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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um framkvæmd fjárhagsaðstoðar í Hafnarfirði. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða með hvaða hætti breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð hjá 

Hafnarfjarðarbæ höfðu áhrif á notendur. Gerð verður grein fyrir bakgrunni 

félagsþjónustu sveitarfélaga, lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og nýju frumvarpi 

til breytinga á þeim lögum. Fjallað verður um Áfram verkefnið í Hafnarfirði, upphaf þess 

og tilgang sem og farið yfir mat á árangri verkefnisins. Einnig eru reglur um 

fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ skoðaðar og farið verður yfir úrskurð í máli nr. 

30/2014. Fjallað verður um leið til samfélagslegrar þátttöku. Farið verður yfir hlutverk 

félagsráðgjafa, valdeflingu og lífið á fjárhagsaðstoð. Þær spurningar sem leitað er svara 

við eru: Hvernig nýttist Áfram verkefnið notendum fjárhagsaðstoðar í Hafnarfirði? Hvað 

fela breyttar reglur fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ í sér? Nýtast virkniúrræði 

notendum fjárhagsaðstoðar? Niðurstöður ritgerðarinnar eru að Áfram verkefnið í 

Hafnarfirði skilaði því að verulegur viðsnúningur varð innan bæjarins varðandi 

fjárhagsaðstoð á árinu 2014. 186 störf voru sköpuð, 160 notendum var vísað í 

vinnumiðlun og 72 einstaklingar hurfu af fjárhagsaðstoð og í launuð störf. 

Hafnarfjarðarbær vinnur með það að leiðarljósi að saman fari réttur einstaklinga til 

raunverulegrar aðstoðar með hvata til virkni með hagsmuni og velferð þeirra sem 

aðstoðar njóta í huga. Virkniúrræði nýtast notendum fjárhagsaðstoðar og bera árangur 

ef þau eru sniðin að þörfum einstaklinganna sem í þeim taka þátt og eru unnin í 

samvinnu milli notenda og ráðgjafa. 
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Formáli 

Ritgerð þessi var unnin sem lokaverkefni til fullnaðar BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin er metin til 12 eininga og var unnin haustið 2016. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Gyðu Hjartardóttur félagsþjónustufulltrúa hjá Sambandi Íslenskra 

Sveitarfélaga og aðjúnkt hjá Háskóla Íslands fyrir góðar ábendingar og hlýlegt viðmót á 

meðan á skrifum stóð. Einnig vil ég þakka starfsmönnum Fjölskylduþjónustu 

Hafnarfjarðar fyrir upplýsingagjöf. Helgu Rún Hjartardóttur vil ég þakka fyrir yfirlestur og 

góðar ábendingar. Hlín og Lilja fá mínar bestu þakkir fyrir stuðninginn og ómetanlegan 

vinskap. Mömmu þakka ég fyrir félagsskapinn og hvatninguna á meðan á skrifunum 

stóð. Sambýlismanni mínum Gauta Birgissyni og börnunum okkar, Svölu og Jökli vil ég 

sérstaklega þakka fyrir að sýna mér skilning í náminu öllu og fyrir að veita mér gleði alla 

daga.  
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1 Inngangur  

Hver einstaklingur á kröfu til lífskjara sem nauðsynleg eru til verndar heilsu og vellíðan 

þeirra sjálfra og fjölskyldu þeirra, samkvæmt 25. grein Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna. Til þessara nauðsynja telst matur, fatnaður, húsnæði, læknishjálp, 

nauðsynleg félagsleg aðstoð, réttur til öryggis vegna atvinnuleysis, elli, veikinda eða 

annarra áfalla sem einstaklingar hafa ekki stjórn á og veldur skorti. Í 29. grein segir að 

hver maður hafi skyldur við þjóðfélagið, það eitt geti tryggt fullan og frjálsan 

persónuþroska einstaklingsins (Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar sem Ísland er aðilli 

að, 2012).  

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga er hverju sveitarfélagi skylt að 

veita íbúum þjónustu og aðstoð og tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Við 

framkvæmd þjónustunnar skal gæta þess að einstaklingurinn sé hvattur til ábyrgðar á 

sjálfum sér og öðrum, að sjálfsákvörðunarréttur hans sé virtur og að einstaklingurinn sé 

styrktur til sjálfshjálpar (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Verulegar líkur eru taldar á að hluti þeirra einstaklinga sem fær fjárhagsaðstoð til 

langs tíma festist í lífsmunstri sem erfitt getur reynst þeim að brjótast úr og á það 

sérstaklega við um ungt fólk (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014).  

Í ritgerð þessari verður fjallað um framkvæmd fjárhagsaðstoðar í Hafnarfirði. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða með hvaða hætti breytingar á reglum um 

fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ höfðu áhrif á notendur. 

 Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

Hvernig nýttist Áfram verkefnið notendum fjárhagsaðstoðar í Hafnarfirði?  

Hvað fela breyttar reglur fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ í sér?  

Nýtast virkniúrræði notendum fjárhagsaðstoðar?. 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla. Í öðrum kafla verður fjallað um bakgrunn 

félagsþjónustu sveitarfélaga, lög um félagsþjónustu sveitarfélaga og frumvarp til 

breytinga á þeim. Í þriðja kafla verður fjallað um Áfram verkefnið í Hafnarfirði, kaflinn 

skiptist í fimm undirkafla. Í þeim fyrsta er farið yfir upphaf Áfram verkefnisins, í þeim 

næsta er farið yfir tilgang Áfram verkefnisins, í þeim þriðja er farið yfir mat á árangri 

verkefnisins. Í þeim fjórða er farið yfir reglur fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ og 
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að lokum er farið yfir úrskurð í máli nr. 30/2014. Fjórði kafli fjallar um fræðilegan 

bakgrunn og er honum skipt í fjóra undirkafla. Í þeim fyrsta er farið yfir leið til 

samfélagslegrar þátttöku, í þeim næsta er farið yfir hlutverk félagsráðgjafa. Í þeim þriðja 

er farið yfir valdeflingu og að lokum er farið yfir lífið á fjárhagsaðstoð. Í fimmta kafla er 

að finna umræðu og lokaorð þar sem efnið er dregið saman og rannsóknarspurningum 

svarað og þær ræddar í fræðilegu samhengi auk sem ályktanir verða dregnar af þeim.  
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2 Félagsþjónusta sveitarfélaga  

Í kaflanum verður farið yfir bakgrunn félagsþjónustu sveitarfélaga, lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og frumvarp til breytinga á þeim lögum. Auk 

þess sem fjallað verður um hvað felst í virkri velferðarstefnu og farið yfir umsögn 

Félagsráðgjafafélags Íslands vegna frumvarps til lagabreytinga á lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga.  

2.1 Bakgrunnur félagsþjónustu sveitarfélaga 

Þegar fjallað er um félagsþjónustu sveitarfélaga er áhugavert að skoða framfærslumál 

fyrri alda. Í  Ómagabálki Grágásar frá 12. öld var greint ítarlega frá skyldum manna við 

að framfleyta ættingjum sínum. Allt frá því að Ísland byggðist hafa hrepparnir tekið 

ábyrgð á þeim sem ekki gátu séð um sig sjálfir og ættingjar gátu ekki annast. Á seinni 

hluta 13. aldar var bætt við ákvæðin sem fyrir voru í Grágás, svo sem um skyldur hjóna 

til að framfæra hvort öðru. Litlar breytingar voru gerðar á fátækraframfærslu þar til  

árið 1834, þá voru sett ný fátækralög, svokölluð fátækrareglugerðin. Leitast var við að 

hjálpa fólki með þeim ráðum sem tiltæk voru. Misjafnt var hversu liðlegar 

sveitarstjórnirnar voru og hlutskiptin voru oft óskemmtileg fyrir þann sem þurfti 

aðstoðina (Ingibjörg Broddadóttir, 1997). Ýmis réttindi voru skert af fólki ef það þáði 

framfærslu af sveit, til að mynda mátti fólk ekki ganga í hjónaband ef það hafði þegið af 

sveit síðastliðin tíu ár (Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1997).  

Lög um fátæktaraðstoð breyttust smám saman og mannréttindaskerðingar voru 

mildaðar á fyrstu áratugum síðustu aldar (Stefán Ólafsson, 1999). Árið 1935 voru 

samþykkt ný lög á Alþingi sem snéru að framfærsluskyldu hjóna, foreldra barna yngri en 

16 ára, kjörforeldra, stjúpforeldra og foreldra óskilgetinna barna. Í lögunum  komu fram 

skyldur barna til að sjá um að framfleyta foreldrum sínum og litið var svo á að ef 

foreldrar ættu börn á lífi sem gætu annast þau þá væru þau ekki framfærsluþurfi. Lögin 

voru endurskoðuð árið 1947 og aðlöguð að nýju almannatryggingalöggjöfinni (Guðný 

Björk Eydal, 2005). Árið 1968 var lögunum breytt til að koma til móts við breytingar sem 

gerðar höfðu verið hjá Reykjavíkurborg varðandi framkvæmd fjárhagsaðstoðar. Stofnað 

hafði verið Félagsmálaráð til að taka við af ýmsum nefndum sem séð höfðu um 

málaflokkinn. Með því átti að stuðla að því að heildarsýn væri beitt við úrlausn 

félagslegra mála. Innan stærri sveitarfélaga störfuðu félagsráðgjafar og annað 
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sérmenntað starfsfólk á sviði félagsþjónustu. Framfærslulög á Íslandi tóku að mestu leyti 

ekki miklum breytingum allt frá árinu 1935 til ársins 1991 þegar ný löggjöf um 

félagsþjónustu sveitarfélaga var samþykkt (Ingibjörg Broddadóttir, 1997). 

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga er eitt elsta form velferðaraðstoðar og er einskonar 

öryggisnet velferðarkerfisins (Guðný Björk Eydal, 2009).  

2.2 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 tóku gildi þann 17. apríl árið 1991. 

Markmið laganna er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa 

á grundvelli samhjálpar. Bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, tryggja að 

uppeldisskilyrði barna og ungmenna sé þroskavænlegt og að aðstoða íbúa til þess að 

geta búið sem lengst í heimahúsum, stundað sína atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi. 

Einnig skal gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Gæta skal þess 

við framkvæmd þjónustunnar að einstaklingurinn sé hvattur til ábyrgðar á sjálfum sér og 

öðrum, að sjálfsákvörðunarréttur hans sé virtur og að einstaklingurinn sé styrktur til 

sjálfshjálpar. Sveitarfélög skulu samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga veita 

íbúum þjónustu og aðstoð og tryggja að þeir geti séð fyrir sér og sínum. Sú aðstoð skal 

vera til þess fallin að bæta úr vanda og koma í veg fyrir að einstaklingar og fjölskyldur 

lendi í því að geta ekki ráðið fram úr málum sínum. Lögin eru svokölluð rammalög sem 

merkir að sveitarfélögin hafa sjálf svigrúm til að skipuleggja á hvern hátt sú þjónusta er 

veitt svo framarlega að farið sé eftir markmiðum laganna. Sveitarstjórn hvers 

sveitarfélags skal setja sér eigin reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Réttur sveitarfélaga til sjálfstjórnar hefur verið verndaður í stjórnarskrá allt frá því 

að Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá árið 1874. Sveitarfélög gegna mikilvægu 

lýðræðislegu hlutverki og eru það stjórnvald sem er næst fólkinu (Ellý Katrín 

Guðmundsdóttir, e.d.). Ákveðnir þjónustuþættir innan laganna fela í sér grunnþjónustu 

sem sveitarfélög geta ekki vikið sér undan að veita þeim sem á þurfa að halda. Þessir 

þjónustuþættir eru: fjárhagsaðstoð og félagsleg ráðgjöf, félagsleg heimaþjónusta og 

aðstoð í húsnæðismálum (Anna Guðrún Björndsóttir, e.d.).  

Hverjum manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára.  
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21. grein laganna er svohljóðandi:  

Sveitarstjórn skal setja reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoðar, sbr, 

2. mgr., að fengnum tillögum félagsmálanefndar. Félagsmálanefnd 

metur þörf og ákveður fjárhagsaðstoð til einstaklinga í samræmi við 

reglur sveitarstjórnar, sbr. 1. mgr. Fjárhagsaðstoð er aldrei skylt að 

veita lengra aftur í tímann en fjóra mánuði frá því að umsókn er lögð 

fram (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, bls, 4).  

Samkvæmt 22. grein getur fjárhagsaðstoð sveitarfélags verið veitt sem lán eða 

styrkur. Umsækjandi getur óskað eftir því að fjárhagsaðstoðin sé veitt sem lán, auk þess 

getur könnun á ástæðum einstaklings leitt í ljós að krafa um endurgreiðslu sé eðlileg 

með tilliti til eigna og framtíðartekna. 23. grein laganna segir að ef fjárhagsaðstoð er 

veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi umsækjanda er aðstoðin 

endurkræf. 

Eftirlit með lögboðnu hlutverki sveitarfélaganna heyrir undir velferðarráðuneytið. 

Stjórn og framkvæmd félagsþjónustu er í höndum félagsmálanefndar eða 

félagsmálaráðs sem sveitarstjórn hvers sveitarfélags kýs í. Velferðarráðuneytið gefur 

árlega út leiðbeinandi reglur með viðmið af fjárhagsaðstoð, sem þó er eingöngu 

leiðbeinandi. Ákvörðunum félagsmálanefnda er hægt að skjóta til úrskurðarnefnda 

velferðarmála (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

2.3 Frumvarp til lagabreytinga  

Árið 2014 lagði Eygló Harðardóttir þáverandi félags- og húsnæðismálaráðherra fram 

frumvarp til lagabreytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 til 

Alþingis sem unnið var í samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga. Meginmarkmið 

frumvarpsins er að stuðla að virkni og koma í veg fyrir langvarandi atvinnuleysi sem geti 

leitt til varanlegrar óvinnufærni.  

Samkvæmt frumvarpi til lagabreytinga á lögum nr. 40/1991 bætist við núverandi 21. 

grein laganna ný málsgrein. 21. grein. a, svohljóðandi:  

Sveitarstjórn er heimilt að setja í reglur um veitingu 

fjárhagsaðstoðar skv. 21. gr. skilyrði um virka atvinnuleit sem 

einstaklingur, sem telst vinnufær að hluta eða fullu, skal uppfylla til 
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að eiga rétt á grunnfjárhagsaðstoð og/eða fjárhagsaðstoð vegna 

sérstakra aðstæðna. Óheimilt er að skilyrða fjárhagsaðstoð til 

annars en umsækjanda sem metinn er vinnufær að hluta eða að öllu 

leyti. Þá er óheimilt að skerða aðstoð sem sérstaklega er ætluð 

börnum samkvæmt reglum sveitarstjórnar. (Þingskjal 624, 2014-

2015, bls. 1). 

Nái frumvarpið fram að ganga fá sveitarfélögin skýrari heimild til að skilyrða 

fjárhagsaðstoð til einstaklinga sem teljast vinnufærir. Í frumvarpinu er einnig lögð fram 

tillaga um að samræma fjárhæðir fjárhagsaðstoðar milli sveitarfélaga.  

Með virkri atvinnuleit er átt við frumkvæði að starfsleit, að vera tilbúinn að ráða sig í 

starf og taka þátt í vinnumarkaðsúrræðum. Ef einstaklingur sinnir ekki virkri atvinnuleit 

verði sveitarfélaginu heimilt að skerða fjárhagsaðstoð svo lengi sem einstaklingur hafi 

farið í gegnum mat á vinnufærni sem Vinnumálastofnun mun annast til að heimilt sé að 

beita skerðingu. Í frumvarpinu kemur einnig fram að með öllu verði óheimilt að skerða 

greiðslur sem komnar séu til vegna aðstæðna barna, til dæmis vegna tómstunda eða 

skólamáltíða og framfærslu sem tekur barnafjölda með inn í útreikning grunnfjárhæðar 

fjárhagsaðstoðar. Lagagrundvöllur skapast fyrir samstarfi milli Vinnumálastofnunar og 

félagsþjónustu sveitarfélaganna um þjónustu við atvinnuleitendur sem fá fjárhagsaðstoð 

(Hafnarfjörður, 2014; Þingskjal 624, 2014-2015).  

Að ósk Alþingis sendi Samband íslenskra sveitarfélaga umsögn til Alþingis í febrúar 

árið 2015 varðandi frumvarpið. Í umsögninni kemur fram að tilefni frumvarpsins er 

tvíþætt. Annars vegar að lengi hefur verið til umræðu að samræma þurfi reglur 

sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð. Bent hefur verið á að munur milli þessara reglna sé það 

mikill að ekki sé hægt að réttlæta hann með ólíkum aðstæðum einstaklinga og 

fjölskyldna eftir sveitarfélögum, til dæmis vegna mismunandi húsnæðiskostnaðar eða 

samgöngukostnaðar. Hinsvegar að nokkur óvissa hefur verið varðandi heimildir 

einstakra sveitarfélaga til að skilyrða fjárhagsaðstoð. Þessi óvissa birtist til dæmis í því að 

Velferðarráðuneytið hefur talið að gildandi lög veiti sveitarfélögum ekki heimild til að 

skilyrða fjárhagsaðstoð með virkni, virkri atvinnuleit eða þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum (Karl Björnsson, 2015). Í umsögn Sambands íslenskra 

sveitarfélaga segir einnig að samþykkt frumvarpsins muni hafa jákvæð áhrif á 
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einstaklinga og fjölskyldur sem óska eftir fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Verði frumvarpið 

að lögum muni það verða til þess fallið að skapa samfellu milli úrræða 

Vinnumálastofnunar og félagsþjónustu sveitarfélaganna sem muni skila sér í markvissari 

þjónustu líkt og reynslan frá Áfram verkefninu í Hafnarfirði sýndi. Nái frumvarpið fram 

að ganga verði það til þess að sveitarfélögin geti bætt þjónustuna við þann hóp sem á í 

mestum erfiðleikum og að tryggt verði að stuðningur fari fyrst og fremst til þeirra sem 

eru í mestri þörf fyrir aðstoð. Sambandið vildi sérstaklega ítreka að frumvarpið sé ekki 

hugsað til þess að skera niður aðstoð til veikasta hópsins, heldur muni það leiða til þess 

að félagsráðgjafar, sem eru menntaðir í vinnu með þessum hópi geta sinnt þeim í 

auknum mæli þar sem að auknir starfskraftar muni fást til að sinna vinnufæra hópnum. Í 

tilvikum óvinnufæra hópsins mun framfærsla vera á grundvelli læknisvottorðs með það 

að markmiði að veita öflugan stuðning við að ná bata. Það er því nauðsynlegt að efla 

samstarf milli félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu. Félagsleg ráðgjöf er lykilatriði og 

samvinna við skjólstæðing á jafnræðisgrunni þar sem sjálfsákvörðunarréttur hans er 

virtur. Slík nálgun tryggir að úrræðum sé beitt á faglegum grunni (Karl Björnsson, 2015).  

2.3.1 Virk velferðarstefna 

Virk velferðarstefna (e. active social policy) felur í sér þá áherslubreytingu að markmið 

velferðarkerfis eigi að hverfa frá því að nægilegt sé að veita einstaklingum með skerta 

vinnugetu vegna heilsufarslegra eða félagslegra vandkvæða, fjárhagslega framfærslu 

heldur eigi að leggja meiri áherslu á að efla virka samfélagslega þátttöku og 

atvinnuþátttöku. Aðstoða á lífeyrisþega, öryrkja og langtímaatvinnulausa við að komast í 

hvers konar virkni og hverfa frá óvirkni og einangrun. Til að ná þeim markmiðum þarf  

aukna hvatningu til þátttöku og að efla þau stoðkerfi sem greiða leiðina að atvinnulífi 

fyrir einstaklinga sem hafa einangrast eða glíma við heilsufarslegar hömlur. Ekki er 

aðeins átt við að skapa tækifæri á vinnumarkaði heldur einnig stoðþjónustu fyrir fólk 

með sérþarfir eða starfsendurhæfingu. Fyrir einstaklingana er ávinningurinn betra 

heilsufar, betri líðan og meiri sjálfsbjargarviðleitni. Samfélagslegur ávinningur felst í 

betri nýtingu mannauðs samfélagsins og sparnaði í reksti velferðarkerfisins (Guðrún 

Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010).  

Frumvarp til lagabreytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 

byggir á virkri velferðarstefnu. Varðandi árangur mun tvennt skipta mestu máli, hvaða 
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árangri verði náð við að skapa atvinnutækifæri og virkniúrræði og að það myndist 

skilvirkni í fyrirkomulaginu, það er að segja að vinnufærir umsækjendur 

fjárhagsaðstoðar þurfi ekki að bíða lengi eftir að fá boð um vinnu eða virkni og að 

starfsmenn félagsþjónustu nýtist sem best verður á kosið í einstaklingsbundinni vinnu 

með þeim sem mest þurfa á að halda (Þingskjal 624, 2014-2015).  

2.3.2 Umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands  

Félagsráðgjafafélag Íslands skilaði inn umsögn vegna frumvarps til laga um breytingu á 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 um skilyrði fjárhagsaðstoðar. Þar 

gerir félagsráðgjafafélagið athugasemd við að sett sé ný 21. grein um skilyrðingu 

fjárhagsaðstoðar og segir greinina vera í ósamræmi við núverandi löggjöf, en tekur undir 

athugasemdir Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi það að í núverandi lögum sé 

vöntun á að tekið sé fram hvaða heimildir eru til að setja skilyrði fyrir greiðslu 

fjárhagsaðstoðar, en félagið telur samt sem áður að þessi tillaga sé ekki tímabær og að 

þörf sé á frekari úrvinnslu. Félagsráðgjafafélag Íslands gerir einnig athugasemdir við 

orðræðu frumvarpsins, í athugasemdum kemur fram að byggt sé á virkri velferðarstefnu 

en félagið telur að orðalag frumvarpsins endurspegli ekki virka velferðarstefnu, þar sé 

hvergi talað um virkni, hvatningu né umbun heldur er lögð áhersla á skilyrðingar og 

skerðingar. Félagið er ósammála þessari nálgun og segir að hægt sé að gera mikið betur 

til að tengja tillöguna við virka velferðarstefnu. Einnig bendir félagið á að mikilvægt sé 

að gæta þess að nægur fjöldi félagsráðgjafa sé við störf hjá sveitarfélögunum svo unnt 

sé að sinna þeirri þjónustu sem lagt er upp með. Til að virk velferðarstefna komist til 

framkvæmda þarf að efla félagsráðgjöf í sveitarfélögunum og tryggja það að 

félagsráðgjafar nái að stunda faglega vinnu með það að markmiði að styðja einstaklinga 

til sjálfshjálpar, valdefla í notendasamráði og auka lífsgæði þeirra svo einstaklingarnir 

geti notið sín sem best í samfélaginu (María Rúnarsdóttir, 2015). 

Dæmi eru um að félagsráðgjafar hafi í kringum hundrað mál á sinni ábyrgð, það 

segir sig sjálft að með svo mikinn málafjölda á hvern starfsmann gefst ekki tími til að 

veita öllum þá félagsráðgjöf sem virk velferðarstefna felur í sér. Telur félagið frumvarpið 

ekki fanga þennan veruleika. Orðræða frumvarpsins einkennist af 

hagræðingarsjónarhorni fremur en virkri velferðarstefnu að mati Félagsráðgjafafélags 

Íslands (María Rúnarsdóttir, 2015).  
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Tillaga til lagabreytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 náði 

ekki fram að ganga, félags- og tryggingamálanefnd Alþingis taldi ákvæðið ekki nægilega 

vel ígrundað eða rökstutt (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011).  

 

Í kaflanum hefur verið farið yfir bakgrunn félagsþjónustu sveitarfélaga, lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Frumvarp til breytinga á þeim lögum. Auk þess 

sem fjallað hefur verið um hvað felst í virkri velferðarstefnu og farið yfir umsögn 

Félagsráðgjafafélags Íslands vegna frumvarps til lagabreytinga á lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga.  
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3 Hafnarfjörður  

Í kaflanum verður fjallað um Áfram verkefnið í Hafnarfjarðarbæ og framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélaginu. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla. Í fyrsta undirkafla 

er farið yfir upphaf Áfram verkefnisins, í þeim næsta er farið yfir tilgang Áfram 

verkefnisins, í þeim þriðja er farið yfir mat á árangri verkefnisins. Í þeim fjórða er farið 

yfir reglur fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ og að lokum er farið yfir úrskurð í máli 

nr. 30/2014.   

3.1 Upphaf Áfram verkefnisins 

Hafnarfjarðarbær stóð frammi fyrir því að umfang fjárhagsaðstoðar hafði margfaldast á 

árunum 2007-2013. Fyrstu þrjú árin eftir efnahagshrunið árið 2008 var vöxturinn 

hlutfallslega mikill þar til dró heldur úr en árið 2013 fjölgaði umsækjendum að nýju og 

má rekja þá fjölgun til þess að fjöldi fólks hafði fullnýtt bótarétt sinn hjá 

Atvinnuleysistryggingasjóði og sótti því um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ í 

kjölfarið. Ungt fólk var í miklum meirihluta þeirra sem fékk fjárhagsaðstoð hjá 

Hafnarfjarðarbæ,  39% voru á aldrinum 15-24 ára og um 71% á aldrinum 15-34 ára. Það 

var því sérstaklega mikilvægt að grípa inn í þessa þróun og styðja og virkja þennan hóp 

til sjálfshjálpar og aðstoða ungt fólk á fjárhagsaðstoð af bótum og í nám eða vinnu 

(Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

Ráðgjöf og verkefnastjórnun var fengin til að vinna ítarlega greiningu á stöðu 

fjárhagsaðstoðar í Hafnarfirði, þeim áskorunum og valkostum sem í boði voru og útbúa 

áætlun um aðgerðir til aukinnar vinnu og virkni með sérstöku átaksverkefni sem myndi 

skapa einstaklingum tækifæri til endurkomu á vinnumarkað. Tillögur til 

verklagsbreytinga voru settar fram í skýrslu sem gefin var út eftir greininguna, þar 

kemur fram hvernig bæta mætti þjónustuna við þá sem fá fjárhagsaðstoð og breytingar 

á skilyrðum þess að fjárhagsaðstoð sé veitt (Ráðgjöf og verkefnastjórnun, 2014).  

Fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ skiptist í framfærslustyrk, skólastyrk, 

húsaleigulán, liðsstyrk, skólabækur og eða skólagjöld, framfærslulán og annað. Þegar 

sundurliðun fjárhagsaðstoðar bæjarins var skoðuð kom í ljós að tveir liðir eru afgerandi 

stærstir í útgjöldum, eða um 90% af allri úthlutaðari fjárhagsaðstoð, eru það 

framfærslustyrkur og námsstyrkur. Því var athyglinni beint að þeim þáttum til að byrja 
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með (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2013). Í þessari ritgerð verður 

framvegis notað orðið fjárhagsaðstoð. 

Þann 3. apríl árið 2014 var byrjað að vinna eftir nýju verklagi fjölskylduþjónustunnar 

í Hafnarfirði. Verkefnið fékk heitið Áfram – Ný tækifæri í Hafnarfirði. Varanlegar 

breytingar voru gerðar á skipulagi Fjölskylduþjónustunnar með aðgerðum til að auka 

vinnu og virkniúrræði með einstaklingsmiðaða þjónustu í fyrirrúmi. 

Fjölskylduþjónustunni var skipt upp í tvö teymi, matsteymi og virkni- og úrræðateymi. 

Með breytingunum er gert ráð fyrir meiri skilvirkni þar sem að þeir starfsmenn sem 

koma að málaflokknum geta betur sérhæft sig í starfi. Að auki er réttur notenda betur 

tryggður með því að skilja að ákvörðun um rétt til aðstoðar og úrskurð um 

fjárhagsaðstoð á meðan annað teymi sér um framkvæmd úrræða. Það eru þá ekki sömu 

starfsmenn sem sjá um miðlun í úrræði og ef til neitunar kemur að ákvarða afleiðingar 

þess (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

Matsteymi Fjölskylduþjónustu sér alfarið um að ákvarða um umsóknir, meta 

vinnufærni eða ástæður óvinnufærni og sér um að úrskurða um upphæð 

fjárhagsaðstoðar sem umsækjandi á rétt á og skerðingar ef um höfnun á þátttöku er að 

ræða. Matsteymi sér einnig um að flokka umsækjendur fjárhagsaðstoðar í hópa.  

Hóparnir eru fjórir: vinnuhópur, virknihópur, biðhópur og stuðningshópur. 

Vinnuhópur er fyrir einstaklinga sem skrá að þeir séu í atvinnuleit þegar þeir sækja um 

fjárhagsaðstoð og er þeim vísað í vinnumiðlun hjá Atvinnumiðstöð Hafnarfjarðar auk 

þeirra sem eru metnir vinnufærir eftir að vinnufærnismat hefur farið fram. Í virknihóp 

eru einstaklingar sem skortir starfs- eða ráðningarhæfni að hluta til eða að fullu og er 

þeim einstaklingum vísað til VIRK starfsendurhæfingar, Vinnumálastofnunar, meðferðar 

við fíknivanda eða í önnur úrræði. Í biðhóp flokkast einstaklingar sem sækja um 

fjárhagsaðstoð því þeir bíða afgreiðslu innan annarra stofnanna, svo sem vegna 

endurhæfingalífeyris eða örorkulífeyris innan Tryggingastofnun ríkisins eða 

atvinnuleysisbóta hjá Vinnumálastofnun.  Í stuðningshóp flokkast þeir einstaklingar sem 

ekki er talið rétt að gera kröfu um virkni eða vinnu fyrir út frá hagsmunum viðkomandi. 

Þeir einstaklingar fá því fjárhagsaðstoð án kröfu um virkni.  
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Virkni- og úrræðateymi Fjölskylduþjónustu í samvinnu við Atvinnumiðstöð 

Hafnarfjarðar annast úrræði og miðlun starfa eftir þörfum og getu umsækjenda 

(Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 

Grundvallarbreyting var innleidd í reglur og verkferla fjárhagsaðstoðar 

Hafnarfjarðarbæjar og því komið á að fjárhagsaðstoð er í grunninn aðstoð til virkni, 

vinnu og sjálfsbjargar. Fjárhagsaðstoð án virkni, endurhæfingu eða meðferðarúrræði er 

því undantekning. Tilboð um virkni byggir á faglegu mati starfsmanna matsteymis á 

aðstæðum viðkomandi einstaklings. Allar breytingar voru ákvarðaðar í samræmi við 

inntak laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 (Runólfur Ágústsson og Sveina 

María Másdóttir, 2014). 

Heimildir til skerðinga voru rýmkaðar og hafa í auknum mæli verið nýttar gagnvart 

vinnufærum einstaklingum sem hafna boði um þátttöku í virkniúrræðum. Í samræmi við 

þau ákvæði laga um að meginskylda sveitarfélaga sé að skapa einstaklingum tækifæri til 

að framfleyta sér og sínum sjálfir, hafi þeir getu til þess. Hafni einstaklingur einu sinni 

virkni er fjárhagsaðstoð skert um helming í þrjá mánuði og hafni einstaklingur virkni 

aftur eftir það er fjárhagsaðstoð skert um helming í sex mánuði. Þó verða að líða að 

minnsta kosti tveir mánuðir á milli þess að skerðingaheimildum sé beitt (Runólfur 

Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 

Þar sem að fjárhagsaðstoð er síðasta björg samfélagsins skal kanna rétt 

umsækjenda til annarra greiðslna, til að mynda frá almannatryggingum, 

atvinnuleysistryggingum, lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga (Hafnarfjörður, 

2014). Fjárhagsaðstoð er öryggisnet, sem er hugsað sem tímabundið úrræði og 

neyðarráðstöfun fyrir einstaklinga og fjölskyldur sem ekki eiga neinna annarra kosta völ 

til þess að eiga í sig og á (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). Tilgangur 

fjárhagsaðstoðar er að styðja einstaklinga sem aðstoðar njóta til sjálfsbjargar, að þeim 

sé gert kleift að framfleyta sjálfum sér og sinni fjölskyldu án aðstoðar og stuðla að 

valdeflingu þeirra (Hafnarfjörður, 2014).  

Samstaða var hjá bæjaryfirvöldum Hafnarfjarðarbæjar að ráðast í Áfram verkefnið 

og taka nauðsynleg skref til þess að breyta reglum um fjárhagsaðstoð og að skapa störf 

vegna verkefnisins og var strax lögð áhersla á að ekki væri um tímabundið átaksverkefni 

að ræða heldur breytt vinnulag til frambúðar (Nýsköpunarvefur, 2015). Þær breytingar 
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sem hafa verið gerðar á vinnulagi framkvæmdar fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ 

eru í anda þeirrar virku velferðarstefnu sem einkennir velferðarstefnu Norðurlanda. Öll 

Norðurlöndin hafa sett sína löggjöf um félagsþjónustu og fjárhagaðstoð með einhvers 

konar skilyrði um virkniþátttöku, nema Ísland. Í íslenskum lögum er ekki að finna ákvæði 

um skilyrði um þátttöku í virkniúrræðum en það kemur fram í lögum að hvert 

sveitarfélag sér um að setja sínar reglur og ákvarða í hvaða formi fjárhagsaðstoð er veitt 

(Rannveig Einarsdóttir, 2014).  

3.2 Tilgangur Áfram verkefnisins 

Tilgangur fjárhagsaðstoðar er að styðja einstaklinga sem aðstoðar njóta til sjálfsbjargar 

og sjálfshjálpar. Bregðast varð við stöðu og áskorunum sem Hafnarfjarðarbær stóð 

frammi fyrir með það að leiðarljósi að saman fari réttur einstaklinga til raunverulegrar 

aðstoðar með hvata til virkni með hagsmuni og velferð einstaklinga sem fá 

fjárhagsaðstoð í huga (Ráðgjöf og verkefnastjórnun, 2014). 

Tilgangur Áfram verkefnisins var settur upp í átta liðum. Tilgangurinn var í fyrsta lagi 

að skapa öllum atvinnuleitendum á fjárhagsaðstoð tækifæri til þess að snúa aftur á 

vinnumarkað með því að gera þeim tilboð um tímabundið hlutastarf með virkum 

stuðningi. Í öðru lagi að tryggja óvinnufærum einstaklingum möguleika á 

starfsendurhæfingu eða önnur úrræði til dæmis vímuefnameðferð, eftir þörfum hvers 

og eins, ásamt tímabundnu hlutastarfi samhliða meðferð eða eftir. Í þriðja lagi að leggja 

sérstaka áherslu á að aðstoða ungt fólk á fjárhagsaðstoð af bótum í vinnu, nám eða í 

önnur skapandi verkefni. Í fjórða lagi að greina og endurskoða verkferla bæjarins vegna 

fjárhagsaðstoðar til að auka virkni notenda. Í fimmta lagi að koma í veg fyrir aukningu á 

útgjöldum bæjarins til fjárhagsaðstoðar á árinu 2014. Í sjötta lagi að stuðla að því að 

almannafé sé betur nýtt með því að útgjöld fari í aukna virkni og sköpun tækifæra fyrir 

notendur í stað þess að eingöngu greiða þeim fjárhagsaðstoð. Í sjöunda lagi að vinna 

verkefnið og skapa sátt um málaflokkinn svo að Hafnarfjarðarbær geti verið leiðandi á 

meðal sveitarfélaga í virkri þjónustu við einstaklinga á fjárhagsaðstoð og í áttunda og 

síðasta lagi að verkefnið verði útfært með starfsfólki Hafnarfjarðarbæjar í samvinnu við 

stofnanir sem málið varða og geta að því komið (Runólfur Ágústsson og Sveina María 

Másdóttir, 2014). 
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Til þess að geta metið árangur verkefnisins var sett var upp aðgerðaráætlun með 

mælanleg markmið. Markmiðin voru fjögur. Í fyrsta lagi að ráðið verði í 100 störf í 

Hafnarfirði innan verkefnisins á árinu 2014. Í öðru lagi að sköpuð verði 150 störf innan 

ársins 2014 í Hafnarfirði. Í þriðja lagi að notendum fjárhagsaðstoðar fækki í 35%. Með 

sérstaka áherslu á ungt fólk á fjárhagsaðstoð, 18-24 ára, markmiðið fyrir þann hóp er að 

fækki um 40%, en stefnt er að fækkun 30% annarra. Að lokum er markmiðið að 

kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ aukist ekki á árinu 2014 miðað 

við árið þar á undan (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 

Nýjar umsóknir fóru í gegnum nýtt verklag og sá matsteymið um að flokka 

umsækjendur í áðurnefnda hópa og í kjölfarið var þjónusta við umsækjendur ákvörðuð. 

Þeir einstaklingar sem þegar voru á skrá þegar átakið hófst voru einnig flokkaðir í hópa 

jafnt og þétt (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

Atvinnurekendur sem ráða einstakling innan verkefnisins fá greiddan styrk í sex 

mánuði. Styrkurinn samsvarar grunnframfærslu upp í kjarasamningsbundin laun óháð 

styrkfjárhæð þess sem ráðinn er. Til að skrá starf þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Þau 

eru að starfshlutfall sé að minnsta kosti 2/3 og að laun séu greidd samkvæmt gildandi 

kjarasamningum. Einnig er skilyrði sett fyrir því að um sé að ræða fjölgun á störfum hjá 

viðkomandi atvinnurekanda og að starfsmanni sem áður sinnti viðkomandi starfi hafi 

ekki verið sagt upp að minnsta kosti sex mánuðum áður og að staðfesting á 

launagreiðslu til viðkomandi fylgi reikningi um greiðslu styrks (Runólfur Ágústsson og 

Sveina María Másdóttir, 2014). 

3.3 Mat á árangri  

Tilgangur Áfram verkefnisins var ekki að ná fram sparnaði, heldur að nýta betur 

fjármagn fjárhagsaðstoðar notendum og samfélaginu til hagsbóta. Fjárhagslegur 

ávinningur af langtímaáhrifum var ekki reiknaður því fyrst og fremst var horft til þess að 

aðstoða einstaklinga út á vinnumarkaðinn, án Áfram verkefnisins hefðu líklega margir 

farið af fjárhagsaðstoð og á örorku og því horfið varanlega af vinnumarkaði. Þar með 

færi samfélagið á mis við þann mannauð sem þessi hópur býr yfir til atvinnu- og 

arðsköpunar fyrir samfélagið, en stæði frammi fyrir gríðarlegum kostnaði við 

bótagreiðslur til viðkomandi einstaklinga út þeirra starfsævi (Runólfur Ágústsson og 

Sveina María Másdóttir, 2014). 
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Til tveggja þátta var litið við mat á árangri verkefnisins, farið var yfir tölfræðilegar 

upplýsingar og viðhorfskannanir. Viðhorfskönnun samanstóð af rafrænni 

spurningalistakönnun og símaviðtölum. Könnuð var afstaða atvinnurekenda, 

atvinnuleitenda, notenda virkniúrræða og afskráðra notenda (Runólfur Ágústsson og 

Sveina María Másdóttir, 2014).  

3.3.1 Tölfræðilegar upplýsingar 

Fyrsta markmiðið í aðgerðaráætlun var að ráðið verði í 100 störf í Hafnarfirði innan 

ársins 2014 og að sköpuð verði 150 störf. Þegar átta mánuðir voru liðnir af verkefninu 

höfðu 186 störf verið skráð í starfabanka Atvinnumiðstöðvar Hafnarfjarðar. 115 störf 

voru innan bæjarins og 71 starf á almennum vinnumarkaði.  

Árið 2014 hafði 160 notendum verið vísað í vinnumiðlun, þar á meðal 101 frá því að 

verkefnið hófst en allir þeir sem voru í vinnumiðlun þá urðu þátttakendur í Áfram 

verkefninu. Af þessum 160 fengu flestir starf en einnig hafa margir fallið af skrá eftir að 

vera boðaðir í viðtal hjá atvinnuráðgjafa, ráðningarviðtal eða við það að hafa verið boðið 

starf. 

Alls höfðu 54 einstaklingar fengið 6 mánaða tímabundna ráðningu á vegum Áfram 

verkefnisins innan ársins og af þeim 31 á almennum vinnumarkaði. 18 einstaklingar til 

viðbótar hafa ráðið sig til starfa á almennum vinnumarkaði með beinni aðstoð 

Atvinnumiðstöðvar Hafnarfjarðar án styrks. Því hafa í heildina 72 einstaklingar horfið af 

fjárhagsaðstoð og í launuð störf. Þar fyrir utan hefur Atvinnumiðstöðin skráð 19 

einstaklinga í vinnu á eigin vegum með hvatningu og stuðningi Atvinnumiðstöðvarinnar 

(Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

Tæp 10% af nýjum notendum eru flokkaðir í virknihóp og eiga að fá 

einstaklingsmiðuð úrræði, að auki er töluverður fjöldi í þessum hópi sem hefur verið 

áður en átakið hófst. Staða þessara einstaklinga er erfið og því líklegt að þeir þurfi á 

fjárhagsaðstoð til lengri tíma en fólk sem flokkað er í vinnuhóp. Ráðgjöfum 

Fjölskylduþjónustu og Atvinnumiðstöðvar hefur fundist vanta breidd í framboð úrræða 

svo hægt sé að bjóða öllum einstaklingsmiðuð úrræði, þá sérstaklega menntatengd 

úrræði, sem til dæmis myndu aðstoða ungt fólk sem fallið hefur úr framhaldsskóla án 

þess að komast inn á vinnumarkað. Fyrir einstaklinga í virknihóp stendur meðal annars 
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til boða að sækja  sjálfsstyrkingarnámskeið, fá starfsendurhæfingarsamning hjá VIRK eða 

fara í vímuefnameðferð (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 

Þriðja markmiðið í aðgerðaráætluninni var að fækka einstaklingum á fjárhagsaðstoð 

um 35% á árinu 2014. Í janúar árið 2014 voru 247 einstaklingar á fjárhagsaðstoð og hafði 

þeim fækkað um 99 eða 40% í nóvember sama ár. Mikil áhersla hafði verið lögð á að 

fækka ungu fólki á fjárhagsaðstoð, þá aðallega á aldrinum 15-24 ára um 40% og um 30% 

í öðrum aldurshópum. Það gekk eftir, mest hafði fækkað yfir árið í aldurshópnum 15-24 

ára, eða um 51% og innan ársins hafði fækkað í öðrum aldurshópum um 34%.  

Fjórða markmiðið var að kostnaður Hafnarfjarðarbæjar vegna fjárhagsaðstoðar 

myndi ekki aukast á árinu 2014 miðað við árið á undan, kostnaður Hafnarfjarðarbæjar 

vegna fjárhagsaðstoðar lækkaði stöðugt og í nóvember árið 2014 var staðan sú saman 

og í nóvember árið 2012. Verulegur viðsnúningur hafði orðið innan ársins eins og sést á 

mynd 1 (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 

 

 Mynd 1: Afdrif þeirra sem vísað hefur verið í vinnumiðlun frá janúar til loka nóvember 2014. 

 

Á vegum Áfram verkefnisins frá janúar til loka nóvember 2014 voru 35% komnir 

með starf, 28% hurfu af skrá 21% voru enn í miðlun 9% höfðu flutt úr bæjarfélaginu 6% 

voru flokkaðir óvinnufærir og 1% höfðu hafið nám.  

9%
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35%

Fluttir Enn í miðlun Brottfall Í nám Óvinnufærir Í starfi vegna Áfram
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Eins og áður hefur komið fram var tilgangur verkefnisins ekki sá að ná fram sparnaði 

heldur að nýta betur það fjármagn sem fer í fjárhagsaðstoð, vandasamt er að meta 

lækkunaráhrif verkefnisins fyrirfram meðal annars vegna brottfalls. Áætlað var að með 

því að fara í aðgerðir myndi brottfall við að einstaklingi yrði boðin þátttaka í 

einhversskonar virkni eða vinnu verða um 15% með vísan til liðinna átaksverkefna. 

Ástæður brottvísunar geta verið ýmsar og flókið getur verið að meta brottfall tölulega. 

Engin skjalfest dæmi eru um svarta atvinnustarfsemi eða bótasvik einstaklinga en 

verkefni sem þetta er góð leið til að vinna gegn hugsanlegum bótasvikum þar sem að 

einstaklingur sem fyrir er í svartri vinnu myndi líklega eiga í erfiðleikum með að taka 

tilboði um starf (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

Erfitt reyndist að halda utan um tölur varðandi ástæður þess að fólk hætti á 

fjárhagsaðstoð, vegna þess að erfitt var að ná í fólk sem hafði afskráð sig og ekki var 

alltaf gefin upp ástæða fyrir því að fólk hvarf af skrá. Af 160 manns sem vísað var í 

vinnumiðlun árið 2014 hurfu 52 af skrá auk níu sem fluttu í annað bæjarfélag. Stærsti 

hlutinn gaf ekki upp ástæðu. Hægt er að fá vísbendingu um hverjir af þeim sem taldir 

voru vinnuhæfir hurfu af skrá vegna kröfu um vinnu með því að líta til þeirra 

einstaklinga sem voru boðaðir í starfsviðtal og hurfu af fjárhagsaðstoð í kjölfarið. Á 

tímabilinu 3. apríl til loka nóvember árið 2014 tilkynntu 14 einstaklingar við boðun í 

starfsviðtal að þeir myndu hverfa af skrá, skýringar sem gefnar voru á því voru að þeir 

væru annað hvort sjálfir búnir að finna sér vinnu eða væru að flytja í annað bæjarfélag. 

16 einstaklingar mættu ekki í starfsviðtal sem þeir höfðu verið boðaðir í og í framhaldinu 

náðist ekki í þá og þeir hurfu af skrá. Út frá þessu má því áætla að 30 einstaklingar af 

þeim 52 sem flokkaðir voru í vinnuhóp hafi horfið af skrá vegna kröfu um þátttöku í 

vinnu (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).   

Mikilvægir þættir í velgengni verkefnisins voru að einhugur var hjá bæjaryfirvöldum 

að ráðast í Áfram verkefnið og taka þau nauðsynlegu skref sem þurfti til þess að breyta 

reglum um fjárhagsaðstoð og að skapa störf vegna verkefnisins. Mikill áhugi var hjá 

starfsfólki gagnvart verkefninu og var starfsfólk jákvætt gagnvart breytingum á 

verkferlum og aðferðum sem reyndist afar mikilvægt. Góð reynsla einstaklinga sem tóku 

þátt í verkefninu og upplifðu jákvæðan hvata og styrkingu til að ná árangri. Einnig sú 

staðreynd að ekki er um átaksverkefni að ræða heldur breytt vinnulag og breytt 
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fyrirkomulag til frambúðar, því er um að ræða nýsköpun og framþróun í félagsþjónustu 

sveitarfélaga (Nýsköpunarvefur, 2015). Almenn ánægja var meðal félagsráðgjafa og 

starfsfólks með fyrirkomulagið og telja þeir að almennt hafi þeir fengið betri tæki til að 

þjónusta einstaklinga á fjárhagsaðstoð og vinna sína vinnu. Nefndu starfsmenn þó að 

alltof mikill tími fari í úrvinnslu gagna sem væri tími sem betur mætti nýta í þjónustu við 

einstaklinga. Verkefnið staðfestir þann mannauð sem býr í hópnum og mikilvægi þess að 

fólk fái virka aðstoð til að virkja getu sína og hæfileika, sér og samfélaginu til hagsbóta 

(Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 

Frá því að Áfram verkefnið hófst hafa rúm 8% þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð 

fengið skerta fjárhagsaðstoð, Fjárhagsaðstoðin hefur verið skert um helming í sex 

mánuði hjá þremur einstaklingum eða 0,4%. Um rúmlega 40% einstaklinga hefur fækkað 

á fjárhagsaðstoð og fjármagn til fjárhagsaðstoðar dregist saman um 30%. Áfram 

verkefnið hefur haft hvetjandi áhrif á einstaklinga, þeir hafa öðlast aukið sjálfstraust og 

verkefnið hefur styrkt einstaklingana til framtíðar. Skerðingar heimild hefur fyrst og 

fremst þau áhrif að hvetja vinnufæra einstaklinga í viðeigandi virkni eða út á 

vinnumarkaðinn. „Lögð er áhersla á að styðja fólk upp úr þeim hjólförum að vera óvirkir 

þiggjendur opinbers stuðnings.“ (Rannveig Einarsdóttir, 2016).  

3.3.2 Viðhorfskönnun 

Framkvæmd var viðhorfskönnun á afstöðu notenda til Áfram verkefnisins sem fengu 

greidda fjárhagsaðstoð eða höfðu starfsmann á vegum verkefnisins á tímabilinu frá júní 

til september árið 2014. Könnunin samanstóð af rafrænni spurningalistakönnun og 

símaviðtölum. Könnuð var afstaða atvinnurekenda, atvinnuleitenda, notenda 

virkniúrræða og afskráðra notenda (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 

2014). 

3.3.3 Atvinnurekendur 

Atvinnurekendur gáfu margar ástæður fyrir þátttöku í Áfram, greina má ástæðurnar í 

tvo flokka: skortur á starfsfólki og fjárhagslegt hagræði og samfélagsábyrgð og 

siðferðisleg skylda. Nefndar voru ástæður eins og að þetta væri verkefni þar sem allir 

hagnist á því og að fyrirtækjum beri skylda að hjálpa fólki sem er í vanda á 

vinnumarkaði. Rúmlega þrír af hverjum fjórum atvinnurekendum töldu að skipulag 

Áfram væri frekar eða mjög einfalt og engum fannst það flókið. Yfir helmingur var 
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ánægður með starfsfólkið sem ráðið hafði verið og aðeins einn af hverjum tíu voru 

óánægðir með starfsmanninn sem þeir réðu, eða um 13%. Almennt höfðu 

atvinnurekendur trú á verkefninu og um 67% töldu að þeir myndu ráða starfsmenn á 

vegum Áfram í framtíðinni (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 

3.3.4 Notendur 

Margir af notendum fjárhagsaðstoðar eru ánægðir með þjónustuna sem þeir fengu og 

sagði um helmingur að reynsla þeirra af verkefninu væri góð. Fimmtungur hafði slæma 

reynslu og þriðjungur tók ekki afstöðu til þess. Reynsla atvinnuleitenda af vinnuleitinni 

er misjöfn, sumir segjast hafa fengið frábærar móttökur, aðrir upplifðu til dæmis 

óviðeigandi spurningar frá atvinnuveitendum. Almennt virtist tekið vel á móti fólki í 

nýjum störfum þó dæmi séu til um að notendur fjárhagsaðstoðar sem vildu komast inn á 

vinnumarkað að nýju hafi upplifað fordóma frá atvinnurekendum og samfélaginu. 

Afstaða notenda til þjónustu Fjölskylduþjónustu og Atvinnumiðstöðvar Hafnarfjarðar var 

einnig könnuð og voru niðurstöður jákvæðar. Mikill meirihluti taldi viðmót starfsfólks 

kurteist og var jafnframt ánægt með málshraða og upplýsingagjöf. Nefnt var að 

ráðgjafarnir veiti persónulega og einstaklingsmiðaða þjónustu. Þegar spurt var um 

framtíðina og ávinning þess að hafa tekið þátt í Áfram verkefninu var afstaða notenda 

nokkuð dreifð. 37-38% voru sammála því að möguleikar þeirra á vinnumarkaði hafi 

aukist eða muni aukast vegna Áfram verkefnisins en 33-42% töldu svo ekki vera. Í 

símaviðtölum kom fram hvers vegna svo margir töldu möguleika sína ekki hafa aukist. 

Nefndu þeir að það væri „tilfinningin væri eins og að vera stimplaður á neikvæðan 

hátt...að það sé eitthvað að manni ef atvinnuleit gengur illa.“ (Runólfur Ágústsson og 

Sveina María Másdóttir, 2014, bls. 38). Tveir viðmælendur sögðu að margir 

atvinnurekendur væru jákvæðir og almennilegir þó væru eins og sumir þeirra hafi „búist 

við aumingjum sem nenna ekki að vinna.“ Þátttakendur voru einnig spurðir um líðan í 

starfi sem þeir fengu á vegum Áfram, ung kona nefndi að hún væri þakklát fyrir þetta 

tækifæri, hún hafi fengið starf hjá Hafnarfjarðarbæ og í kjölfarið framtíðarstarf 

annarsstaðar og að hennar sögn var það verkefninu að þakka hversu vel atvinnuleitin 

hafði gengið. Áfram verkefnið hafði aukið sjálfstraust hennar því allir trúðu að hún gæti 

þetta (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014). 
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Gestur fékk vinnu hjá Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar í gegnum Áfram verkefnið. 

Gestur býr í foreldrahúsum og fær um 160.000 krónur á mánuði fyrir vinnuna hjá 

þjónustumiðstöðinni sem dugir honum þar sem hann hefur ekki fyrir fjölskyldu að sjá. 

Hann var spurður hvort hann hafi verið þakklátur fyrir að fá vinnu (Vísir, 2015, 21. 

september).  

Gestur: „Já, ég var mjög þakklátur. En allavega maður fær allavega einhvern pening 

en þetta snýst ekki bara um peninga. Heldur  þegar maður er búinn að vera lengi 

atvinnulaus þá hérna verður maður bara latur og svo þarna maður verður svona 

hálfgerlega óhræddur, eða maður verður svona hræddur, hræddari við eða þú veist að 

fara út og hérna þú veist, tala beint við fólk um vinnur.“ (Vísir, 2015, 21. september). 

3.4 Reglur um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ 

Sveitarfélögum ber að setja sér reglur um fjárhagsaðstoð samkvæmt 21. grein laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar hjá 

Hafnarfjarðarbæ er 154.384 kr (Hafnarfjörður, 2014). 

Í reglum um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ fjallar 3. grein um fjárhagsaðstoð 

og heimild til lækkunar. Sé umsækjandi vinnufær skal fjárhagsaðstoð vera veitt sem 

tilboð um tímabundið starf á launum eða virkniúrræði samhliða fjárhagsaðstoð. Þegar 

fjárhagsaðstoð er veitt í formi tímabundins starfs skulu kjarasamningsbundin laun, að 

tilliti teknu til starfshlutfalls aldrei vera lægri en grunnfjárhæð samkvæmt 11. grein. Um 

skilyrðingu fjárhagsaðstoðar er einnig fjallað í 3. grein. Þar segir hafni umsækjandi 

atvinnu eða virkni eða segi upp starfi án skýringa er heimilt að greiða honum sem nemur 

hálfri upphæð fjárhagsaðstoðar hans, þann mánuð sem hann hafnar vinnu eða virkni og 

tvo mánuði þar á eftir. Sama ákvæði á við um atvinnulausan umsækjanda sem framvísar 

ekki minnisblaði atvinnuleitanda án skýringa og umsækjanda sem hætt hefur þátttöku í 

átaksverkefni, nema um sérstakar ástæður sem fram koma við mat á aðstæðum mæli 

gegn því. Að loknu þriggja mánaða skerðingartímabili er heimilt að bjóða einstaklingi 

starf eða virkniúrræði að nýju þegar tveir mánuðir eru liðnir frá því að skerðingartímabili 

lauk. Hafni umsækjandi aftur er heimilt að greiða honum allt að hálfri upphæð 

fjárhagsaðstoðar með sama hætti í þeim mánuði sem hafnað er og fimm mánuði þar á 

eftir (Hafnarfjörður, 2014).  
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Tekið skal fram að skerðing fjárhagsaðstoðar er íþyngjandi aðgerð sem aðeins er 

farið í þegar ríkar ástæður eru til (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

Reglurnar voru settar í samræmi við þau ákvæði laga um að meginskylda sveitarfélaga 

sé að skapa einstaklingum tækifæri til að framfleyta sér og sínum hafi þeir tök á því, í 

stað þess að vera settir í þá stöðu að vera þiggjendur fjárhagsaðstoðar. Efasemdir komu 

fram meðal annars frá Velferðarráðuneytinu um það hvort lögmætt væri að skilyrða 

fjárhagsaðstoð með kröfu um virkni með þessum hætti. Úrskurðanefnd félags- og 

húsnæðismála staðfesti lögmæti reglna Hafnarfjarðarbæjar með úrskurði þann 16. 

september árið 2014 (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

3.5 Úrskurður í máli nr. 30/2014 

Samkvæmt reglum Hafnarfjarðarbæjar getur umsækjandi skotið ákvörðun fjölskylduráðs 

til úrskurðarnefndar félagsþjónustu- og húsnæðismála. Það skal gert innan þriggja 

mánaða frá því að umsækjanda barst vitneskja um ákvörðun fjölskylduráðs 

(Hafnarfjörður, 2014).  

Hinn 16. september árið 2014 féll úrskurður úrskurðarnefndar félagsþjónustu- 

og húsnæðismála vegna ákvörðunar Hafnarfjarðarbæjar um að greiða umsækjenda 

fjárhagsaðstoðar skerta fjárhagsaðstoð í febrúar og mars árið 2014. Kærandi hafði þegið 

fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ frá því í október árið 2012. Hafnaði hann þátttöku í 

átaksverkefni Vinnumálastofnunar og Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar og fékk þar af 

leiðandi greidda skerta fjárhagsaðstoð í febrúar og mars árið 2014. Kærandi áfrýjaði til 

Fjölskylduráðs Hafnarfjarðar. Fjölskylduráð Hafnarfjarðar staðfesti niðurstöðu 

afgreiðslufundar Fjölskylduþjónustunnar um að synja beiðni umsækjanda um óskerta 

fjárhagsaðstoð á þeim forsendum að farið væri eftir 1. málsgrein í 19. grein laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga sem segir að hverjum manni sé skylt að framfleyta sjálfum 

sér, sínum maka og börnum yngri en 18 ára (Úrskurður nr. 30/2014).  

Í reglum Hafnarfjarðarbæjar um fjárhagsaðstoð kemur fram að sá sem sæki um 

fjárhagsaðstoð sé skylt að leita sér að vinnu og taka þeirri vinnu sem býðst nema um 

veikindi, örorku, háan aldur eða aðrar gildar ástæður sé að ræða. Heimilt sé að skerða 

greiðslu um helming til umsækjenda sem hafni boði um vinnu eða þátttöku í 

átaksverkefni á vegum Vinnumálastofnunar og Fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðarbæjar 

sem miðar að því að styrkja umsækjendur í sinni atvinnuleit og að auka starfshæfni 
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þeirra, án gildandi ástæðu. Kæranda var tilkynnt niðurstaða fjölskylduráðs og í 

framhaldinu lagði kærandi fram kæru hjá úrskurðanefnd félagsþjónustu og 

húsnæðismála (Úrskurður nr. 30/2014).  

Í kærunni greinir hann frá því að hann hafi verið ófær um að ráða sig í vinnu þar 

sem hann hafi verið húsnæðislaus og hafi beðið niðurstöðu geðlæknis á hæfni hans til 

að stunda vinnu. Í athugasemdum kæranda kemur fram að hann hafi ekki tjáð 

félagsráðgjafa sínum að hann væri vinnufær (Úrskurður nr. 30/2014).  

Samkvæmt sjónarmiði Hafnarfjarðarbæjar kemur fram að kærandi hafi fengið 

greidda fjárhagsaðstoð frá því í október árið 2012 og samhliða verið í atvinnuleit. Í 

janúar árið 2014 hafi starfsmaður Fjölskylduþjónustu talað við kæranda og í því samtali 

hafi kærandi talið sig vinnufæran og skilað upplýsingum um hver mánaðamót um 

atvinnuleit þar sem fram kom hvar hann hafi sótt um vinnu. Í vottorði geðlæknis komi 

ekkert fram um óvinnufærni kæranda og hafi því ekki verið ástæða til að ætla annað en 

að hann væri vinnufær (Úrskurður nr. 30/2014). 

Í þessu máli er ágreiningur um hvort Hafnarfjarðarbæ hafi verið heimilt að greiða 

kæranda skerta fjárhagsaðstoð í febrúar og mars árið 2014. Eins og áður hefur komið 

fram skal félagsþjónusta sveitarfélaga setja sér reglur um framkvæmd fjárhagsaðstoð 

samkvæmt 21. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Félagsmálanefnd metur þörf 

og ákveður fjárhagsaðstoð til einstaklinga. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991 veita sveitarfélögum svigrúm til að meta sjálf hvers konar þjónustu þau vilja 

veita innan ramma laganna. Í samræmi við þetta og ákvæði stjórnarskráarinnar um 

sjálfstjórn sveitarfélaga er það lagt í hendur þeirrar sveitarstjórnar sem þjónustuna veitir 

að leggja mat á þeirri nauðsyn. „Verður ekki við því mati hróflað af hálfu 

úrskurðarnefndar félagþjónustu og húsnæðismála enda byggist það á lögmætum 

sjónarmiðum og sé í samræmi við lög að öðru leyti.“ (Úrskurður nr. 30/2014, bls.2). Mat 

úrskurðarnefndar var því að Hafnarfjarðarbæ hafi verið heimilt að greiða kæranda 

skerta fjárhagsaðstoð í febrúar og mars árið 2014. (Úrskurður nr. 30/2014).  

 

Í kaflanum var fjallað um Áfram verkefnið í Hafnarfjarðarbæ og framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélaginu. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla. Í fyrsta undirkafla 

var farið yfir upphaf Áfram verkefnisins, í þeim næsta var farið yfir tilgang Áfram 



29 

verkefnisins, í þeim þriðja var farið yfir mat á árangri verkefnisins. Í þeim fjórða var farið 

yfir reglur fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ og að lokum var farið yfir úrskurð í máli 

nr. 30/2014.   
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4 Fræðilegur bakgrunnur 

Í kaflanum verður fjallað um fræðilegan bakgrunn og er honum skipt í fjóra undirkafla. Í 

þeim fyrsta verður farið yfir leið til virkrar samfélagsþátttöku, í þeim næsta verður farið 

yfir hlutverk félagsráðgjafa. Í þeim þriðja verður farið yfir valdeflingu og að lokum verður 

farið yfir hvernig notendur upplifa lífið á fjárhagsaðstoð. 

4.1 Leið til virkrar samfélagsþátttöku 

Samkvæmt Johanson og Hvinden (2007) var lögð áhersla á að skilyrða fjárhagsaðstoð á 

Norðurlöndunum í þeirri trú að möguleikar notenda fjárhagsaðstoðar til að breyta 

sínum aðstæðum væri meiri ef skilyrðin væru til staðar. Einstaklingar hafa rétt á virkri 

þátttöku og líta má á það sem skyldu sveitarfélaga að tryggja notendum 

fjárhagsaðstoðar úrræði til virkni (Johanson og Hvinden, 2007). Rök fyrir því að 

mikilvægt sé að einstaklingar séu virkir má greina í tvö líkön. Það fyrra leggur áherslu á 

mikilvægi virkni fyrir einstaklinginn og getu hans, svo að hann geti viðhaldið vellíðan og 

vinnugetu er æskilegt að hann taki virkan þátt í þeim úrræðum sem í boði eru. Seinna 

líkanið leggur áherslu á að það verði að borga sig fyrir einstaklinginn að fara út á 

vinnumarkað, það er að segja að valið standi ekki á milli fjárhagsaðstoðar og vinnu 

(Johanson og Hvinden, 2007).  

Erlendar rannsóknir gefa tilefni til þess að ætla að nánar sé hugað að heilsufari og 

starfsgetu einstaklinga áður en farið er í það að skerða fjárhagsaðstoð til þeirra. 

Samkvæmt rannsókn á notendum fjárhagsaðstoðar í Noregi kom í ljós að heilsufar 

þeirra er almennt slæmt og geta þeirra til að stunda vinnu eða nám er slakari en talið 

var. Útfrá þessari þekkingu hafa Norðmenn endurskoðað aðstoð við þennan hóp 

Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). Sérstakt starfshæfnismat er gert á notendum 

sem byggir á mati fagaðila í samvinnu við einstaklingana sjálfa og atvinnuúrræði 

sérsniðin að þörfum þeirra út frá starfshæfnismatinu (Arbeids- og velferdsetaten, e.d; 

Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). 

Samband íslenskra sveitarfélaga tók saman yfirlit um veitingu fjárhagsaðstoðar í 

fimm nágrannalöndum Íslands, þar sem aðstæður eru svipaðar og eru til staðar 

hérlendis. Niðurstaðan er sú að skilyrðingum er almennt beitt við veitingu 

fjárhagsaðstoðar í þeim tilgangi að hvetja notendur til að þiggja launavinnu. Þróunin er 

svipuð í öllum löndunum, að leggja meiri áherslu á hvatningu og viðbót við 
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fjárhagsaðstoð ef notendur eru að standa sig vel í stað skerðinga. Samkvæmt 

samantektinni eru niðurstöður heimildanna sem skoðaðar voru að skilyrðingar hafa 

ótvíræð áhrif hvatningar fyrir vinnufæra notendur fjárhagsaðstoðar til að leita sér að 

launavinnu. Sérstaklega er þetta talið mikilvægt þegar um unga notendur 

fjárhagsaðstoðar er að ræða. Huga þarf vel að framkvæmdinni og vinna 

einstaklingsmiðað með hvern notanda (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014).  

Rannsóknir á áhrifum verkefna sem skilyrða með einhversskonar þátttöku notenda 

eru skammt á veg komnar en benda til þess að árangur sé ekki jafn góður og af 

vinnumarkaðsaðgerðum, enda sé oft um ólíkan hóp fólks að ræða. Mikilvægt sé að 

úrræðin séu sniðin af þörfum þeirra hópa sem verið er að aðstoða (Guðný Björk Eydal, 

2009). Munur er á þeim sem eru atvinnulausir og þiggja atvinnuleysistryggingar og 

einstaklingum sem þiggja fjárhagsaðstoð. Einstaklingur sem þiggur 

atvinnuleysistryggingar á að stunda virka atvinnuleit og vera tilbúinn til að gera hvað 

sem er til þess að komast á vinnumarkað að nýju, hinsvegar hafa viðtakendur 

fjárhagsaðstoðar oft verið lengur frá vinnumarkaði og því er þeirra skylda aðallega fólgin 

í því að taka þátt í virkniaðgerðum svo sem þjálfun og/eða virkri atvinnuleit (Johanson 

og Hvinden, 2007). 

4.2 Hlutverk félagsráðgjafans 

Í flestum heimildum um uppruna félagsráðgjafar kemur fram að góðgerðarstarfsemi í 

þágu fátækra og sjálfboðavinna er grunnurinn. Félagsráðgjöf er starfsgrein sem komin er 

til vegna þjóðfélagsbreytinga, því hafa breytingar og þróun á vinnuaðferðum ætíð verið 

nátengd því sem um er að vera í samfélaginu hverju sinni (Nanna K. Sigurðardóttir, 

1991).  

Félagsráðgjöf er sérhæfð fag- og fræðigrein sem hefur ávallt byggt á heildarsýn þar 

sem félagsráðgjafar horfa á einstaklinginn og umhverfi hans þegar þeir reyna að bæta 

lífsskilyrði einstaklinga, hópa og/eða samfélaga. Félagsráðgjafar styðja að félagslegum 

breytingum, aðstoða við að leysa úr samskiptavanda og stuðla að valdeflingu 

einstaklinga svo þeir geti bætt velferð sína (Farley, 2011; Warren, 2007).  

Félagsráðgjafar starfa eftir lögum um félagsráðgjöf nr. 95/1990 og eftir eigin 

siðareglum. Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers  

einstaklings og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína. Markmið félagsráðgjafar er að 
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vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu ranglæti. 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagsráðgjafar hafa siðferðislegar skyldur til að virða sjálfsákvörðunarrétt 

einstaklinga samkvæmt 2. grein siðareglna félagsráðgjafa.  

Félagsráðgjafi gerir sér far um að virða og verja rétt hvers einstaklings 

til einkalífs og sjálfsákvörðunarréttar, svo fremi að það valdi öðrum 

ekki skaða. Geti skjólstæðingur ekki sjálfur gætt hagsmuna sinna, ber 

félagsráðgjafa að gæta þess að réttur hans sé ekki fyrir borð borinn 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).  

Félagsráðgjafi virðir rétt hverrar manneskju og sinnir sínu starfi án manngreinarálits 

og  kemur fram við skjólstæðing af heiðarleika og virðingu. Ætíð skal leitast við að byggja upp 

traust milli félagsráðgjafa og skjólstæðings. Ef skjólstæðingur þarf að þiggja þjónustu gegn 

vilja sínum er skylda félagsráðgjafa að upplýsa hann um hver réttur hans er og útskýra 

markmið þjónustunnar (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Félagsráðgjöf hvílir á traustum 

siðfræðigrunni þar sem áhersla er lögð á manngildi hvers einstaklings og rétt til að njóta sín 

hvort sem um ræðir í einkalífi og sem samfélagsþegn (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Í félagsráðgjöf er fyrst og fremst verið að vinna með fólki, það má virðast augljóst en 

kröfur stjórnenda um ákveðna frammistöðu, markmið og skilvirkni getur orðið til þess að við 

missum sjónar á mannlega hlutanum (Garavan, 2013). Þeir sem að leita eftir fjárhagsaðstoð 

eiga við margvíslegan vanda að etja, ýmist af heilsufarslegum og/eða persónulegum 

ástæðum, og til að geta veitt hverjum og einum viðeigandi þjónustu er nauðsynlegt að 

félagsráðgjöf standi þeim til boða (Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir, 2003).  

Eins og fram kom í skýrslu Hafnarfjarðarbæjar töldu félagsráðgjafar sem þar starfa að 

með Áfram verkefninu hafi þeir fengið betra tæki til að þjónusta fólk á fjárhagsaðstoð og 

vinna sína vinnu (Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir, 2014).  

4.3 Valdefling 

Valdefling (e. empowerment) er leið til að auka samráð og virkja notendur til eigin dáða. 

Markmið valdeflingar er að draga úr valdleysi einstaklinga og stuðla að því að þeir geti nýtt 

hæfileika sína og fundið vald til sjálfstæðra ákvarðana (Boehm og Staples, 2002). Með 

valdeflingu er lögð áhersla á einstaklinginn og að hann hafi vald yfir sínu eigin lífi og umhverfi 

og geti breytt aðstæðum sér í hag. Einstaklingurinn er sérfræðingur í sínu eigin lífi og veit 

best hvað hentar honum. Markmið valdeflingar er að auki að efla félagslega stöðu og lífsgæði 
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einstaklings. Ef einstaklingur finnur að hann hafi tök á því að breyta aðstæðum sínum þá 

eflist sjálfstraust hans og vilji til breytinga (Warren, 2007). Félagsráðgjafar þurfa að hafa 

þekkingu á því hvernig á að hrinda valdeflandi ferli af stað svo unnt sé að valdefla notenda. 

Það gera þeir með því að vera í virkri samvinnu með notenda, hlusta eftir því sem þeir hafa 

fram að færa og hvetja þá áfram til að framkvæma. Í valdeflingu felast einnig bjargir, til 

dæmis úrræði, þjónusta og leiðir til að stuðla að því að notenda séu tryggð betri lífskjör og 

lífsgæði (Boehm og Staples, 2002; Warren, 2007). 

Eins og segir í reglum Hafnarfjarðarbæjar um fjárhagsaðstoð er tilgangur 

fjárhagsaðstoðar að styðja einstaklinga sem aðstoðar njóta til sjálfsbjargar, að þeim sé gert 

kleift að framfleyta sjálfum sér og sinni fjölskyldu án aðstoðar og stuðla að valdeflingu þeirra 

(Hafnarfjörður, 2014).  

Virkniúrræði með eða án skilyrðinga bera árangur ef þau eru sniðin að þörfum 

einstaklinganna sem í þeim taka þátt, sum úrræði henta alls ekki fyrir ákveðinn hóp fólks og 

virka betur fyrir aðra. Úrræðin þurfa að vera í samræmi við getu viðkomandi einstaklinga. 

Vinnan við að finna út hvað virkar fyrir hvern og einn einstakling þarf að vera unnin í 

samvinnu milli einstaklingsins og ráðgjafa og miðar að því að veita stuðning sem skilar sér í 

valdeflingu notandans. Notendasamráð þar sem einstaklingurinn hefur val á úrræði og ber 

ábyrgð á sínu eigin virkniferli (samband íslenskra sveitarfélaga, 2011). 

4.4 Lífið á fjárhagsaðstoð 

Í rannsókn sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Velferðasvið 

Reykjavíkur árið 2010 með það að markmiði að kanna aðstæður þeirra sem þáðu 

fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg árið 2010 kom meðal annars fram að fólki á 

fjárhagsaðstoð liði verr en hinum almenna Reykvíkingi. Fram kom að 76% þátttakenda sagði 

að sér gengi illa að framfleyta sér á þeim tekjum sem þeir fá í fjárhagsaðstoð. Tekin voru 

viðtöl við sex einstaklinga sem þáðu fjárhagsaðstoð. Í viðtölunum kom meðal annars fram að 

sumir upplifðu sig annars flokks þjóðfélagsþegna vegna stöðu sinnar og hluti viðmælenda 

sagði líf sitt einkennast af mikilli einveru. Lagt var upp með að ræða bæði við fólk sem hafði 

tekið þátt í virkniúrræðum og þá sem höfðu ekki tekið þátt í virkniúrræðum. Rætt var við tvo 

karlmenn sem höfðu tekið þátt í námskeiði á vegum Reykjavíkurborgar, voru þeir báðir 

ánægðir og töldu þátttöku í námskeiðinu hafa brotið upp þeirra daglega mynstur. 

Viðmælendur sem ekki höfðu tekið þátt í virkniúrræðum töldu sig meðal annars of lasburða 
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til þess og aðrir höfðu ekki mætt. Erfiðlega gekk að fá einstaklinga í viðtöl sem þegið höfðu 

boð í virkniúrræði en ekki mætt í þau og vakti það spurningar rannsakenda um hvort einhver 

hluti hópsins eigi erfitt með að standa við sínar skuldbindingar vegna til dæmis andlegrar 

vanlíðan (Ásdís A. Arnalds og Vala Jónsdóttir, 2010).  

Reynsla þátttakenda í virkniúrræðum á vegum Reykjavíkurborgar var góð. Með hjálp 

virnkninámskeiða komust viðmælendur af stað í rútínu og þeim þótti námskeiðin hvetja þá til 

aukinnar samfélagslegrar virkni. Sumir hverjir voru félagslega einangraðir og í framtíðinni 

vonuðust viðmælendur til að verða virkir í starfi eða námi því lífið á fjárhagsaðstoð væri 

engin óskastaða. Þannig má segja að ef virkniúrræði leiði til þess að skapa fólki störf muni 

það hafa í för með sér ótvíræða kosti fyrir heilsu og líðan fólks (Ásdís A. Arnalds og Vala 

Jónsdóttir, 2010).  

Skýrsla Rauða krossins – Fólkið í skugganum. Athugun Rauða krossins í Reykjavík á 

högum lakast settu borgarbúanna, sem kom út árið 2016 segir að tvö prósent þjóðarinnar 

búi við alvarlegan skort á efnislegum gæðum og að um 10% þjóðarinnar sé undir 

lágtekjumörkum og megi af þeim sökum þola félagslega einangrun (Ómar Valdimarsson, 

2016). Í skýrslunni kemur fram að í Reykjavík sé verið að ala upp hundruð barna til 

varanlegrar fátæktar. Oft sé um að ræða börn sem búa hjá einstæðum ungum mæðrum sem 

eru á fjárhagsaðstoð eða atvinnuleysisbótum. Börnin fari síður á leikskóla, taki minni þátt í 

íþrótta- og tómstundastarfi og að þau stundi ekki tónlistarnám. Almennt séð hafi þau 

takmarkaðri aðgang að félagslegum tengslanetum en börn úr efnameiri fjölskyldum (Ómar 

Valdimarsson, 2016; Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015). Jafnframt telja 

skýrsluhöfundar að vandinn flytjist á milli kynslóða þar sem að foreldrarnir séu uppteknir við 

að reyna að ná endum saman og hafi ekki tíma né getu til að sinna börnunum eins og þyrfti. 

Tengsl eru á milli fátæktar og félagslegrar einangrunar, sem gerir fólki erfiðara við að breyta 

stöðu sinni (Ómar Valdimarsson, 2016).  

Samkvæmt starfsmönnum Velferðarsviðs hafa virkniátök borgarinnar gefist ágætlega og 

telja þeir einstaklingsmiðaða nálgun vera að skila sér og sérstaklega sé að því gætt að beita 

fólk ekki þrýstingi. Unnin er áætlun með hverjum og einum þar sem reynt sé að byggja fólk 

upp. Allstór hópur fólks lifir til langframa á fjárhagsaðstoð sem er ætlað að vera 

neyðaraðstoð til skamms tíma, af því leiðir að fólk er í þörf fyrir sértækan stuðning þar sem 

að vandi þeirra er margþættur og langvarandi. Vaxandi áhyggjur eru innan heilbrigðis og 

félagsmálakerfisins af ungum karlmönnum sem ekki ná að fóta sig í lífinu. Í skýrslunni kemur 
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fram að ungir karla eru í vaxandi mæli óvirkir, þunglyndir og á fjárhagsaðstoð. 

Forstöðumaður í félagsþjónustunni í Reykjavík segir að þessa ungu menn skorti allt 

sjálfstraust og þeir séu oft í sjálfsvígshættu (Ómar Valdimarsson, 2016). Vinna þarf gegn því 

að einstaklingar festist í óvirkri fjárhagsaðstoð, framtíð ungs fólks er í húfi og mjög mikilvægt 

er að grípa inn í og bjóða viðeigandi úrræði (Rannveig Einarsdóttir, 2014).  

 

Í kaflanum var fjallað um fræðilegan bakgrunn og var honum skipt í fjóra undirkafla. Í þeim 

fyrsta var farið yfir leið til samfélagslegrar þátttöku, í þeim næsta var farið yfir hlutverk 

félagsráðgjafa. Í þeim þriðja var farið yfir valdeflingu og að lokum var farið yfir hvernig 

notendur upplifa lífið á fjárhagsaðstoð. 
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5 Niðurstöður og umræða 

Í þessari ritgerð er fjallað um framkvæmd fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ. Markmið 

ritgerðarinnar var að skoða með hvaða hætti breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð hjá 

Hafnarfjarðarbæ höfðu áhrif á notendur. Lagt var upp með að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

Hvernig nýttist Áfram verkefnið notendum fjárhagsaðstoðar í Hafnarfirði?  

Hvað fela breyttar reglur fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ í sér?  

Nýtast virkniúrræði notendum fjárhagsaðstoðar?  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að Áfram verkefnið í Hafnarfirði skilaði því að 

verulegur viðsnúningur varð innan bæjarins varðandi fjárhagsaðstoð á árinu 2014. 186 störf 

voru sköpuð, 160 notendum var vísað í vinnumiðlun og 72 einstaklingar hurfu af 

fjárhagsaðstoð og í launuð störf. Þar sem að lög um félagsþjónustu sveitarfélaga eru 

rammalög hafa sveitarfélögin svigrúm til að setja sínar eigin reglur um framkvæmd 

fjárhagsaðstoðar. Hafnarfjarðarbær breytti reglum sínum og framkvæmd til þess að grípa inn 

í þá þróun að notendum fjárhagsaðstoðar hafði fjölgað mikið og þá sérstaklega ungu fólki á 

aldrinum 15-34 ára, sem voru um 71% þiggjenda fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélaginu. Mikil 

áhersla hafði verið að fækka ungu fólki og gekk það eftir, um 51% fækkun hafði orðið í 

aldursflokknum 15-24 ára innan ársins 2014. Notendur sem og atvinnurekendur höfðu góða 

reynslu af verkefninu og starfsmenn Fjölskylduþjónustunnar töldu sig almennt hafa fengið 

betri tæki til að þjónusta einstaklinga á fjárhagsaðstoð (Runólfur Ágústsson og Sveina María 

Másdóttir, 2014). Fjárhagsaðstoð er hugsuð sem tímabundið úrræði og neyðarráðstöfun, því 

er brýnt að hvetja einstaklinga til ábyrgðar á sjálfum sér og að styrkja einstaklinga til 

sjálfshjálpar líkt og lög um félagsþjónustu sveitarfélaga segja til um. Breytingar voru gerðar til 

að auka vinnu og virkni með einstaklingsmiðaða þjónustu í fyrirrúmi. Af þessum niðurstöðum 

má draga þá ályktun að verkefnið Áfram hafi skilað góðum árangri og náð að virkja notendur 

fjárhagsaðstoðar. Sérstaklega vel hafi tekist með yngsta aldursflokkinn þar sem mesta 

fækkunin var innan þess hóps. Skilyrðingar og virkni skila árangri ef þær eru 

klæðskerasniðnar og einstaklingsmiðaðar. Styrkleikar Áfram verkefnisins eru að unnið var 

einstaklingsmiðaða vinnu með notendum, þeir voru flokkaðir í hópa eftir því sem staða 

þeirra leyfði og úrræði sniðin eftir því. Hluti einstaklinga á fjárhagsaðstoð hafði verið búinn 

að tæma bótarétt sinn hjá atvinnuleysisstofnun og þar af leiðandi um vinnufæra einstaklinga 
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að ræða sem lengi höfðu verið frá vinnu og hugsanlega þurft aðstoð við að auka sjálfstraust 

sitt og fá inngöngu á vinnumarkað að nýju. 

Breyttar reglur um fjárhagsaðstoðar hjá Hafnarfjarðarbæ fela í sér að í grunninn er 

fjárhagsaðstoð aðstoð til virkni, vinnu og sjálfsbjargar. Starfsmenn sjá um að meta 

vinnufærni einstaklinga og að ákvarða ef til skerðinga kemur. Áhersla var hjá 

bæjaryfirvöldum að skapa störf og gera nauðsynlegar breytingar í anda virkrar 

velferðarstefnu. Auk þess sem heimildir til skerðinga voru rýmkaðar. Unnið er með það að 

leiðarljósi að saman fari réttur einstaklinga til raunverulegrar aðstoðar með hvata til virkni 

með hagsmuni og velferð þeirra sem aðstoðar njóta í huga. Skerðing fjárhagsaðstoðar er 

íþyngjandi aðgerð sem aðeins er gripið til þegar rík ástæða er til (Runólfur Ágústsson og 

Sveina María Másdóttir, 2014). Eins og fram kom í Johanson og Hvinden (2007) var á 

Norðurlöndunum lögð áhersla á að skilyrða fjárhagsaðstoð í þeirri trú að möguleikar notenda 

fjárhagsaðstoðar til að breyta sínum aðstæðum væri meiri ef skilyrðing væru til staðar. Einnig 

kom fram í samantekt frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga að skilyrðum er almennt beitt við 

veitingu fjárhagsaðstoðar á Norðurlöndunum í þeim tilgangi að hvetja einstaklinga til að 

þiggja vinnu. Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að skilyrðing fjárhagsaðstoðar feli 

fyrst og fremst í sér þátttöku í einhversskonar virkni sem miðar að því að virkja einstaklinga, 

fá þá til að vinna með sína styrkleika og finna þeim virkni eða vinnu við hæfi. Máltækið 

vinnan göfgar manninn finnst höfundi eiga vel við, þá er ekki endilega átt við atvinnu heldur 

að unnið sé í sjálfum sér, virkni við hæfi sé fundin svo einstaklingurinn finni að hann hafi 

tilgang og upplifi sig sem nýtan þjóðfélagsþegn.  

Virkniúrræði nýtast notendum fjárhagsaðstoðar og bera árangur ef þau eru sniðin að 

þörfum einstaklinganna sem í þeim taka þátt og samvinna þarf að vera á milli notenda og 

ráðgjafa við að finna út hvað hentar hverjum notanda og miða að því að veita stuðning sem 

skilar sér í valdeflingu notandans þar sem hann ber ábyrgð á virkniferli sínu (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2011). Um 10% íslensku þjóðarinnar er undir lágtekjumörkum og býr 

af þeim sökum við félagslega einangrun samkvæmt nýrri skýrslu Rauða krossins (2016). Ungir 

karlar á fjárhagsaðstoð eru í vaxandi mæli óvirkir, þunglyndir og í sjálfsvígshættu.  

Framtíð ungs fólks er í húfi og mikilvægt að grípa inn í og bjóða viðeigandi úrræði 

(Rannveig Einarsdóttir, 2014). Þeir sem að leita eftir fjárhagsaðstoð eiga margir við vanda að 

etja af persónulegum eða heilsufarslegum ástæðum og til að geta veitt hverjum og einum 
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þjónustu við hæfi er mikilvægt að félagsráðgjöf standi þeim til boða (Guðný Björk Eydal og 

Anný Ingimarsdóttir, 2003). Ein leið til að virkja notendur fjárhagsaðstoðar er með 

valdeflingu, markmið valdeflingar er að stuðla að því að einstaklingar geti nýtt hæfileika sína 

og fundið vald til sjálfstæðra ákvarðana og geti breytt aðstæðum í lífi sínu sér í hag (Boehm 

og Staples, 2002; Warren, 2007). Eins og fram kemur hér upplifa notendur fjárhagsaðstoðar 

sig margir hverjir sem annars flokks þjóðfélagsþegna og segja lífið á fjárhagsaðstoð enga 

óskastöðu og vonuðust þeir til að verða virkir í starfi eða námi í framtíðinni. Af þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að virkni nýtist notendum fjárhagsaðstoðar, án virkni eru 

notendur fjárhagsaðstoðar líklegri til að vera látnir afskiptalausir og það er sérstaklega slæmt 

fyrir hóp sem þennan þar sem margir eru félagslega einangraðir og í þörf fyrir margþætta 

aðstoð. Það er mat höfundar að ekki sé verið að huga að mannréttindum fólks með því að 

útvega fólki eingöngu fjárhagslega aðstoð, þetta er viðkvæmur hópur fólks sem þarf 

klæðskerasniðna aðstoð, hvort sem aðstoðin fellst í því að fá starfsendurhæfingu, starf, 

meðferðarúrræði eða annað. Hópur fólks er á fjárhagsaðstoð sem hugsanlega á heima á 

öðrum stöðum í kerfinu og nýtist virkniúrræði einnig við að finna þá einstaklinga og vísa 

þeim í viðeigandi úrræði, þannig fá allir þjónustu við hæfi.  

Höfundur vonar að yfirvöld átti sig á þörf þess að það komi skýrt fram í lögum varðandi 

hverskonar skilyrðingu fjárhagsaðstoð sveitarfélögum er heimilt að beita. Hugtakið skilyrðing 

er í  hugum margra neikvætt og í hugum flestra er það einhversskonar refsing. Ávinningur 

skilyrðingar er hinsvegar mikill fyrir notendur fjárhagsaðstoðar. Það er ekki notendum til 

góðs að vera félagslega einangraðir og án afskipta, skilyrðingar og virkni þátttaka notenda 

fjárhagsaðstoðar er þeim sjálfum til hagsbóta, það á að vera grunnhlutverk félagslegrar 

þjónustu að finna styrkleika fólks og aðstoða það við að finna sitt hlutverk í lífinu til að vera 

sjálfbjarga. Til mikils er að vinna fyrir bæði einstaklinga og samfélagið í heild til að koma í veg 

fyrir að fólk ílengist á fjárhagsaðstoð. Því eins og segir í lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga skal framkvæmd félagsþjónustunnar gæta þess að hvetja einstaklinginn til 

ábyrgðar á sjálfum sér og styrkja hann til sjálfshjálpar.  

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Henný Úlfarsdóttir

 

  



40 

Heimildaskrá 

Alþjóðlegir mannréttindasáttmálar sem Ísland er aðilli að. (2012). Í Björg Thorarensen 

(ritstjóri), Mannréttindastofnun Háskóla Íslands. Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Anna Guðrún Björnsdóttir. (e.d.). Grunnþjónusta á sviði félagsþjónustu sveitarfélaga. 

Samband íslenskra sveitarfélaga. Sótt 7.október 2016 af 

http://www.samband.is/media/felagsthjonusta/grunnthjonusta.pdf. 

Arbeids- og velferdsetaten. (e.d.). Financial assistance. Sótt 13. Nóvember 2016 af 

https://www.nav.no/en/Home/Benefits+and+services/Relatert+informasjon/financia

l-assistance-social-assistance. 

Ásdís A. Arnalds og Vala Jónsdóttir. (2010). „Bara það að koma mér í gang“. Úttekt á 

aðstæðum og virkni þeirra sem þiggja fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá 

Reykjavíkurborg. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Íslands. 

Boehm, A. og Staples, L. H. (2002). The Function of the Social Worker in Empowering: The 

Voices of Consumers and Professionals. Social work, 47(4), 449-460.  

Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir. (2015). Jaðarstaða foreldra – velferð barna. Í 

ritröð um rannsóknaverkefni á sviði félagsráðgjafar. Reykjavík: Rannsóknastofnun í 

barna- og fjölskylduvernd 2015.  

Ellý Katrín Guðmundsdóttir. (e.d.). Sjálfstjórn sveitarfélaga og stjórnarskrá. Sótt 9.október 

2016 af 

https://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_fyr

ra_bindi_Sjalfstjorn_sveitarfelaga.pdf. 

Farley, O.W., Smith, L.L. og Boyle, S.W. (2009). Introduction to Social Work (11.útgáfa). 

Boston: Pearson education.  

Garavan, M. (2013). Dialogical practice in social work – Towards a renewed humanistic 

method. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 22(5), 4-20.  

Gísli Ágúst Gunnlaugsson. (1997). Fátækralöggjöfin og íslenska fjölskyldan á 19.öld. Í 

Guðmundur Hálfdanarson, Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir (ritstjórar). 

Saga og samfélag – þættir úr félagssögu 19. og 20. aldar. Reykjavík: 

Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, Sögufélag.   

http://www.samband.is/media/felagsthjonusta/grunnthjonusta.pdf
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_fyrra_bindi_Sjalfstjorn_sveitarfelaga.pdf
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_fyrra_bindi_Sjalfstjorn_sveitarfelaga.pdf


41 

Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir. (2003). Fjárhagsaðstoð og félagsþjónusta. Í Friðrik 

H. Jónsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum IV, 191-200. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Háskólaútgáfan.  

Guðný Björk Eydal. (2005). Family policy in Iceland 1944-1984. Gautaborg: Sociologiska 

Institutionen.  

Guðný Björk Eydal. (2009). Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga Norðurlanda á krepputímum: Hjálp 

til sjálfshjálpar? Í Halldór S. Guðmundsson og Silja Bára Ómarsdóttir (ritstjórar), 

Rannsóknir í félagsvísindum X, 53-65. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Íslands.  

Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson. (2010). Örorka og virk 

velferðarstefna: Könnun meðal örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Reykjavík: 

Þjóðmálastofnun.  

Hafnarfjörður. (2014). Reglur um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ.  Sótt 11.október 2016 

af http://www.hafnarfjordur.is/media/fjolskylduthjonusta/Reglur-um-

fjarhagsadstod-hja-Hafnarfjardarbae-mars-2014--3-.pdf. 

Ingibjörg Broddadóttir. (1997). Félagsþjónusta sveitarfélaga. Bakgrunnur og framkvæmd laga 

um félagsþjónustu sveitarfélaga. Sveitarstjórnarmál, 57(4), 217-225.  

Johanson, H. og Hvinden, B. (2007). Re-activating the Nordic welfare states: do we find a 

distinct universalistic model? International Journal of Social Policy, 23, 334-346.  

Karl Björnsson. (2015). Frumvarp til breytinga á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga (virk 

velferðarstefna). -416. Mál 144. lþ. Sótt 16.nóvember 2016 af 

http://www.samband.is/media/fjarhagsadstod/0529_001.pdf.  

Félagsráðgjafafélag Íslands. (e.d.). Siðareglur íslenskra félagsráðgjafa. Sótt 10.október 2016 

af http://www.felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa/. 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.  

María Rúnarsdóttir. (2015). Umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands vegna frumvarps til laga 

um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 um skilyrði 

fjárhagsaðstoðar. Sótt 16.nóvember 2016 af 

http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1375.pdf.  

Nanna K. Sigurðardóttir. (1991). Félagsráðgjafastarfið. Í Bjarney Kristjánsdóttir, Helga 

Þórólfsdóttir og Lára Björnsdóttir (ritstjórar). Félagsráðgjöf á Íslandi 1964-1989. 

Reykjavík: Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa.  

http://www.hafnarfjordur.is/media/fjolskylduthjonusta/Reglur-um-fjarhagsadstod-hja-Hafnarfjardarbae-mars-2014--3-.pdf
http://www.hafnarfjordur.is/media/fjolskylduthjonusta/Reglur-um-fjarhagsadstod-hja-Hafnarfjardarbae-mars-2014--3-.pdf
http://www.samband.is/media/fjarhagsadstod/0529_001.pdf
http://www.felagsradgjof.is/Stjorn/Sidareglur_islenskra_felagsradgjafa/
http://www.althingi.is/altext/erindi/144/144-1375.pdf


42 

Nýsköpunarvefur. (2015). Áfram! Ný tækifæri í Hafnarfirði: Virðing-Vinna-Virkni. Sótt 15. 

október 2016 af 

http://nyskopunarvefur.is/afram_ny_taekifaeri_i_hafnarfirdi_virding_vinna_virkni. 

Ómar Valdimarsson. (2016). Hvar þrengir að í Reykjavík 2016? Fólkið í skugganum. Athugun 

á högum lakast settu borgarbúanna. Rauði krossinn í Reykjavík.  

Rannveig Einarsdóttir. (2014). Áfram! Ný tækifæri í Hafnarfirði. Vísir.is skoðun. Sótt 

24.september 2016 af http://www.visir.is/afram!-ny-taekifaeri-i-

hafnarfirdi/article/2014704089989.  

Rannveig Einarsdóttir. (2016). Frumvarp til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga (skilyrði 

fjárhagsaðstoðar), 458. mál til umsagnar. Sótt 13.október 2016 af 

http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1099.pdf. 

Ráðgjöf og verkefnastjórnun. (2014). Áfram! Ný tækifæri í Hafnarfirði. Virðing – Vinna – 

Virkni. Reykjavík: Ráðgjöf og verkefnastjórnun. Sótt 20.september 2016 af 

https://verkefnastjornun-public.sharepoint.com/SiteAssets/verkefni-og-útgefið-

efni1/RV_Afram_lokaskyrsla%20til%20utsendingar.pdf. 

Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir. (2013). Minnisblað. Unnið fyrir 

Hafnarfjarðarbæ. Sótt 6.nóvember 2016 af https://verkefnastjornun-

public.sharepoint.com/SiteAssets/verkefni-og-útgefið-

efni1/RRV_Minnisblað_Hafnarfjördur_23.12.2013.pdf. 

Runólfur Ágústsson og Sveina María Másdóttir. (2014). Áfram! Lokaskýrsla um breytingar á 

fjárhagsaðstoð Hafnarfjarðarbæjar. Reykjavík: Ráðgjöf og verkefnastjórnun.  Sótt 

20.september 2016 af 

http://ibuagatt.hafnarfjordur.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=19635

545894247308039&meetingid=10635538004809549748&filename=RRV_AFRAM_lok

askyrsla_des2014.pdf&cc=Document. 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2011). Reglur sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð. 

Greinargerð til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka 

félagsmálastjóra á Íslandi. Sótt 27. október 2016 af 

http://www.samband.is/media/fjarhagsadstod/Greinargerd---reglur-svf-um-

fjarhagsadstod---endanleg-08-11-2011.pdf. 

 

http://nyskopunarvefur.is/afram_ny_taekifaeri_i_hafnarfirdi_virding_vinna_virkni
http://www.visir.is/afram!-ny-taekifaeri-i-hafnarfirdi/article/2014704089989
http://www.visir.is/afram!-ny-taekifaeri-i-hafnarfirdi/article/2014704089989
http://www.althingi.is/altext/erindi/145/145-1099.pdf
https://verkefnastjornun-public.sharepoint.com/SiteAssets/verkefni-og-útgefið-efni1/RV_Afram_lokaskyrsla%20til%20utsendingar.pdf
https://verkefnastjornun-public.sharepoint.com/SiteAssets/verkefni-og-útgefið-efni1/RV_Afram_lokaskyrsla%20til%20utsendingar.pdf
https://verkefnastjornun-public.sharepoint.com/SiteAssets/verkefni-og-útgefið-efni1/RRV_Minnisblað_Hafnarfjördur_23.12.2013.pdf
https://verkefnastjornun-public.sharepoint.com/SiteAssets/verkefni-og-útgefið-efni1/RRV_Minnisblað_Hafnarfjördur_23.12.2013.pdf
https://verkefnastjornun-public.sharepoint.com/SiteAssets/verkefni-og-útgefið-efni1/RRV_Minnisblað_Hafnarfjördur_23.12.2013.pdf
http://ibuagatt.hafnarfjordur.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=19635545894247308039&meetingid=10635538004809549748&filename=RRV_AFRAM_lokaskyrsla_des2014.pdf&cc=Document
http://ibuagatt.hafnarfjordur.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=19635545894247308039&meetingid=10635538004809549748&filename=RRV_AFRAM_lokaskyrsla_des2014.pdf&cc=Document
http://ibuagatt.hafnarfjordur.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=19635545894247308039&meetingid=10635538004809549748&filename=RRV_AFRAM_lokaskyrsla_des2014.pdf&cc=Document
http://www.samband.is/media/fjarhagsadstod/Greinargerd---reglur-svf-um-fjarhagsadstod---endanleg-08-11-2011.pdf
http://www.samband.is/media/fjarhagsadstod/Greinargerd---reglur-svf-um-fjarhagsadstod---endanleg-08-11-2011.pdf


43 

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2014). Fjárhagsaðstoð í brennidepli. Í Tíðindi af vettvangi 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. (4), 2-4.  

Sigrún Júlíusdóttir. (2001). Félagsráðgjöf – nauðsyn í nútímasamfélagi. Sótt 6.nóvember 

2016 af http://www.mbl.is/greinasafn/grein/636481/.  

Stefán Ólafsson. (1999). Íslenska leiðin. Almannatryggingar og velferð í fjölþjóðlegum 

samanburði. Reykjavík: Tryggingastofnun ríkisins.  

Úrskurður nr. 30/2014. Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála. 

Velferðarráðuneytið. (e.d.). Almennt um félagsþjónustu sveitarfélaga. Sótt 12.október 2016 

af https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/fel-sveitarf/almennt/. 

Vísir.is. (2015, 21. september). Ísland í dag. Framleiðir kerfið bótaþega. Sótt 14.október 2016 

af http://www.visir.is/island-i-dag--framleidir-kerfid-

botathega/article/2015150929819. 

Warren, J. (2007). Service User and Carer Participation in Social Work. Great Britain: 

Cromwell Press Ltd. 

Þingskjal 624. (2014-2015). Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum (skilyrði fjárhagsaðstoðar). 

Alþingistíðindi A-deild. Sótt 12.október 2016 af 

http://www.althingi.is/altext/144/s/0624.html.  

 

 

 

 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/636481/
https://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/fel-sveitarf/almennt/
http://www.visir.is/island-i-dag--framleidir-kerfid-botathega/article/2015150929819
http://www.visir.is/island-i-dag--framleidir-kerfid-botathega/article/2015150929819
http://www.althingi.is/altext/144/s/0624.html

