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1 Inngangur 

Um stjórnsýslurétt gilda stjórnsýslulögin nr. 37/1993. Lögin taka til stjórnsýslu ríkis og 

sveitafélaga, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna, og gilda um þær ákvarðanir sem stjórnvöld taka um 

réttindi og skyldur manna, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Í stjórnsýslurétti er að mörgum 

meginreglum að gæta, bæði skráðum og óskráðum. Meginreglan um skyldubundið mat 

stjórnvalda er ein af hinum óskráðu meginreglum. 

Í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 frá 17. júní 1944 segir að 

öllum, sem þess þurfa, skuli tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, 

atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. Björg Thorarensen telur að í þessum 

framfærslurétti stjórnarskrárinnar sé kjarni félagslegra mannréttinda og undirstaða 

velferðarkerfisins. Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007 eru meðal þeirra laga á sviði 

félagsmálaréttar sem sett hafa verið og sem stefna m.a. að markmiðum 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarkrárinnar.
1
  

Félagsmálaréttur fjallar um réttindi fólks til bóta og þar er á mörgum stöðum tekið fram að 

stjórnvöld skulu meta hvort umsækjandi geti fengið greiðslur. Hin óskráða meginregla um 

skyldubundið mat stjórnvalda vegur þungt á sviði félagsmálaréttar. Fáar heimildir eru til um 

meginregluna um skyldubundið mat og lítið hefur verið um hana skrifað. Það er því áhugavert 

að skoða hvernig hið skyldubundna mat stjórnvalda er raunverulega í framkvæmd. Þá er 

sérstaklega áhugavert að skoða regluna á sviði félagsmálaréttar vegna þess vægis sem þessi 

óskráða meginregla hefur á því sviði og mikilvægi þeirra réttinda sem félagsmálaréttur fjallar 

um. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða hvað meginreglan um skyldubundið mat 

stjórnvalda er og hvað í henni felst. Fyrst verður fjallað almennt um meginregluna um 

skyldubundið mat og hvað skyldubundið mat er. Þá verður fjallað um tilganginn með því að 

hafa skyldubundið mat. Einnig verður skoðað hvernig reynir á meginregluna um 

skyldubundið mat stjórnvalda í framkvæmd. Því næst verður hin óskráða meginregla um 

skyldubundið mat stjórnvalda sérstaklega skoðuð eins og hún kemur fram í 9. gr. laga nr. 

99/2007, um félagslega aðstoð. Farið verður yfir forsögu og efni fyrrgreindra laga og skoðað 

hvernig það kom til að ákveðið var að kveða á um skyldubundið mat í því lagaákvæði. Fjallað 

verður um álit umboðsmanns í UA 25. nóvember 2010 (5733/2009) en þar tók umboðsmaður 

Alþingis fyrir meginregluna um skyldubundið mat stjórnvalda sem birtist í 9. gr. laga nr. 

                                                      
1
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 541-542. 
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99/2007. um félagslega aðstoð. Að lokum verður farið yfir þær nýlegu breytingar sem gerðar 

voru á lögum um félagslega aðstoð árið 2016. 

 

2 Hvað er skyldubundið mat? 

2.1 Almennt um skyldubundið mat 

Reglan um skyldubundið mat (d. pligtmæssig skøn, skøn under regel) er ein hinna óskráðu 

meginreglna stjórnsýsluréttarins. Felur reglan í sér að ákveðið mat þarf að fara fram hjá 

stjórnvöldum, við ákvarðanatöku, þegar löggjafinn hefur sett matskennda lagareglu. 

Taka þarf tillit til aðstæðna hvers aðila og hvað hentar best í hverju máli fyrir sig. 

Stjórnvöld geta ekki virt það að vettugi t.d. með því að afnema matið eða þrengja það 

óhóflega með setningu verklagsreglna enda hefur það verið markmið löggjafans með setningu 

slíks lagaákvæðis að færa stjórnvöldum þetta mat.
2
 

 

2.1.1 Fastmótuð og matskennd lagaákvæði 

Lagaheimildir sem löggjafinn veitir stjórnvöldum til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir geta 

verið af ýmsum toga. Lagaákvæði geta ýmist verið fastmótuð eða matskennd eftir 

efnisinnihaldi. Þessi flokkun er viðtekin í lögfræði þó ekki sé um nákvæma flokkun að ræða. 

Fastmótaðar lagareglur hafa að geyma þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi til að 

ákvörðun verði tekin. Upptalning á skilyrðum í fastmótuðum lagaákvæðum eru talin með 

tæmandi hætti. Almennt er fljótvirkara, ódýrara og einfaldara fyrir stjórnvöld að beita slíkum 

reglum þar sem ljóst er, fyrir fram, hvaða skilyrði þarf að uppfylla svo að ákvörðun verði 

tekin. Vegna þess hve fastmótað efni lagareglnanna er má segja að þær veiti borgurum meira 

réttaröryggi en matskenndar reglur.
3
 Matskennd lagaákvæði veita stjórnvöldum aftur á móti 

ákveðið svigrúm við ákvarðanatöku. Um er að ræða nokkurs konar leiðbeiningarreglur sem 

nota skal við úrlausn máls og ákvarða því ekki, með tæmandi talningu, öll þau skilyrði sem 

þurfa að vera til staðar svo ákvörðun verði tekin.
4
 Ómögulegt er að sjá fyrir öll þau tilvik sem 

upp geta komið og bregðast við þeim með setningu fastmótaðra reglna. Er því á sumum 

sviðum ekki hægt að komast hjá því að hafa matskennd lagaákvæði.
5
  

Meginreglan um skyldubundið mat gildir eingöngu um matskenndar valdheimildir 

stjórnvalda þar sem stjórnvöld hafa fengið nokkurs konar frjálst mat. Þegar löggjafinn setur 

slíkar reglur er hann í raun að fela stjórnvöldum ákveðnar stjórnunarheimildir á afmörkuðu 

                                                      
2
 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 265. 

3
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21. 

4
 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 264. 

5
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21. 
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sviði. Má því segja að gildissvið meginreglunnar um skyldubundið mat sé bundið við 

matsreglur þar sem löggjafinn hefur ætlast til að einstaklingsbundið mat fari ávallt fram. 

Þegar stjórnvöldum hefur af öðrum ástæðum verið eftirlátið mat þá eru oft heimildir til að 

takmarka matið með verklagsreglum sem byggðar eru á lögmætum sjónarmiðum.
6
 Skortur á 

þekkingu á ákveðnu sviði hefur leitt til þess að ekki hafi verið sett fastmótuð lagaákvæði um 

efnið. Stjórnvöldum hefur þá stundum í slíkum tilvikum verið veittar matskenndar heimildir. 

Stjórnvöldum er þá ætlað að fylla út í lagaákvæðin með reglum sem byggð eru á þekkingu og 

reynslu. 
7
  

Heimildir stjórnvalda til að takmarka matið eru þó nokkuð mis víðtækar eftir því hvaða 

svið stjórnsýslunnar er um að ræða.
8
 Í UA 19. desember 2008 (5328/2008) kvartaði A undan 

4. mgr. 8. gr. reglugerðar nr. 397/2000 um leigubifreiðar. Reglugerðarákvæðið kvað á um að 

ekki skyldi framlengja atvinnuleyfi bifreiðastjóra ef hann hefði fengið undanþágu frá akstri 

vegna veikinda í meira en sjö mánuði samtals á síðustu tólf mánuðum fyrir þann afmælisdag 

sem annars myndi vera upphafsdagur framlengingar. Taldi A að reglugerðarákvæðið fæli í sér 

að mat færi í reynd ekki fram á því hvort leyfishafi væri hæfur til leigubifreiðaraksturs eins og 

miðað var við í 7. mgr. 9. gr. laga nr. 134/2001, um leigubifreiðar. Umboðsmaður taldi að 

ákvæðið gerði ráð fyrir því að mat á hæfi leyfishafa færi fram árlega og að Vegagerðinni bæri 

að leggja efnislegt mat á hvort atvinnuleyfishafi, sem náð hafði 70 ára aldri, væri hæfur til að 

stunda leigubílaakstur áður en honum væri veitt framlenging. Umboðsmaður taldi ljóst að við 

þær aðstæður, sem fram komu í 4. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar, fór ekki fram það 

einstaklingsbundna mat á hæfni leyfishafa sem áskilið var í 2. málsl. 7. mgr. 9. gr. laga nr. 

134/2001. Einnig sagði umboðsmaður að „ráðherra getur ekki án skýrrar lagaheimildar 

afnumið með fortakslausum hætti umrætt mat sem lögin gera ráð fyrir“. Var það því mat 

umboðsmanns að reglugerðin ætti sér ekki næga stoð í lögum. 

Það sem ræður því úrslitum um hvort meginreglan um skyldubundið mat eigi við er hvert 

markmið löggjafans hefur verið. Ef ætlun löggjafans hefur verið að færa stjórnvöldum 

matskenndar valdheimildir til að taka ákvörðun sem best á við, með tilliti til allra aðstæða, í 

hverju máli þá á meginreglan um skyldubundið mat við.
9
 

 

                                                      
6
 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 267. 

7
 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 267-268. 

8
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 39. 

9
 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 268. 
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2.1.2 Lögbundnar og matskenndar stjórnvaldsákvarðanir 

Líkt og með lagaákvæði þá eru stjórnvaldsákvarðanir einnig flokkaðar eftir svipuðum 

sjónarmiðum og aðgreindar í lögbundnar og matskenndar ákvarðanir. Lögbundnar 

stjórnvaldsákvarðanir eru byggðar á fastmótuðum lagaákvæðum og eru lögbundnar að efni 

til.
10

 Matskenndar ákvarðanir stjórnvalda eru þær ákvarðanir sem teknar eru þegar lög eða 

stjórnvaldsfyrirmæli tilgreina ekki að öllu leyti þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir hendi svo 

að ákvörðun verði tekin og veita því stjórnvaldi mat á því hvert efni ákvörðunar skuli vera. Er 

því úrlausn máls ekki bundin við fyrirfram fastákveðin ytri atvik en þó eru ekki heldur veittar 

alveg frjálsar hendur við úrlausn máls.
11

 

Þegar stjórnvöldum er falið með lögum slíkt mat þá setja þau sér þó oft verklagsreglur til 

að gæta samræmis í stjórnsýsluframkvæmd. Verklagsreglur auðvelda einnig almenningi að sjá 

fyrir niðurstöður stjórnvalda.
12

  

Markmið og tilgangur með því að setja verklagsreglur geta verið ýmsar. Reglur skapa 

meiri fyrirsjáanleika heldur en matskenndar valdheimildir og stjórnsýsluframkvæmd verður 

auðveldari í framkvæmd þegar reglum er fylgt en þegar framkvæma þarf mat í hvert sinn 

þegar taka skal ákvörðun. Er það bæði vegna þess að matið sjálft getur verið erfitt og að 

auðveldara er að tryggja að málið sé nægilega upplýst þegar ákvörðun er tekin, þegar það 

takmarkast við eitt eða fá atriði. Einnig er auðveldara að komast hjá því að mismuna í 

afgreiðslu mála þegar verklagsreglum er fylgt. Þar að auki er auðveldara að verja ákvörðun 

sem tekin er á grundvelli reglu gagnvart gagnrýni. Á móti kemur að hætta er á að þau mál sem 

eru óvenjuleg fái ranga afgreiðslu. Það er því ekki hægt að setja reglur um öll mál þar sem 

málin geta verið svo ólík. Reglur geta í þeim tilfellum verið of afturhaldssamar og fylgja ekki 

eftir þróun mála.
13

 Hins vegar getur verið meira svigrúm fyrir reglur þegar málin eru mörg og 

sambærileg. 

Þrátt fyrir að verklagsreglur megi ekki þrengja hið lögbundna mat óhóflega þá getur 

stjórnvöldum verið heimilt að setja sér viðmiðunarreglur og takmarka þannig matið að 

einhverju leyti.
14

 Á þetta einkum við þegar um mikinn fjölda mála er að ræða. Mikill fjöldi 

mála sem er til afgreiðslu á grundvelli matskenndra lagareglna getur ýtt undir þörf á 

verklagsreglum til að stuðla að samræmi við úrlausn mála og auka skilvirkni og 

                                                      
10

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls.21. 
11

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 264. 
12

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 39. 
13

 Jon Andersen: Forvaltningsret, bls. 106. 
14

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 39. 
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fyrirsjáanleika í afgreiðslu.
15

 Að auki hefur verið talið heimilt að setja verklagsreglur ef málin 

eru mjög lík innbyrðis og að mat sé erfitt í framkvæmd á breiðum grundvelli.
16

 Mikilvægt er 

að einnig gæta þess við setningu reglugerða að ákvæði þeirra þrengi ekki um of eða afnemi 

hreinlega lögbundið mat stjórnvalda.
17

  

 

2.2 Til hvers að hafa skyldubundið mat? 

Þeir löggjafarhættir að setja skyldubundið mat í lagaákvæði eru nátengdir hugmyndum 

velferðarríkisins um að koma til móts við óskir borgaranna og miða við þarfir þeirra á 

einstaklingsbundnum grundvelli.
18

  

Í málaflokkum þar sem einstaklingsbundnar aðstæður skipta máli, eins og í 

félagsmálarétti, er mikilvægt að veita stjórnvöldum svigrúm til að taka ákvarðanir, bæði sem 

henta best í hverju máli fyrir sig og svo einfaldlega til þess að afgreiðsla máls sé lagalega rétt 

miðað við fyrirliggjandi upplýsingar. Á sviði félagsmálaréttar eru mál sjaldnast alveg eins og 

það getur þurft að taka tillit til einstaklingsbundinna aðstæðna og getur því verið erfitt að setja 

reglur sem taka til allra mála. Þau mál sem falla undir félagsmálarétt, s.s. almannatryggingar, 

sjúkratryggingar og félagsleg aðstoð, eru þess eðlis að hvert mál getur jafnvel verið mjög ólíkt 

því næsta. Málin eru mun persónubundnari en á mörgum öðrum sviðum og því mikilvægara 

en ella að skoða hvert tilvik fyrir sig til þess að ákvörðun henti best í hverju máli fyrir sig, 

innan ramma laganna. 

Þegar einungis er heimilt að veita tiltekin réttindi við tilteknar aðstæður er nauðsynlegt að 

hafa þetta mat. Þegar skylt er að veita réttindi þá er matið óþarft, viðkomandi fær réttindin ef 

lagaskilyrði eru uppfyllt. 

Í þeim tilvikum þar sem ekki er skylt að veita réttindi heldur aðeins heimild til þess kann 

að vera að lægra sett stjórnvöld séu betur sett til þess að taka ákvarðanir og meta aðstæður 

hverju sinni, langt um fremur en löggjafinn gæti nokkurn tímann verið. Löggjafinn snertir 

ekki daglega starfsemi stjórnsýslunnar og vinnur ekki beint við þær lagareglur sem hann setur. 

Stjórnsýslan stendur þeim nær, sem réttindin fá, en löggjafinn, sérstaklega hjá lægra 

settum stjórnvöldum eins og hjá sveitarfélögum. Innan stjórnsýslunnar er mikla sérþekkingu 

að finna. Starfsfólk stjórnsýslunnar vinnur daglega við tiltekin málefni og hefur því víðtækari 

og yfirgripsmeiri þekkingu á viðkomandi sviði en löggjafinn. Innan stjórnsýslunnar starfar 

fólk sem oft hefur sérmenntun á viðkomandi sviði eða hefur unnið lengi við tiltekinn 

                                                      
15

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 271. 
16

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 283. 
17

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 41. 
18

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 42.  
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málefnaflokk og er því mun betur í stakk búin til að taka ákvarðanir og meta aðstæður í hverju 

máli fyrir sig. Fordæmi í afgreiðslu mála skipta einnig máli því mikilvægt er að sams konar 

eða svipuð mál hljóti sams konar afgreiðslu. 

 

2.3 Meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda í framkvæmd 

Meginreglan um skyldubundið mat er algeng þegar kemur að stjórnvaldsákvörðunum, sbr. 2. 

mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, en þó ekki eingöngu heldur gildir hún um allar 

ákvarðanir þegar markmið löggjafans er að stjórnvald taki ákvörðun sem best hentar í hverju 

máli að undangengnu einstaklingsbundnu mati.
19

 Ólík sjónarmið gilda eftir stjórnsýslusviðum 

eftir því hvort meiri áhersla er lögð á jafnræðisregluna eða regluna um skyldubundið mat. Á 

sumum sviðum er meiri þörf fyrir samræmi og fyrirsjáanleika líkt og á sviði skattaréttar.
20

 Má 

því segja að meginreglan um skyldubundið mat hafi mismikið vægi eftir sviðum. Til að skoða 

hvort og hvernig stjórnvöld beita meginreglunni um skyldubundið mat er rétt að skoða 

niðurstöður kærunefnda og umboðsmanns Alþingis í málum þar sem ágreiningur er um 

skyldubundið mat. 

Talið hefur verið að reglan hafi sérstakt vægi þegar kemur að ákvörðun kjaranefnda og 

kjararáðs um kjör ríkisstarfsmanna.
21

 Í UA 23. ágúst 2013 (7081/2012) kvartaði A yfir synjun 

kjararáðs á beiðni hans um endurskoðun launa vegna framhaldsmenntunar sem hann hafði 

aflað sér. Af ákvæði 3. mgr. 9. gr. laga nr. 47/2006 um kjararáð mátti leiða að við ákvörðun 

gæti þurft að horfa til atriða sem varða sérstaka hæfni en ekki aðeins umfang og eðli starfsins. 

Í samræmi við meginreglu stjórnsýsluréttar um skyldubundið mat var það mat umboðsmanns, 

þrátt fyrir að ákvæðið væri orðað sem heimildarákvæði, að kjararáði bæri að beita þessu mati í 

tilviki starfsmanns sem óskaði eftir endurskoðun launa sinna. Var niðurstaða umboðsmanns 

því að ákvörðun kjararáðs hafði ekki verið í samræmi við lög. Taldi umboðsmaður að sú 

almenna framkvæmd kjararáðs, að horfa aðeins til umfangs og eðli starfs við ákvörðun 

launakjara, væri ekki í samræmi við lög þar sem mat á því hvort framhaldsmenntun A 

fullnægði skilyrðum fyrrgreindra laga hafði ekki farið fram. 

Við ráðningu og skipun ríkisstarfsmanna hefur meginreglan mikið vægi
22

 og hefur 

umboðsmaður Alþingis alloft tekið hana fyrir í álitum sínum. Í UA 26. mars 2013 

(7066/2012) kvartaði A yfir ráðningu í starf tryggingafulltrúa hjá Tryggingastofnun ríkisins. 

Tryggingastofnun tók þá ákvörðun að bjóða ekki umsækjendum með háskólapróf í viðtal 

                                                      
19 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 268. 
20

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 271. 
21

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 277. 
22

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 275. 
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vegna starfsins. Í starfsauglýsingunni voru menntunarkröfur settar fram þannig að 

stúdentspróf væri skilyrði en að frekari menntun væri kostur. Í starfið var ráðin C sem var 

með stúdentspróf en A hafði hins vegar lokið meistaraprófi á háskólastigi. Umboðsmaður 

taldi að það væri „að jafnaði ekki í samræmi við meginregluna um skyldubundið mat 

stjórnvalda að ákveða fyrirfram að umsækjendur sem eru með meiri menntun eða 

starfsreynslu en lágmarkskröfur segja til um komi ekki til greina við mat á því hver teljist 

hæfastur úr hópi umsækjenda um starfið“. Með málsmeðferð og ákvörðun 

Tryggingastofnunar hefði ekki verið lagt sjálfstætt mat á umsóknir umsækjenda að mati 

umboðsmanns og var ákvörðunin því ekki talin í samræmi við lög. 

Meginreglan um skyldubundið mat vegur þungt þegar um er að ræða ákvarðanir um 

félagsleg réttindi borgaranna. Markmið löggjafans, eins og fyrr segir, er þá að teknar séu 

ákvarðanir sem best eiga við í hverju máli með tilliti til allra aðstæðna og geta stjórnvöld þá 

ekki sett fastmótaðar reglur sem myndu afnema eða þrengja matið verulega.
23

  

Í UA 24. nóvember 2010 (5795/2009) kvartaði A yfir úrskurði úrskurðarnefndar 

atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða. Með úrskurðinum var ákvörðun 

Vinnumálastofnunar staðfest um að endurgreiða A hluta af kostnaði sem hann taldi sig hafa 

orðið fyrir vegna búferlaflutninga en ekki að greiða honum að fullu styrk til búferlaflutninga. 

A hafði sótt um styrk vegna búferlaflutninga á grundvelli reglugerðar nr. 12/2009 um þátttöku 

atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í 

vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki. Vinnumálastofnun féllst á að endurgreiða 80% 

af útlögðum kostnaði vegna leigu á sendibifreið. Vinnumálastofnun hafði sett sér 

verklagsreglur varðandi endurgreiðslu á kostnaði vegna búferlaflutninga til þess að gæta að 

samræmi og jafnræði auk þess sem þær leiddu til aukinnar skilvirkni. Meiri hluti 

úrskurðarnefndarinnar taldi „að verklagsreglurnar væru eðlilegar og sanngjarnar“. 

Umboðsmaður taldi hins vegar að verklagsreglur Vinnumálastofnunar leiddu til þess að mat 

færi ekki fram í hverju tilviki á því hvort annar kostnaður, en tilgreindur var í 

verklagsreglunum, væri styrkhæfur. Að mati umboðsmanns hafði Vinnumálastofnun afnumið 

það mat sem áskilið var í f-lið 15. gr. reglugerðar nr. 12/2009, sbr. 2. mgr. 62. gr. laga nr. 

54/2006 um atvinnuleysistryggingar. Komst umboðsmaður því að þeirri niðurstöðu að 

verklagsreglurnar væru í andstöðu við ákvæði reglugerðarinnar og ákvæði laganna. 

Í UA 1. desember 2008 (5132/2007) leitaði A til umboðsmanns vegna úrskurðar 

úrskurðarnefnd almannatrygginga. Úrskurðarnefndin hafði staðfest synjun 

                                                      
23

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 273. 
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Tryggingastofnunar ríkisins á styrkveitingu vegna kaupa á bifreið. A var með verulega skerta 

færni í öxlum og handleggjum og þurfti einnig að nota hjólastól. Úrskurðarnefnd 

almannatrygginga taldi að þar sem ekki væru fimm ár liðin frá því að A fékk síðast 

styrkveitingu þá væri skilyrðum 5. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 752/2002, um styrki og 

uppbætur Tryggingastofnunar ríkisins til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða, ekki 

fullnægt. Umboðsmaður taldi að af orðalagi 38. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar, 

væri ekki annað hægt en að draga þá ályktun að ákvæðið mælti fyrir um skyldu 

Tryggingastofnunar að leggja efnislegt mat á hvort viðkomandi þyrfti á hjálpartæki eða 

bifreið að halda. Umboðsmaður taldi ljóst að reglugerðarheimild 3. mgr. 38. gr. laganna veitti 

ráðherra heimild til að útfæra nánar hvernig framkvæma bæri mat á nauðsyn umsækjanda 

með reglugerð. Var það þó álit umboðsmanns að ekki væri heimild til að setja reglur sem 

mæltu fyrir um tímaskilyrði. Þyrftu tímaskilyrði, líkt og var kveðið á um í reglugerð nr. 

752/2002, að koma fram í sjálfum lögunum. Að mati umboðsmanns var því í máli A „[...] 

byggt á fortakslausri og hlutlægri efnisreglu sem girti fyrir að lagt væri skyldubundið og 

sérfræðilegt mat á hvort breytingar á líkamlegu ástandi hans væru þess eðlis að þörf væri 

nýrrar tegundar bifreiðar“. Niðurstaða umboðsmanns Alþingis var því að þar sem 

tímaskilyrðin komu ekki fram í lögunum sjálfum þá átti ákvæði reglugerðarinnar um slík 

skilyrði sér ekki stoð í lögum. 

Í UA 17. febrúar 1997 (1706/1996) kvörtuðu A og B yfir úrskurði tryggingaráðs sem 

hafði staðfest ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins að lækka umönnunargreiðslur vegna 

sonar þeirra C, sem var sykursjúkur, við 13 ára aldur. Greiðslurnar voru lækkaðar í samræmi 

við þær verklagsreglur að 13 til 16 ára unglingar væru færir um að sprauta sig sjálfir og 

þörfnuðust því ekki jafn mikillar umönnunar. Umönnunargreiðslurnar voru þá einnig skertar 

sökum skólavistar sem metin var til daglegrar þjónustu í skilning 4. gr. laga nr. 118/1993 um 

félagslega aðstoð. A og B bentu á að C væri ekki fær í öllum tilvikum að sprauta sig sjálfur og 

töldu að ekki væri hægt að líta á skólavist sem þjónustu utan heimilis í skilningi fyrrgreindra 

laga. Umboðsmaður tók fram að stjórnvöldum væri heimilt að setja vinnureglur til að stuðla 

að jafnrétti og samræmi og hafi Tryggingastofnun því verið heimilt að hafa viðmiðunarreglur 

til hliðsjónar. Þær vinnureglur sem stuðst hafi verið við gerðu þó hvorki ráð fyrir því að litið 

væri til hvort umönnun foreldra sé í samræmi við ákveðinn flokk í skilgreiningu reglugerðar 

né hvort að skólar veiti þjónustu sem réttlætt gæti bótaskerðingu. Umboðsmaður taldi því að 

vinnureglur Tryggingastofnunar takmörkuðu það mat sem reglugerðin gerði ráð fyrir og 

Tryggingastofnun bæri að fjalla um hverja umsókn fyrir sig og leysa úr þeim á sjálfstæðan 

hátt. Taka bæri tillit til þess hvaða flokkur reglugerðarinnar eigi við í hverju tilviki fyrir sig og 
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hvort að þjónusta utan heimilis, í skilningi reglugerðar nr. 150/1992, fælist í dvöl barns í 

skóla. Var það því niðurstaða umboðsmanns að vinnureglurnar takmörkuðu það mat sem gert 

var ráð fyrir í ákvæði reglugerðarinnar. 

Af framangreindum málum má ráða að þrátt fyrir að það hafi verið tilgangur löggjafans 

með því að kveða á um skyldubundið mat í lagareglu til að teknar séu ákvarðanir sem best 

eiga við í hverju máli með tilliti til allra aðstæðna þá virðist samt sem stjórnvöld setji 

fastmótaðar reglur sem afnema eða þrengja óhóflega þetta mat. 

 

3 Lög nr. 99/2007, um félagslega aðstoð 

3.1 Af hverju voru lögin sett? 

Í byrjun árs 1992 var talið nauðsynlegt að endurútgefa þágildandi lög um almannatryggingar 

nr. 67/1971, enda lögin sett fyrir tveimur áratugum og breytt um sextíu sinnum, en lögin 

höfðu aldrei verið endurútgefin á þessum tíma. Að auki var talið nauðsynlegt að gera 

breytingar vegna EES-samningsins sem Ísland hafði þá nýlega samþykkt.
24

  

Frumvarp til laga um félagslega aðstoð var fylgifrumvarp frumvarps til laga um 

almannatryggingar.
25

 Reglur Evrópubandalagsins um almannatryggingar gerðu það að 

verkum að nauðsynlegt þótti að gera „glöggan greinarmun á bótum almannatrygginga og 

félagslegri aðstoð“.
26

 

Þágildandi almannatryggingalögum var því skipt í tvo lagabálka, annars vegar lög um 

almannatryggingar nr. 117/1993 og hins vegar lög um félagslega aðstoð nr. 118/1993 og voru 

það fyrstu sérstöku lögin um félagslega aðstoð. 

Í flutningsræðu Heilbrigðisráðherra þegar frumvarp að nýjum almannatryggingalögum var 

flutt, þá sagði hann m.a.: 

 

Ein helsta breytingin á almannatryggingalögum hér á landi vegna reglna EB á sviði 

almannatrygginga er sú að tryggja þarf að í ákvæðum laga um almannatryggingar séu engin 

ákvæði um bætur sem í raun eru bætur af félagslegum toga. Eins og fyrr hefur verið rakið 

verður að flytja bætur almannatrygginga á milli landa í samræmi við þann rétt sem 

hlutaðeigandi hefur áunnið sér í landinu. Þar sem kerfi félagslegrar aðstoðar hér á landi er 

skammt á veg komið, hefur verið gripið til þess ráðs í gegnum tíðina að setja inn í 

almannatryggingalög ýmis ákvæði um aðstoð sem bera frekar keim félagslegrar aðstoðar heldur 

en almannatryggingar. Í frv. því sem hér liggur fyrir hafa öll slík ákvæði verið felld út og sett í 

frv. til laga um félagslega aðstoð sem er lagt fram samhliða þessu frv. og ég mun mæla fyrir hér 

á eftir. Með þessu móti er tryggt að við munum ekki þurfa að flytja á milli landa þessar bætur 

                                                      
24

 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 699. 
25

 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 710. 
26

 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 710. 
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því að bætur félagslegrar aðstoðar er ekki skylda að flytja á milli landa líkt og bætur 

almannatrygginga.
27

 

 

3.2 Markmið lagasetningarinnar 

Markmið nýrra laga um félagslega aðstoð var að meginstefnu til að koma til móts við reglur 

Evrópubandalagsins um almannatryggingar. Greinar laganna voru að mestu samhljóða 

samsvarandi greinum í þágildandi almannatryggingalögum og var ætlunin að gera þau ákvæði 

að heimildarákvæðum.
28

 Eins og kemur fram í flutningsræðu heilbrigðisráðherra voru í 

almannatryggingalögunum á þeim tíma, þegar lög nr. 118/1993 voru sett, ákvæði sem báru 

frekar keim af félagslegri aðstoð en almannatryggingum. Jafnframt sagði heilbrigðisráðherra 

eftirfarandi: 

 

Til að undirstrika að bætur þessar séu félagsleg aðstoð eru þær settar fram sem heimildarbætur 

og jafnframt ákveðið með reglugerð að tengja greiðslu bótanna við tekjur.
29

  

 

Af þessu sést að þótt yfirlýst markmið með setningu laga um félagslega aðstoð væri að 

koma til móts við reglur Evrópubandalagsins um almannatryggingar þá var einnig verið að 

aðskilja bætur félagslegrar aðstoðar frá almannatryggingum, tengja bætur við tekjur og beina 

þannig þessum félagslegu bótum frekar til þeirra sem á þurftu að halda vegna lágra tekna.  

Að því sögðu er ljóst að tengsl laga um almannatryggingar og laga um félagslega aðstoð 

eru órjúfanleg. Lög um félagslega aðstoð eru afsprengi af almannatryggingalögunum.  

Til að átta sig á megintilgangi með þeim ákvæðum sem færð voru í lög um félagslega 

aðstoð er því ekki annað hægt en að skoða markmið almannatryggingalaga. 

Þegar fyrstu lög um alþýðutryggingar voru sett var alþýðulöggjöf mjög skammt á veg 

komin á Íslandi. Einungis hafði verið komið á fót slysatryggingum en alla löggjöf um m.a. 

elli- og örorkutryggingar vantaði. Litið var til nágrannaþjóðanna til að nýta þá reynslu sem 

þær þjóðir höfðu þá þegar aflað sér á síðustu áratugum áður.
30

  

Með lögum nr. 26 frá 1. febrúar 1936 um alþýðutryggingar var lífeyrisgreiðslum þá fyrst 

komið á og voru þessi lög stórt skref í framþróun ellilífeyrismála á Íslandi.
31

 Þessar tryggingar 

gjörbreyttu íslensku samfélagi og segja má að „þær hafi losað um fjötra fátækarinnar“.
32

 

Ætlunin var að alþýðutrygging myndi leysa af hendi þau verkefni þjóðfélagsins að vernda 

                                                      
27

 Alþt. 1993-94, B-deild, bls. 595. 
28

 Alþt. 1993-94, B-deild, bls. 610. 
29

 Alþt. 1993-94, B-deild, bls. 610. 
30

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 641. 
31

 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 81. 
32

 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 9. 
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einstaklinga frá fjárhagsvandræðum, sem leiða af slysum, sjúkdómum og öðru sem 

alþýðutryggingin náði til og létta fjárhagsbyrðum af þjóðfélaginu sem það þyrfti annars að 

bera. Var þegar af þeim ástæðum talið nauðsynlegt og æskilegt að hér á landi, eins og í öðrum 

löndum, væru alþýðutryggingar.
33

 Lögin um alþýðutryggingar voru síðar felld úr gildi, ásamt 

breytingalögum, með lögum um almannatryggingar nr. 50/1946 sem öðluðust gildi 1. janúar 

1947. 

Frumvarpið að lögunum um almannatryggingar var í höfuðdráttum byggt á tillögum Jóns 

Blöndal og Jóhanns Sæmundssonar. Skýrslan, Almannatryggingar á Íslandi, var gefin út af 

félagsmálaráðuneytinu árið 1945. Ætlunin var að steypa saman þeim alþýðutryggingum, sem í 

lögum voru, í eitt heildarkerfi og víkka svið þeirra svo tryggingarnar næðu til allrar 

þjóðarinnar án tillits til stéttar og efnahags.
34

 Einnig var það markmið lagasetningarinnar að 

Íslendingar yrðu í fremstu röð nágrannaþjóðanna í þessum efnum. Megin markmið 

almannatrygginganna mætti þó segja að væri, eða ætti að vera, að koma í veg fyrir eins og 

hægt er að þjóðfélagsþegnar þurfi að líða skort.
35

 Mikil fátækt var lengi vel á Íslandi, 

hreppaflutningar, niðursetningar og einstaklingar sem lögðu alla sína síðustu krafta í þjónustu 

fyrir aðra. Fjöldi fólks leið skort á hinum brýnustu lífsnauðsynjum.
36

 Almannatryggingar 

þóttu því nauðsynlegar til að skapa félagslegt öryggi.
37

 Með lögum nr. 88/2015, um breytingu 

á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum, var markmið laganna 

lögfest í 1. gr. þeirra. Markmið almannatrygginga er að tryggja þeim sem lögin taka til og 

þess þurfa bætur og aðrar greiðslur vegna elli, örorku og framfærslu barna. Að auki eiga 

bæturnar ásamt annari þjónustu að stuðla að því að þeir sem lögin taka til geti framfleytt sér 

og lifað sjálfstæðu lífi. 

 

3.3 Markmið 9. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð 

Megininntak 9. gr laga nr 99/2007 er að tryggja lífeyrisþegum ákveðna lágmarksfjárhæð til 

framfærslu og mæta tilteknum kostnaði sem ekki fæst bættur á annan hátt. Besta leiðin til að 

átta sig á tilgangi og markmiði ákvæðisins er að líta yfir sögu og þróun ákvæðisins ásamt því 

að skoða lögskýringargögn. 

Frá upphafi almannatryggingalaga hafa verið ýmsar útfærslur af uppbótum á lífeyri, meðal 

annars vegna umönnunar, skorts á framfærslu og veikinda. Þegar lög nr. 67/1971 um 

                                                      
33

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 642-643. 
34

 Alþt. 1945, A-deild, bls. 614. 
35

 Almannatryggingar á Íslandi. Fylgirit, bls. 23. 
36

 Almannatryggingar á Íslandi, bls. 15-16. 
37

 Almannatryggingar á Íslandi, bls. 261. 
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almannatryggingar voru sett, var í 1. mgr. 19. gr. sagt að það væri heimilt að greiða uppbót ef 

sýnt þyki að lífeyrisþegi geti ekki komist af án hækkunar en uppruni ákvæðisins er hins vegar 

enn eldri. Fyrstu lögin um félagslega aðstoð nr. 118 frá 23. desember 1993 öðluðust gildi 1. 

janúar 1994 og var í þeim að finna í 10. gr. ákvæði um uppbætur. Þar segir í 10. gr: 

 

Heimilt er að greiða frekari uppbætur til elli- og örorkulífeyrisþega ef sýnt þykir að lífeyrisþegi 

geti ekki framfleytt sér án þess. 

 

Þetta ákvæði var áður í 20. gr. (19. gr. áður en ákvæði um umönnunarbætur var bætt inn í 

lögin) laga nr. 67/1971 um almannatryggingar. Árið 2007 voru lögin um félagslega aðstoð nr. 

118/1997 endurútgefin sbr. 19. gr. laga nr. 166/2006 sem lög nr. 99/2007 þar sem í 9. gr. var 

að finna samhljóða ákvæði og var í 10. gr. laga nr.118/1993. 

 

3.3.1 Uppbót vegna kostnaðar 

Tilgangur lagaákvæða getur þróast og breyst í tímans rás og má ætla að það eigi einnig við 

um 1. mgr. 9. gr. laga nr. 99/2007. Með lögum nr. 120/2009, um breytingu á m.a. lögum um 

almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð, voru gerðar breytingar á 9. gr. laganna. 

Eftir þessar breytingar var ákvæðið mun umfangsmeira og nú kveðið á um þessa uppbót í 1. 

mgr.  

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 120/2009 segir í athugasemdum 

um ákvæðið almennt: 

 

Hér er um heimildarákvæði að ræða þar sem byggt er á mati á þörf að teknu tilliti til aðstæðna 

lífeyrisþegans.  

 

Síðan segir í athugasemdum um 1. mgr.: 

 

Í 1. mgr. er fjallað um uppbót vegna kostnaðar. Sérstaklega er tekið fram að uppbótinni sé ætlað 

að mæta kostnaði sem lífeyrisþegar verða fyrir og ekki fæst bættur á annan hátt.
38

  

 

Í september 2016 voru breytingar gerðar og lagt var fram frumvarp um breytingar m.a. á 

9. gr. laga nr. 99/2007. Var frumvarpið samþykkt og varð að lögum nr. 116/2016 frá 25. 

október. Lög þessi öðluðust gildi 1. janúar 2017.  

Þær breytingar urðu við það á 9. gr. laga um félagslega aðstoð að þeir kostnaðarliðir, sem 

koma einkum til álita þegar meta skal þörf fyrir uppbót vegna kostnaðar og sem áður komu 
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 Þskj. 315. lögþ. 2009-10, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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fram í reglugerð, voru færðir inn í lagaákvæðið og með því lögfestir. Eru þeir kostnaðarliðir 

nú taldir upp í 1. mgr. 9. gr. sem fjallar um uppbót vegna kostnaðar. Í athugasemdum við 

fyrrgreint frumvarp segir: 

 

Í a-lið er lagt til að í 1. mgr. 9. gr. laganna verði talinn upp sá kostnaður sem aðallega kemur til 

álita varðandi heimild til greiðslu uppbótar til lífeyrisþega. Þessir kostnaðarliðir eru nú taldir 

upp í 10. gr. reglugerðar nr. 1052/2009, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri, en rétt þykir 

að lögfesta ákvæðið. Er hér um að ræða umönnunarkostnað, sem heimilishjálp eða aðrir 

opinberir aðilar greiða ekki, sjúkra- eða lyfjakostnað og kostnað vegna kaupa á heyrnartæki sem 

sjúkratryggingar greiða ekki, rafmagnskostnað vegna súrefnissíunotkunar, húsaleigukostnað 

sem fellur utan húsaleigubóta, og dvalarkostnað á dvalarheimilum, stofnunum sem og 

sambýlum og áfangastöðum sem fengið hafa starfsleyfi frá ráðuneyti eða reka sambærilega 

starfsemi. Ekki er um efnislega breytingu að ræða.
39

 

 

Í dag er 1. mgr. 9. gr. laga nr. 99/2007, með síðari breytingum, svohljóðandi: 

 

Heimilt er að greiða lífeyrisþega uppbót á lífeyri vegna kostnaðar sem ekki fæst greiddur eða 

bættur með öðrum hætti ef sýnt þykir að hann geti ekki framfleytt sér án þess. Við mat á því 

hvort lífeyrisþegi geti framfleytt sér án uppbótar skal taka tillit til eigna og tekna. [Kostnaður 

sem kemur til álita í þessu sambandi er einkum umönnunarkostnaður, sem heimilishjálp eða 

aðrir opinberir aðilar greiða ekki, sjúkra- eða lyfjakostnaður og kostnaður vegna kaupa á 

heyrnartæki sem sjúkratryggingar greiða ekki, rafmagnskostnaður vegna súrefnissíunotkunar, 

húsaleigukostnaður sem fellur utan húsaleigubóta og dvalarkostnaðar á dvalarheimilum, 

stofnunum svo og sambýlum og áfangastöðum sem fengið hafa starfsleyfi frá ráðuneyti eða reka 

sambærilega starfsemi.] 1) 

 

Af framansögðu má sjá að tilgangur uppbótar skv. 1. mgr. er að mæta ýmsum sérstökum 

kostnaði lífeyrisþega, sem nú er talinn upp í ákvæðinu. Markmið þessa ákvæðis er því að 

styðja þá lífeyrisþega sem hafa litlar tekjur en með mikinn kostnað og útgjöld vegna 

heilbrigðisþjónustu eða álíka. 

 

3.3.2 Uppbót vegna framfærslu 

Reglugerð um sérstaka uppbót til framfærslu lífeyrisþega nr. 878/2008 öðlaðist gildi 1. 

september 2008 og var sett með stoð í 2. mgr. 14. gr., sbr. 9. gr. laga nr. 99/2007. Reglugerðin 

var nýmæli sem heimilaði greiðslu sérstakrar uppbótar til elli- og örorkulífeyrisþega ef 

lífeyrisþegi geti ekki framfleytt sér án þess. Með lögum nr. 120/2009 var 1. gr. reglugerðar nr. 

878/2008 felld inn í lögin sem 2. mgr. gr. laganna. Í dag hljóðar 2. mgr. 9. gr. laganna svo: 

 

Heimilt er að greiða [örorkulífeyrisþega sem fær greitt skv. 18. gr. laga um almannatryggingar 

og endurhæfingarlífeyrisþega sem fær greitt skv. 7. gr. laga þessara] 1) sérstaka uppbót á lífeyri 

vegna framfærslu ef sýnt þykir að hann geti ekki framfleytt sér án þess. Við mat á því hvort 
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lífeyrisþegi sem fær greidda heimilisuppbót geti framfleytt sér án sérstakrar uppbótar skal miða 

við að heildartekjur séu undir [280.000 kr.] 1) á mánuði. Við mat á því hvort lífeyrisþegi sem 

ekki fær greidda heimilisuppbót geti framfleytt sér án sérstakrar uppbótar skal miða við að 

heildartekjur séu undir [227.883 kr.] 1) á mánuði. 

 

Fram að setningu þessarar reglugerðar var aðeins greidd uppbót skv. reglugerð nr. 

595/1997. Tók sú reglugerð til kostnaðar vegna umönnunarkostnaðar, heilbrigðisþjónustu sem 

sjúkratryggingar greiða ekki, húsaleigu sem fellur utan húsaleigubóta og vistunarkostnaðar á 

dvalarheimilum, stofnunum, sambýlum og áfangastöðum þ.e.a.s. uppbætur vegna kostnaður 

sem nú er kveðið á um í 1. mgr. 9. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð. Var sú reglugerð 

sett með stoð í hina almennu reglugerðarheimild er var að finna í 13. gr. eldri laga um 

félagslega aðstoð nr. 118/1993. 

Þessar tvær reglugerðir voru að endingu felldar saman í reglugerð nr. 1052/2009 um 

heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri en þá með stoð í hina nýju sértæku reglugerðarheimild 

sem þá hafði verið komið á fót í 5. mgr. 9. gr. laga nr. 99/2007 með síðari breytingum.
 40

 

 

Í athugasemdum um 2. mgr. 9. gr. segir:  

 

Í 2. mgr. er fjallað um sérstaka uppbót vegna framfærslu lífeyrisþega. Þar kemur fram að verið 

sé að leggja til að ákvæði reglugerðar um sérstaka uppbót með síðari breytingum verði felld inn 

í lögin. Reglugerðin kom til framkvæmda 1. september 2008 og með henni var lífeyrisþegum 

sem bjuggu einir og höfðu tekjur undir 150.000 kr. á mánuði tryggð lágmarksupphæð til 

framfærslu ef þeir gátu sýnt fram á þeir gætu ekki framfleytt sér án þess. Þeir sem bjuggu ekki 

einir gátu líka fengið uppbótina en þar voru lægri tekjumörk. Fjárhæðin hafði seinna verið 

hækkuð með reglugerð.
41

 

 

Tilgangur uppbótar skv. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð er að tryggja 

lífeyrisþegum ákveðna lágmarksfjárhæð til framfærslu. Einnig var tilgangurinn að lögfesta 

lágmarksupphæð til framfærslu án þess að gera efnislegar breytingar á núgildandi framkvæmd 

reglugerðarinnar. Eins og fram kemur í framangreindum athugasemdum við ákvæðið þegar 

það var sett hafði greiðsla uppbótarinnar fyrst verið heimiluð með reglugerð nr. 878/2008 sem 

kom til framkvæmda 1. september 2008. 

 

3.3.3 Meginreglan um skyldubundið mat í 9. gr. laga nr. 99/2007 

Eins og fram kemur í kafla 2.1.1 gildir meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda 

eingöngu um matskenndar lagareglur. 9. gr. laga nr. 99/2007 hefur ekki að geyma tæmandi 

talningu á öllum þeim skilyrðum sem þurfa að koma til svo að heimildinni verði beitt og er 

því matskennd lagaregla en ekki fastmótuð. Meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda á 

                                                      
40

 Þskj. 315. lögþ. 2009-10, bls. 12 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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16 
 

því við þegar sóst er eftir réttindum skv. 9. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð. Þetta 

skyldubundna mat er í höndum Tryggingastofnunar ríkisins sbr. 4. mgr. 9. gr. laganna. Við 

nýlegar breytingar á 1. mgr. 9. gr. laganna sem fjallað er um í kafla 3.3.1 má ætla að matið 

hafi verið takmarkað að miklu leiti þar sem að þeir kostnaðarliðir sem koma einkum til 

skoðunar við mat á því hvort komi til greiðslu uppbótar eru nú taldir upp í ákvæðinu en voru 

áður aðeins tilgreindir í reglugerð. Að vísu eru kostnaðarliðirnir ekki alveg tæmandi taldir en 

ætla má, vegna orðalags ákvæðisins, að ef eitthvað annað ætti að koma til álita varðandi 

heimild til greiðslu uppbótar á grundvelli ákvæðisins yrði það að vera sambærilegt við það 

sem er talið upp. Ráðherra hefur sett reglugerð skv. 5. mgr. 9. gr. laganna, nr. 1052/2009, sem 

nú er í gildi með síðari breytingum. Eftir þær breytingar sem gerðar voru á 9. gr. laganna árið 

2009 virðist ráðherra einnig hafa styrkari grundvöll til að takmarka uppbótina við ákveðin 

tekju- og eignamörk. 

Hvað varðar uppbót vegna framfærslu skv. 2. mgr. 9. gr. laganna er einnig um ákveðnar 

takmarkanir að ræða. Samkvæmt ákvæðinu er aðeins heimilt að greiða uppbótina ef tekjur 

umsækjandans eru undir ákveðnum mörkum. Ef að tekjurnar eru hærri þá er ekki heimilt að 

greiða uppbótina. Ef tekjurnar eru lægri en mörkin er það hins vegar heimilt. En engir 

úrskurðir eða álit sem hafa verið birt benda til þess að einhvern tímann sé synjað ef tekjurnar 

eru lægri.  

Í 4. mgr. 9. gr. er tekið sérstaklega fram að Tryggingastofnun meti þörf samkvæmt 

ákvæðinu. En í 1. mgr. 9. gr. lagana er nánast allt það talið upp sem getur verið grundvöllur 

þess að heimildinni er beitt. Þá er spurning hvort að skyldubundið mat fari fram eftir að 

framangreindar takmarkanir hafa verið lögfestar með þeirri upptalningu sem nú er til staðar. 

Það að heimildir til að greiða uppbæturnar til viðbótar við lífeyri eru bundnar við 

ákveðinn kostnað og að tekjur eða eignir lífeyrisþegans séu undir ákveðnum mörkum sýnir þá 

að það tengist þeim tilgangi laganna að beina þessari aðstoð til þeirra sem á þurfa að halda 

vegna lágra tekna. Ekki virðist þá vera mikil þörf á mati því svo virðist sem fólk sem er undir 

tekju- og eignaviðmiðum fái uppbótina. Það má ætla að það eina sem geti reynt á varðandi 

skyldubundið mat stjórnvalda væri að meta hvort tiltekinn kostnaður sem ekki er talinn upp í 

1. mgr. gæti fallið þar undir. Allt annað mat virðist eingöngu vera könnun á tekjum og eignum 

einstaklings og hvort þær séu undir viðmiðunarmörkum.  

Svo virðist sem ekki hafi reynt á þetta álitaefni eftir gildistöku síðustu breytinga á 

lögunum, þ.e. laga nr. 116/2016 sem öðluðust gildi 1. janúar 2017. Reyndar bendir ekkert til 

þess að það hafi reynt á þetta eftir gildistöku breytinganna sem urðu á lögunum við gildistöku 

laga nr. 120/2009.  
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3.4 UA 25. nóvember 2010 (5733/2009) 

Eins og fram kemur í kafla 2.3 þá vegur meginreglan um skyldubundið mat þungt þegar 

ákvarðanir eru teknar um félagsleg réttindi borgaranna. Verða stjórnvöld þá að gæta þess að 

setja ekki fastmótaðar reglur sem myndu þrengja matið verulega eða jafnvel afnema það. 

Í áliti UA 25. nóvember 2010 (5733/2009) kvartaði A yfir úrskurði úrskurðarnefndar 

almannatrygginga í máli nr. 310/2008. Málið snérist um synjun Tryggingastofnunar ríkisins á 

umsókn A um uppbót á lífeyri vegna sjúkra- eða lyfjakostnaðar sem úrskurðarnefndin 

staðfesti. Í kvörtun sinni hélt A því m.a. fram að ,,[...] í úrskurði úrskurðarnefndar 

almannatrygginga hafi ekki verið tekið tillit til raunverulegra útgjalda hennar af lyfjum og 

lækniskostnaði. Ekki sé aðeins hægt að líta til þess að hún hafi verið rétt yfir þeim 

tekjumörkum sem lögð séu til grundvallar úrlausn mála af þessu tagi“.  

Þágildandi 9. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007 var svohljóðandi: 

 

Heimilt er að greiða frekari uppbætur til elli- og örorkulífeyrisþega ef sýnt þykir að lífeyrisþegi 

geti ekki framfleytt sér án þess. 

  

Synjun Tryggingastofnunar ríkisins var byggð á þeim grundvelli að tekjur A væru yfir 

viðmiðunarmörkum 8. gr. þágildandi reglugerðar nr. 595/1997 um heimilisuppbót, sérstaka 

uppbót og frekar uppbætur, en þar sagði: 

 

Heimilt er að greiða frekari uppbætur til elli- og örorkulífeyrisþega ef sýnt þykir að lífeyrisþegi 

geti ekki framfleytt sér án þess. Við mat á því hvort lífeyrisþegi geti framfleytt sér skal taka tillit 

til eigna og tekna bótaþega, þar á meðal bóta almannatrygginga og kostnaðar sbr. 2. mgr. 

Frekari uppbætur skulu þó aldrei greiddar til lífeyrisþega sem á eignir í peningum eða 

verðbréfum yfir 4.000.000 kr., eða hefur heildartekjur, að meðtöldum bótum almannatrygginga 

yfir 96.230 kr. á mánuði [...]. 

 

Í áliti sínu bendir umboðsmaður á að í viðkomandi lagaákvæði, þ.e. í 9. gr. laga nr. 

99/2007, hafi á þeim tíma ekki verið að finna viðmið um þær tekjur sem lífeyrisþegi mátti 

hafa til að geta fengið þessa uppbót, þótt slíkt viðmið hafi verið í framangreindri reglugerð. 

Einnig bendir umboðsmaður á að reglugerðin hafi verið sett á grundvelli almennrar 

reglugerðarheimildar eldri laga, sem var efnislega samhljóða almennri reglugerðarheimild 2. 

mgr. 14. gr. laga nr. 99/2007, en þar var aðeins kveðið á um að ráðherra gæti sett ,,frekari 

ákvæði um greiðslu félagslegrar aðstoðar samkvæmt lögum þessum“. 
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Umboðsmaður taldi ekki hægt að draga aðra ályktun af orðalagi lagaákvæðisins en að þar 

væri mælt fyrir um skyldubundið mat og Tryggingastofnun bæri því að leggja 

einstaklingsbundið mat á það hvort umsóknaraðili gæti ekki framfleytt sér án frekari uppbóta. 

Þá væri tilvitnað reglugerðarákvæði mjög „hlutlægt og fortakslaust“ að mati 

umboðsmanns. Taldi hann að beiting ákvæðisins með þessum hætti við úrlausn um greiðslu 

lífeyrisuppbótar hlyti að ,,girða fyrir að lagt væri það skyldubundna mat, sem [...] 9. gr. laga 

nr. 99/2007 áskildi á það hvort aðstæður lífeyrisþega væru með þeim hætti að hann gæti í 

reynd framfleytt sér, m.a. með tillit til útgjalda og skuldastöðu“. 

Úrskurðarnefnd almannatrygginga hélt því fram að hvert einstakt mál væri skoðað 

sérstaklega og að það hafi verið gert í máli A. Taldi úrskurðarnefndin að allar þær upplýsingar 

sem þyrftu til að afgreiða málið væru fram komnar en nefndin hafði aflað upplýsinga um 

tekjur hennar auk þess sem fyrir lágu upplýsingar um lyfja- og sjúkrakostnað. 

Um þetta sagði umboðsmaður í áliti sínu:  

 
Af framangreindu verður ekki annað ráðið en að úrskurðarnefnd almannatrygginga hafi talið sér 

skylt að leggja einstaklingsbundið mat á það hvort umsækjandi um uppbót á lífeyri geti 

framfleytt sér án uppbótarinnar. [...] verður jafnframt ekki önnur ályktun dregin en að 

úrskurðarnefndin haldi því fram að þrátt fyrir fortakslaust ákvæði áðurgildandi reglugerðar nr. 

595/1997 hafi verið lagt mat á aðstæður A. Niðurstaðan hafi engu að síður verið sú að staðfesta 

synjun Tryggingastofnunar ríkisins. 
 

Umboðsmaður taldi að með því að staðfesta synjun Tryggingastofnunar ríkisins án þess að 

afla frekari upplýsinga um aðstæður A með tilliti til raunverulegra möguleika A til 

framfærslu, hafi úrskurðanefnd almannatrygginga ekki gætt að rannsóknarreglu 10. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og meginreglu stjórnsýsluréttarins um skyldubundið mat. 

Litið er svo á að ákvæði reglugerðarinnar takmarki óhóflega það skyldubundna mat sem 

finna var í 9. gr. laganna og með því væri brotið gegn meginreglu stjórnsýsluréttar um 

skyldubundið mat. Með óhóflegum takmörkunum á skyldubundnu mati, jafnvel að matið sé 

algjörlega afnumið, með stjórnvaldsfyrirmælum „er í raun verið að breyta efni laganna með 

reglugerð“.
42

  

Ein undirstöðuregla íslenskrar stjórnskipunar er lögmætisreglan sem felur í sér að 

stjórnvöld eru bundin af lögum. Í lögmætisreglunni felst að annars vegar verða ákvarðanir 

stjórnvalda að eiga sér stoð í lögum og hins vegar mega þær ekki vera í andstöðu við lög. 

Lögmætisreglan hefur að geyma tvenns konar undirreglur, formreglu og heimildarreglu. 

Formregla lögmætisreglunnar leiðir það af sér að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki ganga í 
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 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 41. 
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berhögg við lög eða reglugerðir. Stjórnvaldsákvarðanir mega því ekki vera andstæðar, að efni 

til, þeim réttarreglum sem lúta að þeim málefnum sem ákvörðunin varðar.
43

 Segja má að 

formreglan sé afleiðing af forgangsreglunni um rétthæð réttarheimilda innbyrðis, lex 

superior.
44

 Forgangsreglan leysir úr árekstri lagaákvæða þegar ákvarða þarf hvort eða hvaða 

lagaákvæði ætti að hafa forgang.
45

 Formreglan felur í sér að ákvarðanir stjórnvalda þurfa bæði 

að vera í formlegu og efnislegu samræmi við lagaheimild.
46

  

Heimildarreglan, öðru nafni lagaáskilnaðarreglan, felur í sér að ákvarðanir stjórnvalda 

þurfa almennt að eiga sér stoð í lögum, þ.e. heimild þarf að vera til staðar í lögum fyrir 

stjórnvöld til að taka ákvarðanir.
47

 Heimildarreglunni er svo aftur hægt að skipta í tvo þætti, 

efnisþátt og formþátt. Formþáttur heimildarreglunnar felur í sér að lagaheimildir þurfa að vera 

fyrir ákvörðunum og athöfnum stjórnvalda. Í efnisþættinum felst að gerðar eru efnislegar 

kröfur til inntaks lagaheimilda, þ.e. kröfur til skýrleika lagaheimilda.
48

  

Af lögmætisreglunni leiðir að stjórnvaldsákvörðun verði að eiga sér næga stoð í þeirri 

reglugerð sem hún er byggð á og eins að reglugerðin verður að eiga næga stoð í lögum um 

atriði ákvörðunarinnar.
49

 Með því að breyta efni laganna með reglugerð, á þann hátt að 

takmarka skyldubundið mat óhóflega, þá má ætla að reglugerðin fari í bága við lög og víkur 

því fyrir lögunum eins og leiða má af formreglu lögmætisreglunnar.
50

  

A kvartaði til umboðsmanns í júlí 2009. Umboðsmaður átti í bréfaskiptum við 

úrskurðarnefnd almannatrygginga haustið 2009. Frumvarp það er varð að lögum nr. 120/2009 

var lagt fram 2. desember 2009 og var samþykkt sem lög frá alþingi 18. desember 2009 en 

lögin tóku gildi 1. janúar 2010. Umboðsmaður lauk málinu með áliti í nóvember 2010. Þá 

höfðu þegar verið gerðar breytingar á umræddri 9. gr. með lögum nr. 120/2009 sem m.a. 

breytti lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð. Voru breytingar gerðar á 9. gr. laganna með 

þeim hætti að ráðherra var fengin sértæk reglugerðarheimild, til að setja reglugerð um m.a. 

tekju- og eignamörk, í stað almennrar reglugerðarheimildar, sbr. 2. mgr. 14. gr. eldri laga nr. 

99/2007. Líklegt má telja að þessar lagabreytingar hafi komið til vegna yfirstandandi 

athugunar umboðsmanns á þessu máli. Áhrifin breytinganna eru að reglugerðarákvæðin hafa 

nú verið lögfest en ekki virðist hafa reynt á þetta álitaefni eftir lagabreytinguna svo vitað sé, 

sbr. kafla 3.3.1 og 3.3.3 hér að framan. 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18. 
44 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 425.  
45

 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 76-77. 
46

 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 425. 
47

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18. 
48

 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls 426. 
49

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19. 
50

 Páll Hreinsson: „Skyldubundið mat stjórnvalda“, bls. 266-267. 
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Í úrskurði úrskurðarnefndar almannatrygginga 25. júní 2014 (52/2014) var kærð synjun 

Tryggingastofnunar ríkisins á umsókn um uppbót á lífeyri vegna lyfja- og sjúkrakostnaðar. 

Úrskurðarnefndin staðfesti synjun Tryggingastofnunar sem byggðist á þeim forsendum að 

tekjur kæranda væru yfir viðmiðunarmörkum. Í 12. gr. reglugerðar nr. 1052/2009, um 

heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri, er að finna tekju- og eignamörk á greiðslu uppbótar 

vegna kostnaðar sem ekki fæst greiddur eða bættur á annan hátt. Skulu bætur því aldrei 

greiddar til lífeyrisþega sem á eignir í peningum eða verðbréfum yfir 4.000.000 kr. eða hefur 

heildartekjur yfir 2.400.000 kr á ári. 

Í niðurstöðum sínum víkur úrskurðarnefndin sérstaklega að reglugerðarheimildinni, sem 

áður hafði verið gagnrýnd af umboðsmanni Alþingis, og segir: 

 

Áður en 9. gr. var breytt með lögum nr. 120/2009 var þágildandi reglugerð einungis sett með 

stoð í almennri reglugerðarheimild laganna, sem kvað á um að ráðherra gæti sett frekari ákvæði 

um greiðslu félagslegrar aðstoðar samkvæmt lögunum. Nú er hins vegar komin 

reglugerðarheimild í 9. greinina sem veitir ráðherra heimild til að setja reglugerð um nánari 

framkvæmd ákvæðis um uppbætur á lífeyri, m.a. um tekju- og eignamörk. Með lögum nr. 

120/2009 varð einnig sú breyting að nú er tekið fram í lagaákvæðinu að við mat skuli taka tillit 

til eigna og tekna lífeyrisþega. 

 

Úrskurðarnefnd almannatrygginga áréttar því sérstaklega að eftir breytingar á 9. gr. laga 

nr. 99/2007 að „ráðherra hefur nú skýra heimild til að kveða á um framangreind tekjumörk í 

reglugerð, sbr. 5. mgr. 9 . gr. laga um félagslega aðstoð, [...]“. 

 

4 Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um hina óskráðu meginreglu um skyldubundið mat 

stjórnvalda og hvernig meginreglan birtist í framkvæmd. Sjónum var beint að lögum um 

félagslega aðstoð, nr. 99/2007, með áherslu á 9. gr. laganna og hvernig meginreglan um 

skyldubundið mat kemur þar fram. Farið var yfir þróun laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007 

með áherslu á 9. gr. laganna. Þá var sérstaklega farið yfir álit UA 25. nóvember 2010 

(5733/2009) og hvort það hafi haft áhrif á þróun ákvæðisins. 

Lögin um félagslega aðstoð nr. 99/2007 voru sett vegna gildistöku samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið. Þau urðu til upp úr eldri almannatryggingalögum og voru ákvæði 

sem þóttu bera keim félagslegrar aðstoðar flutt í sér lög. En frá upphafi alþýðutrygginga, 

seinna almannatrygginga, á Íslandi hafa þó verið ákvæði í almannatryggingalögum um 

einhvers konar uppbætur eða viðbætur við lífeyri til þeirra sem taldir eru þurfa á slíku að 
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halda af einhverri ástæðu, en þá ýmist með eða án vísan í skyldubundið mat sem þá var veitt 

Tryggingastofnun ríkisins. 

Í 1. gr. laga nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, kemur fram að 

markmið þeirra laga er að tryggja þeim sem lögin taka til og sem þess þurfa bætur og aðrar 

greiðslur vegna elli og örorku. Í 14. gr. laganna segir að lögin um almannatryggingar gildi um 

bætur félagslegrar aðstoðar eftir því sem við á. Bæði lögin um almannatryggingar og lögin um 

félagslega aðstoð eru meðal þeirra laga sem sett hafa verið á sviði félagsmálaréttar til að 

stefna að markmiðum 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Eru lögin um félagslega aðstoð og 

lögin um almannatryggingar því tengd órjúfanlegum böndum.  

Meginreglan um skyldubundið mat stjórnvalda kemur fram í 9. gr. laga um félagslega 

aðstoð. Heimilt er að greiða uppbætur skv. 9. gr. til viðbótar við lífeyri skv. 

almannatryggingalögunum, enda séu tekjur og eignir undir ákveðnum viðmiðum. Telja má að 

tilgangurinn sé að styrkja aukalega og styðja við þá sem þarfnast enn meiri aðstoðar vegna 

lágra tekna en veitt er með almannatryggingalögunum. Af UA 25. nóvember 2010 

(5733/2009) sést þó að í framkvæmd hafði ekki farið fram mat á raunverulegum möguleikum 

til framfærslu. Hafði því ekki verið gætt að meginreglu stjórnsýsluréttarins um skyldubundið 

mat. Ennfremur höfðu stjórnvöld afnumið hið skyldubundna mat með því að kveða svo á í 

reglugerð að aldrei skyldu greiddar uppbætur til lífeyrisþega sem ættu eignir, verðbréf eða 

heildartekjur yfir viðmiðunarmörkum. Ákvæðið í 9. gr. laganna var þó mun opnara fyrir 

lagabreytingarnar 2009, en matið var takmarkað með reglugerð sem svo var ekki talin hafa 

nægilega lagastoð. Gripið var til þess ráðs að lögfesta reglugerðarákvæðin þannig að hin 

ólögmæta takmörkun er nú orðin lögfest. Enn frekari breytingar voru gerðar á ákvæðinu með 

lögum er tóku gildi 1. janúar 2017.  

Álykta má því að skyldubundið einstaklingsbundið mat skv. 9. gr. laga nr. 99/2007, um 

félagslega aðstoð, sé í raun lítið og jafnframt, að ef að tekjur og/eða eignir lífeyrisþega séu 

undir viðmiðunarmörkum, þá sé það metið sem svo að þörf fyrir uppbót sé til staðar. 
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