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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða framkvæmd fjárhagsaðstoðar til 

framfærslu hjá íslenskum sveitarfélögum. Með rannsókninni var leitast við að svara því 

hve stór hluti viðtakenda fjárhagsaðstoðar fær skerta eða lægri aðstoð en tilgreinda  

grunnupphæð í reglum viðkomandi sveitarfélags um fjárhagsaðstoð. Einnig var 

markmiðið að kanna ástæður fyrir slíkum skerðingum og lækkunum sem og sjá hvort 

munur sé á milli sveitarfélaga að þessu leyti. Rannsóknin, sem var megindleg, byggði á 

innihaldsgreiningu fyrirliggjandi gagna hjá fjórum sveitarfélögum, Akranesi, Árborg, 

Hafnarfirði og Kópavogi, sem valin voru með kvótaúrtaki. Greind voru gögn úr 

skráningarkerfum viðkomandi sveitarfélaga frá tveimur tímabilum, apríl 2009 og apríl 

2014. Skoðaðar voru upplýsingar í málum viðtakenda fjárhagsaðstoðar á tilgreindum 

tímabilum og kóðun framkvæmd þar sem grunnfjárhæð var skert af öðrum ástæðum en 

þeim að greitt var á móti tekjum viðkomandi einstaklings. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hlutfall viðtakenda fjárhagsaðstoðar 

þar sem grunnfjárhæð er skert sé töluvert, og mun hærra árið 2014 en árið 2009. 

Sveitarfélög veita mismunandi rétt til fjárhagsaðstoðar eftir búsetuaðstæðum 

einstaklinga en samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er helsta ástæða lægri 

fjárhagsaðstoðar tengd búsetu umsækjenda. Þannig fá þeir sem búa með öðrum eða í 

leiguhúsnæði án þinglýsts leigusamnings lægri aðstoð en þeir sem búa í eigin húsnæði 

eða eru með þinglýstan húsaleigusamning. Þá er helsta ástæða skerðingar á 

fjárhagsaðstoð sú að umsækjandi hefur verið settur á bið hjá Vinnumálastofnun og 

missir bótarétt þar tímabundið, til dæmis sökum þess að hann hefur hafnað virkniúrræði 

eða starfi. Einnig benda niðurstöður rannsóknarinnar til að karlmenn og einstaklingar 

yngri en 36 ára séu þeir hópar sem algengast er að fái skerta fjárhagsaðstoð. 

Niðurstöður gefa jafnframt til kynna að sveitarfélög hér á landi séu með misjafnar 

áherslur þegar kemur að upphæðum skerðinga.  

  

Lykilorð: Fjárhagsaðstoð, sveitarfélög, framfærsla, virk velferðarstefna. 



4 

Abstract 

The main objective of this study was to explore the implementation of financial 

assistance between municipalities in Iceland. The study sought to answer the question 

of what proportion of recipients of financial assistance receives reduced or impaired 

assistance from the basic amount stated of the relevant local regulations for financial 

assistance. The study reveals the reasons for the reduced or impaired assistance as well 

as shedding a light on the difference in this respect between municipalities. The study is 

a quantitative research, based on content analysis of existing data from four 

municipalities: Akranes, Árborg, Hafnarfjörður and Kópavogur, which were selected by 

quota sample. Data were analyzed from two periods, April 2009 and April 2014, with a 

special coding sheet. All recipients of financial assistance over this period were 

examined and those who received impaired assistance from the full basic amount, for 

reasons other than that they received compensation against low income, were coded. 

The findings indicate that the proportion of financial assistance recipients who 

receive impaired assistance is considerably higher in 2014 than in 2009. The right to 

financial assistance based on housing arrangement is different between municipalities 

but the study indicates that housing arrangement is the most common reason for 

reduced financial assistance. In that way, recipients that share accommodation with 

others or do not have a registered lease agreement, receive less assistance than those 

living in their own accommodation or hold a lease agreement. The study reveals that 

the most common reason for impaired assistance is when one has temporarily lost his 

right for unemployment benefits from the Government, caused by turning down a job 

offer or planned activity programs. The study suggests that the largest group of 

impaired financial assistance recipients is men and persons under 36 years of age. 

Finally, it also implies that there is a noticeable difference between the municipalities 

regarding how much they impair the basic financial assistance amount. 

 

Keywords: Financial assistance, municipality, subsistence, active social policies. 
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Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í 
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mánuði.  





7 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 3 

Abstract ..................................................................................................................... 4 

Formáli ....................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 7 

Töfluskrá .................................................................................................................... 9 

Myndaskrá ................................................................................................................. 9 

1 Inngangur ............................................................................................................ 11 

1.1 Aðdragandi, tilgangur og gildi ................................................................................ 11 

1.2 Rannsóknarspurningar ........................................................................................... 13 

1.3 Uppbygging ritgerðar ............................................................................................. 13 

2 Fræðileg umfjöllun ............................................................................................... 15 

2.1 Réttur á Íslandi til framfærslu ................................................................................ 15 

2.1.1 Stjórnarskrá Íslands ........................................................................................ 15 

2.1.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga .............................................................. 15 

2.2 Alþjóðlegir samningar um efnahagsleg réttindi og framfærslu............................. 17 

2.2.1 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi ...... 17 

2.2.2 Félagsmálasáttmáli Evrópu ............................................................................ 19 

2.3 Reglur sveitarfélaga á Íslandi um fjárhagsaðstoð .................................................. 21 

2.3.1 Leiðbeiningar um reglur um fjárhagsaðstoð .................................................. 21 

2.3.2 Sveitarfélög og gerð reglna um fjárhagsaðstoð ............................................. 25 

2.3.3 Rannsóknir á reglum um fjárhagsaðstoð hérlendis ........................................ 25 

2.4 Fjárhagsaðstoð og skilyrðingar .............................................................................. 27 

2.4.1 Endurskoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga ...................................... 27 

2.4.2 Norðurlöndin og skilyrðingar á fjárhagsaðstoð ............................................. 29 

2.4.3 Virk velferðarstefna ........................................................................................ 30 

2.4.4 Gagnsemi skilyrðinga – ólík sjónarmið ........................................................... 32 

2.5 Framkvæmd fjárhagsaðstoðar ............................................................................... 35 

2.5.1 Almennar reglur um meðferð einstakra mála skv. lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 ...................................................... 35 

2.5.2 Reglur samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 ........................................... 36 

2.5.3 Úttektir á framkvæmd fjárhagsaðstoðar og verkferlum ................................ 37 

2.6 Eftirlit með framkvæmd fjárhagsaðstoðar ............................................................ 40 



8 

2.6.1 Samband íslenskra sveitarfélaga .................................................................... 40 

2.6.2 Velferðarráðuneytið........................................................................................ 42 

2.6.3 Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála ......................................... 43 

2.6.4 Umboðsmaður Alþingis .................................................................................. 45 

2.7 Tölfræðilegar upplýsingar um fjárhagsaðstoð ....................................................... 46 

2.7.1 Fjöldi heimila og viðtakendur ......................................................................... 47 

2.7.2 Kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar ................................................................ 50 

3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar ....................................................................... 53 

3.1 Aðferð .................................................................................................................... 53 

3.1.1 Innihaldsgreining gagna ................................................................................. 54 

3.1.2 Rannsóknarspurningar .................................................................................... 55 

3.1.3 Þýði og úrtak ................................................................................................... 56 

3.2 Framkvæmd rannsóknar ........................................................................................ 56 

3.2.1 Gagnaöflun og gagnaúrvinnsla ...................................................................... 57 

3.2.2 Siðferðileg álitamál ......................................................................................... 59 

3.2.3 Takmarkanir rannsóknarinnar ........................................................................ 60 

4 Niðurstöður ......................................................................................................... 61 

4.1 Úrtak ...................................................................................................................... 61 

4.2 Kyn og aldur ........................................................................................................... 62 

4.3 Ástæður skerðinga  og lækkunar ........................................................................... 63 

4.4 Upphæðir skerðinga og lækkunar.......................................................................... 64 

4.5 Niðurstöður eftir sveitarfélögum ........................................................................... 65 

5 Umræða ............................................................................................................... 69 

5.1 Samantekt á niðurstöðum ..................................................................................... 69 

5.2 Niðurstöður með hliðsjón af stöðu þekkingar ....................................................... 70 

5.3 Niðurstöður með hliðsjón af virkri velferðarstefnu ............................................... 71 

6 Niðurlag og lokaorð .............................................................................................. 73 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 75 

Viðauki  1. Kynningarbréf. ......................................................................................... 81 

Viðauki 2. Yfirlýsing um þátttöku skrárhaldara. ......................................................... 83 

Viðauki 3. Kóðunarblað. ........................................................................................... 85 

 

 



9 

Töfluskrá 

Tafla 1. Norðurlönd, skilyrðingar er lúta að virkni viðtakenda og upphæð 

grunnfjárhæðar. ................................................................................................. 30 

Tafla 2. Heildarútgjöld sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar á árunum 2007-2013. ...... 50 

Tafla 3. Heildarfjöldi viðtakenda með fjárhagsaðstoð hjá þátttökusveitarfélögum í 

apríl 2009 og hlutfall viðtakenda með skerðingu í þeim mánuði. ..................... 61 

Tafla 4. Heildarfjöldi viðtakenda með fjárhagsaðstoð hjá 

þátttökusveitarfélögunum í apríl 2014 og hlutfall viðtakenda með 

skerðingu í þeim mánuði. ................................................................................... 61 

Tafla 5. Ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá körlum í öllum 

þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum. ....................................................... 64 

Tafla 6. Ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá konum í öllum 

þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum. ....................................................... 64 

Tafla 7. Ástæður skerðinga eða lækkunar eftir þátttökusveitarfélögunum í apríl 

árið 2009 – fjöldi viðtakenda. ............................................................................. 65 

Tafla 8. Ástæður skerðinga eða lækkunar eftir þátttökusveitarfélögunum í apríl 

árið 2014 – fjöldi viðtakenda. ............................................................................. 66 

Tafla 9. Upphæðir fjárhagsaðstoðar í apríl 2009 til viðtakenda með skerta eða 

lækkaða fjárhagsaðstoð eftir þátttökusveitarfélögunum. ................................. 67 

Tafla 10. Upphæðir fjárhagsaðstoðar í apríl 2014 til viðtakenda með skerta eða 

lækkaða fjárhagsaðstoð eftir þátttökusveitarfélögum. ..................................... 67 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Fjöldi viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi árin 2007-2013. ........................... 47 

Mynd 2. Aldursdreifing viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi árin 2007-2013. ............. 48 

Mynd 3. Aukning viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi eftir aldursflokkum í 

prósentum á árunum 2007-2013. ...................................................................... 49 

Mynd 4. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar á Íslandi eftir fjölskyldugerð árin 2007-

2013. ................................................................................................................... 49 

Mynd 5. Meðalfjárhæð fjárhagsaðstoðar á mánuði í öllum sveitarfélögum á Íslandi 

í krónum á árunum 2003-2013. .......................................................................... 50 

Mynd 6. Kynjahlutfall viðtakenda með skerta eða lækkaða fjárhagsaðstoð hjá 

öllum þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum. ........................ 62 

Mynd 7. Aldursdreifing viðtakenda með skerta eða lækkaða fjárhagsaðstoð hjá 

öllum þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum. ........................ 62 



10 

Mynd 8. Ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá öllum 

þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum. .................................. 63 

Mynd 9. Upphæðir skerðinga og lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá öllum 

þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum. .................................. 65 



11 

1 Inngangur  

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga á Íslandi hefur töluvert verið í umræðunni undanfarin 

misseri. Í kjölfar efnahagskreppu sem varð hér á landi árið 2008 hefur umsækjendum 

fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögum fjölgað og útgjöld sveitarfélaga til málaflokksins 

aukist mjög. Frá því að lög um félagsþjónustu voru sett árið 1991 hefur 

velferðarþjónusta og atvinnumálalöggjöf tekið nokkrum breytingum í átt til virkar 

velferðarstefnu en þó ekki á sama hátt og þróunin í mörgum ríkjum Evrópu. Umræða í 

tengslum við fjárhagsaðstoð á vegum sveitarfélaga hefur meðal annars snúist um 

framfærslurétt og lágmarksframfærslu einstaklinga, heimildir sveitarfélaga til að skilyrða 

fjárhagsaðstoð og rétt einstaklinga til virkrar þátttöku í samfélaginu (Guðný Björk Eydal, 

2009; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014b). 

Í 76. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1994 segir að öllum, sem þess 

þurfa, skuli tryggður réttur í lögum til aðstoðar meðal annars vegna örbirgðar. Má segja 

að í þessari grein stjórnarskrárinnar sé um að ræða hvoru tveggja framfærslurétt 

einstaklinga og að þeir sem geta séð fyrir sér sjálfir eigi ekki rétt á slíkri aðstoð. Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kveða meðal annars á um skyldur sveitarfélaga 

hér á landi  til að tryggja að íbúar geti séð fyrir sér og sínum. Samkvæmt lögunum ber 

sveitarfélögum að setja sér reglur um fjárhagsaðstoð en sveitarfélögin hafa fullan 

sjálfsákvörðunarrétt varðandi útfærslu á reglunum, þar með talið hver upphæð 

fjárhagsaðstoðar er. Bent hefur verið á að sökum þessa sjálfsákvörðunarréttar 

sveitarfélaga sé vart tryggður sá réttur sem stjórnarskráin kveður á um að löggjafanum 

beri að útfæra til að tryggja lágmarks framfærslurétt einstaklinga að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum (Rakel Þorsteinsdóttir, 2010).  

1.1 Aðdragandi, tilgangur og gildi 

Hugmynd að rannsókninni kviknaði árið 2010 í kjölfar þess að höfundur hóf störf hjá 

sveitarfélagi og sinnti afgreiðslu  umsókna um fjárhagsaðstoð. Í tengslum við þá vinnu 

vöknuðu ýmsar spurningar er varða þennan málaflokk. Spurningar um  framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögum hér á landi, hvernig afgreiðslu slíkra mála er 

almennt háttað og hvort munur væri á milli sveitarfélaga þegar kemur að reglum um 
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fjárhagsaðstoð og málsmeðferð fjárhagsbeiðna. Einnig komu upp spurningar um hvernig 

eftirlitshlutverki gagnvart félagsþjónustu er háttað og hver stefna stjórnvalda væri hér á 

landi þegar kemur að þessum málaflokki. Við heimildaöflun kom fljótt í ljós að svo virðist 

sem ekki sé mikið um úttektir og faglegt mat á þjónustu innan sveitarfélaga hérlendis. 

Þannig kviknaði áhugi á að skoða betur framkvæmd og verkferla í félagsþjónustu og 

sérstaklega í sambandi við fjárhagsaðstoð.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða framkvæmd fjárhagsaðstoðar hjá 

sveitarfélögum á Íslandi. Markmiðið var að skoða mál þar sem grunnupphæð 

fjárhagsaðstoðar eins og hún er tilgreind í reglum sveitarfélags er lægri eða skert. Þá var 

markmiðið að kanna hver sé tilgreind ástæða fyrir slíkum skerðingum eða lækkunum. 

Með rannsókninni var leitast við að komast að því hve stór hluti viðtakenda 

fjárhagsaðstoðar til framfærslu fær skerta aðstoð og hverjar séu ástæður þess. Þá var 

einnig leitast við að sjá hvort munur er á milli sveitarfélaga að þessu leyti. Sveitarfélögin 

sem rannsóknin náði til eru Akranes, Árborg, Hafnarfjörður og Kópavogur. Í 

rannsókninni, sem nær til tveggja tímabila, eða apríl 2009 og apríl 2014, var beitt 

megindlegri rannsóknaraðferð. Fyrirliggjandi gögn hjá þátttökusveitarfélögum voru 

innihaldsgreind með kóðun. Niðurstöður voru fengnar með gagnaúrvinnslu í 

tölfræðiforritinu SPSS og eru þær í formi lýsandi tölfræði.   

Hliðstæð rannsókn hefur ekki verið framkvæmd á Íslandi áður. Vísindalegur 

ávinningur rannsóknarinnar er að auka þekkingu á því hvernig framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar er háttað hjá íslenskum sveitarfélögum. Það er von höfundar að 

rannsóknin leiði í ljós nýjar upplýsingar sem geti nýst við þróun velferðarþjónustu hér á 

landi. Einnig að þeir aðilar sem vinna við stefnumótun og þróun í málaflokknum, bæði 

ríki og sveitarfélög, fái í hendur efni sem hægt er að vinna með og jafnvel nýta til frekari 

rannsókna. Niðurstöður gætu hugsanlega nýst við endurskoðun löggjafar um 

félagsþjónustu á Íslandi en sú löggjöf hefur fram að þessu ekki tekið eins miklum 

breytingum og löggjöf um félagsþjónustu á hinum Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal, 

2009; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014b).  
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1.2 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hvernig er framkvæmd fjárhagsaðstoðar háttað 

hjá íslenskum sveitarfélögum þegar kemur að fjárhagsaðstoð til framfærslu og 

skerðingu eða lækkun frá tilgreindri grunnfjárhæð? 

Undirspurningar sem rannsakandi leggur til grundvallar eru eftirfarandi:  

 Hve stór hluti viðtakenda fjárhagsaðstoðar til framfærslu fær lægri styrk en 

þann sem gefinn er upp sem grunnfjárhæð í reglum um fjárhagsaðstoð? 

 Hverjar eru ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð? 

 Er munur milli íslenskra sveitarfélaga þegar kemur að skerðingu eða lækkun 

frá grunnfjárhæð? 

Tilgáta rannsakanda er sú að algengasta ástæða skerðingar á fjárhagsaðstoð til 

framfærslu hjá íslenskum sveitarfélögum sé vegna virkni umsækjanda eða höfnunar 

hans á starfi. Einnig að munur sé á milli sveitarfélaga þegar kemur að skerðingu eða 

lækkun á fjárhagsaðstoð til framfærslu, ástæðum og tíðni. Þannig séu mismunandi 

áherslur milli sveitarfélaga við framkvæmd fjárhagsaðstoðar þrátt fyrir að reglur 

sveitarfélaganna um fjárhagsaðstoð séu um margt líkar. Það hafi því talsvert að segja 

hvar umsækjandi um fjárhagsaðstoð til framfærslu býr, hvaða aðstæður umsækjanda 

eru teknar til athugunar og stjórna ákvörðun um upphæð fjárhagsaðstoðar. Tilgáturnar 

eru í samhengi við virka velferðarstefnu, það er áherslu stjórnvalda á aðgerðir til virkni 

einstaklinga sem standa illa félagslega (Hvinden, 1999). 

1.3 Uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í inngangi er gert grein fyrir efni ritgerðar, 

rannsóknarspurningum, markmiði og tilgangi. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun. Þar er 

byrjað á að greina frá rétti hér á landi til framfærslu og rétti samkvæmt alþjóðlegum 

samningum sem Ísland er aðili að. Þá er fjallað um reglur sveitarfélaga hér á landi um 

fjárhagsaðstoð og rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis í málaflokknum. Næst er 

fjallað um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga í tengslum við beitingu skilyrðinga, ólík 

sjónarmið sem ríkja þar um og fjallað um virka velferðarstefnu í því sambandi. Því næst 

er greint frá reglum varðandi framkvæmd fjárhagsaðstoðar og greint frá úttektum á 
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framkvæmd fjárhagsaðstoðar sem gerðar hafa verið hér á landi. Næst er skýrt frá því 

hvernig eftirliti er háttað með fjárhagsaðstoð sveitarfélaga hér á landi og að síðustu 

greint frá nokkrum tölulegum upplýsingum um málaflokkinn. Í þriðja kafla ritgerðarinnar 

er farið yfir sniðmát rannsóknarinnar og greint frá framkvæmd hennar. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður kynntar með lýsandi tölfræði. Fimmti kafli tekur við með umræðu um 

niðurstöður rannsóknarinnar þar sem þær eru dregnar saman og fjallað um þær í 

samhengi við þekkingu á sviðinu og fyrri rannsóknir. Í síðasta og sjötta kaflanum er 

rannsóknarspurningum svarað, greint frá takmörkunum rannsóknarinnar og helstu 

vangaveltum höfundar að lokinni gerð rannsóknarinnar. Aftast er heimildaskrá og þrír 

viðaukar.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Rannsóknin fjallar um framkvæmd fjárhagsaðstoðar hjá íslenskum sveitarfélögum og 

ástæður skerðinga aðstoðarinnar frá tilgreindri grunnfjáhæð í reglum viðkomandi 

sveitarfélags um fjárhagsaðstoð. Í þessum kafla er fjallað um fjárhagsaðstoð í ljósi 

lagaákvæða og alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að. Fjallað er um reglur 

sveitarfélaga á Íslandi um fjárhagsaðstoð, virka velferðarstefnu, skilyrðingar á hinum 

Norðurlöndunum og ólíka sýn varðandi skilyrðingar á fjárhagsaðstoð. Þá er skoðuð 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar og hvernig eftirliti með framkvæmdinni er háttað. Í lok 

kaflans eru skoðaðar tölulegar upplýsingar um fjárhagsaðstoð og viðtakendur hennar.  

2.1 Réttur á Íslandi til framfærslu 

2.1.1 Stjórnarskrá Íslands 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 kveður á um grundvöll mannréttinda hér á 

landi. Þar er sérstaklega tilgreindur réttur til aðstoðar vegna örbirgðar. Í 76. grein 

stjórnarskrárinnar er kveðið á um að öllum þeim sem á þurfa að halda skuli tryggður 

réttur samkvæmt lögum til aðstoðar vegna sjúkleika, elli, örorku og örbirgðar eða 

sambærilegra atvika. Tilgreint er hvernig löggjafinn skuli tryggja aðstoð með jöfnum 

hætti þeim einstaklingum sem ekki eru færir um að framfleyta sér sjálfir. Sérstaklega er 

tekið fram að borgarar landsins skuli eiga rétt á aðstoð vegna örbirgðar (Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 m.s.b.). Má túlka það þannig að þeim einstaklingum sem 

ekki eru færir að framfleyta sér sjálfir skuli veitt aðstoð til framfærslu.  

Stjórnarskráin er æðri almennum lögum. Löggjafarvaldið þarf ávallt að haga 

löggjöfinni innan þess ramma sem stjórnarskráin setur og ber framkvæmdarvaldinu að 

hafa hana að leiðarljósi við alla framkvæmd, svo sem þegar stjórnvaldsákvarðanir eru 

teknar og við gerð reglna (Björg Thorarensen, 2001).  

2.1.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kveða á um framkvæmd félagsþjónustu 

sveitarfélaga hér á landi. Markmið laganna, samkvæmt 1. gr., er að tryggja fjárhagslegt 

og félagslegt öryggi íbúa og stuðla að velferð á grundvelli samhjálpar. Í lögunum eru 
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tilgreindir tíu málaflokkar sem félagsþjónustan nær til, það er: félagsleg ráðgjöf, 

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

unglinga, þjónusta við aldraða, þjónusta við fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við 

áfengissjúka og vímugjafavarnir, atvinnuleysisskráning og vinnumiðlun. Skýrt kemur 

fram í lögunum að við framkvæmd félagsþjónustu skuli hvetja og styrkja einstaklinga til 

sjálfshjálpar, ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum sem og virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra 

(Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.). 

Þegar frumvarp til laga um félagsþjónustu var lagt fyrir Alþingi, á 112. löggjafarþingi 

1989-1990, var sérstaklega fjallað um nokkrar meginreglur og hugtök varðandi 

félagsþjónustu. Þar var meðal annars fjallað um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og 

hjálp til sjálfshjálpar. Þegar kemur að sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga var nefnt að í 

frumvarpinu er lögð höfuðáhersla á samstarf við íbúa og að sú þjónusta sem veitt er 

samkvæmt lögunum byggist á sjálfsákvörðunarrétti þeirra. Því skuli félagsþjónusta vera 

sem aðgengilegust og án þvingunaraðgerða eins og hægt er. Hugtakið hjálp til 

sjálfhjálpar er skýrt þannig í frumvarpinu að veitt þjónusta og aðstoð hafi það markmið 

að einstaklingurinn verði sjálfbjarga og fær um að lifa sem eðlilegustu lífi. Sérstaklega er 

tekið fram að þessi endurhæfingar- eða hæfingarsjónarmið skulu höfð að leiðarljósi 

þegar félagsþjónusta er veitt, hvort sem hún er í formi ráðgjafar, útvegun atvinnu eða 

fjárhagsaðstoðar (Þingskjal 574, 1990-1991).  

Sveitarfélögum er skylt samkvæmt lögum um félagsþjónustu að veita fjárhagsaðstoð 

til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð sér og sínum farborða án 

aðstoðar. Samkvæmt 21. gr. laganna, ber sveitarstjórn að setja reglur um fjárhagsaðstoð 

og fá við gerð þeirra tillögur félagsmálanefndar (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 m.s.b.). Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga er rammalöggjöf og því eru ekki 

ítarleg ákvæði í lögunum um hvernig skuli haga framkvæmd þjónustu sveitarfélaga. Í 

lögunum er því ekki tilgreint með nákvæmum hætti hvernig sveitarfélög skuli 

framkvæma fjárhagsaðstoð. Skýrt kemur þó fram að félagsmálanefnd sveitarfélags beri 

að meta þörf og ákveða fjárhagsaðstoð til einstaklinga í samræmi við reglur 

sveitarstjórnar.  

Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð má finna í 19. gr. laganna þar sem segir að öllum sé skylt 

að framfæra sig, maka sinn og börn undir 18 ára aldri. Hverjum einstaklingi ber þannig 
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að framfæra sjálfan sig og má því skilja lögin þannig að fjárhagsaðstoð skuli einungis 

veitt þegar einstaklingur er ekki fær um að framfleyta sér eða sínum með öðrum hætti. Í 

23. gr. laganna kemur fram að fjárhagsaðstoð er endurgreiðslukræf sé hún veitt á 

grundvelli villandi eða rangra upplýsinga. Eins kemur fram í 22. gr. laganna að 

fjárhagsaðstoð geti hvort sem er verið í formi styrks eða láns. Aðstoðina skuli einungis 

veita í formi láns óski umsækjandi þess eða eðlilegt sé að gera kröfur um endurgreiðslu 

aðstoðar miðað við könnun á aðstæðum einstaklingsins. Annað sem tilgreint er í 

lögunum varðandi fjárhagsaðstoð er að með umsókn um fjárhagsaðstoð skuli veita 

hvers konar upplýsingar úr skattskýrslum umsækjanda og lögskylds framfæranda. Eins 

sé atvinnurekendum skylt að veita upplýsingar um laun umsækjanda um fjárhagsaðstoð 

(Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.).  

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er ekki kveðið á um grunnfjárhæð sem 

sveitarfélög skulu fara eftir við framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Samkvæmt núgildandi 

lögum hafa sveitarfélög í landinu því með skýrum hætti fullan sjálfsákvörðunarrétt þegar 

kemur að upphæð fjárhagsaðstoðar. Í lögunum er heldur ekki sérstaklega kveðið á um 

að sveitarfélög hafi heimildir til að skerða fjárhagsaðstoð í einhverjum tilvikum. Nánar 

verður rætt um skilyrðingar á fjárhagsaðstoð í kafla 2.4. 

2.2 Alþjóðlegir samningar um efnahagsleg réttindi og framfærslu 

Ísland er aðili að tveimur helstu alþjóðasamningum um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi, annars vegar Alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi og hins vegar Félagsmálasáttmála Evrópu. Í báðum þessum 

samningum eru ákvæði um vernd réttar til framfærslu með einhverjum hætti eins og 

greint verður frá hér á eftir. Ísland er aðili að fleiri alþjóðlegum samningum sem vernda 

rétt ákveðinna hópa til aðstoðar vegna fátæktar en ekki verður fjallað nánar um þá hér. 

Þeir samningar eru meðal annars samningur um afnám allrar mismununar gagnvart 

konum, samningur um réttarstöðu flóttamanna og samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins. Ekki verður fjallað nánar um samninga þessa í ritgerðinni.  

2.2.1 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

Samningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (SEFMR) var samþykktur 

á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í lok árs 1966 og tók gildi 3. janúar 1976. 
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Samningurinn er fyrsti skuldbindandi samningurinn á alþjóðavísu sem verndar allt í 

senn, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (Kristín Benediktsdóttir, 2009).   

Ísland undirritaði samninginn 30. desember 1968. Hér á landi var hann fullgiltur 22. 

ágúst 1979. Aðildarríki samningsins samþykkja að gangast við því að tryggja þau réttindi 

sem samningurinn kveður á um. Yfir 160 ríki hafa undirritað samninginn og er hann 

óumdeilanlega mikilvægur fyrir þau réttindi sem hann verndar (Kristín Benediktsdóttir, 

2009).  

Réttindi sem samningurinn kemur inn á snúa öll að velferð og hafa það að markmiði 

að skapa öllum mönnum mannsæmandi líf. Í 11. gr. samningsins er komið inn á rétt til 

lífsafkomu en í 1. mgr. greinarinnar segir að aðildarríki viðurkenni rétt til viðunandi 

lífsafkomu fyrir sérhvern mann og fjölskyldu hans, þar á meðal fæði, klæði og húsnæði. Í 

sömu grein er tekið fram að aðildarríki hafi skyldur til að gera viðeigandi ráðstafanir til 

að tryggja að þessum rétti sé framfylgt (Aljóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi nr. 10/1979). Ekki er tilgreint í samningnum með nákvæmum 

hætti hvað felst í lífsafkomu en nokkur dæmi eru nefnd. Telja má að mismunandi kröfur 

séu gerðar á aðildarríki varðandi hvernig þeim beri að fylgja þessu ákvæði eftir og þar 

skipti máli efnahagsástand og aðstæður í hverju ríki fyrir sig. 

Aðildarríkjum ber að skila skýrslum til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna 

um það hvernig þau fylgja eftir ákvæðum samningsins og hvaða ráðstafanir þau hafa 

gert til að stuðla að framþróun um þau réttindi sem samningurinn kveður á um. 

Fjárhags- og félagsmálaráðið (e. the Economic and Social Council) fær afrit af 

skýrslunum og tekur til athugunar. Ráðið hefur umboð samkvæmt samningnum til að 

hafa eftirlit með framkvæmd samningsins hjá aðildarríkjunum. Stofnaði ráðið sérstaka 

nefnd um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem sér um þetta eftirlit. 

Nefndin fer yfir skýrslur aðildarríkjanna og gefur út ályktanir og tillögur að úrbótum ef 

við á til að aðstoða ríki við að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum. 

Áhrif samningsins hafa aukist síðustu ár og hefur Kristín Benediktsdóttir (2009) greint frá 

því að framfylgd samningsins er enn í mikilli þróun. Nefndin um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi er ekki sérstök eftirlitsstofnun og hefur því ekki getað fjallað 

um kærur einstaklinga sem telja aðildarríki brjóta á þeim réttindum sem samningurinn 

verndar.  Árið 2008 var samþykkt valfrjáls bókun við samninginn sem felur í sér að 
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nefndin verði eftirlitsaðili með framfylgd samningsins. Með samþykktinni opnast 

mikilvæg kæruleið fyrir einstaklinga og hópa sem telja stjórnvöld í heimalandi sínu 

brjóta á ákvæðum samningsins (Kristín Benediktsdóttir, 2009).  

2.2.2 Félagsmálasáttmáli Evrópu 

Félagsmálasáttmáli Evrópu sem er frá árinu 1961 varð fullgildur á Íslandi árið 1976. 

Aðildarríkjum Evrópuráðsins er frjálst hvort þau samþykkja sáttmálann eða ekki. 

Félagsmálasáttmáli Evrópu er framhald Evrópusamþykktar um verndun mannréttinda 

og mannfrelsis, sem undirrituð var í Róm árið 1950 (Björg Thorarensen, 2003).  

Félagsmálasáttmáli Evrópu er sáttmáli um að aðildarþjóðir Evrópuráðs samþykki að 

markmið ráðsins sé að stuðla að eflingu og verndun efnahagslegra og félagslegra 

framfara, einkum með því að efla og viðhalda mannfrelsi og mannréttindi. Eins og fram 

kemur í formála sáttmálans, samþykkja aðildarríki með undirritun hans að tryggja íbúum 

sínum það frelsi, stjórnmálaleg og borgaraleg réttindi sem stuðla að félagslegum 

réttindum. Enn fremur eru ríkisstjórnir sem aðild hafa að sáttmálanum samþykkar því að 

gera allt sem í þeirra valdi stendur til að bæta og efla lífskjör og félagslega velferð íbúa 

með viðeigandi aðgerðum og stofnunum (Björg Thorarensen, 2003). 

Félagsmálasáttmáli Evrópu er í fimm köflum og skiptist í 38 greinar sem koma inn á 

ákvæði tengd mannréttindum og félagslegum réttindum. Aðildarríki sáttmálans eru 

skuldbundin til að vinna að því markvisst að tryggja þau réttindi sem tilgreind eru í 

sáttmálanum til handa íbúum landsins. Ekki eru þó öll lönd skuldbundin á sama hátt. 

Aðildarríki geta valið greinar í 2. kafla sáttmálans, að lágmarki 10 greinar af 19,  sem þau 

vilja skuldbindast. Ber þeim að tilkynna val sitt til Evrópuráðsins (Félagsmálasáttmáli 

Evrópu nr. 3/1976). Með þessu geta aðildarríkin lagt mismunandi mikla áherslu á ákvæði 

sáttmálans og því geta markmið ríkjanna verið töluvert breytileg hvað varðar félagsleg 

réttindi og mannréttindi. Þjóðir eru þannig mislangt á veg komnar hvað þessi mál varðar 

þó svo að þau eigi það sammerkt að hafa samþykkt Félagsmálasáttmála Evrópu.  

13. grein sáttmálans fjallar um rétt til félagslegrar aðstoðar og læknishjálpar. 

Samkvæmt 1. mgr. 13. greinar skuldbinda aðildarríki sig til að: 

...tryggja, að sérhverjum manni, sem hefir ónóg fjárráð og sem ekki getur aflað sér 

þeirra af eigin rammleik eða annars staðar frá, og þá sérstaklega með greiðslum 

samkvæmt tryggingakerfi, verði veitt næg aðstoð, og ef um veikindi er að ræða, sú 

umönnun, sem nauðsynleg er vegna ástands hans... (Björg Thorarensen, 2003, bls 

58). 
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Samkvæmt 3. mgr. sömu greinar skuldbinda aðildarríkin sig til að sjá til þess að 

opinberir aðilar veiti öllum sem þess þurfa ráðleggingar og persónulega aðstoð til að 

draga úr og koma í veg fyrir skort hjá þeim og fjölskyldum þeirra (Björg Thorarensen, 

2003). 

Ákvæði um rétt fjölskyldunnar til félagslegrar, lagalegrar og efnahagslegrar verndar 

koma skýrt fram í 16. grein sáttmálans. Þar segir að aðildarríki skuldbindi sig til að efla 

vernd þessara þátta með aðgerðum eins og félagslegum bótum, fjölskyldubótum, 

skattareglum, útvegun fjölskylduhúsnæðis, aðstoð við nýgift fólk og öðrum aðgerðum 

sem viðeigandi eru (Björg Thorarensen, 2003).  

Í 32. gr. sáttmálans segir að ákvæði í honum megi ekki brjóta í bága við ákvæði 

neinna tví- eða fjölhliða samninga, ákvæði landslaga eða samþykkta sem hafa tekið gildi 

eða eiga eftir að taka gildi og fjalla um réttláta meðferð hins verndaða fólks. Eftirlit með 

aðildarríkjum sáttmálans er til staðar að því leyti að aðildarríkjum ber að skila skýrslu til 

aðalritara Evrópuráðs á tveggja ára fresti um framkvæmd þeirra ákvæða sem þau hafa 

samþykkt í 2. kafla sáttmálans. Einnig ber þeim að skila til ráðsins skýrslu um þau ákvæði 

2. kafla sáttmálans sem þau hafa ekki fallist á að samþykkja eða fullgilda. Þá hefur 

Evrópuráð á að skipa óháðri sérfræðinganefnd sem athugar skýrslurnar og skilar 

niðurstöðum þar um (Björg Thorarensen, 2003). 

Áhrif samninganna 

Þrátt fyrir að þessir tveir alþjóðlegu samningar séu fullgildir hér á landi hefur verið bent 

á að þeir hafi ekki beint lagagildi og að eftirlit með þeim sé veikt. Hér á landi eru ákvæði 

samninganna komin inn í íslensku stjórnarskrána og er hún sem og almenn löggjöf skýrð 

með hliðsjón af þeim. Samningarnir hafa samt ekki beint lagagildi en aðeins einn 

alþjóðasamningur, Mannréttindasáttmáli Evrópu, hefur verið lögfestur hér á landi (Björg 

Thorarensen, 2001). Gagnrýnt hefur verið að einstaklingar geti ekki kært aðildarríki 

þessara samninga telji þeir ekki farið að þeim ákvæðum sem ríkið hefur fullgilt, heldur 

einungis hópar (e. collective complaint procedure), sem eru þá yfirleitt samtök eða 

stofnanir. Samningarnir veiti því eintaklingum óbeinan rétt en ekki lögverndaðan (Rakel 

Þorsteinsdóttir, 2010).  
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2.3 Reglur sveitarfélaga á Íslandi um fjárhagsaðstoð 

Sveitarfélögum ber skylda til að setja reglur um fjárhagsaðstoð eins og hér hefur verið 

greint frá. Sveitarfélög landsins geta ekki vikist undan þeirri skyldu að setja slíkar reglur 

þó fámenni eða smæð valdi því að viðkomandi sveitarfélag geti ekki sinnt lögboðinni 

þjónustu. Í þeim tilvikum geta sveitarstjórnir unnið saman að einstökum verkefnum á 

sviði félagsþjónustu (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.). Þegar 

skoðaðar eru reglur sveitarfélaga á Íslandi um fjárhagsaðstoð má sjá að nokkur 

sveitarfélög á landinu hafa tekið sig saman um gerð reglna um fjárhagsaðstoð og 

framkvæmd félagsþjónustu. Þetta kemur vel fram í MA-rannsókn Lenu Hrannar 

Marteinsdóttur (2010) í félagsráðgjöf. Rannsóknin fól meðal annars í sér 

innihaldsgreiningu á reglum sveitarfélaga á Íslandi um fjárhagsaðstoð. Þar kom fram að í 

70 sveitarfélögum sem höfðu sett sér reglur um fjárhagsaðstoð voru reglurnar samtals 

35 talsins. Taka skal fram að rannsóknin er fjögurra ára gömul og nú hafa fleiri 

sveitarfélög sett sér reglur um fjárhagsaðstoð sem og fleiri sveitarfélög í landinu 

sameinast. Því má leiða líkur að því að þessar tölur séu nú breyttar, sem er þó ekki 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Í kaflanum verður fjallað um leiðbeiningar um reglur um 

fjárhagsaðstoð frá Velferðarráðuneytinu og tvær leiðir sem sveitarfélög nota þegar 

kemur að útreikningum á aðstoð til viðtakenda fjárhagsaðstoðar. Þá verður skoðað í 

hvaða mæli sveitarfélög hér á landi hafa sett reglur um fjárhagsaðstoð. Næst verður 

greint frá ákvæðum í reglum þátttökusveitarfélaga rannsóknarinnar er snúa að 

skilyrðingum og skerðingum á fjárhagsaðstoð. Í kaflanum verður einnig gerð grein fyrir 

fyrri rannsóknum á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga sem gerðar hafa verið hér á landi.  

2.3.1 Leiðbeiningar um reglur um fjárhagsaðstoð 

Velferðarráðuneytið hefur eftirlit með því að sveitarfélögin veiti lögboðna þjónustu. 

Ráðuneytið hefur tvisvar gefið út leiðbeiningar um reglur um fjárhagsaðstoð. Fyrri 

leiðbeiningar voru kynntar á sama tíma og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga árið 

1991. Félags- og tryggingamálaráðuneytið samdi þær leiðbeiningar í kjölfar 

lagasetningarinnar. Mörg sveitarfélög landsins höfðu leiðbeiningarnar til hliðsjónar við 

gerð sinna fyrstu reglna um fjárhagsaðstoð (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Segja má að þessar fyrstu leiðbeiningar um reglur um fjárhagsaðstoð hafi lagt grunn að 

því hvernig reglur sveitarfélögin settu sér um fjárhagsaðstoð og unnu eftir við 
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framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Ráðuneytið hefur ekki lögbundnar skyldur til að gefa út 

leiðbeiningar af þessu tagi og er skýr sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaga um gerð 

reglna um fjárhagsaðstoð svo framarlega sem sveitarfélögin fylgja skyldum sínum 

samkvæmt lögum um félagsþjónustu.  

Árið 2009 gaf Félags- og tryggingamálaráðuneytið út nýjar leiðbeiningar um reglur 

um fjárhagsaðstoð. Tilkoma þeirra varð vegna beiðni fjölmargra sveitarfélaga um nýjar 

leiðbeiningar um reglur um félagsþjónustu og sérstaklega fjárhagsaðstoð. Höfðu 

sveitarfélögin þá mörg hver samið nákvæmari og nútímalegri reglur en fyrri 

leiðbeiningar ráðuneytisins komu inn á. Eins höfðu margar athugasemdir borist til 

ráðuneytisins þess efnis að mjög misjafnt væri milli sveitarfélaga hvaða aðstoð væri 

verið að veita, þar á meðal upphæð fjárhagsaðstoðar. Ráðuneytið ákvað í framhaldi að 

bjóða Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Samtökum félagsmálastjóra til samstarfs um 

gerð nýrra leiðbeininga sem síðan komu út árið 2009 eins og fyrr sagði  (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Í leiðbeiningunum frá árinu 2009 um reglur um fjárhagsaðstoð er tilgreint með 

nokkuð nákvæmum hætti hvernig sveitarfélög geta sett upp reglur sínar um 

fjárhagsaðstoð. Með leiðbeiningum um reglur um fjárhagsaðstoð fylgdi greinargerð þar 

sem fram kemur nánari lýsing á leiðbeiningunum. Í greinargerðinni kemur fram að flest 

sveitarfélög sem sett hafa reglur um fjárhagsaðstoð skv. 21. gr. laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga hafa fylgt leiðbeiningum ráðuneytisins. Í greinargerðinni kemur einnig fram 

að leiðbeiningunum er skipt í fimm kafla sem eru: almenn atriði, umsókn um 

fjárhagsaðstoð, réttur aðstoðar og mat á fjárþörf, heimildir vegna sérstakra aðstæðna 

og málsmeðferð. Nauðsynlegt er að reglur sveitarfélags um fjárhagsaðstoð innihaldi 

fyrstu þrjá kaflana til að þær séu fullnægjandi (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2003). 

Fyrsti kaflinn í leiðbeiningunum fjallar um almenn atriði sem tengjast ákvörðun um 

fjárhagsaðstoð. Þar er fyrst greint frá inntaki fjárhagsaðstoðar í tengslum við lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Næst er komið inn á framfærsluskyldu einstaklinga sem er 

að hverjum manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka og börn yngri en 18 ára . Einnig 

kemur fram að fólk sem skráð hefur verið í sambúð í eitt ár áður en umsókn er lögð fram 

eigi sama rétt til fjárhagsaðstoðar og hjón. Í þriðju grein leiðbeininganna er fjallað um 
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lækkun grunnfjárhæðar. Þar er kveðið á um heimild félagsmálanefnda til að skerða 

grunnfjárhæð aðstoðar hafni umsækjandi atvinnu, segi starfi sínu lausu án viðhlítandi 

skýringa eða ef umsækjandi er atvinnulaus og framvísar ekki gögnum frá 

Vinnumálastofnun án viðhlítandi skýringa.  Í kaflanum er einnig komið inn á að réttur til 

fjárhagsaðstoðar fylgir lögheimilissveitarfélagi. Þá skal fjárhagsaðstoð að jafnaði veitt 

sem styrkur og einungis lán óski umsækjandi þess eða könnun á aðstæðum leiðir í ljós 

að eðlilegt sé að krefjast endurgreiðslu. Fjallað er um tímabil fjárhagsaðstoðar sem skal 

að jafnaði veitt einn mánuð í senn og ákvarðanir ekki gilda til lengra tímabils en þriggja 

mánaða. Þá kemur fram að aðstæður þeirra einstaklinga sem fengið hafa fjárhagsaðstoð 

í sex mánuði skulu kannaðar sérstaklega og þeim veitt félagsleg ráðgjöf, einnig að 

heimilt sé að veita fjárhagsaðstoð vikulega vegna sérstakra aðstæðna. Enn fremur er 

komið inn á að fjárhagsaðstoð er aldrei skylt að veita lengra aftur í tímann en fjóra 

mánuði frá því að umsókn berst (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a).  

Í öðrum kafla leiðbeininganna er fjallað um umsókn um fjárhagsaðstoð. Þar kemur 

fram að umsókn skuli vera á sérstöku eyðublaði sem umsækjandi skrifar undir og 

inniheldur almennar upplýsingar um umsækjanda. Þá ber að skila með umsókn 

staðfestu skattframtali og tekjuupplýsingum umsækjanda og maka hans síðastliðinna 

tveggja mánaða. Einnig er skylda að skila skráningarskírteini frá Vinnumálastofnun og 

læknisvottorði eigi það við. Greint er nánar frá heimildum félagsmálanefndar til að afla 

frekari upplýsinga um tekjur og eignir umsækjanda og að það sé í samráði við 

umsækjanda. Neiti umsækjandi að veita slíkar upplýsingar, stöðvast afgreiðsla umsóknar 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a). 

Þriðji kafli leiðbeininganna fjallar um rétt til fjárhagsaðstoðar, mat á fjárþörf og 

útreikninga fjárhagsaðstoðar. Sá kafli er mismunandi eftir leiðbeiningum A og B að því 

leytinu til hvernig útreikningum skuli háttað við ákvörðun um fjárhagsaðstoð.  Liggur 

mismunurinn í því hvort framfærsla barna sé talin með eða ekki við mat á fjárþörf. 

Nánari útskýring á leið A og B er hér síðar í kaflanum. Í leiðbeiningunum er tilgreind 

viðmiðunarfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklings, kr. 125.540 á mánuði, sem nefnist 

grunnfjárhæð. Fjárhæðin tekur mið af almannatryggingum frá janúar 2005; það er 

örorkulífeyri, tekjutryggingu örorkulífeyrisþega og heimilisuppbótar, samtals kr. 84.245, 

og er uppfærð miðað við vísitölu neysluverðs í lok árs 2009. Fjárhagsaðstoð til hjóna og 
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fólks í skráðri sambúð er reiknuð þannig að grunnkvarðinn er margfaldaður með 1,6 og 

verður því kr. 200.864 á mánuði. Í leið A þar sem framfærsla barna er tekin með hækkar 

grunnfjárhæðin vegna hvers fjölskyldumeðlims um 0,2 þannig að grunnfjárhæð þriggja 

manna fjölskyldu er kr. 225.972 og fimm manna fjölskyldu kr. 276.188. Við ákvörðun um 

fjárhagsaðstoð er grunnfjárhæð lögð til grundvallar og frá henni dregnar heildartekjur 

umsækjanda og maka ef við á. Annað sem komið er inn á í þriðja kafla leiðbeininganna 

eru sérákvæði varðandi atvinnurekendur, fólk í hlutastörfum, sjálfstætt starfandi 

einstaklinga, bændur og námsmenn (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a, 

2009b). 

Fjórði kafli leiðbeininganna fjallar um heimildarákvæði sem sveitarfélögunum er 

valfrjálst að setja inn í  reglur sínar og er þar tekið fram mikilvægi þess að 

félagsþjónustan gæti jafnræðis og sambærilegrar málsmeðferðar í hvívetna við beitingu 

slíkra ákvæða. Þá er sérstaklega tekið fram að sveitarfélögin skuli tilgreina fjárhæðir í 

þeim ákvæðum sem koma fram í þessum kafla. Heimildarákvæðin geta meðal annars 

verið aðstoð til fjölskyldna vegna barna, námsstyrkir, sérfræðiaðstoð, 

húsbúnaðarstyrkur, áfallaaðstoð, styrkur eða lán til fyrirframgreiðslu húsaleigu og 

aðstoð vegna sérstakra fjárhagserfiðleika. Síðasti kafli leiðbeininganna er um 

málsmeðferð einstakra mála. Hann fjallar almennt um hvernig vinnslu mála skuli háttað 

og á ekki einvörðungu við um fjárhagsaðstoð heldur um alla þjónustu sem veitt er á 

grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og kemur fram í ákvæðum 

stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2003).  

Leið A og leið B 

Með leiðbeiningum um reglur um fjárhagsaðstoð voru gefnar út tvenns konar leiðir, sem 

sveitarfélög geta farið eftir við útreikning á fjárhagsaðstoð, samanber fyrrgreint. 

Leiðirnar eru nefndar leið A og leið B og er sveitarfélögum frjálst að velja hvora leiðina 

þau nota. Leiðirnar eru eins uppbyggðar fyrir utan útreikninga á grunnupphæð 

fjárhagsaðstoðar. Leið A felur í sér að við útreikning á fjárþörf umsækjanda er miðað við 

fjárþörf fyrir alla fjölskylduna. Koma þá allar tekjur umsækjanda til frádráttar 

grunnfjárhæð og þar á meðal greiðslur vegna barna, fyrir utan greiðslur með börnum frá 

Tryggingastofnun ríkisins, eða barnalífeyri og umönnunarbætur. Í leið B er framfærsla 

barna ekki talin með við útreikning á fjárþörf og eru þá allar tekjur umsækjanda til 
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frádráttar en ekki neinar greiðslur vegna barna. Í báðum leiðum eru húsaleigu- og 

vaxtabætur ekki taldar til tekna. Gert er ráð fyrir að húsnæðiskostnaði sé mætt með 

þeim greiðslum en einnig að gert sé ráð fyrir húsnæðiskostnaði í grunnfjárhæð (Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2009a, 2009b).  

2.3.2 Sveitarfélög og gerð reglna um fjárhagsaðstoð 

Þrátt fyrir að í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga væri skýrt kveðið á um skyldu 

sveitarfélaga til að setja sér reglur um fjárhagsaðstoð leið töluverður tími frá setningu 

laganna þar til flest sveitarfélög í landinu höfðu sett sér slíkar reglur.  Árið 2010 höfðu 48 

af 60 sveitarfélögum með íbúa fleiri en 250 sett sér reglur um fjárhagsaðstoð (Hagstofa 

Íslands, 2011). Árið 2012 höfðu 58 af 60 sveitarfélögum í landinu með 250 íbúa eða 

fleiri, eða 97% íbúa landsins, sett sér reglur um fjárhagsaðstoð (Hagstofa Íslands, 2013). 

Í skýrslu Hagstofu Íslands (2014a) um félagsþjónustu sveitarfélaga árið 2013 kemur fram 

að árið 2013 höfðu 59 af 60 sveitarfélögum með íbúafjölda 250 eða fleiri sett sér reglur 

um fjárhagsaðstoð sem byggja á leiðbeiningum A eða B frá ráðuneytinu. Í þeim 

sveitarfélögum sem sett hafa reglur um fjárhagsaðstoð búa tæplega 100% íbúa 

sveitarfélaga af þeirri stærð.  Af þessum 59 sveitarfélögum  eru 33 sveitarfélög með 

reglur eftir viðmiðum leiðar B.  Á það við um 82% íbúa þessara 59 sveitarfélaga eða 

264.764 af 323.598 íbúum landsins (Hagstofa Íslands, 2014a). Samkvæmt þessum 

upplýsingum hefur orðið aukning á því að sveitarfélög landsins setji sér reglur um 

fjárhagsaðstoð. Vekur það upp spurningar hvort það tengist aukinni sameiningu 

sveitarfélaga undanfarin ár.   

2.3.3 Rannsóknir á reglum um fjárhagsaðstoð hérlendis 

Samkvæmt þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið í tengslum við fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga á Íslandi geta reglur um fjárhagsaðstoð verið töluvert breytilegar á milli 

sveitarfélaga. Eins eru upphæðir og útreikningar mismunandi (Drífa B. Gunnlaugsdóttir, 

2010; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2010; Guðný Björk Eydal og Anný 

Ingimarsdóttir, 2003). Rannsókn sem gerð var árið 2003 á afgreiðslu fjárhagsaðstoðar á 

öllu landinu sýndi að töluverður munur var á milli sveitarfélaga þegar þau fengu 

fyrirfram ákveðin dæmi til að gefa upplýsingar um hver fjárhagsaðstoð til umsækjanda 

yrði. Sveitarfélögin fengu sex tilbúin dæmi með ákveðnum forsendum og áttu að gefa 

svar um hve mikla fjárhagsaðstoð í krónum umsækjandi fengi. Talsverður munur var 
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milli sveitarfélaga í öllum dæmunum og mestur var munurinn í kringum kr. 80.000. 

Rannsóknin sýndi fram á að búseta getur haft töluverð áhrif á hver réttur til 

fjárhagsaðstoðar er til einstaklinga (Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir, 2003). 

Niðurstöður ofangreindrar rannsóknar sýndu mikinn og greinilegan mun milli reglna 

sveitarfélaganna um fjárhagsaðstoð og einnig mun á framkvæmd fjárhagsaðstoðar, það 

er hvernig ákvörðun um upphæð fjárhagsaðstoðar er tekin. Áhugavert væri að sjá 

niðurstöður svipaðrar rannsóknar sem gerð væri í dag þar sem reglur um fjárhagsaðstoð 

hafa þróast töluvert og nú hafa fleiri sveitarfélög sett sér  reglur um fjárhagsaðstoð.  

Rannsóknir hér á landi í tengslum við fjárhagsaðstoð sveitarfélaga eru ekki margar. 

Þó gerði Lena Hrönn Marteinsdóttir MA-rannsókn í félagsráðgjöf árið 2010 sem fólst 

meðal annars í innihaldsgreiningu reglna um fjárhagsaðstoð hjá íslenskum 

sveitarfélögum. Kemur fram í niðurstöðum þeirrar rannsóknar að reglur sveitarfélaga 

um fjárhagsaðstoð eru mjög líkar leiðbeiningum frá ráðuneytinu um reglur um 

fjárhagsaðstoð og á það við bæði um uppsetningu og innihald reglna. Helsti munur í 

reglunum er í kaflanum um heimildarákvæði vegna sérstakra aðstæðna og hafa mörg 

sveitarfélög sett sín eigin ákvæði þar. Töluvert mismunandi er hvaða ákvæðum 

sveitarfélögin hafa bætt við öðrum en tilgreind eru í leiðbeiningum ráðuneytisins en 

flest hafa bætt við ákvæðum um jólastyrk og fermingarstyrk.  Í rannsókn Lenu Hrannar 

var sérstaklega skoðað hvort sveitarfélögin hafi ákvæði í reglum sínum um 

fjárhagsaðstoð er koma inn á skilyrði um virkni viðtakenda. Niðurstaðan var sú að öll 

sveitarfélögin nema tvö höfðu einhvers konar ákvæði um skilyrði er lúta að virkni í 

reglum sínum. Flest sveitarfélög höfðu skilyrði fyrir virkri atvinnuleit eins og kemur fram 

í 3. gr. leiðbeininga um reglur um fjárhagsaðstoð. Bættu fjögur sveitarfélög við 

skilyrðum um að viðtakandi samþykki þátttöku í átaksverkefnum, endurhæfingu eða 

einstaklingsmiðaðri ráðgjöf hjá ráðgjafa. Þá höfðu fjögur sveitarfélög bætt því við 3. 

greinina í reglum sínum að hafni umsækjandi sem á við vímuefnavanda að stríða að fara 

í viðeigandi meðferð verði fjárhagsaðstoð til viðkomandi skert. Eins komi til skerðingar á 

fjárhagsaðstoð ef umsækjandi hafnar félagslegri ráðgjöf eða þátttöku í stuðningsáætlun 

(Lena Hrönn Marteinsdóttir, 2010).  

Auk þeirra rannsókna sem greint hefur verið frá hér gerði Reykjavíkurborg úttekt á 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar hjá borginni árið 2012 og ein óbirt námsritgerð fjallar um 
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úttekt sem gerð var á verkferlum og innra eftirliti fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg. 

Nánar verður greint frá þessum úttektum í kafla 2.5.3.  

2.4 Fjárhagsaðstoð og skilyrðingar 

Hér að framan hefur verið fjallað um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga út frá lögum og rétti 

til framfærslu, rannsóknir á fjárhagsaðstoð hérlendis og farið yfir hvernig sveitarfélögin 

hafa sett sér reglur um fjárhagsaðstoð. Skilyrðingar á fjárhagsaðstoð og skerðingar í því 

sambandi hafa töluvert verið í umræðunni síðustu ár. Mikið er rætt um heimildir til 

skilyrðinga í tengslum við breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, fyrr og 

nú. Í þessum kafla verður fjallað um ólík sjónarmið sem fram hafa komið í umræðunni. 

Einnig verður í grófum dráttum greint frá því hvernig hin Norðurlöndin haga sinni löggjöf 

í dag varðandi skilyrðingar á fjárhagsaðstoð. Komið er inn á virka velferðarstefnu og 

greint frá nokkrum rannsóknum á gagnsemi skilyrðinga á fjárhagsaðstoð.  

2.4.1 Endurskoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga  

Íslensk löggjöf um félagsþjónustu og lagaákvæði um fjárhagsaðstoð hafa ekki tekið eins 

miklum breytingum undanfarin ár og á hinum Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal, 

2009). Í þónokkur ár hafa sveitarfélög í landinu kallað eftir breytingum á 

félagsþjónustulögum er varða ákvæði um fjárhagsaðstoð þannig að lagaheimildir verði 

fyrir beitingu skilyrða er lúta að virkni viðtakenda (Samband Íslenskra sveitarfélaga, 

2014b, e.d.-b.; Þingskjal 314, 2009-2010; Þingskjal 670, 1996-1997). Í tvígang hefur 

Alþingi hafnað tillögum um lagabreytingu þess efnis að sveitarfélög megi skilyrða 

fjárhagsaðstoð. 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 voru endurskoðuð árið 1997. 

Nefndin sem skilaði frumvarpi að lagabreytingunum var meðal annars skipuð fulltrúum 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. Skiluðu þeir sértillögu um að lögunum yrði breytt 

þannig að sveitarfélög hefðu heimild til að setja skilmála varðandi virkni umsækjanda í 

reglur sínar um fjárhagsaðstoð. Til stuðnings tillögunni bentu þeir meðal annars á að 

vissrar óvissu gætti hjá sveitarfélögum hvaða heimildir lögin gæfu þeim til að móta eigin 

reglur og framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Nefndu þeir að ákveðnar skilyrðingar væru við 

lýði hjá sveitarfélögum án þess að athugasemdir hefðu verið gerðar við það. Sem dæmi 

væru mörg sveitarfélög með þau skilyrði í reglum sínum að umsækjandi um 

fjárhagsaðstoð væri skyldugur til að leita sér atvinnu og taka því starfi sem byðist, 
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annars segði hann sig frá fjárhagsaðstoð. Þá lögðu þeir áherslu á að tillögurnar væru 

einkum hugsaðar til að sporna við misnotkun á fjárhagsaðstoð eða því að viðtakandi 

aðstoðar gæti brugðist framfærsluskyldu sinni. Bentu þeir auk þess á að sambærileg 

ákvæði hefðu verið sett í lög hjá öðrum Norðurlöndum, til dæmis Danmörku (Þingskjal 

670, 1996-1997). Þegar Kristín Ástgeirsdóttir (1997) gerði grein fyrir nefndarálitinu kom 

hún inn á að umræða hefði verið um tillöguna hjá nefndinni og þar hefðu tekist á tvö 

sjónarmið, annars vegar réttur fólks til fjárhagsaðstoðar og félagslegrar ráðgjafar og hins 

vegar réttur sveitarfélaga til að skilyrða fjárhagsaðstoð. Meirihluti nefndarinnar hefði 

talið sjónarmiðið um rétt til fjárhagsaðstoðar sterkara en sjónarmið sveitarfélaganna um 

skilyrðingar. Tillagan var ekki rædd frekar og var henni hafnað á Alþingi. Í umræðum um 

breytingar á lögunum var því velt upp hvort rétt væri að taka upp reglur til að samræma 

fjárhagsaðstoð þannig að ákveðin lágmarksaðstoð væri tilgreind. Í því samhengi var rætt 

um hve mikill munur væri á upphæð fjárhagsaðstoðar eftir sveitarfélögum. Þar tókust 

einnig á tvö sjónarmið og varð ofar sjónamiðið um sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga 

(Jóhanna Sigurðardóttir, 1997; Páll Pétursson, 1997).  

Árið 2009 hafnaði Alþingi annarri tillögu um heimild sveitarfélaga til að beita 

skilyrðingum á fjárhagsaðstoð. Meirihluti félags- og tryggingamálanefndar lagði fram 

tillöguna sem í stuttu máli sagt var hafnað með þeim rökum að hún væri ekki nægilega 

skýr og ígrunduð. Áfram tókust á tvö sjónarmið, annars vegar um framfærsluskyldu 

sveitarfélaga og rétt einstaklinga til framfærslu og hins vegar um heimildir til að skilyrða 

fjárhagsaðstoð með áherslu á virkni umsækjanda (Árni Páll Árnason, 2009-2010; Ólafur 

Þór Gunnarsson, 2009-2010; Þingskjal 314, 2009-2010; Þingskjal 443, 2009-2010;).  

Á árinu 2013 skilaði starfshópur velferðarráðherra tillögum um breytingar á lögum 

um félagsþjónustu um skýrari heimildir til að skilyrða við virkni umsækjenda. 

Frumvarpið strandaði í meðförum þingflokka þáverandi ríkisstjórnarflokka og varð því 

ekkert úr lagabreytingum á þeim tíma (Verkefnastjórn um Liðsstyrk, 2014). 

Í febrúar 2014 skipaði félags- og húsnæðismálaráðherra starfshóp til að endurskoða 

lög um málefni fatlaðs fólks og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. Er endurskoðunin í 

samræmi við bráðabirgðaákvæði í lögum um málefni fatlaðs fólks en lögin tóku ýmsum 

breytingum varðandi ábyrgð þjónustu við fatlað fólk, við yfirfærslu frá ríki til 
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sveitarfélaga í ársbyrjun 2011. Starfshópinn skipa 13 manns og er talað um að 

endurskoðunin skuli fara fram fyrir árslok 2014 (Velferðarráðuneytið, 2014).  

Í óútgefinni skýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga (e.d.-a) um félagsþjónustu 

sveitarfélaga 2013 segir að sambandið leggi áherslu á að gerðar verði breytingar á 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga í tengslum við fjárhagsaðstoð. Þannig eigi 

ákvarðanir um fjárhagsaðstoð að stuðla að virkni hjá vinnufærum viðtakendum 

fjárhagsaðstoðar í virkniúrræðum og námskeiðum. Markmiðið sé að halda uppi 

starfsgetu hjá þeim hópi fólks sem flust hefur af atvinnuleysisbótum yfir á 

fjárhagsaðstoð undanfarin misseri og leggur sambandið áherslu á að hlutverk 

fjárhagsaðstoðar sé að vera neyðarúrræði til skamms tíma en ekki bótakerfi sem eigi að 

standa undir framfærslu til lengri tíma.  

Áhugavert verður að fylgjast með því hvort endurskoðun á lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga sem nú stendur til muni fela í sér breytingar á heimildum til að skilyrða 

fjárhagsaðstoð. Ljóst er að sveitarfélög kalla eftir þessum lagabreytingum. Einnig er 

vitað að langflest sveitarfélög á Íslandi eru með ákvæði í reglum sínum er koma inn á 

skilyrðingar fyrir fjárhagsaðstoð í tengslum við virkni umsækjanda. Í leiðbeiningum 

Velferðarráðuneytisins um reglur um fjárhagsaðstoð er veitt ákveðin heimild fyrir 

skilyrðingum eða skerðingu á fjárhagsaðstoð með tilliti til virkni þrátt fyrir að Alþingi hafi 

ekki samþykkt breytingar á lögum í þá átt að veita sveitarfélögum slíkar heimildir. 

Nokkrir hafa bent á þessa þversögn og veikar lagastoðir fyrir beitingu skilyrða er lúta að 

virkni við framkvæmd fjárhagsaðstoðar, einnig mikilvægi þess að vanda vel til verka við 

breytingar á löggjöf er þetta varðar (Guðný Björk Eydal, 2009; Lena Hrönn 

Marteinsdóttir, 2010, Rakel Þorsteinsdóttir, 2010).  

2.4.2 Norðurlöndin og skilyrðingar á fjárhagsaðstoð 

Á hinum Norðurlöndunum hefur löggjöf um fjárhagsaðstoð verið breytt í þá veru að 

sveitarfélög hafa heimildir til að beita skilyrðum þegar kemur að framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar (Guðný Björk Eydal, 2009; Lena Hrönn Marteinsdóttir, 2010; Samband 

Íslenskra sveitarfélaga, 2014b). Í rannsókn sinni gerði Lena Hrönn Marteinsdóttir (2010) 

samanburð á Norðurlöndunum varðandi skilyrðingar á fjárhagsaðstoð er lúta að virkni 

viðtakenda. Tafla 1 byggir á niðurstöðum þess samanburðar og gefur ágæta mynd af því 

hvernig skilyrðingum er háttað á Norðurlöndunum varðandi virkni einstaklinga. 
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Tafla 1. Norðurlönd, skilyrðingar er lúta að virkni viðtakenda og upphæð grunnfjárhæðar. 

Land 

Lagaákvæði um 
skilyrðingar á 
fjárhagsaðstoð 
er lúta að virkni 

Skilyrði og 
skerðing í því 
sambandi 

Upphæð fjárhagsaðstoðar 

Ísland 

Nei, en er til 
staðar í reglum 
sveitarfélaga 

Misjafnt, allt að 
50% skerðing 

Ríkið gefur út 
viðmiðunargrunnfjárhæð sem 
sveitarfélögum er í sjálfsvald sett að 
fara eftir. 

 

Danmörk Já Skert um 1/3 
Ríkið gefur út þá upphæð sem farið 
skal eftir. 

 
 

Já 
20% eða 40% 
skerðing 

Ríkið gefur út grunnfjárhæð árlega. Finnland 

 

Noregur Já Misjafnt 
Ríki gefur út grunnfjárhæð sem 
sveitarfélög mega bæta við. 

 

Svíþjóð Já 
Misjafnt, greiðslur 
jafnvel stöðvaðar 

Ríkið gefur út upphæð árlega sem 
skylt er að fara eftir. 

 
(Lena Hrönn Marteinsdóttir, 2010). 

Eins og fram kemur í töflu 1 er misjafnt hvernig skerðingu er háttað en ljóst er að öll 

sveitarfélögin beita skerðingum eða lækkun á fjárhagsaðstoð þegar umsækjendur fara 

ekki að ákveðnum skilyrðum.  

2.4.3 Virk velferðarstefna 

Hugtakið virk velferðarstefna felur í sér að stjórnvöld beita mismunandi aðgerðum til að 

virkja fólk sem á í félagslegum erfiðleikum (Hvinden, 1999). Ríkjum sem beita virkri 

velferðarstefnu hefur stöðugt farið fjölgandi síðustu ár. Ástæðu þess má tengja 

aukningu þess félagslega vanda sem hefur orðið í kjölfar óstöðugleika á vinnumarkaði, 

aukins ójöfnuðar, fjölbreyttari fjölskyldumynstra og hækkandi aldri þjóða. Stjórnvöld 

hafa brugðist við áhrifum þessarar þróunar með virkri velferðarstefnu. Beita þau fleiri 

aðgerðum með það að markmiði að virkja einstaklinga eins og hægt er til að vera 

þátttakendur á vinnumarkaði og í samfélaginu. Stefnan byggir á viðurkenningu þess að 

bæði einstaklingar og stofnanir bera ábyrgð og hafa ákveðinn rétt í því samfélagi sem 

þau eru hluti af. Mismunandi er milli ríkja hvernig aðgerðir eru útfærðar í anda virkrar 

velferðarstefnu og tengist það aðstæðum og efnahag á hverjum stað. Aðgerðirnar hafa 
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það þó allar sameiginlegt að markmið þeirra er að virkja einstaklinga og gera þeim 

auðveldara fyrir að nýta getu sína til fulls. Þannig er horfið frá þeirri hugsun að tryggja 

þá sem lenda í félagslegum vanda og frekar litið á kosti þess að fjárfesta í möguleikum 

hvers einstaklings svo hann geti notið sín til fulls (OECD, 2005).    

Í skýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga (2014b) um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

kemur fram að mörg vestræn ríki leggi nú áherslu á að vinna eftir virkum aðgerðum 

(aktíf) í stað óvirkra aðgerða (passíf) þegar kemur að framkvæmd fjárhagsaðstoðar. 

Felur það í sér að mikil áhersla er lögð á virkni hjá þeim sem sækja um fjárhagsaðstoð og 

þeim boðin launavinna, nám, endurhæfing eða annað við hæfi hvers og eins. Þróun í 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar á Norðurlöndunum og stórum hluta Evrópu hefur orðið sú 

að í meiri mæli er farið að beita aðgerðum í takti við virka velferðarstefnu og hefur 

aukist að virk vinnumarkaðsúrræði séu sett á laggirnar. Meiri kröfur eru gerðar í dag til 

vinnufærra viðtakenda fjárhagsaðstoðar og lagt upp úr því að styðja þá til þátttöku á 

vinnumarkaði (Guðný Björk Eydal, 2009; Johansson og Hvinden, 2007).  

Eins og Guðný Björk Eydal (2009) kemur inn á þá hefur löggjöf um 

atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir hérlendis tekið breytingum með 

áherslu á virkni í takti við virka velferðarstefnu. Öðru máli gegnir um löggjöf 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga þar sem slíkar lagabreytingar hafa ekki orðið. Þrátt fyrir 

að lagabreytingar hafi ekki orðið á lögum um félagsþjónustu þá má segja að þróunin hjá 

sveitarfélögum hérlendis hafi orðið sú að innleiðing virkniúrræða fyrir umsækjendur 

fjárhagsaðstoðar í takti við virka velferðarstefnu hafi aukist. Í kjölfar aukningar á 

viðtakendum fjárhagsaðstoðar síðastliðin ár hafa sveitarfélögin gripið til aðgerða sem 

eiga að sporna við því að viðtakendur fjárhagsaðstoðar ílengist og festist í þeirri stöðu 

að vera án virkni (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014a). Úrræði með það að 

markmiði að virkja viðtakendur fjárhagsaðstoðar og styðja þá út á vinnumarkaðinn hafa 

verið sett á laggirnar. Úrræðin hafa bæði verið á vegum sveitarfélaganna (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2014b) og í formi samstarfsverkefna sveitarfélaga, ríkis og aðila 

vinnumarkaðarins. Þar má nefna nýjustu verkefnin, Stíg (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2013)  og Liðsstyrk (Verkefnastjórn um Liðsstyrk, 2014), sem bæði hófust 

árið 2013. Í þessum tveimur verkefnum áttu ríki og sveitarfélög samvinnu um að þeir 

atvinnuleitendur sem njóta ekki atvinnuleysisbótaréttar og eru viðtakendur 
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fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögum séu styrktir í leit sinni að launavinnu. Samvinnan var 

fólgin í því að sveitarfélög gátu nýtt virkniúrræði Vinnumálastofnunar. Þannig gátu 

sveitarfélögin vísað viðtakendum fjárhagsaðstoðar sem flokkuðust undir 

atvinnuleitendur og voru án bótaréttar hjá Vinnumálastofnun í starfsráðgjöf og 

vinnumiðlun hjá Vinnumálastofnun. Einnig gátu viðkomandi einstaklingar tekið þátt í 

þeim vinnumarkaðsúrræðum sem Vinnumálastofnun skipuleggur fyrir atvinnuleitendur 

til að auka starfshæfni og efla þá í leit að starfi (Verkefnastjórn um Liðsstyrk, 2014). 

Ekki hefur verið gefin út skýrsla um verkefnið Stíg eða hvernig það gagnaðist. Í 

lokaskýrslu um Liðsstyrk kom fram að tæpur helmingur eða um 45% þátttakenda í 

verkefninu var í launuðu starfi, konur fleiri en karlar (Verkefnastjórn um Liðsstyrk, 2014). 

2.4.4 Gagnsemi skilyrðinga – ólík sjónarmið 

Greint er frá nokkrum rannsóknum í skýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga sem 

gerðar hafa verið varðandi skilyrðingar á fjárhagsaðstoð. Kemur fram að niðurstöður 

sænskrar rannsóknar Person og Vikman (2010) á áhrifum skilyrðinga bendi til þess að 

þegar skilyrðum er beitt við framkvæmd fjárhagsaðstoðar þiggi fleiri einstaklingar boð 

um launavinnu og geti þannig framfleytt sér sjálfir. Einnig benda niðurstöðurnar til þess 

að líkurnar minnki á að einstaklingar ílengist á fjárhagsaðstoð.  

Norsk úttekt Telemarksforskning á gagnsemi skilyrðinga bendir til þess að samhengi 

sé milli gagnsemi skilyrðinga og þess hve samvinnuþýðir viðtakendur fjárhagsaðstoðar 

eru. Félagsráðgjafar sem tóku þátt í þeirri rannsókn voru á þeirri skoðun að viðtakendur 

fjárhagsaðstoðar ættu að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og að skilyrðingum væri 

beitt til að gera einstaklinga ábyrgari og styrkja sjálfsmynd þeirra (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014b).  

Önnur veigamikil norsk rannsókn var gerð árið 2013 á því hvernig sveitarfélög þar í 

landi haga framkvæmd fjárhagsaðstoðar þegar kemur að skilyrðingum (Propa 

sammfunsanalyse, 2013). Greining var gerð á umfangi skilyrðinga eftir sveitarfélögum, 

hvaða skilyrðingum væri beitt, hvernig eftirliti væri háttað, hvort persónubundið væri 

hvort skilyrðingar skiluðu árangri og skoðað hvort skilyrðingar væru að skila þeim 

tilætlaða árangri að virkja og hvetja einstaklinga og koma þeim fyrr af fjárhagsaðstoð en 

ella. Þá var sjónum beint sérstaklega að skilyrðingum um virkni og vinnumarkaðsúrræði 

sem og hvernig þeim er beitt í aldurshópnum 18-29 ára. Rannsóknin var framkvæmd 
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með spurningalistakönnun, bæði til yfirmanna og deildarstjóra allra 

félagsþjónustuskrifstofa þar í landi sem og viðtölum við starfsmenn sem sinna afgreiðslu 

fjárhagsaðstoðar á átta félagsþjónustum. Auk þess voru greind skráð gögn og gerðar 

athuganir á fyrri rannsóknum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru helst þessar: 

 Mjög misjafnt er milli sveitarfélaga hvernig skilyrðingum er beitt og í hve 

miklum mæli.  

 Mun algengara er að ungu fólki sé sett skilyrði við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar 

en öðrum aldurshópum.  

 Skilyrðingum er sjaldan beitt gagnvart einstaklingum með heilsufarsvandamál 

eða fíkniefnavanda.  

 Í svipuðum mæli eru sett skilyrði um að einstaklingur taki þátt í 

vinnumarkaðsúrræði á vegum ríkisins og álíka úrræði á vegum 

sveitarfélagsins. 

 Þekking starfsmanns á viðkomandi einstaklingi ræður miklu um það hvort 

skilyrðingum er beitt eða ekki og aukning er á breytileika skilyrðinga í þá átt 

að þær séu aðlagaðar hverjum og einum.  

 Jákvætt samband er milli beitingar skilyrðinga og fækkunar á þeim sem þurftu 

á félagslegri aðstoð og fjárhagsaðstoð að halda en ekki er vitað hvort um 

beint orsakasamband er að ræða (Propa sammfunsanalyse, 2013). 

Ofangreindar rannsóknir gefa til kynna að skilyrðingum sé beitt við framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar til að virkja einstaklinga til atvinnuþátttöku. Einnig að viðtakendum 

fjárhagsaðstoðar fari fækkandi við beitingu skilyrðinga en ekki er vitað hvort um beint 

orsakasamband sé að ræða.  

Aðrir hafa það sjónarmið að þróun sveitarfélaga í átt til virkrar velferðarstefnu sé 

ekki endilega að skila góðum árangri. Þetta hefur nokkuð verið skoðað í Noregi 

undanfarin ár. Wahl benti á það árið 2009 að stefna norska ríkisins í velferðarmálum þar 

sem áhersla er lögð á atvinnuþátttöku einstaklinga sé ekki í samræmi við mannréttindi 

og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga. Hefur hann sagt að þar í landi hafi slagorðið „vinna 
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fyrir alla“ breyst yfir í „allir ættu að vinna“ og það hafi í för með sér meiri kostnað fyrir 

alla aðila þegar upp er staðið. Við framkvæmd þessarar stefnu séu kröfur gerðar til 

starfsmanna velferðarstofnana um að koma öllum í vinnu. Einstaklingar upplifi mikið 

valdaójafnvægi og að þeirra sjálfsákvörðunarréttur sé ekki virtur. Vill  hann meina að of 

mikil áhersla sé lögð á að einstaklingur hafi vilja til að breyta sér til að henta 

vinnumarkaðnum í stað þess að áhersla sé lögð á að vinnumarkaðurinn henti sem 

flestum einstaklingum í samfélaginu (Glemmestad, 2011). Hernes o.fl. eru nokkuð 

sammála þessu og benda á að það sé vandfundinn vegur að efla atvinnuþátttöku 

einstaklinga þannig að vinnumarkaðurinn henti sem flestum. Ef ekki sé vandað til verka 

geti þróunin orðið sú að þeir sem ekki ná að spjara sig á vinnumarkaðnum komi til með 

að glíma við enn erfiðari heilsufarsvandamál en annars. Hafa þurfi í huga siðferðislegar 

spurningar varðandi það að skilyrða fólk til félagslegrar virkni og atvinnuþátttöku á 

kostnað lífsgæða, heilsu og óska einstaklingsins (Glemmestad, 2011). Þetta er í nokkru 

samræmi við skoðun Frederiksen og Eskelinen (2010) sem segja að stefnan í Danmörku 

sé sú að skipta fólki í tvo hópa: þá sem vilja og þá sem ekki vilja. Áður hafi fólki meira 

verið skipt í hópana: þeir sem geta og þeir sem ekki geta. 

Í bók Norðmannsins Lislerud, Navet som knakk, frá árinu 2010 segir hann dæmin 

sýna að eftir að sveitarfélög í Noregi breyttu verklagi sínu þannig að meiri áhersla væri 

lögð á sameiningu ríkisstofnana og atvinnuþátttöku hvers einstaklings, hafi verklag í 

þjónustunni orðið handahófskenndara og hægvirkara, notendum þjónustunnar til 

óheilla. Segir hann að sveitarfélög þurfi að leggja meiri áherslu á að notendur 

þjónustunnar séu þátttakendur í framvindu eigin mála og samráð við notendur þurfi að 

vera meira en gert er í hinni nýju stefnu þar í landi (Glemmestad, 2011).  

Einnig hefur verið bent á að nýjar áherslur í velferðarþjónustu, í þá átt að sem flestir 

séu í launuðu starfi og að skilyrðingum sé beitt þegar kemur að bótagreiðslum, sé 

afturför til fortíðar. Nýjar áherslur um atvinnuþátttöku allra hafi í för með sér að frekar 

verði litið á bótakerfi sem skömm en nauðsyn, einnig að þegar skerðingum á bótum sé 

beitt séu meiri líkur á að fólk reyni að þrauka á vinnumarkaði sem ekki hafi heilsu til þess  

(Wergeland, 2009).  

Eins og sjá má af framangreindu eru mismunandi sjónarmið ríkjandi varðandi 

skilyrðingar í velferðarþjónustu. Sumir vilja meina að pólitískar kröfur um lágmark 
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kostnaðar við þjónustu sveitarfélaga komi niður á gæðum þjónustunnar og fari í bága 

við það sem getur reynst einstaklingum vænlegast. Með því séu rangar áherslur 

viðhafðar þegar kemur að skilyrðingum á fjárhagslegri aðstoð. Aðrir benda á nauðsyn 

þess að skilyrða bótagreiðslur til að efla sem flesta einstaklinga til samfélagslegrar 

þátttöku. Einnig að það sýni sig að skilyrðingar fækki einstaklingum sem þurfa á 

fjárhagsaðstoð að halda og séu viðhafðar af þeim sökum að þær styrki einstaklinga til 

sjálfshjálpar.  

2.5 Framkvæmd fjárhagsaðstoðar 

Hér að framan hefur verið greint frá því svigrúmi sem sveitarfélög á Íslandi hafa 

samkvæmt lögum um félagsþjónustu þegar kemur að framkvæmd þjónustunnar sem 

þau veita, þar með talið fjárhagsaðstoð. Sveitarfélögum ber hins vegar að fylgja 

ákveðnum reglum samkvæmt lögum við framkvæmd þjónustunnar. Ber þeim að fylgja 

þeim reglum sem tilgreindar eru í stjórnsýslulögum nr. 37/1993 um málsmeðferð. Eins 

hafa þau skyldu til að fara eftir almennum reglum um meðferð mála sem koma fram í 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.. Þessar skyldur eiga því 

jafnframt við um framkvæmd fjárhagsaðstoðar, hvernig mál eru unnin og hvers sé gætt 

við vinnslu allra umsókna sem berast um fjárhagsaðstoð. Í þessum kafla verður í stuttu 

máli komið inn á þessar reglur. Einnig verður fjallað um úttekt sem Reykjavíkurborg 

gerði á fjárhagsaðstoð og framkvæmd hennar árið 2012. Taka skal fram að ekki hafa 

verið gefnar út aðrar úttektir á framkvæmd fjárhagsaðstoðar í einstökum sveitarfélögum 

hérlendis eftir því sem höfundur kemst næst.  

2.5.1 Almennar reglur um meðferð einstakra mála skv. lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga nr. 40/1991  

Í 16. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga eru sjö greinar sem fjalla um meðferð 

einstakra mála. Í 56. grein laganna er tilgreint að félagsmálanefnd beri að kanna 

aðstæður umsækjanda eins fljótt og auðið er eftir að umsókn um aðstoð berst. Næstu 

tvær greinar kveða á um skyldu til að hafa samvinnu og samráð við skjólstæðing við 

öflun upplýsinga og gagna, meðferð máls og ákvörðunartöku. Einnig að niðurstaða máls 

sé kynnt umsækjanda eins fljótt og auðið er og ef hún er umsækjanda í óhag skal gætt 

að því að hann fái tilkynningu þess efnis með tryggilegum hætti. Ef um skerðingu á 

réttindum er að ræða skal tilkynningin ávallt vera skrifleg og henni fylgja rökstuðningur. 
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Í 59. grein er kveðið á um rétt skjólstæðings til að kynna sér upplýsingar úr skráðum 

gögnum varðandi eigin mál svo framarlega að það stangist ekki á við trúnað gagnvart 

öðrum. Næsta grein snýr að skyldu félagsmálanefnda og starfsmanna til að varðveita 

persónuleg gögn með tryggilegum hætti og hindra óviðkomandi aðgang og einnig er 

greint frá munnlegum trúnaði starfsmanna í sömu grein. 61. grein kveður á um skyldur 

sveitarfélags til að kynna aðila máls rétt hans til málskots. Síðasta grein kaflans fjallar um 

samvinnu við opinbera aðila og þar er tilgreind sú skylda að hafa sem nánasta samvinnu 

þegar málefni skjólstæðings eru unnin á fleiri en einum stað (lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.). 

2.5.2 Reglur samkvæmt stjórnsýslulögum nr. 37/1993 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 hafa verið í gildi frá 1. janúar 1994. Lögin taka til stjórnsýslu 

ríkis og sveitarfélaga og gilda um ákvarðanir sem stjórnvöld taka um réttindi eða skyldur 

einstaklinga. Lögin sem skiptast í 10 kafla fjalla um hæfi starfsmanna til meðferðar máls, 

andmælarétt málsaðila, birtingu ákvörðunar, leiðbeiningar stjórnvalds og rökstuðning í 

málum, afturköllun ákvörðunar, stjórnsýslukærur, stjórnsýslunefndir og rafræna 

meðferð stjórnsýslumála. Auk þess er í lögunum tilgreindar almennar reglur er gilda um 

málsmeðferð og ákvarðanatöku á vegum stjórnsýslu. Hér verður þeim reglum gerð 

nánari skil. 

Leiðbeiningarskylda skv. 7. gr. ssl. 

Samkvæmt leiðbeiningarskyldu skal stjórnvald ávallt leiðbeina og aðstoða varðandi mál 

á sínu starfssviði hverjum þeim sem leitar aðstoðar og leiðbeininga. Í greininni er einnig 

fjallað um skyldu til að áframsenda skrifleg erindi sem ekki snerta starfssvið viðkomandi 

stjórnvalds á réttan stað eins fljótt og því er komið við.   

Málshraðaregla skv. 9. gr. ssl. 

Í 9. gr. stjórnsýslulaga er kveðið á um skyldur stjórnvalda til að taka ákvarðanir í málum 

eins fljótt og hægt er. Þá er tekið fram að ef óska þarf umsagnar skuli það gert við fyrsta 

tækifæri og ef óska þarf fleiri en einnar umsagnar beri að gera það samtímis þar sem því 

er komið við. Stjórnvaldi ber að skýra aðila máls frá því ef fyrirsjáanlegt er að afgreiðsla 

muni tefjast og þá verður að gera grein fyrir ástæðu tafanna sem og hvenær ákvörðunar 

er að vænta.  



37 

Rannsóknarregla skv. 10. gr. ssl. 

Samkvæmt rannsóknarreglunni verður stjórnvald að gæta þess að mál sé nægjanlega 

upplýst áður en ákvörðun í því er tekin.  

Jafnræðisreglan skv. 11. gr. ssl. 

Í 11. grein stjórnsýslulaga er jafnræðisreglan tilgreind en samkvæmt henni verður 

stjórnvald að gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Sérstaklega er áréttað að við 

úrlausn mála megi ekki mismuna aðilum með sjónarmiðum er snúa að kynþætti, 

kynferði, þjóðerni, litarhætti, trúarbrögðum, þjóðfélagsstöðu, stjórnmálaskoðunum, 

ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum.  

Meðalhófsreglan skv. 12. gr. ssl.  

Meðalhófsreglan snýr að því að stjórnvald taki ekki íþyngjandi ákvörðun nema ef ekki 

verður náð því markmiði sem að er stefnt með öðrum hætti. Þá skal gæta þess að fara 

ekki strangar í sakirnar en nauðsynlegt er.  

Ofangreindar reglur eru hafðar að leiðarljósi í leiðbeiningum um reglur um 

fjárhagsaðstoð sem ráðuneytið gaf út. Sveitarfélögum ber að hafa reglurnar ávallt í huga 

við framkvæmd þjónustu, gerð reglna og verkferla, samskipti við þjónustuþega, 

skráningar og fleira.  

2.5.3 Úttektir á framkvæmd fjárhagsaðstoðar og verkferlum  

Eins og fram hefur komið hefur ekki mikið verið rannsakað varðandi framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögum hérlendis. Ein skýrsla hefur þó verið gefin út af 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar um veigamikla úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt 

reglum borgarinnar árið 2012. Eins gerði meistaranemi í fjármálum fyrirtækja við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands úttekt á verkferlum og innra eftirliti 

fjárhagsaðstoðar hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar.  

Í skýrslu Reykjavíkurborgar vegna úttektar á fjárhagsaðstoð kemur fram að 

framkvæmd hennar hafi komið til í kjölfar talsverðra breytinga sem orðið hafa á 

eftirspurn eftir fjárhagsaðstoð á síðastliðnum árum. Er þar helst nefnd aukin 

fjárhagsaðstoð sem helst í hendur við aukið atvinnuleysi, breytingu á hóp þeirra sem 

sækir um aðstoð og lengri tíma sem notendur þiggja fjárhagsaðstoð. Markmið 

úttektarinnar var að skoða hvort framkvæmd fjárhagsaðstoðar væri eins hjá 
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þjónustumiðstöðvum borgarinnar og þá var sérstaklega metið hvort verklag 

fjárhagsaðstoðar ýti undir eigin ábyrgð notenda þjónustunnar og hvetji þá til virkni. Eins 

var kannað hvaða áhrif breytt verklag hefði haft í för með sér en leiðbeiningar 

Reykjavíkurborgar með reglum um fjárhagsaðstoð voru samþykktar af borgarráði 25. 

nóvember 2010 og síðast uppfærðar 8. febrúar 2012, áður en úttektin var framkvæmd. Í 

kjölfar stóraukins fjölda styrkþega fjárhagsaðstoðar var samþykkt tillaga í velferðarráði 

og borgarráði í lok árs 2009 til að stuðla að virkni einstaklinga sem njóta 

fjárhagsaðstoðar. Í framhaldi hófu virkniráðgjafar störf hjá öllum 

þjónustumiðstöðvunum og var unnið með það hvert markmið virkniráðgjafa ætti að 

vera sem og í hverju það fælist að vera með virknivinnu með einstaklingum á 

fjárhagsaðstoð (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2012). 

Í niðurstöðum úttektarinnar kemur fram að samkvæmt viðtölum við deildarstjóra og 

virkniráðgjafa þjónustumiðstöðva í Reykjavík er ferli umsókna um fjárhagsaðstoð líkt á 

öllum þjónustumiðstöðvunum en þó eru nokkur atriði sem eru ólík hvað það varðar. Í 

öllum þjónustumiðstöðvum taka þjónustufulltrúar við umsóknum, kalla eftir gögnum og 

jafnvel ganga frá umsóknum ef öll gögn liggja fyrir nema hjá þjónustumiðstöð 

Grafarvogs og Kjalarness þar sem fjármálaráðgjafi tekur umsóknirnar fyrir. Breytilegt er 

milli þjónustumiðstöðva hvernig tekið er á móti umsækjendum yngri en 25 ára. Í sumum 

þjónustumiðstöðvum fara umsækjendur fyrst í viðtal til virkniráðgjafa. Annars staðar 

fara þeir í viðtal til vakthafandi ráðgjafa sem vísar þeim áfram til virkniráðgjafa eða 

félagsráðgjafa og í einni þjónustumiðstöð metur fjármálaráðgjafi hvert mál í símatíma 

og vísar áfram á félagsráðgjafa eða til virkniráðgjafa eftir því sem við á. Í öllum 

þjónustumiðstöðvum er farið yfir svipaða hluti í fyrstu viðtölum við umsækjanda, meðal 

annars félagssögu, húsnæðisstöðu, atvinnusögu, félagsleg tengsl og virkni. Eins er 

kannaður með viðkomandi umsækjanda réttur hans í öðrum kerfum og hann spurður 

um ástæður þess að hann sækir um fjárhagsaðstoð. Rætt hefur verið um að setja 

staðlaða verkferla varðandi fyrstu viðtöl og dagála, einkum til að auðvelda 

upplýsingaöflun þaðan. Ein þjónustumiðstöð er með ákveðið ferli til að fara eftir þegar 

fyrstu viðtöl eru tekin. Á öllum þjónustumiðstöðvunum eru vikulegir fagfundir þar sem 

teknar eru fyrir undanþágur og ákvarðanir um lækkun, settar upp áætlanir í málum, 

umsóknir um heimildargreiðslur teknar fyrir og farið yfir vafamál og flókin 

fjárhagsaðstoðarmál (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2012). 
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Í úttektinni var sérstaklega athugað hvaða ástæður lægju að baki lækkunar á 

grunnfjárhæð til þeirra styrkþega sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu frá 

Reykjavíkurborg á tímabilinu janúar til mars 2012. Á því tímabili voru 2412 viðtakendur 

með fjárhagsaðstoð til framfærslu og af þeim 247 manns með lækkaða grunnfjárhæð. 

Þar af voru 180 karlar og 67 konur. Ástæður lækkunar á fjárhagsaðstoð voru 

mismunandi samkvæmt úttektinni. Flestir þeirra sem voru með lækkaða grunnfjárhæð, 

76 einstaklingar eða 31% viðtakenda með lækkun, voru það vegna þess að gögn vantaði 

eða viðkomandi hafði ekki farið í viðtal til félagsráðgjafa. Þar á eftir komu þeir sem voru 

með lækkun vegna þess að þeir voru á bið hjá Vinnumálastofnun, samtals 68 manns eða 

28% þeirra sem voru með lækkun. Þá voru 13% með lækkun þar sem þeir höfðu hafnað 

starfi eða úrræðum, ekki sinnt atvinnuleit eða mætt í viðtöl til félagsráðgjafa (lækkun á 

grundvelli 3. gr. reglna um fjárhagsaðstoð, sbr. leiðbeiningar um reglur um 

fjárhagsaðstoð). Lækkun sökum þess að umsókn einstaklings var í vinnslu hjá 

Vinnumálastofnun eða Tryggingastofnun var hjá 23 einstaklingum eða 9% viðtakenda 

með lækkun. Athygli vekur að samkvæmt úttektinni var skráning ófullnægjandi í 17% 

tilfella eða 41 máli. Samkvæmt því var ekki hægt að sjá ástæðu lækkunarinnar í 

formlegum skráningum eða málaskrá (Elín Sigríður Gunnsteinsdóttir, 2012). Af þeim 

niðurstöðum sem fram komu í úttektinni má draga þá ályktun að framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg sé um margt lík milli þjónustumiðstöðva en hver 

og ein þjónustumiðstöð hefur þó tileinkað sér ákveðnar vinnuaðferðir og verklag við 

framkvæmd þjónustunnar sem þær veita.  

Svipaðar niðurstöður komu fram í óbirtri MS ritgerð Bryndísar Ölmu Gunnarsdóttur 

(2012) um fjármál fyrirtækja. Gerði hún úttekt á verkferlum og innra eftirliti 

fjárhagsaðstoðar hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Í rannsókninni tók Bryndís Alma 

viðtöl við einn starfsmann á hverri þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar. Svör 

viðmælanda voru á þann veg að ferli við fjárhagsaðstoð væri gott en allir höfðu 

hugmyndir um atriði sem mætti breyta, til dæmis bæta málaskrá, einfalda umsóknarferli 

og efla samvinnu við aðrar opinberar stofnanir. Viðmælendur voru sammála um að ferli 

umsókna um fjárhagsaðstoð ætti að vera skýrt og það þyrfti stöðugt að vera í 

endurskoðun og taka breytingum. Mikilvægt væri að stuðla að samræmi í 

vinnubrögðum og verkferlum og sameiginlegir fundir með deildarstjórum sem haldnir 

eru reglulega séu stór þáttur í því að stuðla að auknu samræmi milli þjónustumiðstöðva.  
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Út frá þessum tveimur úttektum má leiða líkur að því að leiðbeiningar 

Reykjavíkurborgar með reglum um fjárhagsaðstoð sem samþykktar voru árið 2010 hafi 

aukið samræmingu á verklagi og þar með gert það að verkum að meira jafnræði ríkir 

meðal umsækjenda fjárhagsaðstoðar hjá Reykjavíkurborg. Með leiðbeiningunum hafa 

deildarstjórar og stjórnendur á þjónustumiðstöðvunum sama verkfæri til að nota til að 

sjá til þess að starfsmenn sem sinna afgreiðslu fjárhagsaðstoðar fari eftir settum reglum 

við störf sín. Slíkar leiðbeiningar geta einnig verið mikill kostur fyrir starfsmenn sem 

sinna fjárhagsaðstoð. Það getur gert þeim einfaldara fyrir að afgreiða svipuð mál með 

sama hætti og færa rök fyrir ákvörðunum sem þeir taka. Þannig gæta þeir betur að þeim 

reglum sem þeim ber að fylgja við meðferð mála, bæði samkvæmt lögum og reglum 

sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð. Bryndís Alma Gunnarsdóttir (2012) kemur einnig inn 

á það í ritgerð sinni að mikilvægt sé að hafa eftirlit með framkvæmd fjárhagsaðstoðar. 

Reglur um fjárhagsaðstoð og leiðbeiningar með reglum komi þar að gagni en hægt væri 

að bæta eftirlit, til dæmis með innleiðingu gæðahandbókar. Í slíkri handbók væri haldið 

utan um allar reglur, verklag, verkferla og eyðublöð sem og aðrar upplýsingar sem 

tengjast fjárhagsaðstoð, þar á meðal hvað felst í innra eftirliti með fjárhagsaðstoð.  

2.6 Eftirlit með framkvæmd fjárhagsaðstoðar 

Vert er að skoða hvernig eftirliti er háttað hérlendis þegar kemur að framkvæmd 

þjónustu samkvæmt lögum um félagsþjónustu nr. 40/1991. Hér verður rakið hvernig því 

er háttað hérlendis með tilliti til fjárhagsaðstoðar sérstaklega, hvaða stofnanir og 

nefndir koma að slíku eftirliti og á hvaða hátt. Þá verður skoðað hvernig eftirlitsaðilar 

hafa úrskurðað í málum er fjalla um fjárhagsaðstoð og sérstaklega skerðingu 

fjárhagsaðstoðar.  

2.6.1 Samband íslenskra sveitarfélaga 

Samband íslenskra sveitarfélaga er sameiginlegur málsvari sveitarfélaga í landinu eins og 

kemur fram í 98. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þar kemur einnig fram að sambandið 

telst ekki vera stjórnvald. Samband Íslenskra sveitarfélaga var stofnað árið 1945. 

Frumkvöðull þess, Jónas Guðmundsson, var sannfærður um, eftir að hafa kynnst af eigin 

raun sveitarstjórnarmálum á Norðurlöndum að það myndi nýtast sveitarstjórnar–

mönnum að stofna félag þar sem þeir gætu borið sig saman, átt samstarf  og aukið 

þekkingu sín á milli (Samband íslenskra sveitarfélaga, 1995). Frá stofnun hefur Samband 
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íslenskra sveitarfélaga þróast mikið og stækkað og í dag eru starfsmenn þess um 25 

talsins, sem margir hverjir eru sérfræðingar og/eða með mikla reynslu á sviði 

sveitarstjórnarmála. Sambandið vinnur að eflingu samstarfs á milli sveitarfélaga í 

landinu og mótar stefnu sveitarfélaganna til einstakra málaflokka. Eins gætir sambandið 

að hagsmunum sveitarfélaga gagnvart ríkisvaldinu og fleiri aðilum og felst stór hluti 

starfseminnar í því að eiga samskipti við ríkisstjórn og Alþingi (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.-c, e.d.-d). Samkvæmt 2. gr. í samþykkt Sambands íslenskra 

sveitarfélaga er hlutverk þess fimmþætt:  

Að vera sameiginlegur málsvari sveitarfélaganna í landinu og vinna að 

sameiginlegum hagsmunamálum þeirra og samstarfi. 

Að þjóna sveitarfélögum á sviði vinnumarkaðsmála, annast kjarasamningsgerð og 

hafa fyrirsvar í kjaramálum fyrir þau sveitarfélög sem veita umboð sitt til þess, hafa 

frumkvæði að rannsóknum og sinna upplýsingagjöf til sveitarfélaga um kjaramál. 

Að vera fulltrúi íslenskra sveitarfélaga gagnvart ríkisvaldinu og öðrum innlendum 

aðilum, eftir því sem við á. 

Að vera fulltrúi íslenskra sveitarfélaga gagnvart erlendum samtökum um 

sveitarstjórnarmál, alþjóðastofnunum og öðrum þeim aðilum erlendis, er láta sig 

sveitarstjórnarmálefni skipta. 

Að vinna að almennri fræðslu um sveitarstjórnarmál með ráðstefnu-, námskeiða- 

og fundahaldi og útgáfu- og upplýsingastarfsemi fyrir sveitarstjórnarmenn og 

starfsmenn sveitarfélaga (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2010).  

Samband Íslenskra sveitarfélaga hefur ekki sérstakt eftirlit með framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögum samkvæmt þeim hlutverkum sem það hefur sett 

sér. Hins vegar má segja að það felist ákveðið eftirlit með þjónustu sveitarfélaga í þeirri 

samvinnu sem sveitarfélögin eiga í gegnum sambandið og þeirri vinnu sem unnin er í 

málaflokknum, til dæmis á vegum sérstakrar félagsþjónustunefndar sambandsins. Á 

sama tíma stuðlar sú vinna sem unnin er á vegum sambandsins til þróunar í 

málaflokknum og stefnumótunar í félagsþjónustu, þar með talið því er viðkemur 

fjárhagsaðstoð. Nokkuð reglulega gefur sambandið út opinbert efni og upplýsingar og 

þarf til þess að kalla eftir upplýsingum frá sveitarfélögum. Meðal annars hefur 

sambandið gefið út skýrslu um félagsþjónustu sveitarfélaga síðan árið 2011 (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d.-a). Skýrslurnar um félagsþjónustu gefa mikilvægar tölulegar 

upplýsingar um félagsþjónustu og gefa möguleika á árlegum samanburði á ýmsum 
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lykiltölum í rekstri þjónustunnar. Í skýrslunum er fjallað um þá málaflokka sem miðlæg 

gagnaöflun nær yfir, meðal annars húsnæðismál, barnavernd, félagslega heimaþjónustu 

og fjárhagsaðstoð (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Slíkar skýrslur og annað 

útgefið efni sambandsins, sérstaklega Árbók sveitarfélaga, er í samræmi við ákvæði 104. 

gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 en þar segir að Samband íslenskra sveitarfélaga, í 

samvinnu við Velferðarráðuneytið og Hagstofu Íslands, skuli sjá um að upplýsingar um 

fjármál sveitarfélaga séu birtar opinberlega og aðgengilegar almenningi.  

2.6.2 Velferðarráðuneytið 

Velferðarráðuneytið hefur eftirlitshlutverk með því að sveitarfélögin veiti lögbundna 

þjónustu og á það einnig við um framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Í ráðuneytinu hefur 

skrifstofa félagsþjónustu það hlutverk að annast verkefni varðandi gæði og eftirlit með 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Auk þess annast skrifstofan verkefni er varða húsnæðislán, 

barnavernd, málefni aldraðra, málefni innflytjenda, málefni fatlað fólks, jafnréttismál og 

öryggi (Velferðarráðuneyti, e.d.-b).  

Samkvæmt upplýsingum frá Ingibjörgu Broddadóttur, félagsráðgjafa, Sigríði 

Jónsdóttur, félagsfræðingi, og Rún Knútsdóttur, lögfræðingi, sem allar starfa á skrifstofu 

félagsþjónustu í Velferðarráðuneytinu, er ekki til staðar sérstök eftirlitsstofnun með 

sveitarfélögum sem fylgist með framkvæmd félagsþjónustu og þar með framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar. Ekkert reglulegt eftirlit eða athuganir eru á því hvernig sveitarfélög 

afgreiða þær umsóknir sem til þeirra berast, hvaða stefnumótun sveitarfélögin hafa 

varðandi þjónustuna sem þau veita né eftirlit haft með gæðum þjónustunnar (munnleg 

heimild, 16. maí 2014).  

Töluvert hefur verið rætt um að setja á stofn eftirlitsstofnun sem sinnir þá eftirliti 

með framkvæmd félagsþjónustu sveitarfélaga og mögulega fleiri opinberra stofnana. 

Kom þetta meðal annars fram í erindi Ellýjar A. Þorsteinsdóttur, skrifstofustjóra á 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar (munnleg heimild) á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga 

þann 4. október 2013. Í erindi sínu sagði hún meðal annars að í dag væri umræðan á 

þann veg að kallað væri eftir eftirliti með gæðum velferðarþjónustu og framkvæmd 

hennar. Einnig hafi verið rætt um að gæta þurfi betur að því að eingöngu þeir sem 

uppfylla ákveðin viðmið eigi rétt á bótagreiðslum, þar á meðal fjárhagsaðstoð til 

framfærslu. Með eftirlitsstofnun megi beita aðgerðum til að sporna við bótasvikum og 
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fylgja því eftir að framkvæmd aðstoðar sé í samræmi við það sem lagt er upp með í 

stefnumótun þjónustunnar. Einnig kom Ellý inn á það að vert væri að kanna hagræðingu 

þess að sameina stofnanir sem veita bætur til framfærslu, eða Tryggingastofnun ríkisins, 

Vinnumálastofnun og sveitarfélög í landinu.  

Í lok september 2014 skipaði félags- og húsnæðismálaráðherra sex manna nefnd um 

stjórnsýslu á sviði félagsþjónustu og barnaverndar. Fram kemur á vefsíðu 

Velferðarráðuneytisins að nefndin hafi verið skipuð samhliða þeirri ákvörðun ráðherra 

að endurskoðun skuli fara fram á stjórnsýslu ríkisins innan félagsþjónustu og 

barnaverndar. Markmið endurskoðunarinnar er að draga fram með skýrum hætti skilin 

milli stjórnsýslu og þjónustu og styrkja undirstöður heildstæðrar velferðarþjónustu ríkis 

og sveitarfélaga. Sérstaklega er nefnt að mikilvægur þáttur í endurskoðuninni sé stofnun 

nýrrar stjórnsýslustofnunar. Áætlað er að sú stofnun muni vera sjálfstæð eining sem hafi 

eftirlitshlutverk með gæðum og öryggi þjónustu í málaflokknum. Einnig mun stofnunin 

hafa með höndum upplýsingaöflun um þjónustuna og skilgreiningu gæðaviðmiða á 

grundvelli upplýsinga og gagnreyndrar þekkingar. Enn fremur er nefnt að stofnunin 

muni afla og viðhalda þekkingu í málaflokknum hverju sinni. Nefndin sem skipuð hefur 

verið hefur það hlutverk að vinna að útfærslu slíkrar stofnunar. Felst það meðal annars í 

því að nefndin fari yfir fyrirliggjandi gögn, bendi á lagabreytingar sem nauðsynlegar eru 

og komi með tillögur að hinni nýju stofnun. Sérstaklega er tekið fram að mikilvægt sé að 

endurskoðunin haldist í hendur við þá vinnu sem nú fer fram í ráðuneytinu og snýr að 

endurskoðun laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðs fólks 

(Velferðarráðuneytið, e.d.-a).  

2.6.3 Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála 

Úrskurðarnefndir á vegum Velferðarráðuneytisins eru níu talsins og sinna þær 

mismunandi málaflokkum sem fer eftir lögum og tegundum mála sem úrskurða á um. 

Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála hefur það hlutverk að skera úr um 

ágreiningsmál, annars vegar þau sem koma upp vegna ákvarðana félagsmálanefnda á 

grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og laga um málefni fatlaðs fólks, hins 

vegar vegna ákvarðana húsnæðisnefnda og Íbúðalánasjóðs á grundvelli laga um 

húsnæðismál og laga um húsaleigubætur. Telji málsaðili að niðurstaða 

félagsmálanefndar í sveitarfélagi viðkomandi sé á þann veg að hún brjóti á réttindum 
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hans eða einstaklingur er ósáttur við niðurstöðuna, getur hann skotið ákvörðun 

félagsmálanefndar áfram til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 

(Velferðarráðuneytið, e.d.-c).   

Ef málsaðili hyggst kæra ákvörðun félagsmálanefndar þarf hann að hafa gert það 

innan fjögurra vikna frá því að hann fékk upplýsingar um ákvörðunina. Þau atriði sem 

úrskurðarnefndin fjallar um eru fjögur talsins: málsmeðferð, réttur  til aðstoðar, hvort 

ákvörðun um þjónustu og upphæð fjárhagsaðstoðar samræmist reglum viðkomandi 

sveitarstjórnar og greiðslur fjárhagsaðstoðar aftur í tímann. Úrskurðarnefndin hefur þrjá 

mánuði til að úrskurða í máli eftir að kæra berst. Í nefndinni sitja þrír menn og eru þeir 

skipaðir til fjögurra ára í senn. Hæstiréttur skipar  oddamann nefndarinnar og varamenn 

sem skulu hafa embættispróf í lögfræði. Velferðarráðherra og Samband Íslenskra 

sveitarfélaga skipa síðan einn mann hvor sem og einn varamann (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 m.s.b.).  

Eins og fram kemur í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga eru úrskurðir 

nefndarinnar fullnaðarúrskurðir á sviði stjórnsýslu. Ekki er því hægt að skjóta úrskurði til 

æðra stjórnvalds. Málsaðili hefur þó ávallt rétt á að fara með mál sitt til almennra 

dómstóla sé hann ekki sáttur við úrskurð nefndarinnar. Gagnrýni hefur gætt að nefndin 

geti ekki úrskurðað með þeim hætti að hún breyti ákvörðun félagsmálanefndar 

viðkomandi sveitarfélags. Nefndin úrskurðar þannig að hún metur hvort ákvörðun 

félagsmálaráðs sé lögmæt og annaðhvort staðfestir ákvörðunina eða fellur hana úr gildi 

og vísar málinu til löglegrar meðferðar. Þarf þá félagsmálanefnd viðkomandi 

sveitarfélags að taka málið aftur til afgreiðslu og taka ákvörðun í málinu að nýju. 

Úrskurður nefndarinnar skyldar ekki sveitarfélagið til að breyta ákvörðun sinni heldur 

ákveður félagsmálanefnd hvaða ákvörðun hún tekur. Rætt hefur verið um hvort 

úrskurðarnefndin geti með slíkum takmörkunum á endurskoðunarheimildum gætt nógu 

vel að réttaröryggi borgara landsins (Margrét Vala Kristjánsdóttir, 2008). 

Úrskurðarnefndin hefur kveðið upp marga úrskurði varðandi fjárhagsaðstoð. Í MA 

rannsókn Unnar V. Ingólfsdóttur (2008) í félagsráðgjöf voru úrskurðir þánefndrar 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu greindir yfir tímabilið 1991-2005. Leiddi sú rannsókn í 

ljós að 86% af úrskurðum nefndarinnar á umræddu tímabili voru vegna 

fjárhagsaðstoðarmála. Á sérstökum úrskurðavef, www.urskurdir.is, má sjá alla úrskurði 
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sem kveðnir hafa verið upp af úrskurðarnefndum stjórnsýslunnar hér á landi og hafa 

þeir fordæmisgildi. Ef skoðaðir eru úrskurðir úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 

húsnæðismála, varðandi skerðingu á fjárhagsaðstoð, inni á úrskurðavefnum og þeir 

dregnir saman sést að nefndin hefur úrskurðað í samræmi við heimildir nefndarinnar, út 

frá reglum viðkomandi sveitarfélags um fjárhagsaðstoð, lögum um félagsþjónustu og 

stjórnsýslulögum. Ákvörðun félagsmálanefndar sveitarfélags um skerðingu hefur ávallt 

verið staðfest af úrskurðarnefndinni þegar hún hefur ekkert fundið að framkvæmd 

viðkomandi félagsmálanefndar samkvæmt lögum, eins ef reglur viðkomandi 

sveitarfélags innihalda ákvæði í reglum sínum sem kveða á um að skerðingunni sé beitt í 

viðkomandi tilviki.  

2.6.4 Umboðsmaður Alþingis 

Lög um umboðsmann Alþingis tóku gildi árið 1997. Umboðsmaður Alþingis (hér eftir UA) 

hefur það hlutverk skv. 1. mgr. 2. gr. laganna að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga og tryggja rétt borgara landsins gagnvart stjórnvöldum. Einnig er hlutverk 

hans að góðir stjórnsýsluhættir og lög séu við lýði í allri stjórnsýslu og hefur hann eftirlit 

með því að jafnræði sé virt í stjórnsýslustörfum. UA er óháður aðili í öllum störfum 

sínum eins og fram kemur í 2. mgr. sömu greinar laganna. Starfssvið UA nær til 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og einnig til starfsemi einkaaðila þegar þeim hefur verið 

gefið vald samkvæmt lögum til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldur manna (Lög um 

umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 m.s.b.).  

Í 4.gr. laga um UA segir að hver sá sem telur sig beittan órétti af hálfu ríkis eða 

sveitarfélaga geti lagt fram kvörtun til umboðsmanns. Ef málsaðili er ósáttur við 

niðurstöðu úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála getur hann því lagt fram 

kvörtun til UA. Ekki er unnt að leggja fram kvörtun til UA ef einstaklingur er ósáttur við 

niðurstöðu félagsmálanefndar lögheimilissveitarfélags en í 6. gr. laga um UA kemur fram 

að ef unnt er að skjóta ákvörðun til æðra stjórnvalds er ekki hægt að leggja fram kvörtun 

fyrr en æðra stjórnvald hefur fellt úrskurð í málinu. UA getur að eigin frumkvæði 

ákveðið að taka mál til meðferðar eða gert athugun á starfsemi og málsmeðferð 

stjórnvalds. Frestur til að leggja fram kvörtun til UA er eitt ár frá því að ákvörðun var 

tekin í málinu hjá æðra stjórnvaldi (Lög um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 m.s.b.). 
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UA tekur sjálfur ákvörðun um hvort tilefni sé til athugunar á máli. Við rannsókn máls 

hefur hann heimild til að óska eftir öllum þeim gögnum og upplýsingum sem hann 

þarfnast og getur hann óskað eftir fundi með starfsmönnum stjórnsýslu til að veita 

munnlegar upplýsingar. Einnig getur hann óskað aðstoðar sérfræðinga og aflað 

sérfræðilegra gagna ef nauðsynlegt er. Sérstaklega er tilgreint  í lögum um UA með 

hvaða hætti álit getur verið í máli sem hann tekur til athugunar: 

a. Hann getur látið mál niður falla að fenginni leiðréttingu eða skýringu stjórnvalds. 

b. Hann getur látið í ljós álit sitt á því hvort athöfn stjórnvalds brjóti í bága við lög 

eða hvort annars hafi verið brotið gegn vönduðum stjórnsýsluháttum eða 

siðareglum settum á grundvelli laga um Stjórnarráð Íslands og laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins. Sæti athafnir stjórnvalds aðfinnslum eða gagnrýni 

umboðsmanns getur hann jafnframt beint tilmælum til stjórnvalds um úrbætur. 

c. Varði kvörtun réttarágreining sem á undir dómstóla og eðlilegt er að þeir leysi úr 

getur umboðsmaður lokið máli með ábendingu um það. 

d. Umboðsmaður getur lagt til við ráðherra að veitt verði gjafsókn í máli sem heyrir 

undir starfssvið umboðsmanns og hann telur rétt að lagt verði fyrir dómstóla til 

úrlausnar. 

e. Telji umboðsmaður að um sé að ræða brot í starfi er varði viðurlögum samkvæmt 

lögum getur hann gert viðeigandi yfirvöldum viðvart (Lög um umboðsmann Alþingis 

nr. 85/1997 m.s.b.).  

Umboðsmaður Alþingis hefur hingað til ekki gefið álit varðandi skilyrðingar á 

fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum. Hann hefur þó gefið nokkur álit um framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar og úrskurði úrskurðarnefndar ráðuneytisins. Hefur hann gefið álit þess 

efnis að reglur sveitarfélaga fari ekki alltaf að lögum um félagsþjónstu sveitarfélaga og 

sett út á framkvæmd þjónustunnar. Eins hefur hann sett út á úrskurði þánefndrar 

úrskurðanefndar félagsþjónustu (Umboðsmaður Alþingis, e.d.).   

2.7 Tölfræðilegar upplýsingar um fjárhagsaðstoð  

Mikilvægt er að skoða útgjöld sveitarfélaga til fjárhagsaðstoðar og viðtakendahóp 

hennar til að gera sér betur grein fyrir málaflokknum og hvað felst í þessari þjónustu 

sem sveitarfélögin veita. Í þessum kafla verður greint frá tölfræðilegum upplýsingum um 

fjárhagsaðstoð og viðtakendur hennar síðastliðin ár út frá helstu upplýsingum sem fram 

koma á vefsíðu Hagstofu Íslands. 
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2.7.1 Fjöldi heimila og viðtakendur 

Íslenskum heimilum sem þiggja fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi fjölgaði á árunum 2007 

til 2013 um tæplega 87% eða úr 4.280 heimilum í 8.042 heimili. Fjölgun heimila sem 

þiggja fjárhagsaðstoð fer á sama tíma úr 3,6% allra heimila í landinu árið 2007 í 6,5% 

heimila í landinu árið 2013 (Hagstofa Íslands, 2011, 2014a, 2014b).  Þegar skoðað er hve 

stór hluti þjóðarinnar býr á heimilum viðtakenda fjárhagsaðstoðar má sjá að fjöldinn 

hefur farið vaxandi ár hvert frá árinu 2007. Ef borin eru saman árin 2007 og 2013 sést að 

árið 2007 voru 7.997 einstaklingar sem bjuggu á heimilum viðtakenda fjárhagsaðstoðar 

og þar af 3.284 börn 17 ára og yngri, eða 2,6% þjóðarinnar og 4,1% barna í landinu 17 

ára og yngri. Á árinu 2013 voru samtals 13.130 einstaklingar sem bjuggu á heimilum 

viðtakenda fjárhagsaðstoðar og 4.421 börn 17 ára og yngri, eða 4% þjóðarinnar og 5,5% 

barna í landinu 17 ára og yngri (Hagstofa Íslands, 2014c). Á þessu má sjá að fjöldi 

einstaklinga sem býr á heimilum viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi hefur aukist um 

5133 einstaklinga og samtals 1,4% af allri íslensku þjóðinni á síðastliðnum sex árum. 

Mynd 1 sýnir betur aukningu viðtakenda fjárhagsaðstoðar síðastliðin sex ár. Súlurnar 

sem sýna nýja viðtakendur sýna hlutfall viðtakenda sem voru ekki með fjárhagsaðstoð 

árið á undan. Athygli vekur að hlutfall nýrra viðtakenda lækkar árið 2013 þrátt fyrir að 

heimilinum fjölgi frá árinu áður. Gefur það mögulega til kynna að viðtakendur séu nú 

lengur á fjárhagsaðstoð en síðastliðin ár. 

 

(Hagstofa Íslands, 2014d). 

Mynd 1. Fjöldi viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi árin 2007-2013. 
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Aldursdreifingu viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi fyrir síðastliðin sex ár má sjá á 

mynd 2. Stærsti hópur viðtakenda öll árin er á aldrinum 25-39 ára. Þar á eftir kemur 

hópurinn 18-25 ára. Árið 2013 eru samtals 5681 viðtakendur í aldurshópnum 18-25 ára 

af 8042 viðtakendum í heild. Yngra fólk þarf því í meiri mæli á fjárhagsaðstoð að halda 

(Hagstofa Íslands, 2014e).   

 

(Hagstofa Íslands, 2014e).  

Mynd 2. Aldursdreifing viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi árin 2007-2013.  

 

Á mynd 2 sést að hlutfall aldurshópa hefur haldist nokkuð svipað þessi sex ár en ef 

skoðuð er prósentuaukning síðastliðinna ára í hverjum aldursflokki sést betur í hvaða 

aldurshópum mesta aukningin hefur verið. Mynd 3 sýnir þetta vel en þar má sjá að árin 

2008 til 2010 var mesta aukningin í aldurshópnum 18-24 ára. Eftir það fer hlutfall 

aukningar í þeim aldurshópi lækkandi en á sama tíma verður aukin prósentuhækkun í 

öðrum aldurshópum. Vekur þetta athygli höfundar sem veltir því upp hvort þetta geti 

tengst þeirri aukningu sem orðið hefur síðastliðin misseri á virkni- og 

vinnumarkaðsúrræðum, bæði á vegum sveitarfélaga og í samvinnu þeirra við ríki og 

aðila vinnumarkaðarins.  

0

1

2

3

4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fj
ö

ld
i í

 þ
ú

su
n

d
u

m
 

Ár 

Aldursflokkar 

65 ára og eldri

55 - 64 ára

40 - 54 ára

25 - 39 ára

18 - 24 ára



49 

 

(Hagstofa Íslands, 2014e).  

Mynd 3. Aukning viðtakenda fjárhagsaðstoðar á Íslandi eftir aldursflokkum í prósentum á 
árunum 2007-2013.  

 

Mynd 4 sýnir viðtakendur fjárhagsaðstoðar eftir fjölskyldugerð. Stærsti hópurinn er 

einstæðir barnlausir karlar og sem dæmi árið 2013 er sá hópur 45,5% heimila sem þiggja 

fjárhagsaðstoð. Þar á eftir koma einstæðar konur með börn eða 26% heimila. 

Fámennasti hópurinn er hjón/sambúðarfólk án barna en hjón/sambúðarfólk með börn 

er líka lítill hluti viðtakenda.  

 

(Hagstofa Íslands, 2014e). 

Mynd 4. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar á Íslandi eftir fjölskyldugerð árin 2007-2013.  
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2.7.2 Kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar 

Útgjöld sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar hafa aukist umtalsvert á síðastliðnum 

árum. Eins og sjá má í töflu 2 voru heildarútgjöld vegna fjárhagsaðstoðar árið 2013 

rúmir fjórir og hálfur milljarður. Útgjöldin jukust milli áranna 2007 og 2013 um tæp 30% 

eða rúma þrjá milljarða króna (Hagstofa Íslands, 2014d).  

Tafla 2. Heildarútgjöld sveitarfélaga vegna fjárhagsaðstoðar á árunum 2007-2013. 

Ár 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Útgjöld í 

þúsundum kr. 1.347.272  1.685.399  2.287.851  2.987.149  3.678.917  4.064.424  4.552.508  

(Hagstofa Íslands, 2014d).  

Meðaltal allra sveitarfélaga í landinu þegar kemur að fjölda mánaða sem fjárhagsaðstoð 

er greidd til viðtakanda hefur lítillega aukist síðastliðin ár. Þó var meðaltalslækkun árið 

2013 en mánaðafjöldi sem fjárhagsaðstoð var greidd það ár var 4,7 mánuðir að 

meðaltali en 4,8 mánuðir árið 2012. Ef skoðað er hver meðalupphæð fjárhagsaðstoðar í 

öllum sveitarfélögum landsins var á mánuði árið 2013 má sjá að hún var 121.251 krónur. 

Upphæðin hefur farið hækkandi ár frá ári síðastliðin tíu ár eins og sjá má á mynd 5. 

Grunnfjárhæð í reglum um fjárhagsaðstoð hefur því farið hækkandi (Hagstofa Íslands, 

2014d).  

 

(Hagstofa Íslands, 2014d). 

Mynd 5. Meðalfjárhæð fjárhagsaðstoðar á mánuði í öllum sveitarfélögum á Íslandi í krónum á 
árunum 2003-2013.  
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Vert er að taka fram að höfundur telur upplýsingarnar í þessum kafla ekki gefa 

nákvæma mynd af fjárhagsaðstoð til framfærslu þó svo að tölurnar séu lýsandi fyrir 

málaflokkinn. Á fundi með rekstrarstjóra velferðarsviðs Kópavogsbæjar kom fram að 

nokkuð misjafnt er hvernig sveitarfélög taka saman upplýsingar vegna fjárhagsaðstoðar 

og skrá til dæmis heildarútgjöld vegna hennar. Flest sveitarfélög skrá heimildargreiðslur 

með í útreikninga sína og sum hver taka með í útreikningana fjárhagsaðstoð sem veitt er 

á vegum barnaverndar. Eins er misjafnt hvort sveitarfélög setja fram tölulegar 

upplýsingar miðað við vísitölu neysluverðs hverju sinni (Atli Sturluson, munnleg heimild, 

24. október 2014). Áhugavert væri að afla upplýsinga um útgjöld og upphæðir hjá öllum 

sveitarfélögum landsins þar sem annars vegar er skilgreind sérstaklega fjárhagsaðstoð til 

framfærslu og hins vegar heimildargreiðslur og fjárhagsaðstoð innan barnaverndar. 
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3 Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Í kaflanum er aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknarinnar reifuð. Í fyrri hluta kaflans 

er fjallað um rannsóknaraðferð sem varð fyrir valinu og hvað réði vali hennar. Þá er 

komið inn á styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar. Næst er greint frá 

rannsóknarspurningum, þýði og úrtaki. Í seinni hluta kaflans er skýrt frá framkvæmd 

rannsóknarinnar, gagnaöflun og gagnaúrvinnlu. Í lok kaflans er komið inn á siðferðileg 

álitamál.   

3.1 Aðferð 

Þegar félagslegur veruleiki er rannsakaður er hægt að beita bæði eigindlegum og 

megindlegum rannsóknaraðferðum. Aðferðirnar eru ólíkar hvað varðar markmið og 

framkvæmd. Í þessari rannsókn er notast við megindlega rannsóknaraðferð. 

Megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative) eru notaðar þegar mæla á hlutlægar 

staðreyndir. Tilgátur sem rannsakandi byrjar með í upphafi eru prófaðar með staðlaðri 

rannsóknaraðferð. Gögnum er safnað með nákvæmum hætti og þau greind með notkun 

tölfræði. Þau eru síðan prófuð að þeim fyrirframgefnu tilgátum sem settar voru í byrjun. 

Þetta er einnig kallað afleiðsla (e. deduction) innan aðferðarfræði félagsvísinda, það er 

rannsakandi er með fyrirfram mótaða kenningu og tilgátu sem ræður hvað er rannsakað 

og skoðað. Þegar beitt er eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative) byggjast þær 

yfirleitt á aðleiðslu (e.induction). Þá er rannsakandi ekki með fyrirfram mótaða 

kenningu, heldur gerir hann athuganir og niðurstöður þeirra leiða af sér kenningu. 

Rannsóknarferli eigindlegra aðferða er yfirleitt ólínulegra en það megindlega og 

niðurstöðurnar aðstæðubundnari (Neuman, 2006).  

Rannsóknin flokkast undir lýsandi rannsókn (descriptive research). Tilgangur slíkra 

rannsókna er að lýsa félagslegu umhverfi eða samböndum með notkun orða eða talna. 

Lýsandi rannsóknir byggja á fyrirbærum sem ekki eru óþekkt og leitast þær við að svara 

spurningum eins og hvenær, hver og hvernig um viðkomandi fyrirbæri. Byrjað er með 

fyrirframgefna hugmynd eða tilgátu og rannsókn framkvæmd til að lýsa tilgátunni 

nákvæmlega. Í megindlegum rannsóknum skiptir bæði áreiðanleiki (e. reliability) og 

réttmæti (e. validity) miklu máli. Áreiðanleiki þýðir samræmi og stöðugleiki. Hann gerir 
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ráð fyrir að mælingin mæli eins í hvert skipti. Til að auka áreiðanleika verður að 

skilgreina hugtök og spurningar vel fyrirfram áður en rannsókn er framkvæmd. Réttmæti 

gefur til kynna trúverðugleika rannsóknar. Ef réttmæti er í rannsókninni mælir hún það 

sem henni er ætlað að mæla (Neuman, 2006).  

Með rannsókninni er leitast við að koma fram með nýjar upplýsingar sem auka 

þekkingu. Þá er grunn- eða hagnýtum rannsóknarspurningum svarað og rannsakandinn 

hugsar um útkomu eða reynir að ná áttum í flóknu umhverfi. Rannsakendur búa til 

þekkingu á þennan hátt með því meðal annars að tengja og safna saman nýjum 

staðreyndalegum upplýsingum og skýra nánar ókönnuð svið þekkingar (Neuman, 2006).  

3.1.1 Innihaldsgreining gagna 

Sú rannsóknaraðferð sem notast er við nefnist innihaldsgreining gagna (e. content 

analysis). Varð sú aðferð fyrir valinu þar sem hún felur í sér að skrá og greina á 

kerfisbundinn hátt innihald samskiptamiðils eða fyrirliggjandi gagna. Með aðferðinni er 

hægt að greina fyrirliggjandi gögn hjá félagsþjónustum sveitarfélaga með hlutlægum og 

kerfisbundnum hætti. Þannig notar rannsakandi skráningaraðferðir sem hafa skýran 

ramma og eru ákveðnar fyrirfram til að setja fram tölulega lýsingu á táknrænu innihaldi 

textans. Aðferðin er ómeðvituð mæling (e. nonreactive measures), það er mæling þar 

sem þeir einstaklingar sem rannsóknin snertir vita ekki að þeir taka þátt í rannsókn 

(Neuman, 2006). Hentar það einnig vel þar sem viðtakendur fjárhagsaðstoðar er 

viðkvæmur hópur. Það er því styrkleiki ef hægt er að beita ómeðvitaðri mælingu í 

rannsókninni frekar en spurningalistakönnun eða viðtölum með tilheyrandi áreiti fyrir 

viðkomandi einstaklinga.  

Rannsóknaraðferðin varð einnig fyrir valinu þar sem hún nýtist vel þegar 

rannsakandi vill bera saman efni milli margra gagna/texta og greina það með 

megindlegum aðferðum. Einnig var hún valin þar sem hún getur nýst þegar afhjúpa á 

þætti í innihaldi gagna sem annars er erfitt að sjá. Ennfremur þar sem hún er nothæf 

þegar þrenns konar rannsóknarvandamál eru til staðar, það er mikið magn texta eða 

gagna, efnið sem skoða á er nokkuð fjarlægt og ef erfitt er að sjá þemu eða einkenni í 

texta með venjulegri athugun (Neuman, 2006). Rannsakandi telur öll þessi vandamál 

eiga við um rannsóknina. 
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Sú aðferð sem var talin henta best við framkvæmd rannsóknarinnar heitir kóðun. 

Kóðun felur í sér að innihald texta er merkt með tölulegum hætti og mælt eftir tíðni, 

stefnu, styrk eða rúmmáli með aðstoð skráningarblaðs eða svokölluðu kóðunarblaði 

(Neuman, 2006). Í rannsókninni hentar slík aðferð þar sem mæla á tíðni skerðingar á 

fjárhagsaðstoð, ástæðu skerðingar og upphæð. Þar sem tímarammi var á rannsókninni 

hentaði þversniðsrannsókn betur en langtímarannsókn. Þversniðsrannsóknir rannsaka 

upplýsingar á ákveðnum tímapunkti og eru oftast ódýr og auðveld rannsóknarleið. 

Ókosturinn við slíkar rannsóknir er að þær geta ekki greint félagslegar framfarir eða 

breytingar. Þær geta hins vegar verið lýsandi fyrir ákveðið tímabil sem rannsakað er 

(Neuman, 2006).   

3.1.2 Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni er leitast við að svara spurningunum hvort og hvernig fjárhagsaðstoð til 

framfærslu á vegum sveitarfélaga er skert til viðtakenda frá þeirri grunnfjárhæð sem 

tilgreind er í reglum um fjárhagsaðstoð. Þegar fjárhagsaðstoð til framfærslu er afgreidd 

til umsækjenda eru allar tekjur hans, sem og maka ef við á, reiknaðar til frádráttar 

grunnfjárhæð við ákvörðun um rétt til aðstoðar. Í þessari rannsókn er ekki verið að 

skoða lægri fjárhagsaðstoð til styrkþega af þeim sökum. Einungis er verið að skoða 

skerðingu eða lækkun af öðrum sökum, svo sem vegna skilyrðinga um virkni, búsetu 

umsækjanda eða annað. Rannsóknarspurningin var því orðuð á eftirfarandi hátt: 

Hvernig er framkvæmd fjárhagsaðstoðar háttað hjá íslenskum sveitarfélögum þegar 

kemur að fjárhagsaðstoð til framfærslu og skerðingu eða lækkun frá tilgreindri 

grunnfjárhæð? 

Undirspurningar sem rannsakandi lagði til grundvallar voru eftirfarandi:  

1. Hve stór hluti viðtakenda fjárhagsaðstoðar til framfærslu fær lægri styrk en 

þann sem gefinn er upp sem grunnfjárhæð í reglum um fjárhagsaðstoð? 

2. Hverjar eru ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð? 

3. Er munur milli íslenskra sveitarfélaga þegar kemur að skerðingu eða lækkun 

frá grunnfjárhæð?  
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3.1.3 Þýði og úrtak 

Þýði rannsóknarinnar eru allar skriflegar upplýsingar sem félagsþjónustur sveitarfélaga á 

Íslandi eiga í einstökum málum varðandi afgreiðslu fjárhagsaðstoðar. Í úrtaki 

rannsóknarinnar eru fimm sveitarfélög sem valin voru með einni tegund 

hentugleikaúrtaks, svokölluðu kvótaúrtaki (quota sample). Þá ákveður rannsakandi 

úrtak eftir því hvaða ákveðnu hópa það á að endurspegla (Neuman, 2006). 

Sveitarfélögin sem valin voru í úrtak eru: Akranes, Árborg, Hafnarfjörður, Kópavogur og 

Reykjanesbær. Val í úrtak fór fram með þeim hætti að skoðaður var íbúafjöldi allra 

sveitarfélaga á Íslandi. Þá var ákveðið að afmarka úrtak við sveitarfélög sem eiga það öll 

sameiginlegt að vera nágrannasveitarfélög Reykjavíkur og með íbúafjölda yfir 6.000 

manns með það að markmiði að svara rannsóknarspurningum fyrir nokkur stærstu 

sveitarfélög í landinu. Sjö sveitarfélög féllu undir þennan hóp eða: Akranes, Árborg, 

Garðabær, Hafnarfjörður, Kópaovogur, Mosfellsbær og Reykjanesbær. Ekki hentaði að 

hafa Mosfellsbæ í úrtakinu þar sem leiðbeinandi rannsakanda starfar hjá því 

sveitarfélagi. Eins þótti ekki henta að hafa Garðabæ í úrtakinu þar sem reglur um 

fjárhagsaðstoð þar miða við útreikninga eftir leið A frá Velferðarráðuneytinu, það er 

framfærsla barna er reiknuð með. Þau sveitarfélög sem valin voru eru öll með reglur um 

fjárhagsaðstoð reiknaðar eftir leið B, það er framfærsla barna ekki talin með í 

útreikningum.  

Ákveðið var að rannsóknin næði yfir tvö tilgreind tímabil, apríl 2009 og apríl 2014. Í 

úrtakinu voru allir viðtakendur fjárhagsaðstoðar til framfærslu á tilgreindum tímabilum 

hjá þeim sveitarfélögum sem valin höfðu verið með hentugleikaúrtaki.  

Með tilliti til fyrirfram gefinna tímamarka fyrir rannsóknina var augljóst að ekki væri 

unnt að svara rannsóknarspurningunni þannig að niðurstöður endurspegluðu öll 

sveitarfélög í landinu. Ef slíkt hefði verið framkvæmanlegt hefðu öll sveitarfélög landsins 

með íbúafjölda yfir 250 manns verið valin í úrtakið og einnig hefðu upplýsingar verið 

skoðaðar yfir lengra tímabil.  

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig gagnaöflun var háttað og 

skýrt frá úrvinnslu gagnanna. Vinna við rannsóknina hófst á vormánuðum 2014 en þá fór 

hugmyndavinna í gang og efnistök ákveðin. Hin formlega rannsóknarvinna stóð frá 
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september 2014 og fram í nóvember 2014. Áður en rannsóknin var framkvæmd var 

rannsóknaraðferð ákveðin og fundið út hvaða upplýsingum þyrfti að óska eftir hjá 

sveitarfélögum til að rannsóknin mældi það sem ætlast var til. Því næst var útbúið 

sérstakt kóðunarblað sem innihélt þær breytur sem skoða ætti í rannsókninni (sjá 

viðauka 3).  

3.2.1 Gagnaöflun og gagnaúrvinnsla 

Fyrstu skref voru að senda félagsmálastjórum þeirra sveitarfélaga sem beðin voru að 

taka þátt kynningarbréf (sjá viðauka 1). Með kynningarbréfinu fylgdi yfirlýsing um 

þátttöku til undirritunar (viðauka 2) og til nánari útskýringa afrit af kóðunarblaði sem 

notast yrði við í rannsókninni (viðauka 3). Í kynningarbréfinu var upplýst um tilgang, 

markmið og fyrirhugaða framkvæmd rannsóknar, þar með talið hvaða gagna væri óskað 

eftir og með hvaða hætti. Þær upplýsingar sem óskað var eftir voru gögn um afgreiðslu á 

fjárhagsaðstoð til framfærslu á tímabilunum 1.- 30. apríl árið 2009 og 1.- 30. apríl árið 

2014. Nánari skilgreining á þeim upplýsingum sem óskað var eftir frá 

þátttökusveitarfélögum yfir ofangreind tímabil voru eftirfarandi:  

 Fjöldi viðtakenda fjárhagsaðstoðar til framfærslu 

 Kyn viðtakenda fjárhagsaðstoðar til framfærslu  

 Aldur viðtakenda fjárhagsaðstoðar til framfærslu  

 Tilgreind ástæða skerðingar eða lækkunar hjá hverjum viðtakanda sem fékk 

lægri fjárhagsaðstoð en tilgreind grunnfjárhæð í reglum um fjárhagsaðstoð 

hjá sveitarfélaginu 

 Upphæð skerðingar eða lækkunar hjá hverjum viðtakanda.   

Óskað var eftir að ofangreindar upplýsingar yrðu veittar í húsnæði skrárhaldara og 

unnið yrði úr gögnunum þar með þar til gerðu kóðunarblaði. 

Kynningarbréfinu var fylgt eftir með tölvupósti til hvers og eins félagsmálastjóra þar 

sem athugað var hvort kynningarbréfið hefði borist og kannaður vilji viðkomandi 

sveitarfélags til þátttöku. Óskað var eftir að yfirlýsingar um þátttöku og veitingu gagna 

yrðu sendar rannsakanda í pósti. Því næst var óskað eftir fundi með hverju og einu 
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sveitarfélagi þar sem kannað var nánar hvernig gagnaskráningu er háttað hjá þeim. 

Rannsakandi fór fljótlega á fund hjá öllum sveitarfélögunum nema Reykjanesbæ sem tók 

ekki þátt í rannsókninni sökum þess að rannsakandi fékk ekki svör varðandi þátttöku. Á 

fundi með hverju sveitarfélagi var farið yfir hvernig skráningu er háttað hjá viðkomandi 

félagsþjónustu þegar kemur að skráningu upplýsinga við framkvæmd fjárhagsaðstoðar. 

Þá var farið yfir í hvaða formi væri hægt að kalla eftir gögnum í tölvukerfum viðkomandi 

félagsþjónustu og hvað hentaði fyrir rannsóknina.  

Gagnaöflun fólst í að afla upplýsinga frá hverju og einu þátttökusveitarfélagi. 

Gagnaöflun fór fram 26.-30. október. Á hverjum stað fékk rannsakandi útprentaðan lista 

yfir viðtakendur fjárhagsaðstoðar fyrir tilgreind tímabil. Listarnir voru ekki settir upp á 

sama hátt hjá öllum sveitarfélögunum en þeir innihéldu allir upplýsingar um fjölda 

viðtakenda, kyn, aldur og upphæð fjárhagsaðstoðar sem hver viðtakandi fékk. Ástæðu 

fyrir upphæðum fjárhagsaðstoðar var ekki hægt að kalla fram í tölvukerfum. Því fékk 

rannsakandi aðstoð félagsráðgjafa sem starfaði í fjárhagsaðstoð á hverjum stað til að 

afla þeirra upplýsinga. Farið var yfir listana yfir viðtakendur fjárhagsaðstoðar og merkt 

við þá viðtakendur sem voru með lægri aðstoð en tilgreind grunnfjárhæð 

fjárhagsaðstoðar í reglum viðkomandi sveitarfélags. Því næst var aftur farið yfir listann 

og rannsakandi kóðaði upplýsingar um hvern viðtakanda sem merkt hafði verið við og 

var með lægri aðstoð af öðrum sökum en þeim að hann hefði fengið greitt á móti 

tekjum. Í þeirri yfirferð fékk rannsakandi upplýsingar munnlega frá félagsráðgjafa á 

hverjum stað um ástæðu fyrir lægri aðstoð. Fór það þannig fram að félagsráðgjafinn var 

með sama lista og rannsakandi nema með kennitölu viðkomandi og þannig gat hann 

flett upp upplýsingum um viðkomandi einstakling í tölvukerfi félagsþjónustunnar. 

Misjafnt var hvort ástæðuna var að finna í upplýsingaspjaldi viðkomandi einstaklings í 

tölvukerfinu eða í dagálum vegna viðkomandi einstaklings. Þegar kóðað hafði verið hjá 

hverju sveitarfélagi voru kóðunarblöðin talin tvisvar sinnum til að ganga úr skugga um 

að þau samræmdust fjölda viðtakenda með lægri aðstoð af öðrum orsökum en þeim að 

þeir fengju greitt á móti tekjum. Fyrir utan kóðunarblöð skráði rannskandi hjá sér 

heildarfjölda viðtakenda fjárhagsaðstoðar á tilgreindum tímabilum sem rannsóknin náði 

til hjá hverju sveitarfélagi.  
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Gagnaúrvinnsla fór fram í tölfræðiforritinu SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Þær upplýsingar sem fengust úr innihaldsgreiningunni á þar til gerðum 

kóðunarblöðum voru slegnar inn SPSS tölfræðiforritið og í framhaldi unnið úr þeim 

upplýsingum og niðurstöður fengnar. Niðurstöður voru í formi lýsandi tölfræði sem 

birtar eru í töflum og myndum og unnar voru í tölfræðiforritinu Excel.  

3.2.2 Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi er bundinn af vísindasiðareglum Háskóla Íslands (2014). 

Vísindasiðareglurnar byggja á fimm grunngildum rannsókna, það er virðingu fyrir 

manneskjunni, velferð, skaðleysi, réttlæti og heiðarleika og vönduðum vísindalegum 

vinnubrögðum. Í vísindasiðareglunum er einnig kveðið á um að ávallt skuli hafa í huga og 

gera grein fyrir siðferðilegum vandamálum þegar rannsókn er framkvæmd. Í þessari 

rannsókn voru notuð fyrirliggjandi opinber gögn. Ekki var unnið úr neinum 

persónurekjanlegum upplýsingum við gagnaöflun og ekki varðveitt nein 

persónugreinanleg gögn við vinnslu rannsóknarinnar. Ekki var ástæða til að leita 

samþykkis hjá viðkomandi einstaklingum og voru þeir því þátttakendur í rannsókninni án 

þeirra vitneskju. Rannsakandi er bundinn trúnaðarskyldu um öll þau atriði sem hann 

kann að verða áskynja við rannsóknina og sérstök aðgát skal höfð þar sem samþykkis 

þátttakenda var ekki aflað. Í upphafi rannsóknartímabilsins var sótt um leyfi fyrir 

rannsókninni til Persónuverndar þar sem rannsakandi taldi að gögn sem 

þátttökusveitarfélög myndu veita væru á einhvern hátt persónugreinanleg. Síðar á 

rannsóknartímabilinu kom í ljós að öll þátttökusveitarfélög gátu veitt umbeðin gögn án 

persónugreinanlegra upplýsinga.  Vegna þess féll rannsóknin ekki undir gildissvið laga 

um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 og þurfti því hvorki leyfi 

fyrir rannsókninni né var hún tilkynningarskyld til Persónuverndar.  

Rannsakandi þarf að vera á varðbergi fyrir ófyrirséðum afleiðingum vegna 

rannsóknarinnar. Sem dæmi getur þátttakendum eða ákveðnum hópi fundist sem 

óréttmætri gagnrýni sé beint að þeim í rannsókninni. Rannsakandi er meðvitaður um 

þau áhrif sem það getur haft að hann hafi sjálfur starfað hjá tveimur sveitarfélögum á 

Íslandi. Gæta þarf hlutleysis og varast fyrirfram gefnar hugmyndir um niðurstöður þrátt 

fyrir að ákveðnar tilgátur séu hafðar til grundvallar í rannsókninni. Einnig þarf 

rannsakandi að hafa hugfasta skyldu sína til að leggja sitt af mörkum við að niðurstöður 
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rannsóknarinnar verði túlkaðar og notaðar á þann hátt sem eðlilegt er. Auk þess hefur 

rannsakandi skyldu til að birta niðurstöður rannsóknarinnar og gæta þess að helstu 

niðurstöður séu þátttakendum og öðrum aðgengilegar og skiljanlegar.  

3.2.3 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga að gefa góða vísbendinu um framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar hjá stærstu sveitarfélögum suðvesturhornsins með tilliti til skerðinga 

og lækkunar á grunnfjárhæð á tveimur afmörkuðum tímabilum, það er apríl 2009 og 

apríl 2014. Einnig eiga niðurstöðurnar að geta lýst með einhverjum hætti þeim 

breytingum sem orðið hafa milli áranna 2009 og 2014 í viðkomandi sveitarfélögum 

þegar kemur að skerðingu og lækkun á fjárhagsaðstoð. Helsta takmörkun 

rannsóknarinnar er sú að niðurstöður hennar geta ekki gefið upplýsingar sem hægt er 

að áætla út frá um framkvæmd fjárhagsaðstoðar hjá öllum sveitarfélögum landsins. 

Ýmsar takmarkanir geta fylgt því að rannsaka opinber gögn með innihaldsgreingu og 

getur það minnkað réttmæti slíkra rannsókna. Í rannsókninni eru notuð mismunandi 

gögn frá nokkrum sveitarfélögum, úr skráningum í tölvu- eða bókhaldskerfi, dagálar 

starfsmanna og fleira. Hættan við slíka gagnaöflun er sú að rannsakandi þekkir gögnin 

ekki vel, sem getur valdið því að dregnar verði rangar ályktanir út frá þeim texta sem 

lesinn er og hann þá kóðaður á rangan hátt. Annað vandamál er að rannsakandi hefur 

ekki stjórn á því hvernig og hvaða upplýsingar sveitarfélögin hafa skráð. Skráningar geta 

verið mjög takmarkaðar í sumum tilfellum og þær eru á ábyrgð starfsmanna sem geta 

meðal annars gleymt að skrá eða skráð rangar upplýsingar fyrir slysni. Ennfremur leggja 

stofnanir misjafna áherslu á skráningu upplýsinga (Neuman, 2006). Reynt var að minnka 

hættu á að dregnar væru rangar ályktanir með því að fá starfsmann í hverju sveitarfélagi 

til aðstoðar við kóðun gagnanna. Þannig fékk rannsakandi upplýsingar um ástæðu 

skerðingar eða lækkunar beint frá starfsmanni sem þekkti gögnin. Einnig var það gert 

þar sem nauðsynlegt var að fletta upp ástæðu skerðingar eða lækkunar fyrir hvern 

einstakling í fyrrgreindum tegundum gagna þar sem slíkar upplýsingar eru ekki skráðar 

með kerfisbundnum hætti hjá viðkomandi sveitarfélögum. Því var ekki hægt að kalla 

fram þær upplýsingar úr tölvukerfum heldur þurfti að skoða gögn, svo sem dagála, 

upplýsingar um búsetu eða annað til að vita ástæðuna. Hins vegar var hægt að kalla 

fram upplýsingar um fjölda styrkþega, aldur, kyn og upphæð fjárhagsaðstoðar með 

einföldum og kerfisbundnum hætti hjá öllum þátttökusveitarfélögunum.  
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4 Niðurstöður 

Í kafla þessum verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar með lýsandi tölfræði.  

4.1 Úrtak 

Í úrtakinu eru samtals 814 viðtakendur fjárhagsaðstoðar eða 289 einstaklingar árið 2009 

og 525 einstaklingar árið 2014. Í töflu 3 má sjá að hlutfall viðtakenda fjárhagsaðstoðar 

með skerðingu hjá þátttökusveitarfélögunum í apríl árið 2009 er 9% allra viðtakenda í 

þeim mánuði. Misjafnt er milli sveitarfélaga hve hátt hlutfall viðtakenda 

fjárhagsaðstoðar er með skerðingu í apríl 2009, minnst 2,7% og mest 19,5% viðtakenda. 

Tafla 3. Heildarfjöldi viðtakenda með fjárhagsaðstoð hjá þátttökusveitarfélögum í apríl 2009 
og hlutfall viðtakenda með skerðingu í þeim mánuði. 

Sveitafélag Fjöldi viðtakenda Fjöldi með skerta aðstoð Hlutfall skerðingar 

Akranes 53 4 7,5% 

Árborg 41 8 19,5% 

Hafnarfjörður 110 3 2,7% 

Kópavogur 85 11 12,9% 

Samtals 289 26 9,0% 

 

Í töflu 4 sést að hlutfall viðtakenda fjárhagsaðstoðar með skerðingu hjá 

þátttökusveitarfélögunum í apríl árið 2014 er samtals 41% allra viðtakenda 

fjárhagsaðstoðar í þeim mánuði. Misjafnt er milli sveitarfélaga hve hátt hlutfall 

viðtakenda er með skerðingu á tímabilinu, minnst tæplega 18% og mest rúmlega 45% 

viðtakenda.  

Tafla 4. Heildarfjöldi viðtakenda með fjárhagsaðstoð hjá þátttökusveitarfélögunum í apríl 
2014 og hlutfall viðtakenda með skerðingu í þeim mánuði. 

Sveitafélög Fjöldi viðtakenda Fjöldi með skerta aðstoð Hlutfall skerðingar 

Akranes 62 11 17,7% 

Árborg 30 11 36,7% 

Hafnarfjörður 255 115 45,1% 

Kópavogur 178 78 43,8% 

Samtals 525 215 41,0% 

 

Í töflum 3 og 4 má sjá að samtals er 241 viðtakandi þátttökusveitarfélaganna 

kóðaður í rannsókninni eða 26 einstaklingar í apríl árið 2009 og 215 í apríl árið 2014. 
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4.2 Kyn og aldur  

Mynd 6 sýnir kynjahlutfall allra viðtakenda þátttökusveitarfélaganna með skerðingu eða 

lækkun eftir tímabilum. Í apríl árið 2009 eru rúm 73% viðtakenda með skerðingu karlar 

og tæp 27% konur á sama tímabili. Í apríl 2014 eru karlar rúmt 71% viðtakenda með 

skerðingu og konur tæp 29% á sama tímabili.  

 

Mynd 6. Kynjahlutfall viðtakenda með skerta eða lækkaða fjárhagsaðstoð hjá öllum 
þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum. 

Aldursdreifing í prósentum eftir tímabilum kemur fram á mynd 7. Í apríl 2009 er 

fjölmennasti aldurshópur viðtakenda með skerta eða lægri fjárhagsaðstoð hjá 

þátttökusveitarfélögunum 26-35 ára eða 42,3%. Í apríl 2014 er fjölmennasti hópurinn 

18-25 ára eða 47% viðtakenda með skerta eða lægri fjárhagsaðstoð. Hlutfall viðtakenda 

með skerðingu eða lækkun í aldurshópunum 18-25 ára, 36-45 ára og 46-55 ára eykst á 

milli tímabila en hlutfall viðtakenda í aldurshópunum 26-35 ára og 56 ára og eldri 

minnkar á milli tímabila.  

 

Mynd 7. Aldursdreifing viðtakenda með skerta eða lækkaða fjárhagsaðstoð hjá öllum 
þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum.  
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4.3 Ástæður skerðinga  og lækkunar 

Mynd 8 sýnir ástæður skerðinga eða lækkunar eftir tímabilum hjá öllum 

þátttökusveitarfélögunum samanlagt. Á báðum tímabilum er helsta ástæða lækkunar 

búseta viðtakenda eða tæplega 70% viðtakenda með skerðingu eða lækkun í apríl árið 

2009 og tæplega 85% í apríl 2014. Viðtakendum með skerðingu vegna þess að þeir eru á 

bið hjá Vinnumálastofnun fækkar á milli tímabila um rúm 5%. Hlutfall viðtakenda þar 

sem skerðing eða lækkun er önnur ástæða fer einnig minnkandi.  

Undir búsetu fellur eftirfarandi: Umsækjandi býr í leiguhúsnæði án þinglýsts 

húsaleigusamnings, umsækjandi býr hjá foreldrum og umsækjandi dvelur hjá öðrum. 

Undir önnur ástæða fellur eftirfarandi: Umsækjandi hafnar vinnu eða virkniúrræði, gögn 

vantar með umsókn, umsækjandi mætir ekki í viðtal til félagsráðgjafa, umsókn er í 

vinnslu hjá Vinnumálastofnun eða Tryggingastofnun eða skráning er ófullnægjandi fyrir 

ástæðu. Tekið skal fram að af öllum viðtakendum sem voru með skerta eða lækkaða 

aðstoð var enginn með skerðingu vegna höfnunar á starfi eða virkniúrræði í apríl 2009 

og einn með skerðingu af þeirri ástæðu í apríl 2014.  

 

Mynd 8. Ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá öllum 
þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum.  

Skoðaðar eru ástæður fyrir skerðingu eða lækkun fjárhagsaðstoðar eftir kyni í 

töflum 5 og 6. Í töflu 5 sést að flestir karlar fá lægri fjárhagsaðstoð vegna búsetu eða 

tæp 74% karla með skerðingu í apríl árið 2009 og rúm 88% karla með skerðingu í apríl 

árið 2014. Næstflestir karlar eru með skerðingu vegna þess að þeir eru á bið hjá 

Vinnumálastofnun á báðum tímabilum. Einn karlmaður er með skerðingu vegna 

höfnunar á vinnu eða virkniúrræði í apríl 2014.  

15,4% 

69,2% 

15,4% 
10,2% 

84,7% 

5,1% 

Bið hjá VMST Búseta Önnur ástæða

2009 2014
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Tafla 5. Ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá körlum í öllum 
þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum.  

Karlar 

 Hlutfall af 
viðtakendum með 
skerðingu 

Fjöldi viðtakenda 
með skerðingu 

Ástæða lækkunar Apríl 
2009 

Apríl 
2014 

Apríl 
2009 

Apríl 
2014 

Gögn vantar með umsókn 5,3% 2,0% 1 3 

Bið hjá VMST 10,5% 7,8% 2 12 

Búseta 73,7% 88,2% 14 135 

Skráning ófullnægjandi 5,3% 0% 1 0 

Hafnar vinnu eða úrræði 0,0% 0,7% 0 1 

Önnur ástæða 5,3% 1,3% 1 2 

 

Eins og greint er frá í töflu 6 eru flestar konur með lækkun á fjárhagsaðstoð vegna 

búsetu eða rúm 57% kvenna með skerðingu í apríl árið 2009 og rúm 75% kvenna með 

skerðingu í apríl 2014. Þar á eftir kemur skerðing vegna biðar umsækjanda hjá 

Vinnumálastofnun. Engin kona fær skerðingu vegna vinnu eða virkniúrræðis á báðum 

tímabilum. 

Tafla 6. Ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá konum í öllum 
þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum.  

Konur 

 Hlutfall af 
viðtakendum með 
skerðingu 

Fjöldi viðtakenda 
með skerðingu 

Ástæða lækkunar Apríl 
2009 

Apríl 
2014 

Apríl 
2009 

Apríl 
2014 

Gögn vantar með umsókn 14,3% 4,8% 1 3 

Bið hjá VMST 28,6% 16,1% 2 10 

Búseta 57,1% 75,8% 4 47 

Skráning ófullnægjandi 0,0% 0,0% 0 0 

Hafnar vinnu eða úrræði 0,0% 0,0% 0 0 

Önnur ástæða 0,0% 3,2% 0 2 

4.4 Upphæðir skerðinga og lækkunar 

Upphæðir lækkunar og skerðingar fyrir bæði tímabilin og öll þátttökusveitarfélögin 

koma fram á mynd 9. Í apríl árið 2009 eru flestir viðtakendur eða 65,4% með 50% 

skerðingu eða lækkun. Á sama tímabili eru tæplega 27% viðtakenda með fjárhagsaðstoð 

í formi mismunar á hjóna- og grunnfjárhæð. 3,8% eru með fjárhagsaðstoð í formi 

vasapeninga og 3,8% aðra upphæð fjárhagsaðstoðar. Í apríl árið 2014 eru flestir 
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viðtakendur með 20% lækkun eða tæp 55%. Þar á eftir kemur 50% lækkun eða rúm 38% 

viðtakenda með lækkun eða skerðingu. Í apríl 2014 eru færri viðtakendur með 

fjárhagsaðstoð í formi vasapeninga en í apríl árið 2009. Fleiri tegundir upphæða eru 

veittar í fjárhagsaðstoð árið 2014 en þá hefur komið inn fjárhæð sem er 20% lækkun 

(eða 80% af grunnfjárhæð), 50% af hálfri grunnfjárhæð, 50% af 80% grunnfjárhæð. 

Upphæð sem er mismunur af hjóna- og grunnfjárhæð er aftur á móti ekki veitt árið 2014 

líkt og árið 2009.  

 

Mynd 9. Upphæðir skerðinga og lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá öllum 
þátttökusveitarfélögunum eftir tímabilum í prósentum.  

4.5 Niðurstöður eftir sveitarfélögum 

Hér er greint nánar frá niðurstöðum í þeim sveitarfélögum sem tóku þátt í rannsókninni 

eftir fjölda viðtakenda fjárhagsaðstoðar með skerðingu eða lækkun. Í töflu 7 er sýndur 

fjöldi allra viðtakenda fjárhagsaðstoðar í apríl 2009 með skerðingu eða lækkun í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig eftir ástæðum. Sést að hlutfall lækkunar á fjárhagsaðstoð vegna 

búsetu er svipað hjá öllum sveitarfélögunum að Hafnarfirði undanskildum sem lækkar 

engan viðtakanda fjárhagsaðstoðar vegna búsetu í þeim mánuði.  

Tafla 7. Ástæður skerðinga eða lækkunar eftir þátttökusveitarfélögunum í apríl árið 2009 – 
fjöldi viðtakenda.  

Apríl árið 2009 

Ástæða  Akranes Árborg Hafnarfjörður Kópavogur 

Bið hjá VMST 1 0 1 2 

Búseta 3 7 0 8 

Annað* 0 1 2 1 

Samtals 4 8 3 11 
* Umsækjandi hafnar vinnu eða virkniúrræði, gögn vantar með umsókn eða  

    umsækjandi  mætir ekki í viðtal. 
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Tafla 8 sýnir fjöldi allra viðtakenda fjárhagsaðstoðar í apríl 2014 með skerðingu eða 

lækkun í hverju sveitarfélagi fyrir sig eftir ástæðum. Hlutfall lækkunar á fjárhagsaðstoð 

vegna búsetu er svipað hjá öllum sveitarfélögunum að Hafnarfirði undanskildum sem 

lækkar hlutfallslega færri viðtakendur vegna búsetu. Hafnarfjörður er með fleiri 

viðtakendur í apríl 2014 en hin sveitarfélögin sem eru skertir vegna þess að þeir eru á 

bið hjá Vinnumálastofnun en fáir viðtakendur eru skertir af þeim orsökum í hinum 

sveitarfélögunum þremur. Einnig má sjá að Hafnarfjörður er eina sveitarfélagið af 

þátttökusveitarfélögunum sem beitir skerðingu af öðrum orsökum í apríl 2014. Þar af er 

einn viðtakandi með skerðingu vegna höfnunar á vinnu eða virkniúrræði, níu 

viðtakendur með skerðingu þar sem gögn vantar með umsókn og einn sem mætir ekki í 

viðtal til félagsráðgjafa. 

Tafla 8. Ástæður skerðinga eða lækkunar eftir þátttökusveitarfélögunum í apríl árið 2014 – 
fjöldi viðtakenda.  

Apríl árið 2014 

Ástæða  Akranes Árborg Hafnarfjörður Kópavogur 

Bið hjá VMST 0 1 19 2 

Búseta 11 10 85 76 

Annað* 0 0 11 0 

Samtals 11 11 115 78 
 *Umsækjandi hafnar vinnu eða virkniúrræði, gögn vantar með umsókn eða  

    umsækjandi  mætir ekki í viðtal. 

Í töflu 9 má sjá upphæðir fjárhagsaðstoðar til viðtakenda með skerta eða lækkaða 

aðstoð í apríl árið 2009 eftir þátttökusveitarfélögunum. Öll sveitarfélögin nema Árborg 

beita aðallega skerðingarhlutfallinu 50% og greiða viðtakanda hálfa grunnfjárhæð. 

Árborg er eina þátttökusveitarfélagið sem greiðir mismun milli hjónakvarða og 

grunnfjárhæðar við beitingu skerðingar eða lækkunar. Einn viðtakandi fær vasapeninga í 

Kópavogi en slík upphæð er ekki afgreidd hjá hinum sveitarfélögunum á tímabilinu. Á 

töflu 9 má einnig sjá að á þessum tíma eru þátttökusveitarfélögin ekki farin að skerða 

eða lækka með öðrum hætti en greint hefur verið frá.  
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Tafla 9. Upphæðir fjárhagsaðstoðar í apríl 2009 til viðtakenda með skerta eða lækkaða 
fjárhagsaðstoð eftir þátttökusveitarfélögunum.  

Sveitarfélag Akranes Árborg Hafnarfjörður Kópavogur 

50% af 
grunnfjárhæð 

4 - 3 10 

80% af 
grunnfjárhæð 

- - - - 

50% af ½ 
grunnfjárhæð 

- - - - 

50% af 0,8 
grunnfjárhæð 

- - - - 

Mismunur 
hjóna- og 
grunnfjárhæðar 

 
      -                  7   

            

 
- 

 
- 

Vasapeningar - - - 1 
Annað - 1 - - 
Samtals 4 8 3 11 

 

Tafla 10 sýnir að sama skapi upphæðir fjárhagsaðstoðar til viðtakenda með skerta 

eða lækkaða aðstoð í apríl árið 2014 eftir þátttökusveitarfélögunum. Hér sést að öll 

sveitarfélögin beita 50% skerðingu og greiða viðtakanda hálfa grunnfjárhæð. Árborg er 

eina sveitarfélagið sem ekki er með 20% skerðingu á tímabilinu. Á töflunni sést einnig að 

Hafnarfjörður er eina sveitarfélagið sem beitir 50% skerðingu af 80% grunnfjárhæð (40% 

af grunnfjárhæð sem viðtakandi fær) eða 50% skerðingu af hálfri grunnfjárhæð (25% af 

grunnfjárhæð sem viðtakandi fær. Eins sést að Kópavogur er eina sveitarfélagið sem 

beitir skerðingu eða lækkun í formi vasapeninga.  

Tafla 10. Upphæðir fjárhagsaðstoðar í apríl 2014 til viðtakenda með skerta eða lækkaða 
fjárhagsaðstoð eftir þátttökusveitarfélögum. 

Sveitarfélag Akranes Árborg Hafnarfjörður Kópavogur 

50% af 
grunnfjárhæð 

8 11 40 24 

80% af 
grunnfjárhæð 

3 0 64 50 

50% af ½ 
grunnfjárhæð 

- - 7 - 

50% af 0,8 
grunnfjárhæð 

- - 3 - 

Mismunur hjóna- 
og 
grunnfjárhæðar 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Vasapeningar - - - 4 
Annað - - 1 - 
Samtals 11 11 115 78 
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5 Umræða  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og fjallað um þær út frá 

tilgátum rannsakanda, virkri velferðarstefnu, fyrri rannsóknum og stöðunni í málaflokknum.   

5.1 Samantekt á niðurstöðum 

Ef dregnar eru saman niðurstöður rannsóknarinnar má sjá að breytingar hafa orðið á 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar hjá þátttökusveitarfélögunum frá árinu 2009 til ársins 2014. 

Athyglisvert er að hlutfall allra viðtakenda fjárhagsaðstoðar hjá þátttökusveitarfélögunum 

sem fá lægri eða skerta fjárhagsaðstoð en tilgreind grunnfjárhæð í reglum sveitarfélaganna 

hækkar umtalsvert á milli áranna eða um 32% (sjá töflur 3 og 4). Áhugavert er einnig að sjá 

að töluvert mismunandi er milli sveitarfélaga hve hátt hlutfall allra viðtakenda 

fjárhagsaðstoðar er með skerta eða lækkaða aðstoð og á það við um bæði tímabilin. 

Viðtakendur með skerðingu eða lækkaða fjárhagsaðstoð eru mun oftar karlmenn 

samkvæmt niðurstöðunum en samkvæmt þeim eru karlmenn yfir 70% viðtakenda með 

lækkun eða skerðingu á báðum tímabilunum. Niðurstöður sýna að aldursdreifing þeirra 

viðtakenda sem eru með skerta eða lækkaða fjárhagsaðstoð hefur breyst milli áranna 2009 

og 2014 hjá þátttökusveitarfélögunum í heild. Í apríl árið 2009 er fjölmennasti 

aldurshópurinn 26-35 ára en í apríl árið 2014 eru 18-25 ára viðtakendur fjölmennasti 

hópurinn. Hlutfall aldurshópsins 18-25 ára hækkar um tæp 10% á milli 

rannsóknartímabilanna en hlutfall aldurshópsins 26-35 ára lækkar um rúm 10%. 

Viðtakendum með skerðingu eða lækkun á aldrinum 36-55 ára fjölgar á milli tímabila en 

hlutfall viðtakenda í aldurshópnum 56 ára og eldri lækkar á milli áranna. 

Ástæður skerðinga eða lækkunar á fjárhagsaðstoð hjá þátttökusveitarfélögunum eru að 

stærstum hluta vegna búsetu umsækjanda eða því að hann hefur verið settur á bið hjá 

Vinnumálastofnun. Sveitarfélögin virðast því öll hafa ákvæði í reglum sínum um 

fjárhagsaðstoð sem skilgreina lægri rétt til fjárhagsaðstoðar til umsækjenda sem eru búsettir 

annars staðar en í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði þar sem þeir hafa þinglýstan 

leigusamning. Þeir umsækjendur sem hafa ekki þinglýstan leigusamning, búa hjá foreldrum 

eða dvelja hjá öðrum eru með lægri fjárhagsaðstoð hjá öllum þátttökusveitarfélögunum en 

mismunandi er hvort sveitarfélögin beita 20% skerðingu eða 50% skerðingu í slíkum tilvikum. 



  70 

Yfir bæði tímabilin sem rannsóknin nær til var einungis einn viðtakandi sem fékk skerðingu 

vegna höfnunar á vinnu eða virkniúrræði, í apríl 2014.  

Breytingar hafa orðið á upphæðum skerðinga og lækkunar fjárhagsaðstoðar, árið 2009 

beita flest þátttökusveitarfélögin nær eingöngu 50% skerðingu eða lækkun en árið 2014 er 

einnig farið að beita öðrum skerðingarhlutföllum. Þar má helst nefna 20% skerðingu eða 

lækkun vegna búsetu umsækjanda en einnig hefur aukist að viðtakendur fjárhagsaðstoðar fái 

lægri fjárhæð en hálfa grunnfjárhæð sem tilgreind er í reglum sveitarfélaganna um 

fjárhagsaðstoð.  

Í heild má segja að þátttökusveitarfélögin séu með nokkuð mismunandi áherslur þegar 

kemur að ákvörðun um upphæð fjárhagsaðstoðar. Á árinu 2014 eru öll sveitarfélögin að 

beita skerðingu vegna þess að umsækjandi er á bið hjá Vinnumálastofnun og veita lægri 

fjárhagsaðstoð til þeirra sem ekki búa í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði með þinglýstum 

húsaleigusamningi. Misjafnt er hvort þeir sem búa með öðrum hætti fá 20% lægri aðstoð eða 

50% lægri. Eitt sveitarfélaganna veitir þeim sem búsettir eru hjá foreldrum, fjárhagsaðstoð í 

formi vasapeninga í einhverjum tilfellum, en algengast er að umsækjendur sem búa hjá 

foreldrum fái 50% lægri fjárhagsaðstoð hjá öllum sveitarfélögunum.  

5.2 Niðurstöður með hliðsjón af stöðu þekkingar 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sveitarfélög séu með mismunandi áherslur 

þegar kemur að ákvörðun um fjárhagsaðstoð. Er það í samræmi við aðrar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið hér á landi um fjárhagsaðstoð (Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir, 

2003; Drífa B. Gunnlaugsdóttir, 2010; Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2010; Lena Hrönn 

Marteinsdóttir, 2010).  

Ekki er hægt að áætla út frá þessari rannsókn í hve miklum mæli sveitarfélög hér á landi 

beita skerðingum eða lækkunum almennt en á þeim tímabilum sem rannsóknin náði til er 

hlutfall viðtakenda með skerðingu eða lægri aðstoð mismunandi á milli sveitarfélaga. 

Athyglisvert er skoða niðurstöðurnar með tilliti til þess sem kom fram í rannsókn sem gerð 

var af fyrirtækinu Propa sammfunsanalyse (2013) á framkvæmd fjárhagsaðstoðar í Noregi. Í 

þeirri rannsókn var niðurstaðan sú að sveitarfélög voru að beita skerðingum í mismunandi 

mæli og einnig að frekar væri verið að skilyrða yngri umsækjendur fjárhagsaðstoðar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda einnig til þess að yngri umsækjendur 

fjárhagsaðstoðar fái frekar lægri aðstoð en þeir sem eldri eru. Höfundur telur ástæðu þess 
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tengjast því hvernig búsetu yngra fólks er háttað og því að meirihluti umsækjenda 

fjárhagsaðstoðar er yngri en 36 ára.  

Eins og fram kemur í kafla 2 hafa lög hér á landi um félagsþjónustu sveitarfélaga ekki 

tekið breytingum fram að þessu en undirbúningsvinna er nú í gangi um breytingar á 

lögunum. Sveitarfélög hafa kallað eftir breytingum varðandi lög um fjárhagsaðstoð þannig að 

ljóst sé hver heimild þeirra er til að beita skilyrðum við framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Ekki er 

hægt að álykta út frá niðurstöðum rannsóknarinnar hvort sveitarfélög hér á landi séu 

almennt að beita skilyrðingum en niðurstöðurnar benda til þess að stærstu sveitarfélög 

landsins séu að beita skilyrðingum með þeim hætti að ákvörðun um upphæð 

fjárhagsaðstoðar grundvallist á búsetu umsækjanda. Einnig benda þær til þess að 

skerðingum sé almennt beitt gagnvart þeim umsækjendum fjárhagsaðstoðar sem lenda á bið 

hjá Vinnumálastofnun. Enn fremur benda niðurstöðurnar til þess að sveitarfélög séu ekki að 

skilyrða á sama hátt þegar kemur að búsetu umsækjanda. Þannig getur það skipt máli í 

hvaða sveitarfélagi umsækjandi um fjárhagsaðstoð býr hve mikla fjárhagsaðstoð hann fær, til 

dæmis ef hann er í leiguhúsnæði án þinglýsts húsaleigusamnings eða býr í foreldrahúsum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttökusveitarfélögin eru með önnur ákvæði í 

reglum sínum um fjárhagsaðstoð en tilgreint er í leiðbeiningum Velferðarráðuneytisins um 

reglur um fjárhagsaðstoð (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a, 2009b). Í 

leiðbeiningunum er ekki tilgreint sérstaklega að ákvörðun um upphæð fjárhagsaðstoðar skuli 

vera í tengslum við búsetu einstaklinga en sveitarfélögin eru með slík ákvæði í reglum sínum.  

5.3 Niðurstöður með hliðsjón af virkri velferðarstefnu 

Tilgáta rannsakanda var að algengasta ástæða skerðingar á fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá 

íslenskum sveitarfélögum væri vegna virkni umsækjanda eða höfnunar hans á starfi. Tilgátan 

var í samhengi við virka velferðarstefnu sem hefur færst í aukana undanfarin ár í Evrópu. Eins 

og fram hefur komið er ekki hægt að álykta út frá niðurstöðum rannsóknarinnar um 

algengustu skerðingu á fjárhagsaðstoð hér á landi eða í hve miklum mæli skilyrðingum er 

almennt beitt. Rannsóknin sýnir samt sem áður að á þeim tímabilum sem hún náði til er lítið 

um að þátttökusveitarfélögin skerði fjárhagsaðstoð með tilliti til atvinnu eða virkniúrræðis á 

þeirra vegum. Hins vegar beita öll sveitarfélögin skerðingum þegar umsækjandi hefur verið 

settur á bið hjá Vinnumálastofnun. Bótaþegar hjá Vinnumálastofnun eru almennt settir á bið 

ef þeir sinna ekki virkniúrræði sem þeim hefur verið boðið, ef þeir hafna starfi eða sæta 
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refsingum af öðrum sökum af hálfu Vinnumálastofnunar. Refsingin er þá í formi skerðingar á 

atvinnuleysisbótum frá Vinnumálastofnun. Þegar viðkomandi einstaklingar leita eftir 

fjárhagsaðstoð beita þau sveitarfélög sem tóku þátt í rannsókninni skerðingum þannig að 

einstaklingurinn fær ekki fulla fjárhagsaðstoð. Þannig má segja að sveitarfélögin beiti 

skerðingum með tilliti til virkni umsækjanda á vinnumarkaði. Þegar slíkum skerðingum er 

beitt á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga má segja að verið sé að fylgja virkri velferðarstefnu. 

Sveitarfélögin stuðla þannig að því að virkja umsækjendur fjárhagsaðstoðar til þátttöku í 

vinnumarkaðsúrræðum, meðal annars á vegum Vinnumálastofnunar.   

Velta má fyrir sér hvort um virka velferðarstefnu sé að ræða hjá sveitarfélögunum þegar 

þau veita umsækjendum sem búa í foreldrahúsum eða búa með öðrum lægri fjárhagsaðstoð 

en þeim sem búa í eigin húsnæði eða eru með þinglýstan húsaleigusamning. Mögulega eru 

sveitarfélögin að reyna með þessu að virkja fólk sem á rétt á fjárhagsaðstoð og fær lægri 

upphæð sökum búsetu til að fara út á vinnumarkaðinn, afla tekna og þannig sjá fyrir sér. Rök 

sveitarfélaganna fyrir þessum ákvörðunum um lægri upphæð fjárhagsaðstoðar vegna búsetu 

eru þau að umsækjandi um fjárhagsaðstoð nýtur hagræðingar af því að búa með öðrum og 

því þurfi hann lægri fjárhæð til framfærslu en sá sem er með með þinglýstan 

húsaleigusamning eða býr í eigin húsnæði. Höfundur veltir því upp hvort þetta hljóti ekki að 

vera misjafnt, þar sem það snýst ekki um upphæð húsaleigu hvort leigjandi eigi þess kost að 

fá leigusamning sem hægt er að þinglýsa. Tveir einstaklingar geta verið að greiða sömu 

fjárhæð í húsaleigu, annar fær fulla grunnfjárhæð í fjárhagsaðstoð þar sem hann er með 

þinglýstan húsaleigusaming en hinn 80% af grunnfjárhæðinni sem tilgreind er í reglum 

viðkomandi sveitarfélags um fjárhagsaðstoð eða jafnvel 50% af grunnfjárhæðinni, þar sem 

leigusali hans neitar að gefa út leigusamning sem hægt er að þinglýsa. Einnig á sá 

einstaklingur sem er með þinglýstan húsaleigusamning rétt á húsaleigubótum sem koma ekki 

til frádráttar fjárhagsaðstoð, meðan sá sem ekki fær húsaleigusamning á ekki rétt á 

húsaleigubótum. Að þessu leyti getur verið mjög misjafnt hverju einstaklingar í svipaðri 

fjárhagsstöðu eiga rétt á þegar kemur að fjárhagsaðstoð. 
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6 Niðurlag og lokaorð 

Tilgáta rannsakanda um að sveitarfélög séu í mestum mæli að skerða fjárhagsaðstoð til 

framfærslu vegna virkni umsækjanda stóðst af því leytinu til að á rannsóknartímabilunum er 

algengasta ástæða skerðingar á fjárhagsaðstoð sú að umsækjandi er á bið hjá 

Vinnumálastofnun. Með rannsókninni er ekki hægt að segja til um heildarfjölda þeirra 

viðtakenda sem sveitarfélög skerða fjárhagsaðstoð hjá vegna höfnunar á virkniúrræðum og 

því verður tilgátunni ekki svarað frekar með niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Önnur tilgáta rannsakanda var sú að mismunar gæti milli sveitarfélaga þegar kemur að 

skerðingu eða lækkun á fjárhagsaðstoð, ástæðum og tíðni. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiða í ljós að á þeim tímabilum sem rannsóknin náði til voru þátttökusveitarfélögin að skerða 

og veita lægri aðstoð með misjöfnum hætti og hlutfall þeirra sem eru með lægri 

fjárhagsaðstoð er breytilegt á milli sveitarfélaga á báðum tímabilunum. Niðurstöðurnar 

styðja því tilgátu rannsakanda.  

Tilgátan um að ákvörðun um upphæð fjárhagsaðstoðar sé bundin af sveitarfélögum og 

mismunur sé á því hve háa upphæð umsækjandi fær eftir því hvar hann býr stóðst í 

rannsókninni. Þátttökusveitarfélögin beita lækkunum og skerðingum á mismunandi hátt og 

búseta umsækjanda um fjárhagsaðstoð skiptir máli varðandi þann rétt sem hann hefur til 

fjárhagsaðstoðar miðað við niðurstöður rannsóknarinnar.  

Rannsókn þessi takmarkast við ákveðin tímabil og þau sveitarfélög sem valin voru í úrtak 

og tóku þátt í rannsókninni. Ekki er því hægt að draga ályktanir eða heimfæra niðurstöður 

rannsóknarinnar yfir á öll sveitarfélög í landinu eða lengri tímabil. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingar um hvernig framkvæmd fjárhagsaðstoðar er háttað í landinu, einnig hvernig 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögunum hefur breyst frá árinu 2009 til 2014 að 

því leytinu til að nú er meira um að fjárhagsaðstoð ákvarðist út frá búsetuaðstæðum 

umsækjenda en var árið 2009. Fleiri viðtakendur fjárhagsaðstoðar nú á árinu 2014 fá lægri 

fjárhagsaðstoð en grunnfjárhæð í reglum sveitarfélaganna um fjárhagsaðstoð en var árið 

2009. 

Niðurstöður rannsóknarinnar auka þekkingu á framkvæmd fjárhagsaðstoðar hér á landi. 

Rannsóknin gefur ákveðnar vísbendingar um í hvaða mæli sveitarfélög beita skerðingum á 
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grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar og hverjar séu ástæður þess. Einnig er hún í samræmi við 

skýrslur og hagtölur sem gefa þær upplýsingar að ungt fólk þurfi frekar á fjárhagsaðstoð að 

halda. Enn fremur kemur hún fram með þær upplýsingar að mun fleiri karlmenn eru með 

lækkaða eða skerta fjárhagsaðstoð en konur. Höfundur veltir fyrir sér ástæðum þessa og 

áhugavert væri að skoða þessar niðurstöður frekar. Eins væri mjög áhugavert að gera 

víðtækari rannsókn á framkvæmd fjárhagsaðstoðar allra sveitarfélaga í landinu þar sem 

frekari greining yrði gerð á ástæðum skerðingar á fjárhagsaðstoð og í hvaða mæli 

skilyrðingum sé beitt.  

Vert er að nefna ánægju höfundar með það að vinna sé farin í gang hjá ráðuneytinu 

varðandi eftirlitsstofnun með framkvæmd þeirrar þjónustu sem sveitarfélög veita hér á landi. 

Mikilvægur hluti af þróun opinberrar þjónustu í átt til jafnræðis og faglegrar málavinnslu 

hlýtur meðal annars að vera sá að gætt sé að framkvæmd þjónustunnar og eftirlit haft með 

því markmiði að bæta félagsþjónustu. Einnig er mikilvægt að mati höfundar að stífari reglur 

séu settar varðandi skráningu upplýsinga þegar kemur að opinberri þjónustu á vegum 

sveitarfélaga og þar sé gætt samræmis. Með nákvæmum skráningum ætti að vera 

auðveldara að gera samanburðarrannsóknir sem nýtast til stefnumótunar og þróunar í 

málaflokknum.  

Höfundur telur mikilvægt að í umræðu og undirbúningi á breytingum í lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga sé vandað til verka þegar kemur að breytingum á ákvæðum í 

tengslum við fjárhagsaðstoð. Að mörgu ber að huga varðandi þróun í málaflokknum og eins 

og margir hafa komið inn á í umræðu um skilyrðingar er mikilvægt að líta til þeirra afleiðinga 

sem slíkar breytingar hafa haft í nágrannalöndum okkar. Eins ber ávallt að hafa hugföst þau 

mannréttindi sem hver og einn einstaklingur hefur, rétt til aðstoðar vegna örbirgðar, 

sjálfsákvörðunarrétt og rétt til þátttöku og virkni í samfélaginu.  

 

 

 

 

____________________________________ 

Guðrún Svala Gísladóttir 
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