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1 Inngangur 
Að búa í samfélagi þar sem jöfnuður ríkir að miklu leyti eru forréttindi. Þannig er það hér á 

landi sé miðað við misskiptingu auðs og valds í öðrum ríkjum, sérstaklega utan Evrópu þar 

sem bilið er breitt milli þeirra ríkustu og fátækustu.  

 Almennt tekst fólki að láta enda ná saman án utanaðkomandi aðstoðar en það eru þó ekki 

allir jafn gæfusamir í lífinu og þurfa stundum aðstoð til að framfleyta sér og sínum. Sumir 

hafa gott bakland en aðrir þurfa að reiða sig á hið opinbera til að komast yfir erfiðasta 

hjallann, en það er réttur sem fólki er tryggður með stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, (hér eftir nefnd stjórnarskráin).  

 Með lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, (hér eftir nefnd 

félagsþjónustulögin), hefur sveitarfélögum verið falið að tryggja meðal annars fjárhagslegt 

öryggi þeirra borgara sem á þurfa að halda. Við veitingu fjárhagsaðstoðar þurfa sveitarfélögin 

hins vegar að gæta samræmis og jafnræðis þannig að ekki sé gert upp á milli borgaranna á 

ómálefnalegum forsendum. Í því skyni spila reglur stjórnsýsluréttarins ákveðið hlutverk, 

meðal annars rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins.  

 Hér á eftir verður framangreind meginregla, rannsóknarreglan, höfð í huga og kannað 

hvernig sveitarfélögin beita þessari reglu við veitingu fjárhagsaðstoðar samkvæmt VI. kafla 

félagsþjónustulaganna. Auk þess verða hafðar til hliðsjónar aðrar meginreglur 

stjórnsýsluréttarins, eftir því sem tilefni gafst til.  

 Ástæðan fyrir því að þessi kafli laganna var valinn til umfjöllunar hér er sú að höfundur 

taldi, á grundvelli lauslegrar skoðunar úrskurða á úrskurðarvefnum (urskurdir.is), að stór hluti 

mála sem koma fyrir úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála varðaði fjárhagsaðstoð 

og væri því áhugavert að skoða þann málaflokk sérstaklega. Eðli máls samkvæmt og með 

hliðsjón af úrskurðum nefndarinnar eru þau mál matskennd og auðvelt að ímynda sér að 

sjaldnast sé um tvö sambærileg mál að ræða þannig að rannsaka þarf með fullnægjandi hætti 

aðstæður hvers einstaklings til að komast að niðurstöðu um veitingu fjárhagsaðstoðar.  

 Fyrst verður fjallað um rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins með almennum hætti í öðrum 

kafla. Í þriðja kafla verður umfjöllun fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og framkvæmd 

þjónustunnar. Í fjórða og aðalkaflanum verður fjallað um rannsóknarregluna og hvernig henni 

er beitt við veitingu fjárhagsaðstoðar. Samhliða verða skoðuð tengsl hennar við aðrar 

meginreglur stjórnsýsluréttarins. Í fimmta kafla verða skoðuð réttaráhrif þess þegar 

rannsóknarreglan er brotin og að endingu eru lokaorð í sjötta kafla.  
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2 Almennt um rannsóknarregluna  
Með lögfestingu stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, með síðari breytingum (hér eftir nefnd 

stjórnsýslulögin), voru festar í sessi þær málsmeðferðarreglur sem stjórnvöldum ber að fylgja 

áður en tekin er stjórnvaldsákvörðun.1  

 Ein þessara meginreglna er rannsóknarregla stjórnsýsluréttarins og er kveðið á um hana í 

10. gr. stjórnsýslulaganna, þ.e. að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst 

áður en það tekur ákvörðun í því. Í ákvæðinu felst að stjórnvald skuli eiga frumkvæði að því 

að mál sé upplýst, þó er stjórnvöldum heimilt að leggja einhverjar slíkar skyldur á aðila máls 

þegar það er eingöngu á hendi hans að afla tiltekinna gagna og í þeim tilvikum þegar aðili 

máls sækir um fyrirgreiðslu hjá hinu opinbera.2  

 Ákvæðið um rannsóknarregluna byggist, eins og flest ákvæði III. kafla stjórnsýslulaganna, 

á óskráðri grundvallarreglu og hafa þær almennt víðtækara gildissvið en gera má ráð fyrir að 

lögin hafi.3 Þess ber að geta að átt er jafnt við um sveitarfélög og ríkið þegar fjallað er hér um 

stjórnvöld, sbr. 1. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaganna.  

 Beiti stjórnvöld rannsóknarreglunni með fullnægjandi hætti má segja að þannig tryggi þau 

að markmið rannsóknarreglunnar náist, þ.e. að stjórnvaldsákvarðanir séu löglegar og réttar.4 

Þau gögn sem stjórnvöldum ber að afla svo rannsókn teljist fullnægjandi fer eftir eðli máls og 

á hvaða grundvelli stjórnvaldsákvörðun er tekin.5  

 Stjórnvöld þurfa að sjá til þess að nægilegar upplýsingar liggi fyrir svo ákvörðun verði 

efnislega rétt og jafnframt rannsaka mál til fulls svo rannsóknin geti talist fullnægjandi6 og er 

það í raun kjarni reglunnar.7  Til skýringar má nefna Hrd. 1932, bls. 473 þar sem foreldrar 

deildu um forsjá sonar síns og meðlagsgreiðslur, en vegna þess að faðirinn hafði ekki greitt 

meðlag var krafist lögtaks hjá honum. Í niðurstöðum sínum „lagði Hæstiréttur til grundvallar 

að foreldri yrði ekki gert að greiða framfærslu með barni sínu sem væri eldra en 16 ára á 

grundvelli þágildandi fátækralaga nema það væri fjárhagslega í stakk til þess búið. Engin 

rannsókn fór fram á fjárhag M og hvað þá mat á þessum grundvelli áður en lögreglustjóri 

úrskurðaði að hann skyldi greiða meðlag með syni sínum.“8 Niðurstaða Hæstaréttar var sú að 

                                                 
1 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 27. 
2 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3293. 
3 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3292. 
4 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 105.  
5 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 473. 
6 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 109−110. 
7 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 471. 
8 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 476. 
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fella úr gildi hinn áfrýjaða fógetaúrskurð og lögtaksgerð þar sem hinni óskráðu 

rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar hafði ekki verið fullnægt.  

 Við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana ber stjórnvöldum einnig að afla nægilegra 

upplýsinga um mál svo það teljist fyllilega rannsakað áður en ákvörðun er tekin. Þá þurfa 

tiltekin lagaskilyrði að vera uppfyllt, enda ræður eðli máls og réttarheimildargrundvöllur 

hvaða upplýsinga þarf að afla.9 Þessu til skýringar má nefna álit UA 3. nóvember 2004 

(4064/2004 og 4070/2004) varðandi fjárhagsaðstoð og jólauppbót. Í málinu kvartaði A til 

umboðsmanns Alþingis meðal annars „yfir tveimur úrskurðum úrskurðarnefndar 

félagsþjónustu, þar sem annars vegar var staðfest ákvörðun félagsmálaráðs Reykjavíkurborgar 

um að synja beiðni hans um leiðréttingu á fjárhagsaðstoð á tilteknu tímabili og hins vegar 

staðfest ákvörðun félagsmálaráðs um að synja honum um jólauppbót“. Umboðsmaður taldi 

hvað varðaði leiðréttingu á fjárhagsaðstoð á tilteknu tímabili að gerður væri ómálefnalegur 

greinarmunur á umsækjendum um fjárhagsaðstoð vegna aldurs en ekki mats á aðstæðum, þar 

sem í reglum sveitarfélagsins voru dregin mörk við 24 ára aldur atvinnulausra umsækjenda í 

foreldrahúsum sem hefðu tekjur á eða undir viðmiðunarmörkum. Þannig hefði úrskurður 

úrskurðarnefndarinnar ekki byggst á viðhlítandi lagagrundvelli. Í tengslum við framangreint 

taldi umboðsmaður hvað varðaði rannsóknarregluna að hvorki úrskurðarnefndin né 

sveitarfélagið hefði rannsakað með fullnægjandi hætti hvort A hefði búið í foreldrahúsum á 

því tímabili sem var til skoðunar. Í ljósi þess að það hafði ekki verið gert taldi umboðsmaður 

að málsmeðferðin hefði ekki verið í samræmi við rannsóknarreglu stjórnsýslulaga, þ.e. 10. gr. 

„enda hefði ekki nægt í þessu sambandi að óska upplýsinga um skráð lögheimili A“. Hvað 

varðaði synjun um jólauppbót benti umboðsmaður á að í kjölfar samþykktar sveitarfélags á 

sérstakri jólauppbót hefði þurft að breyta skilyrðum í reglum sveitarfélagsins um 

fjárhagsaðstoð sem sett voru fyrir því að veita umrædda uppbót. Fram kemur í reifun 

umboðsmanns Alþingis að það hafi verið „niðurstaða umboðsmanns að sú afgreiðsla 

félagsmálaráðs, sem staðfest var af úrskurðarnefnd félagsþjónustu og fólst í því að meta 

umsókn A á grundvelli 27. gr. reglna um fjárhagsaðstoð, hefði ekki verið byggð á réttum 

lagagrundvelli“. Jafnframt taldi umboðsmaður að úrskurðarnefndin hefði farið á svig við 

málshraðaregluna, sbr. 1. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga, þar sem annað málið hefði tekið tíu 

mánuði hjá nefndinni en hitt 14 mánuði. Auk þess hefði farist fyrir hjá úrskurðarnefndinni að 

tilkynna um þessar tafir, sbr. 3. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga.  

                                                 
9 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 473. 
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 Jafnframt fer það eftir eðli hvers máls hversu ítarlega þarf að rannsaka það og „telst 

nægilega upplýst þegar þeirra upplýsinga hefur verið aflað sem eru nauðsynlegar til þess að 

hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun í því“.10 Rannsókn máls má þannig ekki taka of 

langan tíma þannig að það valdi óhæfilegum drætti þess. Þannig tengist rannsóknarreglan 

öðrum reglum stjórnsýslulaga, meðal annars málshraðareglunni, sbr. 1. mgr. 9. gr. 

stjórnsýslulaga.11  

 Einnig verða stjórnvöld að gæta þess að afla eingöngu þeirra lögmætu gagna sem 

nauðsynleg eru til að upplýsa mál og ætli þau að grípa til íþyngjandi aðgerða í því skyni þarf 

lagaheimild til, en á þessu hefur úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála tekið, sbr. 

úrskurð úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 4. júní 2014 (10/2014). Því máli 

var heimvísað til sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs sem tók ákvörðun í umræddu máli þar sem 

ekki var talin vera lagaheimild fyrir kröfu þess um þvagsýni úr umsækjanda um 

fjárhagsaðstoð. Rök sveitarfélagsins voru þau að ósk þess um þvagsýni hafi hvílt á 

rannsóknarreglu stjórnsýslulaga, þar sem kærandi var talinn vera í neyslu fíkniefna og til að 

afla gagna um félagslega stöðu skjólstæðinga stofnunarinnar hvað þetta varðaði hafi þessi leið 

verið farin. Úrskurðarnefndin féllst ekki á þessi rök þar sem um íþyngjandi aðgerð var að 

ræða og engin lagaheimild fyrir henni. Þannig virðast settar einhverjar skorður við því hversu 

langt stjórnvöld geta gengið við rannsókn máls. 

 Að auki verða stjórnvöld að gæta að því að afla ekki of ítarlegra upplýsinga sem ekki hafa 

nokkra þýðingu við mál, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, nr. 77/2000. Samkvæmt ákvæðinu ber við meðferð persónuupplýsinga að 

gæta að því að slíkar upplýsingar séu fengnar í yfirlýstum, skýrum, málefnalegum tilgangi og 

ekki unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi, en frekari vinnsla í sagnfræðilegum, 

tölfræðilegum eða vísindalegum tilgangi telst ekki ósamrýmanleg að því tilskildu að 

viðeigandi öryggis sé gætt. Stjórnvöldum ber þannig að halda sig innan marka laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga og tvinnast þannig saman svonefnd 

persónuverndarlög og rannsóknarreglan. Þess mátti gæta í úrskurði úrskurðarnefndar 

félagsþjónustu og húsnæðismála 27. mars 2014 (56/2013) þar sem nefndin beindi þeim 

tilmælum til sveitarfélagsins Reykjavíkurborgar að hafa 10. gr. stjórnsýslulaganna í huga og 

veita ekki úrskurðarnefndinni of ítarlegar upplýsingar um kæranda, en borgin hafði rakið 

félagslegar aðstæður hans með nokkuð ítarlegum hætti, án þess þó að það hafi verið rakið 

frekar. Í þeim úrskurði tók nefndin svo til orða:  

                                                 
10 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 478. 
11 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 479. 
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Tekið skal fram að beiðni úrskurðarnefndarinnar til Reykjavíkurborgar um rökstuðning fyrir 
kærðri ákvörðun er þáttur í rannsókn nefndarinnar, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. 
Rannsókn úrskurðarnefndarinnar á að leiða hið sanna og rétta í ljós í máli og er gengið út frá því 
að umbeðinn rökstuðningur fyrir kærðri ákvörðun sé skrifleg greinargerð um þau sjónarmið sem 
raunverulega voru ráðandi við úrlausn máls. Það er því mat úrskurðarnefndarinnar að í 
greinargerð sveitarfélagsins vegna kærumálsins sé einungis rétt að tilgreina upplýsingar um 
persónulega hagi kæranda og félagslega stöðu að því marki sem byggt var á þeim við mat á því 
hvort kærandi hafi uppfyllt skilyrði laga og reglna sveitarfélagsins. 

 

 Stjórnvald þarf þannig eingöngu að afla þeirra upplýsinga sem nægja til þess að taka 

efnislega rétta ákvörðun, sbr. persónuverndarlögin.  

 Af framangreindu má sjá að rannsóknarreglan er ekki eins einföld og hún hljóðar og 

verður í fjórða kafla skoðað betur hvernig rannsóknarreglunni er beitt með hliðsjón af öðrum 

meginreglum stjórnsýsluréttarins. En fyrst skal vikið að framkvæmd þjónustu sveitarfélaga 

við veitingu fjárhagsaðstoðar.  

 

3 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 
Þegar félagsþjónustulögin tóku gildi var ekki þá í fyrsta sinn verið að taka ákvörðun um að 

sveitarfélögin skyldu veita borgurunum fjárhagsaðstoð, heldur er það svo að það býr 

aldagömul þróun framfærsluskyldu hins opinbera að baki þessarar þjónustu.  

 Í næstu tveimur undirköflum verður annars vegar fjallað um þann grunn sem býr að baki 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hins vegar hvernig þessi þjónusta er framkvæmd.  

 

3.1 Grunnurinn að fjárhagsaðstoðinni 

Sú skylda sem lögð er á sveitarfélög að veita þeim aðstoð sem á þurfa að halda hvílir á 

fornum grunni, bæði á alþjóðlegum grundvelli og að landsrétti. Hvað varðar fyrrnefnda atriðið 

hefur Ísland annars vegar fullgilt alþjóðasamning um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi12, en í 1. mgr. 11. gr. samningsins segir meðal annars:  

 
Ríki þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt sérhvers manns til viðunandi 
lífsafkomu fyrir hann sjálfan og fjölskyldu hans, þar á meðal viðunandi fæðis, klæða og 
húsnæðis og sífellt batnandi lífsskilyrða.13 
 

  

                                                 
12 Alþjóðasamningurinn var undirritaður af Íslands hálfu 30. desember 1968, fullgiltur 22. ágúst 1979 og öðlaðist 
gildi gagnvart Íslandi 22. nóvember það ár. 
13 Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 148. 
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 Jafnframt hefur Ísland fullgilt félagsmálasáttmála Evrópu14 þar sem er fjallað um rétt fólks 

til víðtækrar velferðaraðstoðar. Í honum er meðal annars kveðið á um rétt til félagslegs 

öryggis í 12. gr., um rétt til félagslegrar aðstoðar og læknishjálpar í 13. gr. og rétt 

fjölskyldunnar til félagslegrar, lagalegrar og efnahagslegrar verndar í 16. gr. Fullgilding 

Íslands á þessum alþjóðasamningum rennir stoðum undir það að stjórnvöld hér á landi lýsi 

með því vilja til að teljast velferðarríki og styðja félagsleg réttindi fólks sem minna má sín.  

 Að landsrétti er kveðið á um það í 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar að sveitarfélög ráði 

málefnum sínum sjálf eftir því sem lög ákveða. Það er kjarninn í sjálfstjórn sveitarfélaga.15 

Grunnurinn að þessari félagslegu aðstoð er í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar þar sem kveðið 

er meðal annars á um félagsleg réttindi fólks. Uppruna þessarar skyldu að tryggja öllum sem 

þurfa aðstoð vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika má 

rekja til 52. gr. stjórnarskrárinnar frá 1874.16 Umboðsmaður Alþingis hefur til dæmis bent á 

það í UA 17. febrúar 2009 (5106/2007) að gera verði „tilteknar lágmarkskröfur til 

sveitarfélaga um að þau komi með raunhæfum og virkum hætti til aðstoðar einstaklingum í 

því skyni að tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum og til þess að bæta úr vanda og koma í 

veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur komist í þá aðstöðu að geta ekki ráðið fram úr málum 

sínum sjálf“. Auk þess benti umboðsmaður á að við veitingu félagsþjónustu verði sveitarfélag 

að horfa heildstætt á hvert og eitt mál, ganga úr skugga um að ákvarðanataka þess sé í 

samræmi við lög og reglur sveitarfélagsins og loks að það komi til móts við þarfir einstaklings 

um lágmarksframfærslu. 

 Það er því ljóst að sjálfstjórnin veitir sveitarfélögum ekki frelsi til að aðhafast að vild 

heldur eru þau bundin af lögum sem löggjafarvaldið setur.17 Meðal þeirra laga sem gilda í dag 

eru félagsþjónustulögin, en undanfari þeirra var framfærslulög, nr. 80/1947, og lög um 

heimilishjálp, nr. 10/1952, sem voru felld úr gildi með gildistöku félagsþjónustulaganna. Á 

undan þeim giltu svonefnd fátækralög, nr. 43/1927, og má rekja framfærsluaðstoð af 

einhverju tagi til þeirra og auk þess til Jónsbókar18 en ekki er ástæða til að reifa þau sögulegu 

sjónarmið frekar hér. Það er þó öllu virðulegra heiti laganna í dag en hér á árum áður.  

 Samkvæmt 1. gr. félagsþjónustulaganna er markmið þeirra að tryggja fjárhagslegt og 

félagslegt öryggi íbúa sveitarfélaganna og stuðla að velferð þeirra. Í 2. gr. laganna eru taldir 

upp þeir tíu málaflokkar sem skýra hvað felst í félagsþjónustunni, þar af er málaflokkurinn 

                                                 
14 Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 56.  
15 Trausti Fannar Valsson: Sveitarstjórnarréttur, bls. 23. 
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 536. 
17 Trausti Fannar Valsson: Sveitarstjórnarréttur, bls. 25. 
18 Lýður Björnsson: Saga sveitarstjórnar á Íslandi. Fyrra bindi, bls. 72. 



9 
 

fjárhagsaðstoð.19 Verkefni hverrar félagsþjónustu eru þannig margvísleg og í miklum 

tengslum við íbúana, enda hvílir undir mat á persónulegum aðstæðum hvers og eins við 

veitingu tiltekins þáttar félagsþjónustu. Félagsþjónustulögin eru rammalöggjöf sem þýðir að í 

þeim er kveðið á um meginreglur sem gilda skuli um félagsþjónustu í sveitarfélögum en auk 

þess verði þeim til fyllingar sett sérlög og reglur, svo sem reglur um fjárhagsaðstoð, og þannig 

er sveitarfélögunum sjálfum falið að útfæra þjónustu sem þau veita innan marka laganna.20 

 Hver málaflokkur er útfærður í félagsþjónustulögunum og í VI. kafla þeirra er fjallað um 

fjárhagsaðstoð. Í 21. gr. laganna er kveðið á um að sveitarstjórn skuli setja sér reglur um 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Af vefsíðu velferðarráðuneytisins21 að dæma mátti ráða að ekki 

hefðu öll sveitarfélög fullnægt þeirri skyldu sinni í upphafi árs 2015, en fimm árum eftir að 

lögin voru sett hafði aðeins um helmingur sveitarfélaga sett sér reglur um fjárhagsaðstoð eða 

um 85 af 165.22 Í tengslum við þessi ritgerðarskrif var kannað í velferðarráðuneytinu og það 

staðfest af þess hálfu að öll sveitarfélögin hafa sett sér reglur um fjárhagsaðstoð en ekki öll 

birt þær á vefsíðu sinni. Afleiðingarnar af því, þegar sveitarfélag hefur ekki sett sér reglur um 

fjárhagsaðstoð, eru að velferðarráðuneytið sendir sveitarfélagi bréf á grundvelli 

eftirlitsheimilda sinna og skorar á að gerðar séu úrbætur í þeim efnum.23  

 Þrátt fyrir þá skyldu sem lögð er á herðar sveitarfélaga að tryggja fjárhagslegt og 

félagslegt öryggi íbúa sinna má ekki líta fram hjá því að einstaklingarnir verða sjálfir að 

leggja sitt af mörkum til sjálfshjálpar, eins og hnykkt er á í frumvarpi til laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga sem varð að lögum nr. 40/1991:  

 
Enda þótt frumvarp þetta mæli fyrir um margvíslegar skyldur sveitarfélaga til að tryggja 
félagslega velferð einstaklinga verður að leggja áherslu á það grundvallaratriði að einstaklingum 
er engu að síður ætlað að bera ábyrgð á sjálfum sér og sínum. Þetta kemur skýrt fram í 
markmiðslýsingu frumvarpsins svo og einstökum köflum þess þar sem kveðið er á um tiltekna 
aðstoð, t.d. fjárhagsaðstoð. Enn fremur er mikilvægt að hið opinbera velferðarkerfi dragi ekki úr 
almennri félagslegri samhjálp sem birtist í umhyggju fyrir öðrum. Þannig er kveðið á um „að 
hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum“ í markmiðslýsingu frumvarpsins, 
jafnframt því sem markmið félagsþjónustunnar er að „virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja 
hann til sjálfshjálpar.“ Því ber ekki að líta svo á að einstök ákvæði í frumvarpi þessu feli í sér 
opinbera forsjá á málum einstaklinga eða hópa heldur hið gagnstæða. Í því felst að stuðlað skuli 
að því að einstaklingnum verði skapað það öryggi og þau skilyrði sem nauðsynleg eru til þess 
að hann fái lifað og dafnað með eðlilegum hætti í samfélagi við aðra.24 

                                                 
19 Auk annarra málaflokka eru félagsleg ráðgjöf, félagsleg heimaþjónusta, málefni barna og ungmenna, þjónusta 
við unglinga, aldraða og fatlaða, húsnæðismál, aðstoð við áfengissjúka og vímugjafavarnir og 
atvinnuleysisskráning og vinnumiðlun. 
20 Alþt. 1990–1991, A-deild, bls. 3169–3170. 
21 „Reglur sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð og félagslega heimaþjónustu“, teknar af vefsíðu velferðar-
ráðuneytisins: http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/fel-sveitarf/reglur/ (sótt 24. febrúar 2015). 
22 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 48.  
23 Samtal við Rún Knútsdóttur, lögfræðing á skrifstofu félagsþjónustu velferðarráðuneytisins, 4. mars 2015.  
24 Alþt. 1990–1991, A-deild, bls. 3174. 

http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/fel-sveitarf/reglur/
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 Þannig verða bæði stjórnvöld og þeir einstaklingar sem sækja um réttindi til stjórnvalda að 

leggja sitt af mörkum við að upplýsa mál, þ.e. umsækjandi um fjárhagsaðstoð verður að leggja 

fram þau gögn sem til er ætlast af honum og sveitarfélagi ber að gæta að því að tilskilin gögn 

berist og kalla eftir frekari gögnum, sé þess þörf, til að mál upplýsist svo rétt efnisleg 

niðurstaða verði í hverju máli. Einnig er mælt fyrir um þessa skyldu í 56. og 57. gr. 

félagsþjónustulaganna þar sem kveðið er á um að félagsmálanefnd skuli kanna aðstæður 

umsækjenda svo fljótt sem unnt er, sbr. 1. mgr. 56. gr., og jafnframt skuli öflun gagna og 

upplýsinga unnin í samvinnu við skjólstæðing og leitað eftir samþykki hans þar sem því verði 

við komið, sbr. 57. gr. laganna. 

 

3.2 Framkvæmd þjónustunnar 

Framkvæmd og stjórn félagsþjónustunnar er falin félagsmálanefnd25 sem hverju sveitarfélagi 

ber að kjósa, sbr. 1. mgr. 5. gr. félagsþjónustulaga. Í stærri sveitarfélögum er sérstakri stofnun; 

félagsþjónustu, falin framkvæmd þjónustunnar en í minni sveitarfélögum er annast um 

framkvæmdina á skrifstofu sveitarfélags. 

 Við framkvæmdina vinna sveitarfélögin eftir félagsþjónustulögunum, auk þess eftir 

sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011, og eftir þeim reglum sem sveitarfélögum ber að setja og 

hafa sett á grundvelli laganna um framkvæmd einstakra málaflokka, meðal annars til að gæta 

samræmis og jafnræðis við veitingu þjónustunnar.26 Slíkar takmarkanir á aðgangi að þjónustu 

teljast málefnalegar þegar þær samræmast tilgangi umræddrar þjónustu eða verkefnis, auk 

þess sem útfæra þarf þessar takmarkanir, til dæmis í verklagsreglum til að gæta að sjónarmiði 

um jafnræði borgaranna.27  

 Um málsmeðferð einstakra mála er fjallað í XVI. kafla félagsþjónustulaganna auk þess er 

ferill umsóknar nánar útfærður í reglum sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð, sbr. meðal annars 

það sem fram kemur í lok kafla 3.1.  

 Til skýringar þá fer framkvæmd umsóknar um fjárhagsaðstoð að jafnaði þannig fram að 

einstaklingur sækir um til félagsþjónustu sveitarfélags sem starfar undir stjórn 

                                                 
25 Það er misjafnt eftir sveitarfélögum hvað félagsmálanefndir nefnast; ýmist félagsmálaráð, fjölskylduráð, 
velferðarráð o.fl. og fer eftir samþykktum þeirra um stjórn, stjórnsýslu og fundarsköp, sbr. 1. mgr. 9. gr. 
sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011.  
26 Í máli UA 3. júlí 2003 (2625/1998) tók umboðsmaður til skoðunar að eigin frumkvæði hvort sveitarfélög hefðu 
sett sér reglur um fjárhagstoð í samræmi við félagsþjónustulögin og hvernig þær væru birtar. Niðurstaða hans var 
að nokkur sveitarfélög hefðu ekki sett sér reglur og í svari félagsmálaráðuneytisins ári síðar kom í ljós að þá áttu 
enn þrjú sveitarfélög eftir að setja sér slíkar reglur. Þess ber að geta að í samtali við lögfræðing 
velferðarráðuneytins 4. mars 2015 var það staðfest að öll sveitarfélög í landinu hefðu nú þegar sett sér reglur um 
fjárhagsaðstoð.  
27 Trausti Fannar Valsson: Sveitarstjórnarréttur, bls. 186. 
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félagsmálanefndar skv. 8. gr. félagsþjónustulaganna. Sé hins vegar ekki um að ræða sérstaka 

félagsþjónustu annast starfsmenn sveitarfélags afgreiðslu umsóknar skv. 9. gr. laganna. Ef 

umsækjandi er ósáttur við afgreiðslu félagsþjónustunnar eða starfsmanna sveitarfélags getur 

hann skotið þeirri ákvörðun til félagsmálanefndar. Fái hann enn niðurstöðu sem hann er 

ósáttur við getur hann skotið máli sínu til æðra setts stjórnvalds, þ.e. úrskurðarnefndar 

félagsþjónustu og húsnæðismála skv. 1. mgr. 63. gr. félagsþjónustulaganna. Samkvæmt 3. 

mgr. 65. gr. félagsþjónustulaganna eru úrskurðir nefndarinnar fullnaðarúrskurðir á sviði 

stjórnsýslunnar, þannig að ef úrskurðarnefndin staðfestir niðurstöðu félagsmálanefndar og 

hann hefur tæmt þessa kæruleið, eru honum tvær leiðir færar; annars vegar getur hann kvartað 

til umboðsmanns Alþingis ef hann telur sig hafa orðið fyrir rangsleitni skv. 2. mgr. 4. gr. laga 

um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, að uppfylltum tilteknum skilyrðum, sbr. 6. gr. sömu 

laga. Möguleg niðurstaða þess gæti orðið að umboðsmaður gæfi álit sitt á því hvort athöfn 

stjórnvalds hafi brotið í bága við lög, sbr. b-lið 2. mgr. 10. gr. laganna um umboðsmann 

Alþingis, en hann breytir ekki, ekki frekar en úrskurðarnefndin, ákvörðun sveitarfélags eða 

tekur nýja. Hins vegar getur viðkomandi leitað úrlausnar hjá dómstólum, og þá með 

tilheyrandi kostnaði sem því fylgir.  

 Þegar metið er hvort veita beri einstaklingi fjárhagsaðstoð þarf meðal annars að meta hinar 

félagslegu aðstæður hans og þegar slík stjórnvaldsákvörðun „byggist á mati, verði að afla 

þeirra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru svo að hægt sé að beita þeim málefnalegu 

sjónarmiðum, sem ætlun er að byggja stjórnvaldsákvörðun á“.28 Sveitarfélögin hafa öll í þessu 

skyni sett sér reglur um fjárhagsaðstoð sem eru grundvöllur þess að byggja á málefnalegum 

sjónarmiðum svo gætt verði samræmis og jafnræðis við veitingu þjónustunnar, þ.e. þegar 

lögunum sleppir. Í reglunum eru að jafnaði taldar upp þær upplýsingar og þau gögn sem 

nauðsynlegt er að fylgi umsókn um fjárhagsaðstoð, meðal annars upplýsingar um 

fjölskylduhagi, fjölda barna á framfæri og tekjuyfirlit. Misjafnt er eftir sveitarfélögum hversu 

ítarlegar upplýsingar verði að berast þeim. Að jafnaði ættu þau gögn að duga sveitarfélagi sem 

eru upptalin í reglunum til að taka ákvörðun um veitingu fjárhagsaðstoðar, en ef ekki þá ber 

þeim skylda til með vísan til rannsóknarreglunnar að kalla eftir þeim viðbótargögnum þegar 

svo ber undir.  

 Verður nú skoðað hvernig sveitarfélögin teljast beita þessari rannsóknarskyldu sinni við 

veitingu fjárhagsaðstoðar, með hliðsjón af öðrum meginreglum stjórnsýsluréttarins eftir því 

sem tilefni er til.  

                                                 
28 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 475. 
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4 Rannsóknarreglan og tengsl við aðrar meginreglur við veitingu 

fjárhagsaðstoðar 
Rannsóknarregla 10. gr. stjórnsýslulaga gildir meðal annars í þeim tilvikum þegar sveitarfélög 

taka stjórnvaldsákvörðun um veitingu fjárhagsaðstoðar. Hér verður því skoðað sérstaklega 

hvernig sveitarfélög beita rannsóknarreglunni við töku ákvarðana um veitingu 

fjárhagsaðstoðar. Ástæðan er annars vegar sú að svo virðist sem málaflokkurinn 

fjárhagsaðstoð komi hvað tíðast til kasta úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála í 

tengslum við framkvæmd félagsþjónustulaganna og lék því forvitni á að vita hvernig 

sveitarfélög beita rannsóknarskyldu sinni áður en þau taka stjórnvaldsákvörðun um veitingu 

fjárhagsaðstoðar.  

 Til að kanna hvernig sveitarfélög beita rannsóknarreglunni við veitingu fjárhagsaðstoðar 

skv. VI. kafla félagsþjónustulaganna voru lagðir til grundvallar úrskurðir úrskurðarnefndar 

félagsþjónustu og húsnæðismála (hér eftir nefnd úrskurðarnefndin) sem hafa verið kveðnir 

upp frá 1. júlí 2010.29 Eftirfarandi tafla sýnir fjölda úrskurða nefndarinnar eftir árum, fjölda 

úrskurða varðandi fjárhagsaðstoð og þar af fjölda úrskurða þar sem vísað var til 

rannsóknarreglunnar.30  

 

  2014 2013 2012 2011 Frá 1. júlí 2010 
Alls uppkveðnir úrskurðir 101 73 85 100 10 
       - Þar af um fjárhagsaðstoð 42 20 9 8 6 
              - Þar af varðandi rannsóknarreglu 9 3 0 0 0 
 

 Í tólf úrskurðum af 85 úrskurðum um fjárhagsaðstoð hefur úrskurðarnefndin gert 

athugasemdir við málsmeðferð sveitarfélags þar sem talið er að mál hefði ekki verið 

rannsakað með fullnægjandi hætti, þar af flest árið 2014, eða í níu af þeim 42 málum sem 

fjölluðu um fjárhagsaðstoð.  

 Vegna þess að meginreglur stjórnsýsluréttarins spila oft saman var ákveðið að skoða 

úrskurðina út frá rannsóknarreglunni einni og svo hvort öðrum meginreglum væri beitt 

samhliða henni í þessum málum. Í köflunum hér á eftir verður fyrst vikið að því þegar 

rannsóknarreglunni er einni beitt í málum úrskurðarnefndarinnar um fjárhagsaðstoð og svo 
                                                 
29 Frá 1. júlí 2010 hafa úrskurðir úrskurðarnefndarinnar varðandi fjárhagsaðstoð verið aðgengilegir á vefnum 
urskurdir.is eftir að kærunefnd húsnæðismála og úrskurðarnefnd félagsþjónustu voru sameinaðar, með lögum nr. 
66/2010. Fram að þeim tíma voru úrskurðir úrskurðarnefndar félagsþjónustu ekki birtir opinberlega og því ekki 
aðgengilegir. 
30 Mikill málafjöldi nefndarinnar svo sem fram kemur í töflunni skýrist af fjölda mála vegna ákvarðana sem 
teknar eru á grundvelli laga um húsnæðismál, nr. 44/1998, sem einnig er unnt að skjóta til 
úrskurðarnefndarinnar, sbr. 1. mgr. 42. gr. sömu laga.  
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með hliðsjón af formreglum stjórnsýslulaganna, loks verður síðan vikið að beitingu annarra 

meginreglna stjórnsýsluréttarins ásamt rannsóknarreglunni.  

 

4.1 Rannsóknarreglan 

Eðli máls samkvæmt er í raun torvelt að skoða hvernig rannsóknarreglu stjórnsýslulaga er 

beitt nema í þeim tilvikum þegar gerðar eru aðfinnslur við framkvæmdina. Skýrasta dæmi 

þess að úrskurðarnefndin taldi sveitarfélag ekki hafa uppfyllt þessa meginreglu 

stjórnsýsluréttarins er að finna í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 

21. maí 2014 (9/2014) þar sem einstaklingur kærði synjun velferðarráðs Reykjavíkurborgar til 

nefndarinnar á umsókn um námsstyrk fyrir fjögurra mánaða tímabil. Hann hefði þurft að 

uppfylla eitthvert skilyrða 18. gr. reglna borgarinnar um fjárhagsaðstoð til að eiga rétt á 

námsstyrk. Í niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar kemur eftirfarandi fram um það:  
 
Af hálfu Reykjavíkurborgar kemur einnig fram að kærandi uppfylli ekki skilyrði d-liðar 18. gr. 
þar sem hann eigi rétt á námsláni. Kærandi sé ekki í fullu námi og því bendi það til þess að hann 
sé til reiðu fyrir vinnumarkaðinn. Samkvæmt gögnum málsins hefur kærandi fullnýtt rétt sinn til 
endurhæfingarlífeyris hjá Tryggingastofnun ríkisins, sbr. 7. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega 
aðstoð. Kærandi stundar nám í B og nýtur námslána í samræmi við námshlutfall sitt og 
aðstæður. 
 

 Samkvæmt d-lið 18. gr. reglnanna er heimilt að veita styrk til einstaklinga sem hafa verið 

atvinnulausir án bótaréttar eða þegið fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur og hafa ekki 

lokið grunnámi sem gefur rétt á námsláni. Úrskurðarnefndin heimvísaði máli þessu til nýrrar 

meðferðar með eftirfarandi rökstuðningi:  
 
Ákvörðun Reykjavíkurborgar í máli þessu er stjórnvaldsákvörðun og við slíkar ákvarðanir ber 
stofnuninni að gæta að málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Samkvæmt 10. gr. 
laganna skal tryggt að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin. Markmið 
rannsóknarreglunnar er að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir séu bæði löglegar og réttar. Í máli 
þessu hvílir það á Reykjavíkurborg að upplýsa málið áður [en] ákvörðun er tekin. Mál telst 
nægilega rannsakað þegar þeirra upplýsinga hefur verið aflað sem nauðsynlegar eru til þess að 
hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun í því. Að mati úrskurðarnefndarinnar verður ekki séð að 
Reykjavíkurborg hafi rannsakað málið nægjanlega áður en lagt var mat á það hvort kærandi 
uppfylli skilyrði d-liðar 18. gr. reglnanna. Í gögnum málsins liggur hvorki fyrir staðfesting þess 
efnis að kærandi sé atvinnulaus án bótaréttar né að hann sé vinnufær. Samkvæmt því verður 
ekki fallist á að hægt sé að taka ákvörðun í málinu á grundvelli þeirra gagna sem liggja fyrir. 
Með vísan til framangreinds er það niðurstaða úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 
húsnæðismála [að] Reykjavíkurborg hafi ekki gætt að 10. gr. stjórnsýslulaga við meðferð máls 
kæranda. 

 

 Úrskurðarnefndin komst að sambærilegri niðurstöðu og með sambærilegu orðalagi í 

úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 27. mars 2014 (62/2013) þar sem 

einnig var kærð synjun um námsstyrk hjá Reykjavíkurborg. Í hvorugu málinu gerði 
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úrskurðarnefndin frekari aðfinnslur við málsmeðferð sveitarfélagsins eða hlóð undir 

rökstuðning á annan hátt. Réttaráhrif þess að farið var í bága við rannsóknarregluna í þessum 

málum var að vísa máli aftur til stjórnvaldsins til löglegrar meðferðar. 

 Í þremur úrskurðum er samhliða því að vísa til rannsóknarreglunnar vikið að formreglum 

stjórnsýsluréttarins og í þeim málum virðist töluvert vera hlaðið undir rökstuðning fyrir 

niðurstöðunni með tilmælum til sveitarfélaga um formreglur og í lok þess vísað til 

rannsóknarreglunnar.  

 Í fyrsta lagi var í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 27. mars 

2014 (53/2013) kærð synjun um umsókn um fjárhagsaðstoð frá Reykjanesbæ. Í því máli 

beindi nefndin tilmælum til sveitarfélagsins að það bæri að tilkynna og birta umsækjendum 

skriflega um ákvarðanir með vísan til 1. málsl. 1. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga. Jafnframt var 

þeim tilmælum beint til sveitarfélagsins að rökstyðja með skýrum hætti ákvörðun sína og 

vísaði í því skyni bæði til félagsþjónustulaganna og reglna sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð, 

enda kæmi það fram í reglunum að umsækjandi skyldi fá skriflegt svar með rökstuðningi. 

Loks vakti úrskurðarnefndin athygli sveitarfélagsins á 1. mgr. 27. gr. upplýsingalaga, nr. 

140/2012, sem kveður á um að skrá beri upplýsingar um málsatvik sem veittar eru munnlega 

eða viðkomandi fær vitneskju um með öðrum hætti ef þær hafa þýðingu fyrir úrlausn máls og 

er ekki að finna í öðrum gögnum þess. Í lok niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar er svo vísað til 

þess að ekki komi „fram með skýrum hætti hvort Reykjanesbær hafi gengið úr skugga um 

hvort kona kæranda ætti rétt á atvinnuleysisbótum og þannig reiknað atvinnuleysisbætur henni 

til tekna, sbr. 2. mgr. 4.3.3. gr. reglnanna. Það er mat úrskurðarnefndarinnar að aðstæður 

kæranda og konu hans hafi ekki verið rannsakaðar nægjanlega, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, nr. 

37/1993.“ Var þessum hluta ákvörðunar sveitarfélagsins heimvísað til löglegrar meðferðar. 

Hér virðist rannsóknarreglan hafa haft úrslitaráhrif en hlaðið undir rökstuðning með því að 

vísa til framangreindra formreglna.  

 Svipuð tilmæli voru höfð í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 

15. janúar 2014 (16/2013) þar sem kærð var synjun um fjárhagsaðstoð vegna tveggja 

tímabila. Úrskurðarnefndin beindi sömu tilmælum og að ofan greinir til Sveitarfélagsins 

Árborgar um birtingu og rökstuðning stjórnvaldsákvörðunar, sem og tilmælum um skráningu 

samkvæmt upplýsingalögum. Auk þess var sveitarfélagið beðið að gæta að hinni óskráðu 

meginreglu að stjórnvaldsákvörðun verði „að vera efnislega skýr og ákveðin svo að málsaðili 

geti skilið hana og metið réttarstöðu sína“. Í lok úrskurðarins vísar úrskurðarnefndin til 

rannsóknarreglunnar og segir meðal annars:  
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Í 3. mgr. 8. gr. reglnanna kemur fram að hafi umsækjandi ekki skráð sig vikulega hjá 
félagsþjónustu án viðhlítandi skýringar, missi hann hlutfallslegan rétt til fjárhagsaðstoðar það 
tímabil. Það er mat úrskurðarnefndarinnar að svo telja verði nægjanlega upplýst hvort 
viðhlítandi upplýsingar liggi að baki beri sveitarfélaginu að óska skýringa umsækjanda þegar 
fyrir liggur að hann hafi ekki skráð sig vikulega, sbr. 6. tölul. 2. mgr. 8. gr. Í málinu liggur 
ekkert fyrir um að sveitarfélagið hafi óskað skýringa á framangreindu, sbr. rannsóknarreglu 10. 
gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Það er því mat úrskurðarnefndarinnar að málið hafi ekki verið 
nægjanlega upplýst áður en tekin var ákvörðun um að synja umsókn kæranda um greiðslu 
fjárhagsaðstoðar fyrir ágúst 2012. 
 

 Á sömu nótum var hnykkt á nokkrum formreglum í úrskurði úrskurðarnefndar 

félagsþjónustu og húsnæðismála 23. október 2013 (1/2013) þar sem kærð var synjun 

Kópavogsbæjar um fulla afturvirka fjárhagsaðstoð í þrjá mánuði. Í rökstuðningi sínum vísaði 

úrskurðarnefndin til leiðbeiningarreglu um heimild til að fá ákvörðun rökstudda skv. 1. málsl. 

2. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga og til 22. gr. sömu laga um að rökstuðningur hefði ekki fylgt 

ákvörðun. Kveðið er á um reglu um rökstuðning í 21. gr. stjórnsýslulaga. Samkvæmt 1. mgr. 

21. gr. laganna getur aðili máls krafist þess að stjórnvald rökstyðji ákvörðun sína hafi 

rökstuðningur ekki fylgt tilkynntri ákvörðun. Þar af leiðir er meginreglan eftirfarandi 

rökstuðningur. Að jafnaði er stjórnvöldum þannig ekki skylt að veita samhliða rökstuðning 

nema kveðið sé á um það í lögum.31 Í 3. mgr. 58. gr. félagsþjónustulaganna er hins vegar 

kveðið á um það að ef niðurstaða er umsækjanda óhagstæð skuli hún meðal annars rökstudd. 

Þar er því lögboðið í slíkum tilvikum að veita samhliða rökstuðning. Kosturinn við hann er að 

líkur aukast á því að stjórnvaldsákvörðun verði rétt og jafnframt geti orðið meiri líkur á að 

málsaðili sætti sig við þá niðurstöðu, þrátt fyrir að hún sé honum ekki í hag.32  

 Jafnframt beindi úrskurðarnefndin í síðastnefndum úrskurði tilmælum til Kópavogsbæjar 

um að rannsaka beiðnir sem berast sveitarfélaginu til fulls svo unnt sé að standa rétt að 

afgreiðslu þeirra. Má lesa það út úr orðum úrskurðarnefndarinnar að hún hafi þannig verið að 

vísa til rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga. Einnig vísaði úrskurðarnefndin til skráningar 

mála skv. 1. mgr. 27. gr. upplýsingalaga, svipað og í úrskurði úrskurðarnefndar 

félagsþjónustu og húsnæðismála 27. mars 2014 (53/2013). Að loknum ítarlegum rökstuðningi 

sínum vísar úrskurðarnefndin loks til þess að ekki liggi „fyrir hvort umrædd fjárhæð skuli 

koma til frádráttar við ákvörðun um fjárhæð fjárhagsaðstoðar. Verður þannig að telja að mál 

þetta hafi ekki verið nægjanlega upplýst áður en hin kærða ákvörðun var tekin“ og vísar þar 

með málinu heim til löglegrar meðferðar.  

 Loks ber að geta þess að í elsta máli úrskurðarnefndarinnar um fjárhagsaðstoð þar sem 

vísað var til rannsóknarreglunnar var óskýrasta tilvísunin til hennar. Í þessu máli var kærandi 
                                                 
31 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 220. 
32 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 813. 
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námsmaður og hafði sótt um framfærslustyrk eða námsstyrk til að geta stundað nám í 

Tækniskólanum en fékk synjun frá Kópavogsbæ sem taldi hann eiga rétt á námsláni frá 

Lánasjóði íslenskra námsmanna en kærandi kvaðst ekki eiga rétt á þeim. Kom fram að 

kærandi teldist ekki lánshæfur hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna þar sem hann uppfyllti 

ekki það skilyrði að vera hvorki á vanskilaskrá eða í vanskilum við sjóðinn og bú hans mátti 

ekki vera til gjaldþrotameðferðar. Í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 

húsnæðismála 28. ágúst 2013 (86/2012) segir meðal annars: 

 
Af ákvæði 23. gr. reglna um félagsþjónustu Kópavogs má leiða að einstaklingur eigi ekki rétt á 
fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu þegar honum standa önnur úrræði til boða. Í reglunum er hins 
vegar ekki fjallað um þau tilvik þegar einstaklingur stundar lánshæft nám en uppfyllir ekki 
skilyrði LÍN um lánshæfi, en í slíkum tilvikum standa þeim einstaklingum engin önnur úrræði 
til boða. Það er því niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að það að útiloka kæranda með 
framangreindum hætti frá fjárhagsaðstoð og að teknu tilliti til 12. gr. laga um félagsþjónustu 
sveitarfélaga, standist ekki fyrrgreindar grundvallarreglur íslensks réttar um rétt til félagslegrar 
aðstoðar. Með því að synja kæranda um námsstyrk, einungis af þeirri ástæðu að hann er í 
lánshæfu námi, án þess að fram fari mat á raunverulegum aðstæðum kæranda um hvort 
hann njóti réttar til láns hjá LÍN, er skilyrðum laga um félagslega aðstoð ekki fullnægt. 
Verður því að fella hina kærðu ákvörðun úr gildi og vísa málinu aftur heim til löglegrar 
meðferðar þar sem mið er tekið af framangreindum sjónarmiðum. [Leturbreyting höfundar.] 

 

 Í þessu máli virðist brot á rannsóknarreglunni vera einn þáttur í heimvísun málsins til 

sveitarfélags en ekki vera eina ákvörðunarástæðan fyrir henni. Sveitarfélagið er hér ekki talið 

hafa lagt mat á raunverulegar aðstæður kæranda en það er liður í rannsóknarskyldu 

sveitarfélags við veitingu fjárhagsaðstoðar.  

 

4.2 Rannsóknarreglan og jafnræðisreglan 

Ein af þeim meginreglum stjórnsýslulaga sem úrskurðarnefndin hefur vísað til um leið og hún 

telur að rannsóknarreglunni hafi ekki verið beitt með fullnægjandi hætti er jafnræðisregla 11. 

gr. stjórnsýslulaganna. 

 Jafnræðisreglan felur í sér að „leysa ber sambærilegt mál á grundvelli sama eða sömu 

sjónarmiða þegar slíkt mál kemur aftur til úrlausnar á grundvelli sömu réttarheimildar“.33 

Úrskurðarnefndin hefur kveðið upp úrskurð í máli um fjárhagsaðstoð þar sem jafnræðisreglan 

hefur komið til skoðunar vegna þessa, þ.e. einn einstaklingur vildi bera sig saman við aðra 

sem voru í sambærilegri aðstöðu. Í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 

húsnæðismála 20. nóvember 2013 (8/2013) leitaði einstaklingur til úrskurðarnefndarinnar því 

honum hafði verið synjað um sérstaka aðstoð vegna stuðningsvinnu til kaupa á þriggja 

                                                 
33 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 132. 
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mánaða strætókorti. Einstaklingur þessi var í endurhæfingarúrræðinu Grettistaki og hafði hann 

bent velferðarráði Reykjavíkurborgar á að aðrir einstaklingar sem væru í Grettistaki hefðu 

fengið styrk til kaupa á strætókorti. Úrskurðarnefndin benti á að þrátt fyrir heimild í reglum 

borgarinnar til að veita sérstaka aðstoð, eins og hér sé um deilt, þá sé „Reykjavíkurborg 

bundin af jafnræðisreglu stjórnsýslulaga, sbr. 11. gr. laga nr. 37/1993“ og jafnframt að 

borginni „hafi borið að kanna hvernig afgreiðslu slíkra mála hafi verið háttað og á hvaða 

sjónarmiðum byggt hafi verið við mat á því hvort aðstoð geti talist miða að því að viðhalda 

árangri sem náðst hafi með stuðningsvinnu“. Ekki hafi legið fyrir aðstæður annarra 

einstaklinga í Grettistaki sem hlotið höfðu aðstoð borgarinnar á grundvelli umrædds 

heimildarákvæðis í reglunum. Nefndin heimvísaði málinu til löglegrar meðferðar með 

eftirfarandi rökstuðningi:  

 
Það er mat úrskurðarnefndarinnar að ekki liggi fyrir nægjanlegar upplýsingar um að hvaða leyti 
aðstæður kæranda hafi verið frábrugðnar aðstæðum annarra einstaklinga sem verið hafi í 
endurhæfingarúrræðinu Grettistaki og fengið greiddan styrk til kaupa á strætókorti. Verður 
þannig að telja mál þetta hafi ekki verið nægjanlega upplýst þegar hin kærða ákvörðun var tekin. 

 

 Úrskurðarnefndin vísaði ekki berum orðum til rannsóknarreglunnar en notaði sambærilegt 

orðalag og hún gerði í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 12. mars 

2014 (48/2013) sem reifaður er hér á eftir. Í úrskurði úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 

húsnæðismála 20. nóvember 2013 (8/2013) voru réttaráhrifin þau, eins og áður er greint frá, 

að málinu var heimvísað til nýrrar meðferðar, enda ekki nægilega upplýst þar sem aðstæður 

einstaklinga í sömu stöðu og kærandi voru ekki kannaðar eða bornar saman. Hér er því um 

nokkuð skýr tengsl jafnræðisreglu við rannsóknarreglu.  

 Þegar mál sama einstaklings kemur til stjórnvalds oftar en einu sinni má draga þá ályktun 

að jafnræðisreglan hafi einnig þýðingu við úrlausn slíks máls, enda leiðir reglan „til þess að 

leysa ber sambærilegt mál á grundvelli sama eða sömu sjónarmiða þegar slíkt mál kemur aftur 

til úrlausnar á grundvelli sömu réttarheimildar“.34 Til skýringar á þessu má nefna fyrrnefndan 

úrskurð úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 12. mars 2014 (48/2013) þar sem 

einstaklingur kærði synjun Reykjavíkurborgar um sérstaka aðstoð vegna stuðningsvinnu til að 

greiða kostnað vegna tannlækninga að fjárhæð 171.725 kr. Fram kemur að einstaklingurinn 

hafi árið 2011 fengið styrk að fjárhæð 500.000 kr. fyrir tannviðgerðum og jafnframt hafi 

honum verið veittur styrkur að fjárhæð 675.000 kr. árið 2008 en ekki var ljóst á hvaða 

grundvelli sá síðastnefndi var veittur. Í ljósi þess benti úrskurðarnefndin borginni á að hún 

                                                 
34 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 132. 
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væri „bundin af jafnræðisreglu stjórnsýslulaga, sbr. 11. gr. laga nr. 37/1993“ og að af henni 

leiddi „að þegar sambærilegt mál kemur aftur til úrlausnar ber almennt að leysa úr því á 

grundvelli sömu sjónarmiða og með sömu áherslu og gert var við úrlausn hinna eldri mála“. 

Þá benti úrskurðarnefndin á að það væri mat hennar að málið hefði ekki verið nægjanlega 

upplýst, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, og að nefndin gæti ekki bætt úr þeim annmarka. Máli 

þessu var því heimvísað til nýrrar meðferðar sveitarfélagsins. Líta má svo á að í þessu máli 

hafi jafnræðisreglunni ekki verið fylgt og þar af leiðandi hafi sveitarfélagið ekki uppfyllt 

rannsóknarskyldu sína, þannig að ef sveitarfélagið hefði fylgt jafnræðisreglunni þá hefði 

líklega ekki verið talinn annmarki á rannsóknarreglunni.  

 Þegar sveitarfélög hafa svigrúm til mats á aðstæðum aðila þá er þeim ekki heimilt að 

afnema það mat með því að setja reglur sem taka til sambærilegra og ósamærilegra mála, og 

er þá mat þeirra skyldubundið, sbr. umfjöllun um meginregluna í næsta kafla. Getur þá verið 

ákveðinn millivegur sem þarf að fara milli jafnræðisreglunnar og meginreglunnar um 

skyldubundið mat stjórnvalda því þeim er bæði heimilt að takmarka að einverju leyti matið og 

setja sér þessar viðmiðunarreglur sem reglur um fjárhagsaðstoð eru.35  

 

4.3 Rannsóknarreglan og reglan um skyldubundið mat stjórnvalda 

Úrskurðarnefndin hefur hnykkt á fleiri meginreglum stjórnsýsluréttarins samhliða 

rannsóknarreglunni, og athygli vekur að í fjórum málum af þessum tólf um beitingu 

rannsóknarreglunnar má greina að nefndin hafi vísað til inntaks hinnar óskráðu meginreglu 

um skyldubundið mat stjórnvalda. Þegar stjórnvaldi er eftirlátið mat, til dæmis á aðstæðum 

fólks, þá getur það sett sér verklagsreglur, líkt og sveitarfélög hafa gert með setningu reglna 

um fjárhagsaðstoð, í þeim tilgangi að gæta samræmis og auka fyrirsjáanleika í niðurstöðum 

þeirra.36 Auk þess kemst Páll Hreinsson svo að orði:  
 
Þar sem löggjafinn hefur eftirlátið stjórnvöldum mat til þess að geta tekið ákvörðun sem best 
hentar hag hvers aðila, með tilliti til allra aðstæðna, er stjórnvöldum óheimilt að afnema matið 
með því að setja t.d. reglu sem tekur til allra mála, sambærilegra sem ósambærilegra.37 
 

 Verður þá mat stjórnvalda skyldubundið og er ekki heimilt að afnema matið eða takmarka 

um of. Samt sem áður geta stjórnvöld sett sér viðmiðunarreglur og takmarkað að hluta til 

matið.38  

                                                 
35 Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 137–138. 
36 Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 137. 
37 Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 137−138. 
38 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 39. 
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 Til að varpa frekara ljósi á þessa óskráðu meginreglu er unnt að skoða í fyrsta lagi úrskurð 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 21. maí 2014 (71/2013) þar sem tveir 

einstaklingar, stjúpsystkin sem voru hælisleitendur hér á landi, kærðu synjun Reykjanesbæjar 

um fjárhagsaðstoð, en þau sóttu um hana vegna háskólanáms. Í öðru lagi úrskurð 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 9. apríl 2014 (64/2013) þar sem 

einstaklingur kærði synjun Garðabæjar um fjárhagsaðstoð en sú ákvörðun var tekin á 

grundvelli þess að maki viðkomandi var á námslánum hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Í 

þriðja málinu sem er úrskurður úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 12. mars 

2014 (43/2013) kærði einstaklingur synjun Borgarbyggðar um fjárhagsaðstoð í formi láns, en 

viðkomandi var í lánshæfu námi við Háskólann á Bifröst. Í fjórða og síðastnefnda málinu var 

um að ræða úrskurð úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála 12. mars 2014 

(38/2013) þar sem einstaklingur kærði synjun Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð í formi 

láns, en þessi einstaklingur var einnig í háskólanámi, líkt og hinum þremur málunum.39  

 Í öllum framangreindum málum gerir úrskurðarnefndin athugasemdir við reglur 

sveitarfélagsins og kvað þannig að orði, nánast með sama orðalagi í þeim öllum, að svo hátti 

til í hverju þeirra að þetta tiltekna ákvæði hvers sveitarfélags um fjárhagsaðstoð leiði til þess í 

reynd að ekki fari fram eiginlegt mat á aðstæðum einstaklingsins eða á því hvort hann geti séð 

sjálfum sér farborða eða ekki.  

 Í kjölfar framangreinds segir nefndin í öllum málunum, án þess að nefna hina óskráðu 

meginreglu um skyldubundið mat stjórnvalda berum orðum, eftirfarandi:  
 
Þar sem löggjafinn hefur eftirlátið stjórnvöldum mat til þess að geta tekið ákvörðun sem best 
hentar hag hvers aðila, með tilliti til allra aðstæðna, er stjórnvöldum óheimilt að afnema matið 
með því að setja til dæmis verklagsreglu sem tekur til allra mála, sambærilegra sem 
ósambærilegra. Þrátt fyrir að stjórnvald hafi ákveðið að byggja mat sitt á nánar tilgreindum 
sjónarmiðum sem teljast málefnaleg verður mat stjórnvalds á þessum sjónarmiðum einnig að 
vera forsvaranlegt. 
 

 Í tveimur eldri málunum segir nefndin að það hafi vantað gögn og málið teljist ekki 

nægjanlega upplýst og heimvísar þeim. Í hinum tveimur yngri málunum vísar nefndin til þess 

að aðstæður kærenda hafi ekki verið nægilega rannsakaðar og heimvísar þeim einnig. Ekki er 

vísað í þessum úrskurðum til annarra meginreglna stjórnsýsluréttarins og er jafnvel óhætt að 

draga þá ályktun að þegar sveitarfélag fer í bága við meginregluna um skyldubundið mat 

stjórnvalda að þá sé rannsóknarreglunni ekki heldur beitt með fullnægjandi hætti.  

                                                 
39 Athygli vekur að öll þessi mál varða ósk um fjárhagsaðstoð vegna háskólanáms en ekki annars náms, svo sem 
framhaldsskólanáms, en ekki er svigrúm að þessu sinni til að skoða frekar ástæður synjunar. 
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 Það er kannski ekki óeðlilegt að úrskurðarnefndin vísi nokkuð oft til reglunnar um 

skyldubundið mat en þessi meginregla gildir eingöngu um matskenndar valdheimildir 

stjórnvalda, sem þessar stjórnvaldsákvarðanir um veitingu fjárhagsaðstoðar einmitt eru.40  

 

5 Réttaráhrif brota á rannsóknarreglunni 
Það stjórnvald sem tekur ákvörðun um réttindi og skyldur manna ber ábyrgð á því að mál sé 

nægilega rannsakað áður en stjórnvaldsákvörðun er tekin.41 Í þeim málum sem eru til 

skoðunar hér eru það sveitarfélögin sem bera þessa ábyrgð.  

 Öllum framangreindum málum, og þeim sem úrskurðarnefndin telur að 

rannsóknarreglunni, auk annarra meginreglna stjórnsýsluréttar þegar við á, hefur ekki verið 

beitt með fullnægjandi hætti, hefur nefndin vísað heim til löglegrar meðferðar, enda ekki talið 

að það hafi verið á færi nefndarinnar að afla umræddra gagna eða upplýsinga sem hún taldi á 

skorta.  

 Þess ber að geta að ef úrskurðarnefndin, sem æðra sett stjórnvald, hnekkir niðurstöðu 

félagsmálanefndar, sem lægra setts stjórnvalds, þá tekur úrskurðarnefndin ekki nýja ákvörðun 

um fjárhæð fjárhagsaðstoðar heldur metur hvort reglum sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð 

hefur verið fylgt, enda var svo mælt fyrir um í frumvarpi til félagsþjónustulaganna, sbr. 

þágildandi 68. gr. laganna, nú 64. gr.42 Í greininni er nú kveðið á um í fjórum töluliðum hvaða 

atriði úrskurðarnefndin fjallar um, þ.e. málsmeðferð, sbr. XVI. kafla laganna, rétt til aðstoðar, 

sbr. IV. kafla, hvort samþykkt þjónusta og upphæð fjárhagsaðstoðar sé í samræmi við reglur 

viðkomandi sveitarstjórnar og um greiðslu fjárhagsaðstoðar aftur í tímann, sbr. 3. mgr. 21. gr. 

laganna. Þetta gildir þrátt fyrir að kveðið sé á um það í 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga að aðila 

máls sé heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds til að fá hana fellda úr gildi 

eða henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju. Þetta ákvæði félagsþjónustulaganna er 

því undantekning frá þessari meginreglu um kæruheimild í stjórnsýslulögunum.  

 Það er þó gert ráð fyrir því sem meginreglu að meðferð stjórnsýslukæru skuli vera 

vandaðri en sú málsmeðferð sem fram fer fyrir lægra setta stjórnvaldinu.43 Þegar nefndin 

kemst að þeirri niðurstöðu að reglum um fjárhagsaðstoð hafi ekki verið fylgt vísar hún máli 

heim til sveitarfélags til nýrrar meðferðar, sbr. framangreinda 64. gr. félagsþjónustulaganna.  

 Í kjölfar heimvísunar máls má ætla að sveitarfélögin hafi tekið slík mál til endurskoðunar 

og afli gagna eða upplýsinga sem nefndin bendir á. Ætla má að sveitarfélögin uppfylli þá 
                                                 
40 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 268. 
41 Páll Hreinsson. Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 116.  
42 Alþt. 1990–1991, A-deild, bls. 3202. 
43 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3310.  
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þegar þessa rannsóknarskyldu sína, enda hafa málin ekki ratað aftur til nefndarinnar og er 

heldur ekki að sjá að í kjölfar þeirra hafi umboðsmaður Alþingis tekið þau til úrlausnar. Gera 

verður því ráð fyrir að sveitarfélögin hafi tekið athugasemdir úrskurðarnefndarinnar til 

skoðunar og tekið nýja stjórnvaldsákvörðun í umræddum málum, á grundvelli nægilegra 

gagna og upplýsinga.  

 Eina leiðin til að komast að frekari afdrifum mála væri að óska eftir upplýsingum frá 

viðkomandi sveitarfélögum, en það er efni í viðameiri rannsókn en hér um ræðir. Afdrif mála 

eftir að þeim hefur verið heimvísað eru því vægast sagt óljós.  

 

6 Lokaorð 
Tilgangur ritgerðarinnar var að skoða hvernig sveitarfélögin beita rannsóknarreglunni við 

veitingu fjárhagsaðstoðar. Í því skyni voru skoðuð tólf mál af þeim 85 sem úrskurðarnefnd 

félagsþjónustu og húsnæðismála kvað upp úrskurð sinn í og vörðuðu rannsóknarregluna. 

 Það kom skemmtilega á óvart hversu mörg þessara tólf mála vörðuðu aðrar meginreglur 

stjórnsýsluréttar, sérstaklega jafnræðisregluna og regluna um skyldubundið mat en þær 

tengjast mjög og oft getur það verið óljóst til hvorrar reglunnar er vísað.  

 Ljóst er að sveitarfélögin uppfylla ekki alltaf rannsóknarskyldu sína þegar þau taka 

stjórnvaldsákvörðun um veitingu fjárhagsaðstoðar, en hægur vandi ætti að vera fyrir þau að 

beita rannsóknarreglunni með fullnægjandi hætti, enda ber þeim að taka slíka ákvörðun 

byggða á öllum gögnum máls, kalla eftir gögnum eftir atvikum og byggja hana á aðstæðum 

kæranda. Telja má víst að ekki séu öll slík mál kærð til úrskurðarnefndarinnar og gætu mál í 

þessa veru því verið fleiri. Því er óhætt að fullyrða að sveitarfélögin ættu hæglega að geta bætt 

úr og komið betur í veg fyrir að farið sé í bága rannsóknarreglu stjórnsýslulaganna við 

veitingu fjárhagsaðstoðar.  

 Ekki er óhætt að fullyrða hvað getur valdið því að sveitarfélög uppfylla ekki alltaf 

rannsóknarskyldu sínu, en margt getur komið til, meðal annars annir og álag á starfsfólk 

sveitarfélaganna og jafnvel ekki nægileg þekking á laga- og regluumhverfinu.  

 Áður en hafist var handa við gerð þessarar ritgerðar var ætlunin að fara yfir 

dómaframkvæmd og álit umboðsmanns Alþingis um þetta efni. Strax í upphafi kom í ljós að 

dómaframkvæmdin er engin og enn síður kvartar fólk til umboðsmanns Alþingis vegna þess 

að skort hefur á að sveitarfélög uppfylli rannsóknarskyldu sína. Líkleg ástæða þessa getur 

verið sú að þegar málum er heimvísað af úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála þá 

bæti sveitarfélög úr vanköntum og því hafa málsaðilar ekki haft tilefni til að kvarta til 
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umboðsmanns. Í ljósi þess að tæma verður kæruleiðir áður en leitað er til umboðsmanns 

Alþingis, sbr. 3. mgr. 6. gr. laga um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, má ætla að 

málsaðilar fái þá niðurstöðu í mál sitt þannig að þeir geti við hana unað.  

 Einungis einn dómur Hæstaréttar Íslands liggur fyrir um rannsóknarregluna, þá óskráða, 

og veitingu framfærslu á grundvelli fátækralaganna, forvera laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, en hann er frá 1932 og er reifaður í öðrum kafla. Tvennt getur orsakað 

dómafátækt á þessu sviði. Mögulega er ástæðan sú að það fólk sem leitar til sveitarfélags 

vegna fjárhagsaðstoðar hefur ekki efni á því að reka dómsmál, auk þess sem það er 

tímafrekara en að fara með mál til umboðsmanns í kjölfar úrlausnar úrskurðarnefndarinnar og 

þeir borgarar sem þurfa fjárhagsaðstoð þurfa á henni að halda innan skamms tíma. Hins vegar 

getur ástæðan verið sú og er reyndar sú líklegasta að mati höfundar, að málin nái ekki svo 

langt þar sem sveitarfélög bæta úr annmörkum eftir að úrskurðarnefndin kveður upp úrskurð 

sinn og borgararnir uni við þá niðurstöðu. 

 Loks ber að geta þess að það er mat höfundar að ætla má að sveitarfélög standi sig 

almennt vel þegar kemur að beitingu rannsóknarreglunnar, enda liggja fá mál til grundvallar 

þessari athugun, og þegar upp á vantar er eins og rétt vanti herslumuninn við öflun gagna og 

upplýsinga áður en stjórnvaldsákvörðun er tekin svo hún sé efnislega rétt. 
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