (Velferðarráðuneytið, 

e.d.-b). 

Hvort fjárhagsaðstoð sé reiknuð á grundvelli leiðar a eða b er undir 

sveitarfélaginu sjálfu komið (sama heimild). 48 sveitarfélög af 60 sem hafa 

íbúafjölda yfir 250 hafa sett sér reglur um fjárhagsaðstoð, annað hvort á  grundvelli 

leiðar a eða b. Leið a felur í sér að framfærsla barna er talin með en leið b felur í 

sér að framfærsla barna er ekki talin með (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011-

b). Hér fyrir neðan má sjá grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar á grundvelli beggja 

leiðanna. 

  

                                                      
4
 Í leiðbeiningunum sem félagsmálaráðuneytið gaf út miðast grunnfjárhæðin við örorkulífeyri, að 

viðbættri tekjutryggingu og óskertri heimilisuppbót. Ráðuneytið uppfærir grunnupphæðina í 
samræmi við hækkun á gengi vísitölu neysluverðs (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.).  
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Tafla 1. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar samkvæmt leið a og leið b. 

Fjölskyldustærð Hækkun grunnfjárhæðar Grunnfjárhæð 

Leið A   

Einstaklingur X 1,0 125.540 kr. 

Tveggja manna fjölskylda X 1,6 200.864 kr. 

Þriggja manna fjölskylda X 1,8 225.972 kr. 

Fjögurra manna fjölskylda X 2,0 251.080 kr. 

Fimm manna fjölskylda X 2,2 276.188 kr. 

Leið B   

Einstaklingur X 1,0 125. 540 kr. 

Hjón/samúðarfólk X 1,6 200. 864 kr. 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-a, 2009-b). 

 

Í leið a hækkar fjárhagsaðstoðin eftir því sem fleiri börn undir 18 ára aldri eru á 

framfæri umsækjanda. Þar eru jafnframt taldar til tekna allar þær greiðslur sem 

viðkomandi fær vegna framfærslu barna sinna, eins og meðlag og barnabætur, en 

umönnunargreiðslur vegna barna frá Tryggingastofnun ríkisins eru undanskyldar. 

Samkvæmt leiðinni eru allar tekjur eða greiðslur fjölskyldunnar teknar með í 

útreikninga á fjárhagsaðstoð (Velferðarráðuneytið, e.d.-c). 

Í leið b er ekki tekið tillit til framfærslu barna á heimili þess sem sækir um 

fjárhagsaðstoð, heldur er einungis horft til þess hvort einstaklingurinn sé 

einhleypur eða í sambúð/gift-ur. Þær tekjur sem teljast til frádráttar eru allar tekjur 

umsækjanda eða maka hans, ef við á, í umsóknarmánuðinum og tveimur 

mánuðum á undan. Ekki er tekið tillit til greiðslna eða tekna sem eru tilkomnar 

vegna barna, enda er ekki tekið tillit til framfærslu þeirra við mat á þörf (sama 

heimild). 

Sveitarfélög geta ekki vikið frá þeirri skyldu sinni að veita þeim einstaklingum 

fjárhagsaðstoð sem ekki eiga réttindi annars staðar og geta með engu móti 

framfleytt sér með öðrum hætti (Anna Guðrún Björnsdóttir, e.d.).  

Sveitarstjórn setur sér sjálf reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar að 

fengnum tillögum félagsmálanefndar, sbr. 21. grein laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991. Það er svo verksvið félagsmálanefndar að meta þörf og 
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ákveða í samræmi við það fjárhagsaðstoð til einstaklinga í samræmi við reglur 

sveitarstjórnar. Samkvæmt 22. gr. sömu laga getur fjárhagsaðstoð bæði verið í 

formi styrks eða láns, en eðlilegt þykir að kalla eftir endurgreiðslu frá einstaklingi ef 

könnun á aðstæðum leiðir í ljós að það sé mögulegt (Lög nr. 40/1991). 

Framkvæmd fjárhagsaðstoðar 

Fjárhagsaðstoð Árborgar og Reykjanesbæjar er veitt á grundvelli leiðar b, þar sem 

grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklinga eða hjóna/sambúðarfólks er óháð 

því hvort barn/börn búi á heimilinu. Þeir einstaklingar eiga rétt á fjárhagsaðstoð 

sem hafa lægri tekjur en nemur grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, eiga ekki eignir 

umfram íbúðarhúsnæði og eina fjölskyldubifreið (Árborg, e.d.-a; Reykjanesbær, 

e.d.-a).  

Til að eiga rétt á fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögunum þarf viðkomandi að 

eiga lögheimili í sveitarfélaginu (Árborg, e.d.-a; Reykjanesbær, e.d.-a). Hjá báðum 

sveitarfélögunum er skilyrði fyrir fjárhagsaðstoðinni að einstaklingur sé í virkri 

atvinnuleit. Hafni einstaklingur vinnu, segi upp atvinnu sinni án skýringa eða eigi 

sjálfur sök á uppsögn, þá skerðast bætur hans um sem nemur helmingi 

fjárhagsaðstoðar hans þann mánuðinn og mánuðinn á eftir (Árborg, e.d.-a; 

Reykjanesbær, e.d.-a).  

Í reglum Árborgar er auk þess talið til lækkunar grunnfjárhæðar ef 

einstaklingur hafnar námskeiðstilboði á vegum Vinnumálastofnunar eða hættir 

þátttöku í endurhæfingu, átaksverkefni eða einstaklingsmiðaðri áætlun hjá 

ráðgjafa (Árborg, e.d.-a). Þá skerðist einnig grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til 

einstaklings í Reykjanesbæ ef hann hættir þátttöku í átaksverkefni, endurhæfingu 

eða einstaklingsmiðaðri áætlun (Reykjanesbær, e.d.-a).  
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Tafla 2. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar eftir mismunandi fjölskyldugerð 

 Árborg Reykjanesbær 

Einstaklingur með tekjur  
undir grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar  

125.021 kr. 124..539 kr. 

Hjón/sambúðarfólk með samanlagðar  
tekjur undir grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar 

200.034 kr. 199.262 kr. 

Einstaklingur eldri en 18 ára sem ber ekki kostnað  
af eigin húsnæði eða dvelur hjá öðrum 

62.510 kr. 94.059 kr. 

Einstaklingur eldri en 18 ára sem ber ekki kostnað  
af eigin húsnæði eða dvelur hjá öðrum, með barn á 
framfæri 

125.921 kr. 94.059 kr. 

(Árborg, e.d.-a; Reykjanesbær, e.d.-b) 

 

Fjárhagsaðstoð Árborgar til einstaklings 18 ára og eldri getur verið allt að 125.021 

kr. og 200.034 kr. til hjóna/samúðarfólks. Ef einstaklingur býr í foreldrahúsum eða 

hjá öðrum ættingjum, svo hann njóti góðs af, eða hefur ekki þinglýstan 

leigusamning, þá skal honum greiðast hálf grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Ef 

viðkomandi er með barn á framfæri, þá skuli greiðast fullar bætur (Árborg, e.d.-a).  

Í Reykjanesbæ getur fjárhagsaðstoð til einstaklings verið allt að 124.539 kr. á 

mánuði og kr. 199.262 á mánuði til hjóna/sambúðarfólks (Reykjanesbær, e.d.-b). Ef 

einstaklingur er 18 ára og eldri og ber ekki kostnað af eigin húsnæði eða deilir 

húsnæði með öðrum skal grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar skerðast um upphæð 

sem nemur heimilisuppbót Tryggingastofnunar ríkisins (Reykjanesbær, e.d.-a,e.d.-

b). Heimilisuppbót Tryggingastofnunar ríkisins er 30.480 kr. og er því grunnfjárhæð 

einstaklingsins 18 ára og eldri, sem ekki ber kostnað af eigin húsnæði eða deilir 

með öðrum svo hann njóti góðs af, allt að 94.059 kr. (Reykjanesbær, e.d.-a; 

Tryggingastofnun ríkisins, e.d.). 

Upphæð grunnfjárhæðar fjárhagsaðstoðar Árborgar hækkaði árið 2011 um 

2,5% (Starfsfólk Fjölskyldumiðstöðvar Árborgar, munnleg heimild, 17. október 

2012) og hefur grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar Reykjanesbæjar hækkað um 19,2% 

en grunnfjárhæðin var hækkuð árin 2009 og 2011 (Reykjanesbær, e.d.-b; 

Reykjanesbær, 2008). Þá eru grunnfjárhæðir fjárhagsaðstoðar sveitarfélaganna 

litlu lægri en þau viðmið sem þáverandi félags- og tryggingamálaráðuneyti gaf út, 
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en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar Árborgar er 0,4% undir viðmiðunum en hjá 

Reykjanesbæ er grunnfjárhæðin 0,8% lægri. 

Í reglum sveitarfélaganna beggja um fjárhagsaðstoð er jafnframt að finna 

heimildir til þess að aðstoða fjölskyldur í sérstökum aðstæðum og til tekjulágra 

foreldra vegna framfærslu barna sinna. Aðstoð sveitarfélaganna getur verið í formi 

styrks vegna útgjalda foreldra vegna leikskóla, daggæslu, skólamáltíða, 

frístundaheimilis eða sumardvalar eða annarrar þátttöku barns í tómstundum eða 

íþróttum (Árborg e.d.-a; Reykjanesbær, e.d.-a).  

Hjá Árborg eru viðmiðunarmörk aðstoðar með hverju barni að hámarki 

10.000 kr. til þeirra foreldra sem þurfa á sérstakri fjárhagsaðstoð að halda vegna 

aðstæðna sinna (Árborg, e.d.-a). Hjá Reykjanesbæ eru viðmiðunarmörkin fyrir 

sérstaka fjárhagsaðstoð upphæð sem nemur hálfu meðlagi5 eða 12.115 kr. 

(Reykjanesbær, e.d.-a). Fyrir efnahagshrunið þurfti sérstaklega að sækja um slíka 

aðstoð hjá Reykjanesbæ en framkvæmdinni hefur nú verið breytt á þann veg að ef 

foreldri hefur verið fjóra mánuði eða lengur á fjárhagsaðstoð þá hækkar 

fjárhagsaðstoðin sjálfkrafa sem nemur upphæðinni vegna barna (Hjördís 

Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. október 2012). 

Þá er þess getið í reglum um fjárhagsaðstoð beggja sveitarfélaganna að tekið 

sé tillit til meðlagsskyldra foreldra.  

Þróun fjárhagsaðstoðar sveitarfélaganna Árborgar og Reykjanesbæjar 

Þegar þróun fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögunum tveimur er skoðuð, þá kemur í 

ljós að einstaklingum og fjölskyldum sem þiggja fjárhagsaðstoð frá 

sveitarfélögunum hefur fjölgað til muna. Hjá Árborg hefur viðtakendum fjölgað um 

68% á tímabilinu og hjá Reykjanesbæ um 173%.  

 

  

  

                                                      
5
 Frá og með 1. janúar 2012 er fjárhæð meðlags kr. 24.230 (Innheimtustofnun sveitarfélaga, e.d.).  
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Tafla 3. Þróun Fjárhagsaðstoðar sveitarfélaganna Árborg og Reykjanesbær  

Sveitarfélag Ár *Íbúafjöldi Fjöldi 
einstaklinga og 
fjölskyldna sem 
fengu greidda 
fjárhagsaðstoð 

Útgjöld 
félagsþjónustu til 
fjárhagsaðstoðar- 

í millj. kr. á verðlagi 
ársins 2011 

Árborg      
  2007 7.473 78  16.760.732kr. 
  2008 7.778 78  17.038.232 kr. 
  2009 7.866 135 31.785.548 kr. 
  2010 7.819 150  40.472.635 kr. 
  2011 7.805 131  55.339.386 kr. 

Breyting    4,4% 67,9% 38.578.645 kr. 

Reykjanesbær     

 2007 12.696 150 48.061.877 kr. 

  2008 13.806 268 65.501.552kr. 

  2009 14.131 304 85.842.902 kr. 

  2010 14.031 331 112.826.436 kr. 

  2011 14.054 409 166.594.000 kr. 

Breyting   10.7% 173% 118.532.123 kr. 

 (Árborg, 2009; Félagsþjónusta Árborgar, 2008-a, 2009-a, 2011, 2012; *Hagstofa Íslands, 
e.d.-a; Reykjanesbær, 2008, 2009, 2010, 2011).  
 

Útgjöld félagsþjónustu sveitarfélaganna beggja hafa jafnframt aukist mikið. Hjá 

báðum sveitarfélögunum hafa útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar nær meira en 

tvöfaldast á tímabilinu 2008-2011. Á meðan viðtakendum fjárhagsaðstoðar hjá 

Reykjanesbæ heldur áfram að fjölga, fer þeim fækkandi hjá sveitarfélaginu Árborg.  

Mörg börn yngri en 17 ára búa á þeim heimilum sem fá greidda 

fjárhagsaðstoð. Árið 2010 voru til að mynda 97 börn í Árborg á þeim heimilum sem 

fengu greidda fjárhagsaðstoð og 167 börn í Reykjanesbæ (Félagsþjónusta Árborgar, 

2011-a; Reykjanesbær, 2011).  

Meðalmánaðarfjöldi fjárhagsaðstoðar einstaklings á Suðurlandi var 3,3 

mánuðir árið 2007, en 3,9 árið 2011 mánuðir. Á Suðurnesjunum hækkaði meðaltal 

mánaðarfjölda fjárhagsaðstoðar einstaklings úr 3,6 mánuðum árið 2007 í 4,4 

mánuði árið 2011 (Hagstofa Íslands, e.d.-k). Að mati félagsmálastjóra og 

forstöðumanns stoðþjónustu félagsþjónustu Reykjanesbæjar stefnir í það að sá 

tími sem einstaklingar þurfi á fjárhagsaðstoð að halda, haldi áfram að lengjast árið 

2012. 
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Ný úrræði 

Sveitarfélögin hafa reynt með ýmsu móti að bregðast við auknum útgjöldum vegna 

fjárhagsaðstoðar sem og fjölda viðtakenda hennar. Til að mynda hefur Árborg 

hrundið af stað átaksverkefninu Auðlindin. Þar er um að ræða átaksverkefni með 

það að markmiði að aðstoða einstaklinga, styrkja sjálfsmynd þeirra og virkja þá til 

þátttöku í atvinnu og/eða náms að loknu átaksverkefninu. Úrræðið er fyrir þá sem 

fá fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins (Árborg, e.d.-n). Auk þess geta einstaklingar sem 

lent hafa utan vinnumarkaðar verið hjá Birtu, starfsendurhæfingu Suðurlands. Þar 

getur einstaklingurinn styrkt stöðu sína með aðstoð fagfólks. Birta var stofnuð 

2009 af sveitarfélaginu Árborg, verkalýðsfélögum og öðrum stofnunum á svæðinu 

(Birta - starfsendurhæfing Suðurlands, e.d.). Jafnframt hefur sveitarfélagið verið í 

samstarfi við Viss, sem er vinnu- og hæfingarstöð fatlaðra (Starfsfólk 

félagsþjónustu Árborgar, munnleg heimild, 17. október 2012).  

Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 jókst fjöldi þeirra sem sóttist eftir 

fjárhagsaðstoð hjá félagsþjónustu Reykjanesbæjar og um leið jókst eftirspurn eftir 

viðtölum við félagsráðgjafa. Viðbrögð félagsþjónustunnar voru á þá leið að opna 

móttöku eftir hádegi, þar sem íbúum var boðið að ræða við félagsráðgjafa án þess 

að eiga bókaðan tíma. Mikil aðsókn var í opnu tímana, sem sýndi að þörf var fyrir 

slíka þjónustu við íbúa (Reykjanesbær, 2008).  

Samkvæmt félagsmálastjóra og forstöðumanni stoðþjónustu Fjölskyldu og 

félagssviðs Reykjanesbæjar hafa áherslur félagsþjónustunnar legið hjá ungum 

viðtakendum fjárhagsaðstoðar og hefur félagsþjónustan unnið að málum þeirra í 

samstarfi við Vinnumálastofnun og Velferðarráðuneytið, meðal annars með 

uppbyggingu og þróun Atvinnutorgs á Suðurnesjum auk samstarfs við 

starfsendurhæfingar og skóla. Í vaxandi mæli leita til félagsþjónustunnar 

einstaklingar sem ekki eiga rétt á fjárhagsaðstoð en búa við erfiðar aðstæður og 

kröpp kjör. Hefur því aukist að félagsþjónustan upplýsi íbúa um úrræði á vegum 

þriðja geirans, eins og Hjálparstarfi kirkjunnar, Velferðarsjóð Suðurnesja og 

Fjölskylduhjálpinni svo dæmi séu tekin (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk 

Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. október 2012). Þá hafa verið stofnuð önnur 
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úrræði í kjölfar efnahagshrunsins. Má þar nefna Virkjun, virknimiðstöð á 

Suðurnesjum sem byggir á sjálfboðavinnu, en þar eru áhersla lögð á virkni, innra 

virði og lífsleikni einstaklinga sem eiga á hættu að einangrast félaglega, til dæmis 

vegna atvinnuleysis (Reykjanesbær, 2011; Virkjun, e.d.).  

Húsaleigubætur 

Eitt af hlutverkum sveitarfélaga er að annast greiðslur húsaleigubóta til 

einstaklinga, sbr. lög um húsaleigubætur nr. 138/1997 og reglugerð um 

húsaleigubætur nr. 118/2003 með áorðnum breytingum. Markmið laganna er að 

lækka húsnæðiskost þeirra sem teljast tekjulágir leigjendur og að draga úr 

aðstöðumun á húsnæðismarkaðinum. Aðstoðin er í formi greiðslna frá 

lögheimilissveitarfélagi. Húsaleigubætur eru ákvarðaðar út frá fyrirfram ákveðnum 

kvarða sem miðast við ákveðna fjárhæð fyrir hverja íbúð og hvert barn á framfæri 

umsækjanda. Jafnframt er tekið tillit til upphæðar leigufjárhæðar, eigna og tekna 

við útreikninga. Til tekna teljast allar tekjur6 umsækjanda, ásamt samanlögðum 

tekjum annarra sem eiga lögheimili eða eiga eða hafa skráð fast aðsetur í 

viðkomandi leiguhúsnæði. Tekjur barna umsækjanda eldri en 20 ára eru einnig 

teknar með við útreikninga húsaleigubóta, nema um sé að ræða barn sem stundar 

skóla sex mánuði eða lengur, sbr. 9. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997. 

Velferðarráðherra, í samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga, setur nánari 

ákvæði fram um framkvæmd laga um húsaleigubætur í reglugerð um 

húsaleigubætur nr. 118/2003.  

Skv. 6. gr. laga um húsaleigubætur er réttur til húsaleigubóta ekki fyrir hendi 

ef umsækjandi eða sambýlingur er skyldur leigusala sem býr í sama húsnæði. 

Jafnframt má umsækjandi eða sá sem býr með honum ekki njóta vaxtabóta.  

Leigusamningur verður að vera til a.m.k. sex mánaða. Félagsmálanefndir 

sveitarfélaga ákvarða um bótarétt (sama heimild).  

Skyldur sveitarfélaga í húsnæðismálum fara eftir aðstæðum og þörfum 

sveitarfélaga hverju sinni. Sveitarfélögum er þó skylt að veita þá lögbundnu 

                                                      
6
 Með tekjum er átt við allar tekjur skv. II. kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. 
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þjónustu að greiða einstaklingum og fjölskyldum grunnfjárhæðir húsaleigubóta, 

eins og þær eru ákvarðaðar af velferðarráðherra hverju sinni (Anna Guðrún 

Björnsdóttir, e.d.). 

Grunnfjárhæðir húsaleigubóta hækkuðu árið 2008 frá því að vera 8.000 kr. 

fyrir hverja íbúð í það að vera 13.500 kr. eða um 69%. Jafnframt hækkuðu greiðslur 

með hverju barni. Með fyrsta barni hækkuðu greiðslur úr 7.000 kr. í 14.000 kr. eða 

um 100%. Með öðru barni hækkuðu greiðslur úr 6.000 kr. í 8.500 kr. eða um 42%. 

Með þriðja barni héldust greiðslur óbreyttar. Til viðbótar koma 15% þess hluta 

leigufjárhæðar er liggur á milli 20.000-50.000 kr. Húsaleigubætur samkvæmt 

grunnfjárhæðum geta þó aldrei orðið hærri en 50% af leigufjárhæð, að hámarki 

46.000 kr. á mánuði. 

Einnig hafa orðið breytingar á skerðingarmörkum vegna árstekna, en 

breytingar urðu á reglugerðinni árið, 2011 þar sem skerðingarmörkum tekna var 

breytt úr 1% af árstekjum umfram 2,0 millj. kr. í 2,25 millj. kr. (Reglugerð um 

breytingar á reglugerð um húsaleigubætur nr. 118/2003, nr. 1222/2011).  

Í kjölfar efnahagskreppunnar hefur kostnaður sveitarfélaga vegna 

húsaleigubóta stóraukist. Á milli áranna 2007 og 2008 hækkaði 

heildarkostnaðurinn um 37% og á milli áranna 2008 og 2009 um 47% og er þar um 

að ræða mikla hækkun og mikla fjármuni fyrir sveitarfélögin. Hækkunina má meðal 

annars rekja til þess að notendum fjölgaði um 30% á fyrstu þremur ársfjórðungum 

2008 og 2009. Fjöldi notenda voru 6.490 árið 2008 og voru orðnir 8.445 árið 2009. 

Auk fjölgunar notenda, þá hækkuðu húsaleigubætur árið 2008, eins og fyrr greindi, 

sem skýrir einnig þessa miklu hækkun á heildarfjárhæðum almennra húsleigubóta 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-c).  

Útgjöld sveitarfélaga til húsaleigubóta hafa hækkað í öllum landshlutum fyrir 

utan Vestfirði. Útgjöld hækkuðu einna mest á Reykjanesi eða um þriðjung og á 

árunum 2007-2009 jukust greiðslur sveitarfélaga á Suðurnesjunum um 139%. Árið 

2011 námu heildargreiðslur sveitarfélaganna til húsaleigubóta 3.530,6 millj. kr. og 

var hlutdeild Jöfnunarsjóðs í þeim greiðslum að upphæð 1.823,7 millj. kr. eða um 

51,5% (Innanríkisráðuneytið, 2011). 



Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

 

65 

 

Húsaleigubætur Árborgar og Reykjanesbæjar  

Eins og fyrr var rakið, þá átti sér stað mikil uppbygging í sveitarfélaginu 

Reykjanesbæ árin fyrir hrun og stóð sem hæst þegar efnahagshrunið skall á haustið 

2008. Ör þróun íbúafjölda kallaði á aukna þjónustu sveitarfélagsins, ásamt því að 

leigumarkaðurinn tók viðsnúning vegna aukins framboðs leiguíbúða og með 

tilkomu námsmannasamfélagsins að Ásbrú. Einnig átti sér stað ör íbúaþróun í 

sveitarfélaginu Árborg og þurfti sveitarfélagið að bregðast við henni með mikilli 

uppbyggingu til þess að mæta þörfum íbúanna (Árborg, e.d.-n). Þegar tafla 4 er 

skoðuð sést sú mikla aukning sem orðið hefur á fjölda heimila sem fá greiddar 

húsaleigubætur, ásamt aukningu í útgjöldum sveitarfélaganna vegna málaflokksins. 

Tafla 4. Fjöldi heimila sem fengu greiddar almennar og sérstakar húsaleigubætur 
og heildarkostnaður sveitarfélaga  

 Fjöldi heimila sem  
fengu greiddar 

 húsaleigubætur 

Heildarútgjöld 
sveitarfélags vegna 

húsaleigubóta á verðlagi 
ársins 2011 

Árborg   

2008 252 26.724.515 kr. 

2009 268 37.482.944 kr.  

2010 420 38.532.801 kr. 

2011 491 40.153.166  kr. 

Breyting                                                       94,8% 50.25% 

Reykjanesbær  

2008 831 95.591.120 kr. 

2009 1359 146.900.748 kr. 

2010 1445 120.978.392 kr. 

2011 1497 128.734.000 kr. 

Breyting                                                       80.1% 34,67% 

(Félagsþjónusta Árborgar, 2008-b, 2009-c, 2010-b, 2011-c; Reykjanesbær, 2008, 2010, 

2011).  

Þeim heimilum sem fá greiddar húsaleigubætur hjá sveitarfélaginu Árborg hefur 

fjölgað um tæp 95% á tímabilinu 2008-2011 og hafa útgjöld aukist um rúm 50%. 

Eins og áður var nefnt, þá má annars vegar skýra útgjaldaaukninguna með hækkun 

húsaleigubóta árið 2008 og hins vegar með fjölgun notenda.  

Hjá Reykjanesbæ hefur heimilum sem fá greiddar húsaleigubætur fjölgað um 

80%. Eins og sést, þá er aukning útgjalda hjá félagsþjónustu Reykjanesbæjar ekki í 



Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

 

66 

 

20 20 

59 62 59 

104 

81 
89 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2008 2009 2010 2011 

Fj
ö

ld
i e

in
st

ak
lin

ga
 

Árborg 

Reykjanesbær 

samræmi við fjölgun þeirra heimila sem fengu húsaleigubætur á tímabilinu 2008-

2009. Það má skýra með þeirri hækkun á grunnfjárhæð húsaleigubóta sem kom til 

árið 2008. Þrátt fyrir aukningu heimila sem þáðu húsaleigubætur á milli áranna 

2009 og 2010, þá lækkar kostnaður sveitarfélagsins vegna húsaleigubóta. Það er 

tilkomið vegna breytinga á reglum sveitarfélagsins um sérstakar húsaleigubætur 

(Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. október 2012.  

Sérstakar húsaleigubætur 

Sveitarstjórnir geta sjálfar tekið ákvörðun um það að greiða 

viðbótarhúsaleigubætur sem kallast „sérstakar húsaleigubætur“ (sbr. 4. og 5. gr. 

laga um húsaleigubætur nr. 138/1997). Sérstakar húsaleigubætur eru ætlaðir þeim 

leigjendum sem búa við erfiðar félagslegar og fjárhagslegar aðstæður 

(Velferðarráðuneytið, e.d.-e). Þær eru reiknaðar sem visst hlutfall af almennum 

húsaleigubótum. Hjá Árborg er þetta hlutfall 1.300 kr. í sérstakar húsaleigubætur 

fyrir hverjar 1.000 kr. í almennum húsaleigubótum. Hámarksupphæð almennra og 

sérstakra húsaleigubóta getur aldrei farið yfir 60.000 kr. eða yfir 75% af 

leiguupphæð (Árborg, e.d.-c). Þá fer lágmarkskostnaður leigjanda ekki undir 42.000 

kr. Hjá Reykjanesbæ nemur upphæð sérstakra húsaleigubóta 1.300 kr. fyrir hverjar 

1.000 kr. í almennum húsaleigubótum. Hámarksupphæð húsleigubóta og sérstakra 

húsaleigubóta getur þó aldrei orðið hærri en 50.000 kr. eða hærri en 75% af 

leiguverði (Reykjanesbær, e.d.-a).  

 
Mynd 8. Fjöldi heimila sem fengu greiddar sérstakar húsaleigubætur 2008-2011 
(Félagsþjónusta Árborgar, 2008-b, 2009-c, 2010-b, 2011-c; Reykjanesbær, 2008, 2010, 
2011).  
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Þegar fjöldi þeirra heimila sem fengu greiddar sérstakar húsaleigubætur á 

tímabilinu er skoðaður, þá kemur í ljós að um talsverða aukningu er að ræða. Eins 

og komið hefur fram, þá varð mikil íbúafjölgun í Reykjanesbær á sama tímabili og 

aukningin sem sést á myndinni eða á árunum 2008-2009. Jafnframt sést fækkun 

heimila sem fengu sérstakar húsaleigubætur á tímabilinu 2009-2010 eða um 22%. 

Sú fækkun er tilkomin vegna áðurnefndra breytinga á reglum Reykjanesbæjar um 

sérstakar húsaleigubætur. Þeir einstaklingar sem fá sérstakar húsaleigubætur eru 

þeir sem fá fjárhagsaðstoð eða aðrar bætur og hafa búið í sveitarfélaginu í þrjú ár. 

Heimilum sem greiddar eru sérstakar húsaleigubætur fjölgaði á síðasta ári um 

9,8%. Jafnframt mun þeim heimilum fjölga sem fá sérstakar húsaleigubætur árið 

2012. Það er eðlilegt að mati félagsmálastjóra og forstöðumanns stoðþjónustu 

félagsþjónustu Reykjanesbæjar í ljósi þess að fleiri heimili hafa minna á milli 

handanna (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. 

október 2012. 

Hjá Árborg varð ekki mikil breyting á fjölda heimila sem fengu sérstakar 

húsaleigubætur á milli áranna 2008 og 2009. Árið 2010 þrefaldaðist sá fjöldi 

heimila sem fékk sérstakar húsaleigubætur. Það er tilkomið vegna þeirra breytinga 

hjá sveitarfélaginu Árborg að þeir sem eru í félagslegu húsnæði eiga einnig rétt til 

sérstakra húsaleigubóta (Starfsmenn Félagsþjónustu Árborgar, munnleg heimild, 

17. október 2012). Árið 2011 fékk svipaður fjöldi heimila sérstakar húsaleigubætur 

en fjölgunin nam 5% frá árinu á undan. 

Barnavernd  

Samkvæmt 1. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 eiga börn rétt á vernd og umönnun 

í samræmi við aldur sinn og þroska. Markmið fyrrnefndra laga er að tryggja að börn 

sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái þá 

aðstoð sem þau þurfa ásamt því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu, sbr. 

2. gr. áðurnefndra laga.  

Málaflokkurinn heyrir undir Velferðarráðuneytið sem ber ábyrgð á 

stefnumótun í barnavernd (Barnaverndarstofa, e.d.-a). Hlutverk ráðuneytisins er 

jafnframt að hafa eftirlit með starfi Barnaverndarstofu og skal ráðherra á fjögurra 
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ára fresti leggja fyrir Alþingi stefnumótun í barnavernd, sbr. 3. og 4. mgr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Barnaverndarstofa er sjálfstæð ríkisstofnun sem 

heyrir undir velferðarráðherra. Stofnunin annast til að mynda stjórnsýslu á því sviði 

sem lögin ná til. Hlutverk hennar er að samhæfa og efla barnaverndarstarf í 

landinu og vera til ráðgjafar um stefnumótun í málaflokknum, sbr. 7. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002.  

Framkvæmd sveitarfélaganna 

Í hverju sveitarfélagi bera félagsmálanefndir ábyrgð á velferð barna og eiga að 

standa vörð um aðbúnað þeirra (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-i).  

Í sveitarfélögum fara barnaverndarnefndir með ábyrgð og framkvæmd 

barnaverndarstarfs í sínu umdæmi og heyra undir Barnaverndarstofu. Samkvæmt 

barnaverndarlögum skal sveitarstjórn skipa barnaverndarnefnd en sveitarstjórnum 

er heimilt að fela félagsmálanefnd störf barnaverndar eða framfylgd 

barnaverndarlaga, sbr. 4. mgr. 10. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og 31. gr. laga 

um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991. Jafnframt er kveðið á um það í 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 að sveitarstjórnum beri að marka sér stefnu í 

málaflokknum, ásamt því að gera framkvæmdaáætlun fyrir hvert kjörtímabil á sviði 

barnaverndar innan sveitarfélagsins.  

Grunnþjónusta sveitarfélaga við börn og unglinga á grundvelli 

félagsþjónustulaga felst í því að reka barnaverndarstarf í samræmi við 

barnaverndarlög með það að markmiði að tryggja að til staðar séu vistunarúrræði 

fyrir börn og unglinga sem tryggi þeim góð uppeldisskilyrði (Anna Guðrún 

Björnsdóttir, e.d.). Í reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaganna samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga nr. 652/2004 er fjallað um fjárhagslega ábyrgð 

sveitarfélaganna. Sveitarstjórn ber ábyrgð á öllum þeim kostnaði sem til fellur af 

starfi barnaverndar, hvort sem um ræðir þjónustu á vegum hennar eða úrræði.  

Þróun málaflokksins eftir efnahagshrunið  

Í ársskýrslum Barnaverndarstofu kemur fram að umtalsverð fjölgun hefur verið á 

tilkynningum til barnaverndarnefnda landsins á undanförnum árum. Má sjá að 
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mest fjölgaði tilkynningum á tímabilinu 2008-2009 í kjölfar efnahagshrunsins eða 

um 13,5% (Barnaverndarstofa, 2012-a). Þegar tafla 5 um fjölda og ástæður 

tilkynninga á árunum 2008-2012 er skoðuð, þá sést aukningin á milli áranna 2008 

og 2009.  

Tafla 5. Fjöldi og ástæður tilkynninga 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 Hlutfall Breyting 

Fjöldi tilkynninga 8241 9353 9259 8680 - 100% 5,3% 

Fyrstu þrjá mánuði árs*  2153 1879 100% -12,7% 

Ástæður tilkynningar      

Vanræksla 2392 3245 2845 2744 - 31,6% 14,7% 

Ofbeldi 1526 1734 2000 2008 - 23,1% 31,6% 

Áhættuhegðun 
barns 

4276 4335 4358 3853 - 44,4%           -9,9% 

Heilsa eða líf 
ófædds barns í 
hættu 

47 39 56 75 -   0,9% 59,6% 

(Barnaverndarstofa, 2012-a, 2012-b)* 

 

Árið 2010 fækkar tilkynningum lítillega en árið 2011 hefur tilkynningum fækkað um 

16% frá árinu á undan. Ef fjölgun tilkynninga er skoðuð yfir tímabilið 2008 til 2011 í 

heild, þá er um að ræða fjölgun tilkynninga um 5,3%. Tilkynningum á fyrstu þremur 

mánuðum ársins 2012 fækkaði þó um 12,7% miðað við fyrstu þrjá mánuði ársins 

2011. 

Þegar ástæður tilkynninga eru skoðaðar, kemur í ljós að áhættuhegðun barns 

er algengasta ástæðan fyrir tilkynningu. Jafnframt má sjá að þeim tilkynningum 

hefur fækkað um 9,9% á árunum 2008-2011. Á sama tímabili má sjá að 

tilkynningum vegna ofbeldis eða vanrækslu hefur fjölgað umtalsvert, en 

tilkynningum um vanrækslu hefur fjölgað um 14,7% og tilkynningum vegna 

ofbeldis um 31,6%. Jafnframt hefur tilkynningum fjölgað umtalsvert um að heilsa 

eða líf ófædds barns sé í hættu eða um tæp 60%, úr 47 tilkynningum í 75. 

Könnun var gerð um fjölda barnaverndartilkynninga 2005-2009 og var hún 

unnin af Rannsóknarstofnun í barna og fjölskylduvernd og Háskóla Íslands í umsjón 

Halldórs Sig. Guðmundssonar (2009) að beiðni Velferðarvaktarinnar. Könnunin 

náði til sveitarfélaganna Reykjavíkurborgar, Reykjanesbæjar og sveitarfélagsins 
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Árborgar. Í niðurstöðum könnunarinnar kemur í ljós að engar vísbendingar eru um 

það að rekja megi fjölgun tilkynninga á fyrstu þremur mánuðum ársins 2009 til 

atvinnuleysis eða efnahagshrunsins og virðist sem ástæður tilkynninga séu þær 

sömu og hafa verið undanfarin ár. Jafnframt kemur fram að samkvæmt sískráningu 

barnaverndarnefnda á árunum 2005-2009 sé ekki að sjá meginbreytingar á því 

hverjir tilkynna eða á eðli vandans sem verið er að tilkynna (Halldór Sig. 

Guðmundsson, 2009).  

Barnavernd sveitarfélaganna Árborgar og Reykjanesbæjar - Þróun og staða 

Markmið barnaverndar Árborgar er að tryggja þeim börnum vernd sem búa við 

óviðunandi aðstæður. Það er gert með því að styðja fjölskyldur í uppeldishlutverki 

sínu og beita úrræðum til verndar barna sem á þurfa að halda. Aðalmarkmið 

barnaverndar er að öllum börnum líði vel í sveitarfélaginu og að velferð barna verði 

alltaf í fyrirrúmi. Barnaverndarstarf í Árborg skal ávallt miðast við það að búa sem 

best í haginn fyrir börnin og þjóna sem best þörfum þeirra og fjölskyldna. Það er 

mikilvægt að sköpuð sé jákvæð ímynd að mati barnaverndar Árborgar og þannig 

stuðlað að trúnaðartrausti á milli nefndarinnar og starfsmanna hennar og á milli 

íbúa og starfsmanna stofnana sem vinna með börnum (Árborg, e.d.-e).  

Markmið barnaverndar Reykjanesbæjar er, eins og hjá Árborg, að tryggja 

börnum og ungmennum vernd með því að styrkja fjölskyldur í uppeldihlutverki 

þeirra. Megináherslan er á því að stuðla að samvinnu við foreldra hvað varðar ýmis 

stuðningsúrræði. Barnavernd Reykjanesbæjar og starfsmenn hennar leggja áherslu 

á það að vinna þau mál sem koma inn á borð hjá nefndinni í samvinnu við börnin 

sjálf og foreldra þeirra (Reykjanesbær, 2008).  

Að mati félagsmálastjóra og forstöðumanns stoðþjónustu félagsþjónustu 

Reykjanesbæjar hefur ríkt gott samstarf á milli félagsþjónustu, skóla og 

fræðsluskrifstofu. Hver barnaverndarstarfsmaður hefur umsjón með sínu 

skólahverfi. Auk þess vinnur sérfræðingateymi náið saman fyrir hvern og einn skóla 

sem vinna (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. 

október 2012. 
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Svipuð þróun hefur verið hjá barnavernd sveitarfélaganna beggja, þegar er 

horft er til þess sem átt hefur sér stað í málaflokknum og hefur verið kynnt hér 

framar. Hér á mynd 9 má sjá fjölda og ástæður tilkynninga til barnaverndar 

Árborgar.  

 

Mynd 9. Tilkynningar til barnaverndar Árborgar 2008-2011  
(Félagsþjónusta Árborgar, 2009-b, 2010-a, 2011-b, 2012-b).  

 
Hjá barnavernd Árborgar hefur tilkynningum um vanrækslu fjölgað um 133% eða 

úr 45 tilkynningum árið 2008 í 105 tilkynningar árið 2011. Frá árinu 2010 til ársins 

2011 rúmlega tvöfölduðust tilkynningar vegna vanrækslu eða úr 50 í 105 

tilkynningar. Á tímabilinu 2008-2011 fjölgaði einnig tilkynningum vegna ofbeldis 

um 33,3%. Frá árinu 2010 til ársins 2011 fækkaði þeim aftur á móti um 16,6%. 

Tilkynningum vegna áhættuhegðunar barns hefur fækkað um 28% á árunum 2008-

2011 og þá um 33% frá árinu 2010 til 2011. Stærsti hluti tilkynninga sem berast til 

barnaverndar Árborgar á tímabilinu varða áhættuhegðun barns. Þar á eftir koma 

tilkynningar vegna vanrækslu barns og að lokum tilkynningar vegna ofbeldis og um 

að heilsa eða lífi ófædds barns sé í hættu, en þær eru með lægsta hlutfall 

tilkynninga (Félagsþjónusta Árborgar, 2009-b, 2010-a, 2011-b, 2012-b).  

Hér á mynd 10 má sjá með hvaða hætti tilkynningar til barnaverndar hafa 

þróast á tímabilinu 2008-2011 hjá barnavernd Reykjanesbæjar. 
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Mynd 10. Fjöldi og ástæður tilkynninga til barnaverndar Reykjanesbæjar 
(Reykjanesbær, 2008, 2010, 2011).  
 
Hjá barnavernd Reykjanesbæjar fjölgaði tilkynningum um vanrækslu um 63% á 

tímabilinu 2008-2009, en á milli áranna 2010 og 2011 fækkaði þeim um 28%. 

Tilkynningum um ofbeldi fjölgaði um helming á milli áranna 2009 og 2010 eða úr 

90 tilkynningum í 135. Árið 2011 fækkaði tilkynningum vegna ofbeldis um 56 eða 

41%. Tilkynningum um áhættuhegðun barns hefur fækkað frá ári til árs og hefur 

fækkað um 43,6% á tímabilinu 2008-2011. Tilkynningum um að heilsa eða líf 

ófædds barns sé í hættu fjölgaði árið 2010. Þær voru tvær árin 2008-2009 en árið 

2010 voru þær fimm talsins. Árið 2011 fækkar þeim niður í þrjár (Reykjanesbær, 

2009; 2011).  
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Mynd 11. Heildarfjöldi tilkynninga og barnaverndarmála hjá barnavernd Árborgar 
og Reykjanesbæjar 2008-2011 
(Árborg, 2009; Fjölskyldumiðstöð Árborgar, 2009-b, 2010,2011-b, 2012-b; Reykjanesbær, 
2008, 2010, 2011). 
 

Þegar heildarfjöldi tilkynninga og barnaverndarmála hjá sveitarfélögunum tveimur  

er skoðaður, þá kemur í ljós að á sama tíma og tilkynningum og 

barnaverndarmálum fækkar hjá barnavernd Reykjanesbæjar, þá fjölgar þeim í 

umdæmi Árborgar. Tilkynningum hefur fækkað hjá Reykjanesbæ um 28,3% og 

fjölda barnaverndarmála um 6,6%. Frá árinu 2009 hefur tilkynningum til 

barnaverndar Reykjanesbæjar fækkað um 32% en fjölgað hjá barnavernd Árborgar 

um 29,9%. Frá árinu 2008 hefur barnaverndarmálum fækkað í umdæmi 

Reykjanesbæjar um 0,6% en fjölgað hjá barnavernd Árborgar um 13,5%. 

Hjá Reykjanesbæ hafa málin í barnaverndinni verið að breytast undanfarin 

ár. Að sögn Hjördísar Árnadóttur, framkvæmdastjóra fjölskyldu- og 

félagsþjónustusviðs Reykjanesbæjar, og Heru Óskar Einarsdóttur, forstöðumanns 

stoðþjónustu, hafa barnaverndarmál verið að taka breytingum undanfarin ár í þá 

veru að fjölgun hefur orðið á þeim málum þar sem ofbeldi og fíkniefni koma við 

sögu. Jafnframt hefur reynst erfiðara að ná samvinnu við skjólstæðinga í þeim 

málum og í raun er heimurinn orðinn harðari og þá um leið umhverfi 

barnaverndar.  
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Þvingunarúrræðum hefur einnig fjölgað síðustu misseri, en þeim hafði farið 

fækkandi eftir efnahagshrunið. Vegna þyngri mála hefur starfsfólk fundið fyrir 

auknu óöryggi við vinnslu þessara mála en mikilvægt er að rétt sé unnið að öllum 

málum, ekki síst með hliðsjón af laga og stjórnsýsluumhverfi málaflokksins. Hefur 

það aukið álag á starfsfólk að vinna að erfiðum málum og því er mikilvægt að 

starfsfólk barnaverndar hafi greiðan aðgang að lögfróðum aðila, til dæmis 

lögfræðingi, sem skilur starfsumhverfi þeirra og eðli málanna. Mikill tími fer í 

vangaveltur um lagalegar hliðar mála, þar sem þau eru að þyngjast og því aukið 

álag á starfsfólk nefndarinnar (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, 

munnleg heimild, 15. október 2012). 

Hjá Árborg hefur einnig orðið vart við aukið álag í barnaverndinni að mati 

starfsfólks félagsþjónustunnar. Mál sem koma inn á borð barnaverndar Árborgar 

hafa einnig verið að þyngjast en að þeirra mati er ekki einungis hægt að rekja það 

til efnahagskreppunnar. Mikil áhersla hefur veri lögð á það að styðja við starfsfólkið 

og leiðbeina því (Starfsfólk félagsþjónustu Árborgar, munnleg heimild, 26. október 

2012). 

Þjónusta sveitarfélaganna á einstökum þjónustuþáttum við barnafjölskyldur 

Flest íslensk börn dvelja í leik-, grunn-, eða skólavist/frístund stóran hluta af 

deginum og skólar gegna mikilvægu hlutverki í lífi barnanna (Reykjavíkurborg, 

2011). Langflestar fjölskyldur nýta sér þjónustu leikskóla og skóladagvistunar og 

getur kostnaður vegna þjónustunnar verið stór hluti af ráðstöfunarteknum þeirra 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). Samband íslenskra sveitarfélaga skilgreinir grunn- 

og leikskóla sem grunnþjónustu, en margt er þó ólíkt með starfsemi þessara 

tveggja skólastiga. Til dæmis er lagalegur réttur barna til dvalar í leikskólum ekki 

tryggður með lögum, þó svo leikskólinn hafi verið skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-h).  

Dagvistun ungra barna í heimahúsum 

Velferðarráðherra fer með yfirstjórn yfir dagvistunarmálum barna í heimahúsum 

samkvæmt reglugerð um daggæslu barna í heimahúsum nr. 907/2005. Samkvæmt 
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lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna nr. 40/1991 ber félagsmálanefndum að 

tryggja velferð barna og skapa þeim uppvaxtarskilyrði til þess að þau þroskist og 

dafni. Félagsmálanefnd, eða önnur nefnd sem sveitarstjórn hefur ákveðið að fari 

með umsjón yfir málaflokknum, veitir leyfi til daggæslu barna í heimahúsum, sbr. 

5. gr. reglugerðarinnar. Sveitarfélög bera ábyrgð á því að dagforeldrum gefist 

kostur á því að sækja námskeið, hvort sem um ræðir á vegum sveitarfélagsins sjálfs 

eða annarra hæfra aðila. Sveitarfélög sjálf setja leiðbeiningar um skyldur 

dagforeldra í heimahúsum gagnvart börnunum og samskiptum þeirra við foreldra.  

Samkvæmt 41. gr. reglugerðarinnar um dagvistun barna í heimahúsum nr. 

907/2005 er sveitarstjórnum heimilt að greiða niður kostnað vegna daggæslu 

barna í heimahúsum og ber þeim þá að setja reglur um þá niðurgreiðslu.  

Jafnframt er það undir sveitarfélögum komið að ákvarða með hvaða hætti 

niðurgreiðslur séu og hver kostnaðarþátttaka foreldra sé. Engar opinberar 

viðmiðunarreglur eru til hér á landi um það hver greiðsluþátttaka foreldra ætti að 

vera í dagvistunarkostnaði og er hann því mjög mismunandi eftir sveitarfélögum 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

 

Framkvæmd sveitarfélaganna Árborgar og Reykjanesbæjar á niðurgreiðslum til 
dagvistunar barna í heimahúsum. 
 
Hlutverk sveitarfélagsins Árborgar er að hafa umsjón með dagvistunarmálum 

barna hjá dagforeldrum, sbr. reglugerð nr. 907/2005 um daggæslu barna í 

heimahúsum. Samkvæmt reglum sveitarfélagsins Árborgar um daggæslu barna í 

heimahúsum þá er það daggæslufulltrúi sveitarfélagsins sem hefur umsjón með og 

ber ábyrgð á daglegri umsjón og ráðgjöf til foreldra og fer sérkennslufulltrúi með 

hlutverk eftirlitsaðila og heldur utan um niðurgreiðslur. Þá sinnir sérkennslufulltrúi 

eftirliti með heimsóknum til dagforeldra og veitir umsóknum um daggæslu viðtöku, 

heldur utan um gögn og ræðir við umsækjendur og sinnir eftirfylgni (Starfsfólk 

félagsþjónustu Árborgar munnleg heimild, 27. nóvember 2012).  

Allir foreldrar geta sótt um niðurgreiðslu hjá sveitarfélaginu Árborg vegna 

daggæslu barna sinna hjá dagforeldrum. Að hámarki er hægt að sækja um allt að 



Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

 

76 

 

11 mánuði á ári. Ef barn dvelur á leikskóla og fer í sumarleyfi, þá er ekki hægt að fá 

niðurgreiðslu hjá dagforeldri á meðan leikskóli barnsins er í sumarleyfi. Þá falla 

niðurgreiðslur sveitarfélagins niður um leið og barni hefur verið úthlutað 

leikskólaplássi. Samkvæmt 2. gr. reglnanna eru niðurgreiðslur sveitarfélagsins 

vegna vistunar barns hjá dagforeldri háð skilyrðum. Forsjárforeldri er sá aðili sem 

sækja verður um vistun barns hjá dagforeldrinu og verður dagforeldrið að vera 

með leyfi yfirvalda fyrir starfseminni. Barnið verður jafnframt að eiga lögheimili hjá 

sveitarfélaginu. Einstæðir geta sótt um niðurgreiðslu í fyrsta mánuðinum eftir að 

barnið nær sex mánaðar aldri. Hjón í hjónabandi eða sambúð geta sótt um í fyrsta 

mánuði eftir að barn nær níu mánaðar aldri (Árborg, e.d.-f).  

Í Reykjanesbæ er hlutverk Fjölskyldu- og félagssviðs að hafa yfirumsjón með 

og veita leyfi til dagforeldra (Reykjanesbær, 2011). Árið 2006 hófust 

umönnunargreiðslur frá Reykjanesbæ til foreldra að loknu fæðingarorlofi og var 

tilgangur þeirra að auka tækifæri foreldra til þess að auka samvistir sínar með barni 

á mikilvægu þroskaskeiði þess. Reykjanesbær hætti að greiða niður dagvistun til 

foreldra þegar umönnunargreiðslurnar voru teknar upp (Hjördís Árnadóttir og Hera 

Ósk Einarsdóttir munnleg heimild, 15. október 2012).  

Árið 2011 voru gerðar breytingar á reglugerð sveitarfélagsins um 

umönnunargreiðslur. Var þeim breytt á þann veg að umönnunargreiðslur eru 

tvískiptar. Annars vegar er um að ræða greiðslur frá því að fæðingarorlofi lýkur og 

til 15 mánaðar aldurs barns og hins vegar niðurgreiðslur eftir að barn sem nýtur 

þjónustu dagforeldris hefur náð 16 mánaða aldri. Umönnunargreiðslur ná frá sex 

mánaðar aldri barns til 15 mánaðar aldurs og eru 25.000 krónur á mánuði. Til þess 

að eiga rétt á greiðslunum þurfa foreldrar að sækja tveggja stunda kvöldkynningu á 

vegum sveitarfélagsins, þar sem foreldrar fá fræðslu varðandi uppeldi barns, um 

grundvallaratriði í þroska þess og kynningu á þjónustu við barnafjölskyldur í 

sveitarfélaginu (Reykjanesbær, 2011).  

Í reglum sveitarfélagsins um niðurgreiðslur vegna daggæslu barna í 

heimahúsum eru viss skilyrði sett fyrir niðurgreiðslu til foreldra. Til þess að 

foreldrar eigi rétt á niðurgreiðslu, þá þarf barn þeirra að eiga lögheimili í 
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sveitarfélaginu og þarf dagforeldrið að hafa öll tilskilin leyfi fyrir starfseminni, sbr. 

reglugerð um dagvistun barna í heimahúsum nr. 907/2005. Það barn sem þjónusta 

er niðurgreidd fyrir, þarf að vera á biðlista eftir leikskólavist. Niðurgreiðslan getur 

verið að hámarki í 11 mánuði á ári, en reiknað er með sumarleyfi barns, eins og 

gert er á leikskólum almennt (Reykjanesbær, e.d.-f).  

 

Tafla 6. Niðurgreiðsla sveitarfélaganna eftir fjölda tíma vistunar barns hjá 
dagforeldri 

 Tímaeining Tveggja tíma 
vistun 

Fjögurra 
tíma vistun 

Sex tíma 
vistun 

Átta tíma 
vistun eða 
fl. 

Árborg 3.050 kr. 6.100 kr.  12.200 kr.  18.300 kr. 24. 400 kr.  

Reykjanesbær 3.125 kr. 6.250 kr. 12. 500. Kr. 18. 750 kr.  25.000 kr.  

(Árborg, e.d.-f; Reykjanesbær, e.d.-f). 

 

Hægt er að sækja um auka niðurgreiðslur hjá sveitarfélögunum. Vegna dagvistun 

barna í heimahúsum er það misjafnt með hvaða hætti þær eru framkvæmdar. 

Hjá Árborg er systkinaafsláttur á milli vistunar á leikskóla, dagforeldra og 

skólavistunar. Sá afsláttur sem veittur er til foreldra er á leikskólagjöld. Hlutfall 

afsláttar er 25% með öðru barni og 100% með því þriðja (Árborg, e.d.-f).  

Hjá Reykjanesbæ geta tekjulágir foreldrar átt rétt til auka niðurgreiðslu. Það 

er háð mánaðartekjum þeirra síðustu þrjá mánuðina. Sótt er um sérstaka 

niðurgreiðslu hjá félagsráðgjafa Fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar. Ef um 

hjón eða sambúðarfólk er að ræða, þá er tekið mið af samanlögðum 

mánaðartekjum þeirra. Réttur til auka niðurgreiðslu er fyrir tekjur undir 165.000, 

þá er tímaeining 1.540 kr. og með tekjur undir 255.000 kr. er tímaeining 770 kr. 

Sem dæmi þá væri auka niðurgreiðsla fyrir tekjur undir 165.000 kr. á mánuði og 

sex tíma vistun barns 9.240 kr. á mánuði í auka niðurgreiðslu. Fyrir tekjur undir 

255.000 kr. á mánuði og sex tíma vistun yrði sérstök niðurgreiðsla 4.620 kr. á 

mánuði. Jafnframt fá foreldrar systkinaafslátt ef þeir eiga eitt barn á leikskóla og 

annað heima eða hjá dagforeldri að loknu fæðingarorlofi (Reykjanesbær, e.d.-f). 
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Hér fyrir neðan má sjá nokkur dæmi út frá fjölskyldugerð, hjúskaparstöðu og 

tekjum foreldra varðandi auka niðurgreiðslur sveitarfélagana vegna dagvistunar 

barns hjá dagforeldri og með annað barn á leikskóla. 

Einstætt foreldri fær framfærslu hjá sveitarfélaginu Árborg að upphæð 125.021 kr. 
á mánuði og er með tvö börn á framfæri, annað hjá dagforeldri en hitt í 
leikskólavist átta tíma á dag. 
  
Samkvæmt gjaldskrá Árborgar fyrir árið 2012 greiðir foreldrið sérstakt 
leikskólagjald fyrir einstæða foreldra að upphæð 14.483 kr. ásamt 8.030 kr. fyrir 
hádegismat og tvær hressingar. Samtals 22.513 kr. Vegna niðurgreiðslna fyrir barn í 
dagvistun fær foreldrið 24.400 kr. ásamt 25% systkinaafslætti sem reiknast af 
leikskólagjaldinu 14.483 kr. eða um 3.620 kr. Foreldrið fær því vegna dvalar barna 
sinna hjá dagforeldri og á leikskóla niðurgreiðslu og systkinaafslátt að upphæð 
28.020 kr. 
 
Hjón með samanlagðar miðgildistekjur7 að upphæð 476.000 kr. með tvö börn á 
framfæri, annað hjá dagforeldri og hitt á leikskóla í sveitarfélaginu Árborg 
 
Samkvæmt gjaldskrár Árborgar fyrir árið 2012 greiða þau fyrir átta tíma 
leikskólavist barns 23.117 kr. ásamt 8.030 kr. fyrir hádegismat og tvær hressingar. 
Samtals 31.147 kr. Fyrir átta tíma vistun barns hjá dagforeldri fá þau niðurgreiðslu, 
eins og einstætt foreldri, upp á 24.400 kr. og 25% systkinaafslátt vegna 
leikskóladvalar systkinis að upphæð 5.779 kr. Foreldrarnir fá því vegna dvalar 
barna sinna hjá dagforeldri og á leikskóla, niðurgreiðslu og systkinaafslátt að 
upphæð 30.179 kr.  
 
Heildarútgjöld vegna dagvistunar barna í heimahúsum hafa lækkað í Árborg. Á 

tímabilinu 2008-2011 hafa útgjöld félagsþjónustunnar lækkað um 28%. Lækkun 

útgjalda félagsþjónustunnar má rekja til breytingar á upphæð niðurgreiðslna árin 

2010, 2011 og 2012. Greiðslur fyrir átta tíma vistun barns hjá dagforeldri hafa 

lækkað úr 30.000 kr. niður í 24.400 kr. eða um 18,6%. Dagforeldrum hefur einnig 

farið fækkandi í sveitarfélaginu en fækkun þeirra nemur um 28% eða úr 14 niður í 

10 talsins. Á sama tíma fækkaði börnum í dagvistun í heimahúsi um 29,4%. Það má 

                                                      
7
 Miðgildistekjur af reglulegum launum verkafólks á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt og 

kyni árið 2011 sem eru greidd mánaðarlaun fyrir umsaminn vinnutíma, hvort sem um ræðir 
dagvinnu eða vaktavinnu. Í þessum launum eru hvers konar álags-, bónus- og kostnaðargreiðslur, 
svo sem föst yfirvinna sem gerð er upp við hvert útborgunartímabil. Einstaklingur telst fullvinnandi 
ef samanlagður fjöldi greiddra stunda (fyrir dagvinnu, vaktavinnu og yfirvinnu) er að minnsta kosti 
90% af mánaðarlegum dagvinnulaunum (Hagstofan. e.d.-c). 
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rekja til minni eftirspurnar eftir þjónustunni í kjölfar efnahagskreppunnar, þar sem 

fleiri foreldrar eru heima (Félagsþjónusta Árborgar, 2008; 2011-a).  

Hér fyrir neðan má sjá dæmi út frá fjölskyldugerð, hjúskaparstöðu og tekjum í 

sveitarfélaginu Reykjanesbæ vegna dagvistunar barna. 

Einstætt foreldri á framfærslu sveitarfélagsins að upphæð 124.539 kr. á mánuði og 
er með tvö börn á framfæri, annað hjá dagforeldri en hitt í leikskólavist átta tíma á 
dag. 
 
Samkvæmt reglum Reykjanesbæjar fyrir árið 2012 um niðurgreiðslu vegna 
dagvistunar barns í heimahúsi á foreldrið rétt á niðurgreiðslu miðað við átta tíma 
vistun að upphæð 25.000 kr. Auka niðurgreiðsla er einnig vegna tekna undir 
165.000 kr. að upphæð 12.320 kr. Samtals er niðurgreiðslan fyrir dagvistun barns 
hjá dagforeldri 37.320 kr. Vegna átta tíma vistunar fyrir leikskóla systkinis greiðir 
foreldrið 18.000 kr. ásamt 7.480 kr. fyrir hádegisverð og tvær hressingar, samtals 
25.480 kr. Systkinaafsláttur er 50% af vistunargjaldinu eða 9.000 kr. Samtals fær 
foreldrið niðurgreiðslu, auka niðurgreiðslu og systkinaafslátt að upphæð 46.320 kr.  
 
Hjón með samanlagðar miðgildistekjur að upphæð 476.000 kr. með tvö börn á 
framfæri, annað hjá dagforeldri og hitt á leikskóla.  
 
Hjá Reykjanesbæ eiga tekjuviðmiðin við um samanlagðar tekjur foreldra í 
hjónabandi eða sambúð. Þar sem tekjur þeirra eru yfir 255.000 kr. viðmiðinu eiga 
þau ekki rétt á auka niðurgreiðslu og fá því niðurgreiðslu vegna barns í vistun hjá 
dagforeldri að upphæð 25.000 kr. Jafnframt fá þau systkinaafslátt af leikskólagjaldi 
systkinis. Fyrir átta tíma vistun barns á leikskóla greiða þau 24.000 kr. og 7.480 kr. 
fyrir hádegisverð og tvær hressingar, samtals 31.480 kr. Systkinaafsláttur er 50% af 
vistunargjaldinu eða um 12.000 kr. Samtals fá foreldrarnir 37.000 kr. afslátt af 
leikskólagjaldi og niðurgreiðslu fyrir dagvistun barns í heimahúsi.  
 
Árið 2011 breyttust reglur Reykjanesbæjar varðandi umönnunargreiðslur. Fyrir 

breytingu fengu allir foreldrar umönnunargreiðslur fram að tveggja ári aldri barns 

að upphæð 30.000 kr. Sú upphæð hefur nú lækkað í 25.000 kr. eða um 16,7%.  

Á tímabilinu 2008-2011 hefur dagforeldrum fækkað í Reykjanesbæ. Þann 1. 

desember 2008 voru þeir 29 talsins en á sama tíma árið 2011 voru þeir 19 talsins 

sem er 34% fækkun. Jafnframt hefur börnum hjá dagforeldrum fækkað eða úr 113 

árið 2008 í 84 árið 2011 eða um 26%. Heildarútgjöld Reykjanesbæjar vegna 

umönnunargreiðslna og sérstakrar niðurgreiðslna vegna dagvistunar barna í 

heimahúsum árið 2008 voru 96.416.000 kr. Þá var ekki um að ræða greiðslur vegna 

dagvistunar barna í heimahúsum, heldur fengu allir foreldrar barna ákveðna 
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upphæð, eins og fyrr var sagt. Eftir breytingarnar árið 2011 voru heildarútgjöld 

vegna niðurgreiðslu dagvistunar barna í heimahúsum, sérstakrar niðurgreiðslna og 

umönnunargreiðslna, 46.803.000 kr. sem er lækkun upp á 106% í málaflokknum á 

milli ára. Breytingarnar á reglum um niðurgreiðslur vegna dagvistunar barna í 

heimahúsum og umönnunargreiðslur skýra að hluta til þessa lækkun, en jafnframt 

hefur dagforeldrum fækkað á milli ára og eftirspurn eftir þjónustunni minnkað í 

kjölfar atvinnuleysis. Samkvæmt félagsmálastjóra og forstöðumanni stoðþjónustu 

voru breytingarnar árið 2011 gerðar í hagræðingarskyni. Þar sem ekki er um að 

ræða lögbundna þjónustu var ákveðið að minnka útgjöld sveitarfélagsins með 

þessum hætti (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. 

október 2012). 

Leikskólar 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 er starfsemi leikskóla fyrsta skólastigið 

í skólakerfinu. Hlutverk leikskóla er að annast uppeldi og menntun barna á 

leikskólaaldri og skapa þeim hollt uppeldisumhverfi og öruggt umhverfi til náms- 

og leikja. Mennta- og menningarmálaráðuneytið fer með yfirstjórn þeirra mála sem 

kveðið er á um í lögum um leikskóla. Það er svo á höndum sveitarfélaga að bera 

ábyrgð á starfsemi leikskóla og eiga sveitarfélögin að tryggja börnum leikskóladvöl í 

leikskólum sveitarfélagsins. Sveitarstjórnir setja sjálfar reglur um innritun barna í 

leikskóla og eru þær reglur settar fram með tilliti til barna og aðstæðna barna og 

foreldra þeirra, en einnig með tilliti til aðstæðna í leikskólum sveitarfélagsins. 

Sveitarfélögin sjálf ákveða gjaldtöku fyrir barn á leikskóla. Gjaldið má þó ekki vera 

hærra en sem nemur meðalraunkostnaði við dvöl hvers barns í leikskólum á vegum 

viðkomandi sveitarfélags (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

 
Kostnaður foreldra í sveitarfélögunum Árborg og Reykjanesbæ vegna 
leikskólagjalda 
 
Árborg rekur fimm leikskóla sem starfa eftir lögum um leikskóla nr. 90/2008. Það 

er í höndum fræðslunefndar sveitarfélagsins að fara með málefni leikskóla í 

sveitarfélaginu og er fræðslustjóri næsti yfirmaður leikskólastjóra (Árborg, e.d.-h). 
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Stefna Árborgar í málefnum leikskólanna er að uppfylla þarfir fjölskyldna hvað 

varðar leikskóla á hverjum tíma og sjá til þess að velferð barnsins sé höfð í 

fyrirrúmi varðandi mörkun þjónustunnar. Jafnframt að stuðla að gagnkvæmu 

trausti þeirra aðila sem koma að leikskólastarfinu (Árborg, e.d.-i).  

Í Reykjanesbæ eru starfræktir 10 leikskólar á vegum sveitarfélagsins og er 

það á höndum Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar að fara með yfirstjórn 

leikskólamála (Reykjanesbær, e.d.-g). Skólastefna Reykjanesbæjar nær til allra 

skóla á vegum sveitarfélagsins, það er leik-, grunn- og tónlistarskóla. Stefna 

sveitarfélagsins er að stuðla að aðgangi að góðri og fjölbreyttri menntun í öruggu 

umhverfi fyrri börnin. Jafnframt að stuðla að góðu samstarfi á milli heimilis og 

skóla og huga að velferð og öryggi nemenda (Reykjanesbær, e.d.-h).  

Í Reykjanesbæ voru 878 börn skráð í leikskólum  árið 2011 og hafði þeim 

fjölgað um 5% frá árinu 2008 þegar þau voru 836. Í Árborg voru 532 börn skráð í 

leikskólum árið 2011 og hafði þeim fjölgað um tæp 3% frá árinu 2008 þegar þau 

voru 517 (Hagstofa Íslands, e.d.-d).8Hér í töflu 7 má sjá breytingar á gjaldskrá 

sveitarfélagsins Árborgar á árunum 2008-2012. 

 

Tafla 7. Gjaldskrá fyrir leikskóla Árborg 2008-2012 

 Almennt 
gjald* 

kr./mán. 

Forgangs-
gjald* 

kr./mán. 

Morgun- 
hressing 
kr./mán. 

Hádegis-
verður 

kr./mán. 

Síðdegis-hressing 
kr./mán. 

2008 26.016 kr. 18.896 kr. - - - 

2010 28.616 kr. 20.784 kr. 1.580 kr. 4.488 kr. 1.580 kr. 

2012 31.147 kr. 22.513 kr. 1.659 kr. 4.712 kr. 1.659 kr. 

Breyting 19,7% 19,1% 5% 5% 5% 

*Almennt gjald og forgangsgjald = Átta tíma vistun ásamt hádegisverði og tveimur 
hressingum. Forgangsgjald er greiðsla fyrir börn einstæðra foreldra og foreldra ef báðir eru 
í námi (Árborg, e.d.-j; e.d.-k). Hækkun vísitölu leikskóla á tímabilinu er 34,36%. 

 
Þegar gjaldskrá Árborgar fyrir leikskóladvöl barna á tímabilinu 2008-2012 er 

skoðuð, þá kemur í ljós að útgjöld barnafjölskyldna hafa hækkað umtalsvert. 

Hækkun á almennu gjaldi fyrir átta tíma vistun ásamt hádegisverði og tveimur 

                                                      
8
 Sex ára börn eru ekki talin með í tölfræði Hagstofunnar um fjölda barna í leikskólum (Hagstofa 

Íslands, e.d.-d). 
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hressingum hefur hækkað um 19,7%. Jafnframt hafa gjöld þeirra sem greiða 

forgangsgjald fyrir sama tímafjölda og fæði hækkað um 19,1%. Kostnaður fyrir fæði 

í leikskólunum hefur hækkað um 5% á milli ára. 25% systkinaafsláttur er veittur 

með öðru barni og 100% með því þriðja. Í Árborg gildir systkinaafsláttur á milli 

leikskóla, skólavistar og dagforeldra (Árborg, e.d.-k). 

Reykjanesbær birtir gjaldskrá sína með öðrum hætti en Árborg og birtir þær í 

formi tímagjalda. Hér fyrir neðan má sjá breytingu á gjaldskrá sveitarfélagsins á 

árunum 2008-2012. 

 

Tafla 8. Gjaldskrá fyrir leikskóla Reykjanesbæjar 2008-2012  

 Almennt 
tímagjald 

Forgangs-
gjald* 

Morgun-
hressing 
kr./mán. 

Hádegis-
verður 

kr./mán. 

Síðdegis-
hressing 
kr./mán. 

2008 2.200 kr. 1.650.kr. 1.750 kr. 3.250 kr. 1.750 kr. 

2010 2.400 kr. 1.800 kr. 1.750 kr. 3.395 kr. 1.750 kr. 

2012 3.000 kr. 2.250 kr. 1.890 kr. 3.700 kr. 1.890 kr. 

Breyting 36.4% 36,4% 8% 13,8% 8% 

*Forgangur eða niðurgreiðslur leikskólagjalda er fyrir einstæða foreldra, námsmenn ef 
báðir eru í námi, sbr. gjaldskrá 2008, ef annar er í námi, sbr. gjaldskrá 2012, og þá sem eiga 
við félagslega erfiðleika að stríða (Reykjanesbær, e.d.-i; e.d.-j, e.d.-k). 

 
Þegar breytingar á gjaldskrám Reykjanesbæjar fyrir leikskóladvöl eru skoðaðar, þá 

kemur í ljós umtalsverð hækkun á tímabilinu 2008-2012. Almennt tímagjald hefur 

hækkað um 36,4% og forgangsgjald um sama hlutfall. Einnig hefur hádegisverður 

barns á mánuði hækkað um 13,8% og síðdegishressing um 8%.  

Fyrir foreldri sem greiðir forgangsgjald fyrir átta tíma vistun ásamt hádegismat og 

tveimur hressingum samsvarar hækkunin 27,7% á tímabilinu 2008-2012. Fyrir 

foreldra sem greiða almennt gjald og fyrir sama fjölda tíma og máltíða samsvarar 

þetta 29,3% hækkun á tímabilinu 2008-2012. 

Ekki ber á miklum mun á kostnaði fyrir leikskóladvöl barns á milli sveitarfélaganna 

þegar um almennt gjald er að ræða. Fyrir barn sem dvelur í átta tíma á dag með 

fullu fæði samsvarar kostnaður á mánuði hjá Árborg 31.147 kr. miðað við almennt 

gjald. Fyrir forgangsgjald er greitt 22.513 kr.  
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Árið 2012 eru greiddar 31.480 kr. hjá Reykjanesbæ fyrir sömu þjónustu ef 

miðað er við almennt tímagjald og 25.480 kr. í forgangsgjald. Fyrir almennt gjald 

greiða foreldrar 1% hærra hjá Reykjanesbæ en forgangsgjald er heldur hærra hjá 

Reykjanesbæ eða sem nemur 13,1%. 

Samkvæmt framkvæmdarstjóra og forstöðumanns stoðþjónustu 

félagsþjónustunnar, þá var opnunartími leikskóla Reykjanesbæjar almennt styttur 

um klukkustund á dag að undanskyldum tveimur leikskólum í kjölfar 

efnahagshrunsins. Breytingin fól í sér að leikskólar opna seinna á morgnana, 7:15 

og loka fyrr á daginn, 16:15. Foreldrar geta þó valið um það að hafa barn sitt á 

þeim leikskóla sem er með lengri vistunartíma (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk 

Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. október 2012).  

Grunnskólinn og skóladagvistun  

Árið 1996 fluttist rekstur grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga. Eftir þann tíma hafa 

sveitarfélög lagt mikið í uppbyggingu og starfsemi grunnskóla sem er hlutfallslegi 

stærsti liðurinn í rekstri sveitarfélaganna (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-i). 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 fjalla um grunnskóla á vegum sveitarfélaganna. Í 

lögunum er kveðið á um skyldur og markmið grunnskóla og hlutverk 

sveitarfélaganna. Í 3. gr. grunnskólalaga er kveðið á um skólaskyldu barna á 

aldrinum 6-16 ára. Í 5. gr. laganna er fjallað um rekstur, ábyrgð og kostnað 

grunnskóla, sem er  á ábyrgð sveitarfélaganna samkvæmt lögunum. 

Skóladaggæsla barna hjá sveitarfélögunum Árborg og Reykjanesbæ 

Eins og komið hefur fram, þá voru grunnskólar reknir af ríkinu fram til ársins 1996. 

Eftir það fluttist rekstur þeirra yfir til sveitarfélaganna. Í kjölfarið varð mikil aukning 

á skóladaggæslu (frístundarskóla) fyrir börn sem rekin er af grunnskólunum sjálfum 

(Guðný Björk Eydal og Stefán Ólafsson, 2008). 

Í Árborg eru þrír grunnskólar og nemendur voru 1154 árið 2011, en það 

samsvarar fækkun um 6% frá árinu 2008 (Hagstofa Íslands, e.d.-e). Stefna Árborgar 

í málefnum grunnskóla er að efla skólana með menntun og mannrækt í fyrirrúmi. 

Jafnframt eiga grunnskólar sveitarfélagsins að vera með sterkustu stoðum 



Félagsþjónusta og fjölskyldustefna sveitarfélaga á tímum efnahagsþrenginga 

 

84 

 

samfélagsins. Áhersla er lögð á rekstrarlegt sjálfstæði skólanna og hlutverk 

sveitarfélagsins er að marka stefnu í skólamálum, að tryggja að henni sé framfylgt 

og hafa eftirlit með rekstri grunnskólanna (Árborg, e.d.-l). 

Í Reykjanesbæ eru fimm grunnskólar á vegum sveitarfélagsins. Árið 2011 

voru nemendur 2017 en voru 2081 árið 2008, sem er fækkun um 3% á tímabilinu 

(Hagstofa Íslands, e.d.-e). Grunnskólar Reykjanesbæjar hafa verið einsetnir frá 

árinu 2000 (Reykjanesbær, e.d.-l) og fer Skóla- og fræðsluráð með umsjón og 

eftirlit með grunnskólum sveitarfélagsins (Reykjanesbær, e.d.-h). 

Bæði sveitarfélögin bjóða upp á skóladagvistun (frístundaskóla) fyrir börn 

eftir skóla. Hjá Árborg er rekin skólavistun fyrir börn í 1.-4. bekk. Skólavistun er í 

boði frá því að skóladegi barnanna lýkur og til kl. 17:15. Einnig er boðið upp á 

náðarkorter frá 7:45-8:00 og 17:00-17:15 og reiknast sérstakt gjald fyrir það. Fyrir 

skóladagvistun er greitt lágmarksgjald 20 tímar en eftir það reiknast tímagjald 

samkvæmt gjaldskrá. Systkinaafsláttur er veittur á milli leikskóla, skólavistunar og 

lengdrar viðveru og dagforeldra. Þegar systkini eru í skólavist, þá fær annað barn 

25% afslátt og þriðja barnið 100%. Ef systkini barnsins er annað hvort í leikskóla 

eða hjá dagforeldri er sami afsláttur og er hann til lækkunar á gjaldi fyrir 

skóladagvistun (Árborg , e.d.-m). 

Reykjanesbær býður upp á frístund fyrir börn í 1.-4. bekk frá því að skóla 

lýkur og til kl. 16:00 á daginn. Frístund er starfrækt við alla skóla Reykjanesbæjar 

og hefur til umráða Skjól undir starfsemina en jafnframt er skólahúsnæði nýtt undir 

starfsemina (Reykjanesbær, e.d.-l).  
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Tafla 9. Gjaldskrá skólavistar og skólamáltíða hjá Árborg 

                 Gjaldskrá fyrir skólavistun 

 Lágmarksgjald 
kr./mán.* 

Gjald fyrir máltíð Gjald fyrir 
síðdegiskaffi 

2008 4.520 kr. 216 kr. 86 kr. 

2010 4.972 kr. 238 kr. 95 kr. 

2012 5.482 kr. 306 kr. 120 kr. 

Breyting 21,3% 41,6% 39,5% 

                 Gjaldskrá fyrir skólamat 

 Gjald fyrir máltíð Gjald fyrir morgunhressingu Mjólkurskammtur 

2008 216 kr. 51 kr. 21 kr. 

2010 238 kr. 56 kr. 23 kr. 

2012 306 kr. 72 kr. 32 kr. 

Breyting 41,7% 42% 48% 

*Lágmarksgjald miðast við 20 klst. (Árborg, e.d.-j; e.d.-k, e.d.-o, e.d.-ó).  
 

Eins og sést á töflu 9, þá hefur orðið umtalsverð hækkun á skólavist barns og 

máltíðum. Árið 2008 kostaði hver klukkustund umfram 20 tíma 188 kr., en 228 kr. 

árið 2012, sem er 21,3% hækkun á tímabilinu. Jafnframt hefur verð á skólamat 

hækkað á tímabilinu um 41%-48%, eftir því hvort um er að ræða hádegisverð, 

mjólkurskammt eða morgunhressingu.  

Tafla 10 sýnir með hvaða hætti kostnaður foreldra hefur breyst á tímabilinu 

2008-2012 í sveitarfélaginu Árborg. Eins og komið hefur fram, þá er 

systkinaafsláttur á milli leikskóladvalar barns og systkinis í skóladvöl. Afsláttur er 

tekin af gjaldi fyrir skólavist barns. 

Annars vegar einstætt foreldri sem fær framfærslu hjá sveitarfélaginu að upphæð 
125.021 kr. á mánuði og hins vegar hjón/sambúðarfólk með miðgildistekjur, sbr. 
hér að ofan. 
Foreldrar eru með tvö börn á framfæri. Annað barnið er í átta tíma vistun á 
leikskóla ásamt hádegismat og tveimur hressingum, en systkinið er í skólavist í 40 
klst. á mánuði með hádegisverði og einni hressingu.  
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Tafla 10. Breytingar á kostnaði foreldra vegna leikskóla- og skólavistar í Árborg 
 Foreldrar í sambúð/giftir* Einstætt foreldri 

 2008 2012 2008 2012 
Gjald fyrir leikskóladvöl 
barns í átta klst. ásamt 
hádegisverði og 
hressingum. 

26.016 kr. 31.147 kr. 18.896 kr. 22.513 kr. 

Skóladvöl barns í 40. 
klst. ásamt hádegisverði 
og hressingu 

14.320 kr. 18.562 kr. 14.320 kr. 18.562 kr. 

25% systkinaafsláttur af 
skóladvöl 

3.580 kr. 4.640 kr. 3.580 kr. 4.640 kr. 

Samtals kostnaður  36.756 kr. 45.069 kr. 29.636 kr. 36.435 kr. 

*Einstætt foreldri greiðir forgangsgjald en foreldrar í sambúð/gift greiða almennt gjald. 
(Árborg, e.d.-j, e.d.-k, e.d.-o, e.d.-ó).  

 

Útgjöld foreldra í sveitarfélaginu Árborg vegna dagvistunargjalda hafa aukist 

umtalsvert á síðustu fjórum árum. Fyrir einstætt foreldri sem er með barn í 

leikskóla og skóladagvistun er hækkunin um 6.799 kr. eða 23%. Fyrir foreldra í 

sambúð/hjónabandi er þetta hækkun um 8.313 kr. eða 22,6%. 

Hér fyrir neðan má sjá þróun á frístundargjaldi og skólamáltíðum í sveitarfélaginu 

Reykjanesbæ. 

 

Tafla 11. Gjaldskrá frístundarskóla og skólamáltíða hjá Reykjanesbæ 2008-2012 

Gjald fyrir frístundarskóla 

 Mánaðargjald Tímagjald Síðdegishressing kr. pr. dag 

2008 9.150 kr. 315 kr. 105 kr. 

2010 14.400 kr. 315 kr. 120 kr. 

2012 15.500 kr. 340 kr. 115 kr. 

Breyting 69,4% 10% 9,5% 

Skólamáltíð 

2008              2010 2012 Breyting 

105 kr.   215 kr.   285 kr. 71% 

(Reykjanesbær, e.d.-i, e.d.-j, e.d.-k). 

Hér fyrir neðan má sjá með hvaða hætti útgjöld foreldra í Reykjanesbæ hafa breyst 

á tímabilinu 2008-2012. 

Annars vegar einstætt foreldri sem fær framfærslu hjá sveitarfélaginu að upphæð 
124.539 kr. á mánuði og hins vegar hjón/sambúðarfólk með miðgildistekjur, sbr. 
hér að ofan. 
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Foreldrar eru með tvö börn á framfæri. Annað barnið er í átta tíma vistun á 
leikskóla ásamt hádegismat og tveimur hressingum, en systkinið er í skólavist í 40 
klst. á mánuði með hádegisverði og einni hressingu.  
 

Tafla 12. Breytingar á kostnaði foreldra vegna leikskóla- og frístundardvalar barna 

2008 og 2012 í Reykjanesbæ 

 Foreldrar í sambúð/gift* Einstætt foreldri 

 2008 2012 2008 2012 

Gjald fyrir leikskóladvöl 
barns í átta klst. ásamt 
hádegisverði og 
hressingum. 

24.350 kr. 31.480 kr. 19.950 kr. 25.480 kr. 

Mánaðargjald barns í 
frístund ásamt 
hádegisverði og 
hressingu 

9.150 kr. 15.500 kr. 9.150 kr. 15.500 kr. 

25% systkinaafsláttur af 
skóladvöl* 

- - - - 

Samtals kostnaður  33.500 kr. 46.980 kr. 29.100 kr. 40.980 kr. 

*Ekki er veittur systkinaafsláttur á milli frístundar- og leikskóladvalar (Reykjanesbær, e.d.-j, 
e.d.-k).  
 

Hjá Reykjanesbæ er ekki um að ræða systkinaafslátt á milli frístundar og 

leikskóladvalar systkina. Á tímabilinu 2008-2012 hefur það gjald sem foreldrar í 

sambúð/gift greiða hækkað um 13.480 kr. eða um 40%. Fyrir foreldri sem greiðir 

forgangsgjald fyrir leikskóla hefur kostnaður vegna dvalar barna hækkað um 

11.880 kr. eða um 40%.  

Samkvæmt félagsmálastjóra og forstöðumanni stoðþjónustu félagsþjónustu 

Reykjanesbæjar hefur frístundarheimilið fyrir börn í Reykjanesbæ tekið allnokkrum 

breytingum eftir efnahagshrunið. Sá tími sem börn gátu dvalið í 

frístundarskólanum var styttur, eins og opnunartími leikskólanna, eða um 

klukkustund. Þegar frístundarskólinn var settur á í byrjun var leitast eftir því að 

tómstundastarf færi fram á dagvinnutíma foreldra ásamt því að greitt var fyrir 

tómstundir barna eða allt að tvær íþróttagreinar sem voru innifaldar í 

Frístundargjaldi. Var börnum þá ekið til og frá frístundarskólanum og í tómstundir 

sínar. Eftir efnahagshrunið var akstri barna í íþróttir og tómstundir hætt. Á sama 

tíma var dregið úr akstri strætisvagna sem gerði börnum erfiðara um vik að koma 

sér á milli staða. Jafnframt settu þessar breytingar foreldra í erfiðari stöðu, að 
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þurfa jafnvel að fara úr vinnu til þess að koma börnum sínum á milli tómstundar og 

frístundarskólans. Nú um áramótin stendur til að bæta úr almenningssamgöngum 

og fjölga aftur ferðum strætisvagna (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, 

munnleg heimild, 15. október 2012). 

Íþróttir og tómstundir - Hvatagreiðslur 

Í íþróttalögum nr. 62/1998 segir í 2. gr.: „Meginmarkmið aðgerða ríkis og 

sveitarfélaga á sviði íþróttamála skal vera að stuðla að því að allir landsmenn eigi 

þess kost að iðka íþróttir við sem hagstæðust skilyrði. Samstarf ríkis og 

sveitarfélaga við hina frjálsu íþróttahreyfingu skal taka mið af gildi íþróttaiðkunar 

fyrir uppeldis og forvarnastarf“ (Lög um íþróttalög nr. 64/1998).  

Frá árinu 2008 hefur sveitarfélagið Árborg niðurgreitt íþrótta- og/eða 

tómstundastarf fyrir þau 6-18 ára börn sem búa í sveitarfélaginu. Niðurgreiðslurnar 

kallast hvatagreiðslur og eru 10.000 kr. niðurgreiðsla vegna þátttöku í skipulögðu 

íþrótta- eða tómstundastarfi. Tilgangur sveitarfélagsins er að jafna tækifæri barna 

og ungmenna til þess að stunda íþróttir og tómstundir (Árborg, 2009). 

Eftir efnahagshrunið 2008 ákvað sveitarfélagið Árborg að hvatagreiðslur til 

barna í sveitarfélaginu yrðu óbreyttar, þrátt fyrir niðurskurð á flestum sviðum 

(Starfsfólk félagsþjónustu Árborgar, munnleg heimild, 26. október 2012). 

Hjá Reykjanesbæ voru hvatagreiðslur lagðar niður eftir efnahagshrunið á 

grundvelli þess að þær væru illa nýttar. Reykjanesbær hefur því ákveðið að láta þá 

upphæð renna til íþróttafélaga til þess að halda niðri kostnaði vegna þjálfara og 

minnka þannig hlutdeild foreldra (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, 

munnleg heimild, 15. október 2012). 

Önnur þjónusta og aðgerðir vegna efnahagshrunsins 

Önnur þjónusta er ekki síður mikilvæg fyrir velferð íbúa sveitarfélaga. Má þar nefna 

að góðar almenningssamgöngur geta skipt miklu máli fyrir einstaklinga og 

fjölskyldur og eru oft á tíðum forsenda þess að fólk geti stundað vinnu og nám 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009-c). Samkvæmt starfsfólki félagsþjónustu 

Árborgar hafa verið lagðar nýjar áherslur og aukið við þjónustuna við 
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barnafjölskyldur. Hefur það verið gert með ýmsum námskeiðum, eins og 

Snillinganámskeiði sem ætlað er að efla færni barna með ADHD, 

uppeldisnámskeiðinu Uppeldi sem virkar og ADHD Markþjálfun. Auk þess var 

Ráðgjafinn heim settur á laggirnar sem er stuðningsúrræði fyrir foreldra barna með 

ADHD og skyldar raskanir.  

Á ráðstefnunni Velferð barna - Ábyrgð og hlutverk sveitarfélaga árið 2009 var 

flutt erindið Náttúruhamfarir og efnahagskreppa - Aðgerðir sveitarfélagsins 

Árborgar á sviði velferðarmála. Kom þar fram að farið hefði verið í 

samvinnuverkefni varðandi matarúthlutanir og stuðningsviðtöl. Auk þess voru 

samgöngur bættar með tilkomu strætisvagnaferða á milli sveitarfélagsins og 

Reykjavíkur. Þá geta börn og atvinnulausir í sveitarfélaginu farið frítt í sund og var 

Smiðjan, sem er þjónustu- og nýsköpunarsmiðja, opnuð snemma árs 2009. 

Velferðarpúlsinn er verkefni sem sett var á laggirnar í kjölfar efnahagshrunsins, en 

þar er verið að fylgjast með aðstæðum barna. Með Velferðarpúlsinum er 

markmiðið að fylgst sé með brottfalli barna í leik- og grunnskólum, með vanskilum 

á gjöldum fyrir leik- og skólamat, líðan leik- og grunnskólabarna, ásamt því að 

fylgjast með þróun atvinnuleysis og barnaverndartilkynningum. Þá kemur fram í 

áðurnefndu erindi að um aukið  samstarf sé að ræða á milli félagsþjónustu 

sveitarfélagsins, skólaskrifstofu, heilsugæslu, fjölbrautaskóla, lögreglunnar og 

fræðsluyfirvalda (Ragnheiður Thorlacius, 2009). 

Árið 2011 var Suðurnesjavaktin á vegum Velferðarvaktarinnar sett á fót. Var 

það gert að ósk heimamanna með það að markmiði að efla samstarf 

sveitarfélaganna á svæðinu um velferðarmál íbúa í samvinnu við ríkisstofnanir og 

félagasamtök (Velferðarráðuneytið, 2012). 

Samkvæmt félagsmálastjóra og forstöðumanni félagsþjónustu 

Reykjanesbæjar er Samtakahópurinn, þverfaglegur samstarfshópur um forvarnir, 

þeirra grunneining í fræðslu- og forvarnarstarfi. Að mati þeirra er þau úrræði sem í 

boði eru fyrir íbúa mikilvæg og allt reynt til þess að halda einstaklingum og 

fjölskyldum. Eftir efnahagshrunið hafa ný úrræði orðið til sem náð hafa að festa sig 

í sessi. Ber þar helst að nefna Virkjun, sem er úrræði fyrir þá sem eiga á það að 
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hættu að einangrast vegna ýmissa ástæðna, Fjölsmiðjan og Atvinnutorgið, sem er 

atvinnutengt úrræði fyrir ungt fólk, Geðræktarmiðstöðin Björgin og að lokum 

Baklandið sem er úrræði á vegum barnaverndarnefndarinnar og snýr að því að 

aðstoða börn eftir skóla með ýmsar daglegar athafnir.  

Að mati Hjördísar Árnadóttur og Heru Ósk Einarsdóttur hjá Fjölskyldusviði 

Reykjanesbæjar þá hefur verið lögð áhersla á það að styðja við barnafjölskyldur í 

samfélaginu og reyna að draga úr neikvæðum áhrifum efnahagshrunsins. Aukið 

samstarf hefur verið við þriðja geirann og hefur félagsþjónustan meðal annars 

getað vísað notendum sínum til Velferðarsjóðs Suðurnesja vegna skólamáltíða, en 

um 100 börn fá skólamáltíðir í gegnum Velferðarsjóðinn. Haldið verður áfram á 

þeirri braut sem lögð var fyrir efnahagshrunið, að hafa frítt í sund, strætó og á söfn 

fyrir börn, ásamt ódýrum skólamáltíðum fyrir þau. Mikið er lagt upp úr alhliða 

stuðningi við fjölskyldur en þannig er dregið úr því að fjölskyldur upplifi sig ávallt í 

sérúrræðum eða að þiggja ölmusu. Þá hefur júdófélag bæjarins tekið það upp að 

bjóða upp á gjaldfrjálsar æfingar, þar sem ungmannafélagshugsjónin er höfð í 

fyrirrúmi. Að mati félagsmálastjórans og forstöðumanns stoðþjónustu þá eru 

jafnvel gömlu og góðu gildin að koma til baka (Hjördís Árnadóttir og Hera Ósk 

Einarsdóttir munnleg heimild, 15. október 2012. 

Helstu áskoranir félagsþjónustu sveitarfélaganna og starfsfólks hennar 

Félagsþjónusta Árborgar 

Útgjöld sveitarfélagsins Árborgar til félagslegrar þjónustu í kjölfar 

efnahagskreppunnar hafa aukist umtalsvert. Árið 2008 voru heildarútgjöld 

sveitarfélagsins til málaflokksins 31.285 kr. á hvern íbúa en þeir voru þá 7928 

talsins. Árið 2011 voru þessi útgjöld sveitarfélagsins til málaflokksins orðin 70.090 

kr. á hvern íbúa en þeir voru þá 7.776 talsins (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2012-b; 2009).  

Aukið atvinnuleysi í sveitarfélaginu Árborg leiddi til aukningar á fjölda þeirra 

sem þurfa á fjárhagsaðstoð að halda. Á tímabilinu 2008-2009 jukust stöðugildi 

félagsþjónustunnar í Árborg um eitt stöðugildi eða úr 3,4 í 4,5 stöðugildi (Árborg, 

2009). Samkvæmt starfsfólki félagsþjónustu Árborgar hefur orðið vart við aukið 
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álag innan vissra sviða félagsþjónustunnar og hefur eftirspurn eftir þjónustu aukist 

í kjölfar efnahagshrunsins. Fleiri einstaklinga sækja um húsaleigubætur sem og 

sérstakar húsaleigubætur og hafa aldrei fleiri einstaklingar verið á biðlista eftir 

félagslegu húsnæði. Það er tilkomið vegna þess að á sama tíma og einstaklingar og 

fjölskyldur eru að missa húsnæði sitt, þá vilja hvorki Íbúðalánasjóður eða bankar 

leigja fasteignir sínar. Þá hefur starfsfólk félagsþjónustu Árborgar fundið fyrir 

breyttum aðstæðum þeirra sem leita til félagsþjónustunnar. Þeir sem stóðu höllum 

fæti fyrir efnahagshrunið standa en verr nú. Auk þess hefur sá notendahópur 

stækkað sem lifir við kröpp kjör og tómstundir, matvara og aðrar nauðsynjar hafa 

hækkað umtalsvert. Jafnframt hefur orðið vart við það að tekið sé að halla á þá 

einstaklinga og fjölskyldur sem búa við miðlungs kjör, en þeir einstaklingar og 

fjölskyldur eiga ekki alltaf rétt á fjárhagslegum stuðningi eða framfærslu frá 

félagsþjónustunni. Þeim er þó veitt ráðgjöf og leiðbeiningar sem þau eiga rétt á, 

eins og aðrir sem í sveitarfélaginu búa. Þá hefur orðið vart við aukna reiði hjá þeim 

einstaklingum sem til félagsþjónustunnar sækja, þó ekki í garð félagsþjónustunnar, 

heldur til þess ástands sem nú ríkir í samfélaginu. Auk þess hefur álag aukist á 

starfsfólk félagsþjónustunnar og hafa sumir leitað til nýrra starfa, þar sem álag í 

starfi er minna (Starfsfólk félagsþjónustu Árborgar, munnleg heimild, 28. október 

2012.  

Félagsþjónusta Reykjanesbæjar 

Samkvæmt félagsmálastjóra og forstöðumanni stoðþjónustu fjölskyldu- og 

félagsþjónustusviðs Reykjanesbæjar hafði mikil fjölgun íbúa í Reykjanesbæ fyrir 

hrun mikil áhrif á umsvif og verkefni Fjölskyldu- og félagssvið sveitarfélagins. Þegar 

efnahagshrunið átti sér stað hafði mikil uppbygging átt sér stað í Reykjanesbæ og 

við efnahagshrunið skapaðist of framboð af húsnæði, þar sem sala á íbúðum 

hrundi. Leigumarkaðurinn tók því viðsnúning vegna ódýrs leiguhúsnæðis (Hjördís 

Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. október 2012). Með 

tilkomu háskólasvæðisins á Ásbrú, ásamt miklu framboði leiguíbúða, fjölgaði íbúum 

sveitarfélagsins langt yfir meðaltal árin á undan (Reykjanesbær, 2009). Sá hópur 

sem mest fjölgaði í voru fjölskyldur með ung börn sem margar hverjar þurftu á 
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fjölþættri þjónustu að halda (Reykjanesbær, 2008). Útgjöld sveitarfélagsins til 

félaglegrar þjónustu hafa aukist á tímabilinu 2008-2011. Árið 2008 námu útgjöld 

málaflokksins 30.940 kr. á hvern íbúa sem þá voru 14.208 talsins. Árið 2011 námu 

útgjöldin á hvern íbúa 61.752 kr. sem voru 14.156 talsins (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2009, 2012-b).  

Í viðtali við félagsmálastjóra og forstöðumann stoðþjónustu félagssviðs 

Reykjanesbæjar kom fram að brotthvarf varnarliðsins frá Keflavíkurflugvelli varð 

sveitarfélaginu viss lærdómur og undirbúningur fyrir það sem koma skyldi með 

efnahagshruninu. Strax í kjölfarið töpuðust mörg störf á svæðinu sem leiddi til 

vaxandi atvinnuleysis. Hópur fólks er því búið með atvinnuleysisbótaréttinn sinn ári 

fyrr en hjá flestum öðrum. Samhliða aukinni þörf einstaklinga og fjölskyldna eftir 

margþættri þjónustu hefur álag skapast hjá starfsfólki félagsþjónustunnar. Árið 

2008 var bætt við tveimur stöðuígildum, eitt til barnaverndar og annað til 

stoðdeildar og sumarið 2012 fékk skrifstofa fjölskyldu- og félagsþjónustunnar að 

ráða til sín tvö stöðuígildi í gegnum samstarfsverkefni Vinnumálastofnunar og 

Reykjanesbæjar Vinnandi veg.9 Þá var gerður samningur við starfsmenn Fjölskyldu- 

og félagsþjónustunnar um að taka á sig tímabundna starfshlutfallsskerðingu frá 

5%-15% til að mæta samdrætti í tekjum. Þessi skerðing gekk til baka að þann 1. 

janúar 2012. 

Samkvæmt félagsmálastjóra og forstöðumanni stoðþjónustu hafði 

starfsmannavelta hjá fjölskyldu- og félagssviðs Reykjanesbæjar verið með minnsta 

móti fyrir hrun en breyttist í kjölfar þess og hefur það einnig skapað aukið álag á 

starfsfólk félagsþjónustunnar. Fjölgun úrræða í samfélaginu eftir hrun hefur þýtt ný 

störf þar á meðal fyrir félagsráðgjafa, störf sem oft fela í sér minna álag en hjá 

félagsþjónustu sveitarfélaga sem eykur starfsmannaveltu hjá félagsþjónustunni.  

Að mati félagsmálastjóra og forstöðumanni stoðþjónustu hjá fjölskyldu- og 

félagsþjónustu Reykjanesbæjar, þá hafa mál einstaklinga verið að þyngjast sem og 

þær áskoranir sem mætt hafa starfsfólki félagsþjónustunnar. Þá hefur biðtími eftir 

                                                      
9
 Vinnandi vegur er sameiginlegt átak samtaka atvinnurekenda, sveitarfélaga, stéttarfélaga og 

ríkisins. Þar gefst atvinnurekendum kostur á styrk með ráðningu nýrra starfsmanna úr hópi 
atvinnuleitenda (Vinnumálastofnun, e.d.-c).  
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þjónustu lengst í kjölfar efnahagshrunsins en því hefur verið reynt að halda í 

lágmarki, til dæmis með því að reyna að koma á móts við ýmsa hópa með 

sérstökum úrræðum. Þörfin fyrir sálfræðiaðstoð hefur aukist, ásamt því að aðstoða 

einstaklinga við að leita réttar síns hjá þriðja aðila. Þá hefur fjárhagslegur 

stuðningur umfram kvarða, til dæmis vegna leikskólagjalda eða húsaleigu eða 

vegna ýmiss konar heilbrigðisþjónustu aukist. Þá hefur orðið vart við aukna reiði 

hjá þeim einstaklingum sem sækja um aðstoð hjá félagsþjónustu sveitarfélagsins. 

Oftar en ekki hefur þessum einstaklingum verið vísað frá öðrum stofnunum með 

væntingar um rétt til aðstoðar frá félagsþjónustunni, sem í fæstum þessara tilfella 

er ekki til staðar. Oft er um að ræða einstaklinga og fjölskyldur sem lokið hafa 

greiðsluskjóli hjá Umboðsmanni skuldara og eru í miklum greiðsluerfiðleikum. 

Vonleysi þessara einstaklinga er mikið, sem bæði hefur áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu þeirra. Að mati félagsmálastjóra og forstöðumanns 

félagsþjónustunnar er mikilvægt að velferðarkerfið vinni saman sem heild að hag 

einstaklinga og fjölskyldna.  

Að mati Hjördísar Árnadóttur félagsmálastjóra er erfiðara að halda utan um 

starfshópinn og starfsfólk hefur átt erfiðara með það að sjá fram úr þeim 

verkefnum sem sinna þarf. Samhliða því aukna álagi sem skapast hefur í kjölfar 

efnahagshrunsins hefur orðið vart við aukin veikindi hjá starfsfólki og minna 

svigrúm er til þess að sinna þáttum eins og handleiðslu. Það að starfsfólk 

félagsþjónustunnar leitar í auknu mæli til annarra starfa ,utan hefðbundinnar 

félagsþjónustu, er að mati félagsmálastjóra ný áskorun fyrir félagsráðgjafastéttina 

sem vert er að hafa áhyggjur af. 

Þrátt fyrir erfiðara starfsumhverfi félagsþjónustunnar, þá býr félagsþjónustan 

að góðum hópi starfsfólks, þar sem lögð er áhersla á góðan starfsanda (Hjördís 

Árnadóttir og Hera Ósk Einarsdóttir, munnleg heimild, 15. október 2012).  
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4 Umræður og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif efnahagshrunsins á félagsþjónustu 

tveggja sveitarfélaga, Árborgar og Reykjanesbæjar, hvaða áskoranir hefðu mætt 

þeim og hvort þjónusta þeirra við barnafjölskyldur hefði breyst í kjölfar hrunsins. 

Hér verða niðurstöður rannsóknar teknar saman og ræddar í samhengi við 

fræðilega umfjöllun.  

Hvaða áskoranir hafa mætt félagsþjónustu sveitarfélaganna Árborgar og 
Reykjanesbæjar og með hvaða hætti hafa þær mætt þeim? 
 

Efnahagshrunið sem varð haustið 2008 hefur haft mikil áhrif á íslenskt 

samfélag og þar á meðal á félagsþjónustu sveitarfélaganna. Í kjölfar 

efnahagshrunsins jókst þörf einstaklinga og fjölskyldna fyrir margþætta félagslega 

þjónustu vegna versnandi afkomu og annarra áfalla. Það hefur aukið álag á 

starfssemi félagsþjónustu bæði í Árborg og Reykjanesbæ með ýmsum hætti. 

Niðurstöður rannsóknar leiða í ljós að þær áskoranir sem mætt hafa 

sveitarfélögunum tveimur eru á margan hátt líkar þótt umfang þeirra og eðli sé 

ekki alltaf hið sama. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að útgjöld sveitarfélaganna til 

félagslegrar þjónustu hafa aukist umtalsvert í kjölfar efnahagshrunsins. Útgjöld 

beggja sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta jukust mikið á 

tímabilinu sem rannsóknin náði yfir. Þá aukningu má bæði rekja til þess mikla 

atvinnuleysis sem varð í kjölfar hrunsins í sveitarfélögunum og minni möguleika hjá 

þeim hópi einstaklinga og fjölskyldna sem þurft hafa á félagslegri þjónustu að halda 

að fá störf sem aftur leiðir til lengri aðstoðartímabila en áður. Jafnframt jókst 

íbúafjöldi sveitarfélaganna beggja árin í kringum hrun sem ætla má að leiði til 

fjölgunar þeirra viðtakenda sem rétt eiga á húsaleigubótum. Þessari þróun svipar 

mjög til þeirra áskoranna sem lýst er í skýrslu samtaka um félagsþjónustu í Evrópu 

(European Social Network, 2009). Þar kemur m.a. fram að þær helstu áskoranir 

sem félagsþjónusta í Evrópu þarf að mæta á tímum efnahagsþrenginga séu aukin 

útgjöld sem rekja má til atvinnuleysis og lengri aðstoðartímabila. Þróuninni svipar 
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einnig mjög til þess sem gerðist í Finnlandi og Svíþjóð í kjölfar kreppunnar sem þar 

varð í upphafi tíunda áratug síðustu aldar (Guðný Björk Eydal, 2009). 

Þær áskoranir sem félagsþjónusta Árborgar og Reykjanesbæjar hafa staðið 

frammi fyrir í kjölfar efnahagshrunsins ná ekki einungis til hækkunar útgjalda 

heldur sýna niðurstöður rannsóknarinnar að álag á starfsfólk hefur jafnframt 

aukist. Í upplýsingaviðtölum við starfsmenn í báðum sveitarfélögum kom fram að 

sú aukning sem orðið hefur á fjölda viðtakendum þjónustunnar ásamt versnandi 

afkomu þeirra hefur valdið auknu álagi á starfsmenn. Þá kemur einnig fram í 

viðtölum við starfsmenn að starfsumhverfi barnaverndar hefur verið að breytast, 

mál sem koma inná borð barnavernd hafa verið að þyngjast og vinnsla mála orðin 

erfiðari, þá sérstaklega hjá barnavernd Reykjanesbæjar. Þá kom fram í viðtölum að 

það álag sem skapast hefur á félagsþjónustu sveitarfélaganna hefur jafnvel orðið til 

þess að starfsfólk hefur leitað á ný mið og fundið sér annan starfsvettvang þar sem 

álagið er minna. Þessar niðurstöður eru í samræmi við grein Freydísar Jónu 

Freysteinsdóttur (2012) sem bendir á að þegar mikið álag er á starfsfólk 

félagsþjónustu getur það leitt til þess að það hafi áhrif á þjónustu, valdið auknum 

veikindum og minni starfsánægju á meðal starfsfólksins.  

 Félagsþjónusta beggja sveitarfélaga hefur mætt breyttu samfélagslegu 

umhverfi og aðstæðum ásamt þörfum skjólstæðinga sinna með ýmsum hætti. 

Bæði sveitarfélögin kveða á um í reglum um fjárhagsaðstoð að skilyrða megi 

fjárhagsaðstoð við virkni viðtakenda eins og t.d. þátttöku í átaksverkefnum, 

einstaklingsmiðuðum áætlunum og/eða námskeiðum. Í lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna eru ekki að finna lagastoð fyrir slíkum skilyrðingum. Samband 

íslenskra sveitarfélaga hefur kallað eftir breytingum á löggjöfinni vegna þeirrar 

aukningar sem orðið hefur í hópi þeirra sem fá framfærslu sína frá 

sveitarfélögunum, og þá vegna þeirra sem glíma við langtímaatvinnuleysi 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Þá hefur Guðný Björk Eydal (2009) bent á 

að sá hópur sem þarf að reiða sig á framfærslu sveitarfélagana muni í kjölfar 

kreppu fara stækkandi og því sé mikilvægt að draga lærdóm af reynslu annarra 

Norðurlanda sem hafi lagt meiri áherslu á virkni en hér hefur gerst. Virkni 
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einstaklingsins bætir ekki bara hans hag heldur heldur einnig þeirra sem eru á 

framfæri hans en mikilvægt er að standa vörð um börn á tímum 

efnahagsþrenginga þar sem atvinnu- og fjárhagsstaða foreldra hefur mikil áhrif á 

um velferð barna (OECD, 2011; Richardson, 2010).  

Niðurstöður rannsóknar leiddu jafnframt í ljós að grunnfjárhæðir 

fjárhagsaðstoðar beggja sveitarfélaga eru örlítið lægri en þau leiðbeinandi viðmið 

sem uppfærð voru af Velferðarráðuneytinu miðað við neysluverðsvísitölu og má  

draga þær ályktanir að afkoma fjölskyldna sem þurfa að treysta á fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna sér til framfærslu sé mjög erfið, þar sem um neyðaraðstoð er að 

ræða og margar fjölskyldur glíma við slæman fjárhag. Stór hluti viðtakenda 

fjárhagsaðstoðar eru einstæðir foreldrar með börn og ætla má að sá hópur standi 

sérstaklega illa að vígi.  Litlar upplýsingar er að finna um stöðu meðlagsgreiðenda 

og umgengnisforeldra, þar sem þeir eru skráðir sem einstaklingar, en ætla má að 

staða þeirra sé ekki síður viðkvæm. Í báðum sveitarfélögum er að finna ákvæði í 

reglum um fjárhagsaðstoð sem styðja við foreldra í erfiðum aðstæðum og taka mið 

af barnafjölda þeirra. 

 Fram kom í viðtölum við viðmælendur og í niðurstöðum rannsóknar að aðrar 

stofnanir samfélagsins þurfa að gæta aðhalds og hefur félagsþjónustuna í 

Reykjanesbæ sérstaklega orðið vör við að til félagsþjónustunnar leiti einstaklingar 

sem vísað hefur verið frá öðrum stofnunum með væntingar um rétt til aðstoðar en 

í fæstum tilfellum er sá réttur til staðar. Þá kom einnig fram að mikil aukning hefur 

orðið á að einstaklingar og fjölskyldur leiti til félagsþjónustunnar vegna erfiðleika 

við að standa undir ýmsum kostnaði eins og læknisþjónustu og öðrum útgjöldum. 

Því er að mati höfundar mikilvægt að stjórnsýslustigin og þær stofnanir sem þar 

starfa vinni saman að velferð þeirra sem minna mega sín á erfiðleika tímum og þar 

sem félagsþjónusta sveitarfélaga er sú stofnun sem margir þurfa að reiða sig á í 

erfiðu árferði er mikilvægt að staðið sé vörð um þjónustuna, þar með talið að 

styðja við starfsfólkið sem hefur þurft að takast á við aukið álag til lengri tíma.   

Niðurstöður sýndu að bæði sveitarfélögin hafa hrundið af stað úrræðum og 

verkefnum til að mæta fólki í því árferði sem nú ríkir. Þar er um ræða bæði úrræði 
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á þeirra eigin vegum ásamt því að vera í samvinnu við aðrar stofnanir og hefur 

einnig verið leitað til þriðja geirans í því skyni. Eins og rætt var þá er þriðji geirinn 

mikilvæg stoð í íslensku velferðarríki þegar kreppir að og bent hefur verið á að sú 

stoð velferðarkerfisins gegni sérstakleg stóru hlutverki hér á landi t.d. borið saman 

við önnur Norðurlönd (Stefán Ólafsson, 1999). Esping-Andersen (1998, 2002) 

bendir einnig á að velferð sé veitt af hinu opinbera, markaði og fjölskyldunni. 

Ákveðið jafnvægi ríki í hverju samfélagi og hefð fyrir verkskiptingu þessara aðilla, 

auk þess stóra hlutverks sem þriðji geirinn leikur. Ef t.d. opinberi geirinn dregur 

saman eykst álagið á aðra, oftast fjölskylduna. Því má leiða að því líkur að 

fjölskyldur, vinir og nærumhverfi hafi einnig fengið aukið hlutverk í kjölfar 

efnahagshrunsins en til að greina betur til hvaða úrræða fólk hefur gripið þyrfti að 

framkvæma rannsókn frá sjónarhorni notenda. 

Hefur þjónusta við barnafjölskyldur breyst í sveitarfélögunum tveimur í kjölfar 
efnahagshrunsins?  
 
Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að umtalsverð hækkun hefur orðið á 

leikskólagjöldum barna ásamt hækkun á gjaldskrám sveitarfélaganna vegna 

skóladagvistunar/frístundar barna. Þá breyttist þjónusta sveitarfélagsins 

Reykjanesbæ í kjölfar efnahagshrunsins þar sem opnunartími leikskóla og 

frístundarheimilis var styttur. Auk þess var akstri barna til og frá íþróttum hætt á 

sama tíma og almenningssamgöngur innanbæjar breyttust úr því að ganga á 

hálftíma fresti í að ganga á klukkustunda fresti. Þá kom fram að bæði sveitarfélögin 

hafa breytt niðurgreiðslum til foreldra barna með börn í vistun hjá dagforeldrum. 

Hjá sveitarfélaginu Árborg hafa niðurgreiðslur lækkað til foreldra á tímabilinu og 

hefur sveitarfélagið Reykjanesbæ breytt framkvæmd niðurgreiðslna til foreldra í 

hagræðingarskyni þar sem ekki var um að ræða lögbundna þjónustu.  

Að mati höfundar má ætla að hækkanir á gjaldskrá sveitarfélaganna er varða 

dagvistunarúrræði barna snerti hag margra foreldra þar sem útgjöld þeirra vegna 

dagvistunar barna getur verið stór hluti ráðstöfunartekna þeirra þá ekki síður í ljósi  

þess að einstæðir foreldrar eru stór hluti kjarnafjölskyldna í sveitarfélögunum og 

því eina fyrirvinnan. Að mati höfundar er mikilvægt að staðið sé vörð um 
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dagvistunarþjónustu barna en Ridge (2012) bendir á að dagvistunarþjónusta barna 

getur verið stór þáttur í félagslegri velferð þeirra og því er mikilvægt að 

hagræðingaraðgerðir beinist ekki að þjónustunni eða gæðum hennar.  

Bæði sveitarfélögin hafa mótað sér stefnu í málefnum fjölskyldunnar og 

sýndu niðurstöður rannsóknar að margt er gert til að styðja við bakið á þeim 

barnafjölskyldum sem í sveitarfélögunum búa hvort sem er í formi niðurgreiðslna 

til foreldra eða mótvægisaðgerðir vegna efnahagshrunsins. T.d. er frítt í sund fyrir 

börn og almennings samgöngur fríar í báðum sveitarfélögum. 

Í ljósi þeirra tveggja rannsóknarspurninga sem rannsókninni var ætlað að 

svara er ljóst að niðurstöður rannsóknarinnar sýna að félagsþjónusta 

sveitarfélaganna beggja mæta erfiðum áskorunum vegna efnahagshrunsins og að 

viðbrögð þeirra hafa áhrif á þjónustu þeirra við barnafjölskyldur. Því er mikilvægt 

að mati höfundar að horft sé til framtíðar þegar kemur að hagræðingaraðgerðum 

þá sérstaklega í ljósi þess að bent hefur verið á og fram kemur í samantekt UNICEF 

(2009) um áhrif efnahagsþrenginga á börn, að reynsla Finnlands í kjölfar kreppu á 

tíunda ártug síðustu aldar var sú að niðurskurður á félagslegri þjónustu við 

fjölskyldur og börn geti leitt til aukinna útgjalda síðar meir. 

Rannsóknin er liður í stærra langtímaverkefni Guðnýjar Bjarkar Eydal og 

Hervarar Ölmu Árnadóttur á áhrifum efnahagshruns á fjölskyldustefnu og 

velferðarþjónustu við barnafjölskyldur í þremur sveitarfélögum. Hér var rannsóknin 

afmörkuð við ritaðar heimildir, fyrirliggjandi gögn og viðtalsrannsókn meðal 

starfsmanna. Að mati höfundar er nauðsynlegt að varpa ljósi á upplifun 

barnafjölskyldna í sveitarfélögnum tveimur, og kanna hvernig þær hafa upplifað 

þær  breytingar sem hafa orðið á þjónustu sveitarfélaganna. Að mati höfundar þarf 

einnig að framkvæma svipaðar rannsóknir í fleiri sveitarfélögum svo að betri 

heildarmynd fáist af hlutverki sveitarfélaga og þróun þjónustu.  

Það er von höfundar að rannsóknum á sveitarfélögum muni fjölga á komandi 

árum og að rannsóknarsviðið eflist því málefnið er brýnt og skortur hefur verið á 

rannsóknum, bæði hérlendis og erlendis, sem snúa að starfssemi félagsþjónustu 

sveitarfélaga. Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til að brýnt sé að 
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rannsaka upplifun starfsfólks félagsþjónustu og á starfsumhverfi sínu í kjölfar 

efnahagskreppunnar. Þar sem niðurstöður sýndu að starfsfólk upplifir mikið álag er 

mikilvægt að fanga reynslu þeirra svo læra megi af reynslunni og hvernig best sé 

staðið að málum er varðar líðan þeirra í starfi. Mikilvægi öflugrar félagsþjónustu er 

aldrei meira en á tímum erfiðleika og mikilvægt að tryggja gæði þjónustu sem oft 

er veitt skjólstæðingum sem standa höllum fæti. Lykillinn að árangri er að hafa á að 

skipa öflugum hópi fagfólks og því mikilvægt að hlúa að starfsmönnum sem þurfa 

að mæta í senn niðurskurði og auknu álagi. 
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