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Útdráttur 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar eru tvær. Annarsvegar hvort munur sé á kjörum 

barnafjölskyldna á milli sveitarfélaga og hinsvegar hvaða þjónusta sé lögbundin þjónusta og 

hvar sveitarfélögin hafi svigrúm til eigin ákvarðanatöku bæði hvað varðar gjaldtöku og 

framboð? 

 

Rannsóknarspurningunum er svarað með því að bera saman framboð og gjaldskrá á 

eftirtalinni þjónustu: leikskólar, grunnskólamáltíðir, heimagreiðslur, félagsleg ráðgjöf, 

fjárhagsaðstoð, íþrótta- og tómstundastyrkir og sérstakar húsaleigubætur. 

 

Lagaumhverfi þeirrar þjónustu sem teknin er fyrir í þessari rannsókn er skoðað með það fyrir 

augum að sjá hversu mikið vald sveitarfélögin hafi til eigin ákvarðana og útfærslu á framboði 

og gjaldskrám. Er það gert með greiningu á þeim lögum sem við eiga hverju sinni. Borin eru 

saman 15 sveitarfélög úr öllum landsfjórðungum og úrtakið er hentugleikaúrtak. Helstu 

niðurstöður eru þær að talsverður munur er á kjörum barnafjölskyldna á milli sveitarfélaga. 

Stærðarhagkvæmni virðist hafa þar áhrif þar sem stærstu sveitarfélögin voru almennt að 

bjóða upp á bestu kjörin. Sveitarfélagið Ísafjarðarbær kemur verst út úr þessum samanburði 

en er það ekki bara útskýrt með stærðarhagkvæmni þar sem Sveitarfélagið Skagafjörður sem 

er með svipaða íbúatölu kemur talsvert betur út úr þessum samanburði. Frelsi 

sveitarfélaganna er mikið við útfærslu á þeirri þjónustu sem tekin er fyrir í þessari rannsókn. 

Mest er frelsið við útfærslu á frístund, heimagreiðslum, íþrótta- og tómstundarstyrkjum og 

sérstökum húsaleigubótum þar sem þessir þættir eru ekki tryggðir með lögum.  
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Formáli 

Vorið 2008 skrifaði ég heimildaritgerð um félagsþjónustu sveitarfélaganna þar sem ég 

skoðaði sérstaklega löggjöfina sem liggur til grundvallar slíkri þjónustu. Samkvæmt 

löggjöfinni hafa sveitarfélögin sjálfdæmi um ákvarðana- og gjaldtöku á sumum sviðum 

þjónustu sinnar og kom það á óvart að lítið sem ekkert samræmi er á milli sveitarfélaga um 

þessa þætti. Sveitarfélögin ákvarða sjálf um þjónustustig og gjaldtöku. Þá er talsvert svigrúm 

í lögunum fyrir sveitarfélögin til að taka sínar eigin ákvarðanir um félagslega aðstoð. Ákvað 

ég að gera litla rannsókn á gjaldtöku vegna leikskólaþjónustu. Í ljós kom að meira en 

helmingsmunur gat verið á gjaldi sem innheimt var fyrir sambærilega þjónustu milli 

sveitarfélaga. Ég kannaði kjör hjá sveitarfélaginu sem ég bý í og bar þau saman við 

sveitarfélögin í kringum mig. Kom í ljós að með þvi að flytja 30 kílómetra gæti ég lækkað 

leikskólagjöld fyrir börn mín um rúmlega 25.000 kr. á mánuði. Ákvörðun um að gera stærri 

rannsókn á þessum mun á kjörum fólks milli sveitarfélaga fæddist þar með. 

 

Starfsfólk sveitarfélaganna var allt af vilja gert til að aðstoða mig við gagnasöfnunina og vil ég 

nota tækifærið og færa þeim þakkir fyrir þá aðstoð. Fjölskyldu minni vil ég líka þakka fyrir 

aðstoð við yfirlestur og umburðarlyndi meðan á þessari ritgerðarsmíð stóð. Leiðbeinanda 

mínum Guðnýju Björk Eydal þakka ég fyrir stuðning og leiðbeiningar. 
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Inngangur 

Segja má að í nútímaþjóðfélagi sé fátt mikilvægara barnafjölskyldum en hvernig þjónustu 

sveitarfélagsins við þær er háttað. Þjónusta sveitarfélagsins við barnafjölskyldur er orðin svo 

samtvinnuð daglegu lífi fjölskyldna að segja má að þessi þjónusta sé sá grunnur sem allar 

barnafjölskyldur treysti á. Framboð og verðlagning á þeirri þjónustu sem snýr að 

barnafjölskyldum ætti að hafa áhrif á kjör þeirra, þar sem viss þjónusta getur verið stór 

útgjaldaliður hjá þeim. Viss þjónusta er vissulega barnafjölskyldum mikilvægari en önnur og 

hafði það áhrif á val á þjónustu í þessari rannsókn. Sú þjónusta sem valin var eru leikskóli, 

máltíðir í grunnskóla, frístund, heimagreiðslur, félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, íþrótta – og 

tómstundastyrkir og sérstakar húsaleigubætur. Rannsóknir hafa áður verið gerðar á mun á 

þjónustu sveitarfélaganna en ekki hefur verið gerð rannsókn þar sem áðurnefndir liðir eru 

skoðaðir í heild sinni með sérstöku tilliti til mismunandi kjara barnafjölskyldna milli 

sveitarfélaga. Gjaldskrár og framboð þessarar þjónustu eru borin saman hjá 15 

sveitarfélögum og lagalegar skyldur sveitarfélaganna og frelsi þeirra til eigin ákvarðanatöku 

um þá þjónustu er fram kemur hér að ofan eru einnig greind. Er það gert með því að skoða 

það lagaumhverfi sem við á til þess að meta það svigrúm sem lagaumhverfið gefur. 

 

Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar eru: 

 Er munur á kjörum barnafjölskyldna á milli sveitarfélaga? 

 Hvaða þjónusta er lögbundin þjónusta og hvar hafa sveitarfélögin svigrúm til eigin 

ákvarðanatöku bæði hvað varðar gjaldtöku og framboð? 

 

Í fyrsta kafla er hugtakið sveitarfélag skilgreint og fjallað lítillega um hlutverk þess og stöðu 

innan stjórnsýslunnar. Einnig er fjallað um þróun velferðarþjónustu á Íslandi, allt frá 

bændasamfélagi til nútímans með áherslu á þá þjónustu sem tekin var fyrir í þessari 

rannsókn. Eins er fjallað um stöðu sveitarfélaganna í ljósi efnahagshrunsins 2008 þar sem 

ljóst er að þeir atburðir hafa haft og munu hafa mikil áhrif á stöðu sveitarfélaganna á 

komandi árum. Fjallað er um sögu félagsráðgjafa og stafssvið þeirra, þar sem eitt af 

meginstarfssviðum þeirra er innan félagsþjónustu sveitarfélaganna. 

 

Í öðrum kafla er lagaumhverfi ofangreindrar þjónustu greint og farið yfir hvern lið fyrir sig, 

hugtök skýrð og skilgreind og gerð er grein fyrir öðrum rannsóknum þar sem við á. 
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Sveitarfélög hafa, eins og áður hefur komið fram, býsna mikið frelsi til að ákveða sjálf hvernig 

þessi þjónusta er verðlögð, en lagaramminn segir til um hvaða þjónustu sveitarfélög eiga að 

bjóða upp á.  

 

Í þriðja kafla er fjallað um framkvæmd og aðferð. Gerð er grein fyrir úrtakinu og öflun gagna. 

 

Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður. Tölfræðilegar niðurstöður eru flokkaðar eftir þjónustu 

og settar upp í töflur til að auðvelda samanburð. Einnig fer fram almenn umræða um 

tölfræðina sem finna má í töflunum. 

 

Í fimmta kafla eru niðurstöður skoðaðar út frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þjónusta er 

flokkuð niður fyrir hvert sveitarfélag en með þessu fæst betri samanburður milli sveitarfélaga 

og skýrari heildarmynd af gjaldskrá og framboði hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig. 

 

Í sjötta kafla er niðurstöður teknar saman og rannsóknarspurningum svarað. 
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1. Saga félagsþjónustunnar 

1.1. Hvað er sveitarfélag? 

Landinu er skipt upp í sveitarfélög sem ávarða um eigin málefni og bera ábyrgð gagnvart 

ráðherra. Yfirstjórn sveitarstjórnamála er hjá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, en 

málefni er snúa að menntamálum, heilbrigðismálum og félagsþjónustu heyra undir 

viðeigandi ráðuneyti samkvæmt 2. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Þó svo sveitarfélögin 

hafi nokkurs konar sjálfræði, eru vissar skyldur sem þau þurfa að uppfylla samkvæmt 7. gr. 

sveitarstjórnarlaga. Velferðarþjónusta vegur þar þyngst. 

 

Lágmarksíbúafjöldi sveitarfélags er skilgreindur í 6. gr. sveitarstjórnarlaga og uppfylli 

sveitarfélag ekki lágmarksfjölda getur komið til kasta ráðuneytis að sameina það öðru. 

Lögheimili ræður því hvaða sveitarfélagi hver tilheyrir og lögheimili einstaklings ákvarðar 

hvaða sveitarfélag veitir honum þjónustu samkvæmt 1. gr. sveitarstjórnarlaga. 

 

Á síðustu árum hefur borið á talsverðum þrýstingi á að sveitarfélög skuli sameinuð og er 

tekið fram í 88. gr. sveitarstjórnarlaga að Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið skuli vinna 

að sameiningu smærri sveitarfélaga. Rekstralega séð er það yfirleitt hagkvæmara en deilt er 

um hvort fjárhagsleg hagkvæmni sé félags- og sögulegum gildum sterkari. Þegar tillaga um 

sameiningu sveitarfélaga liggur fyrir skal kosið um sameininguna og hún samþykkt til þess að 

af henni geti orðið samkvæmt 90 gr. sveitarstjórnarlaga. Fyrsta janúar 2010 voru 77 

sveitarfélög á Íslandi og hafði þeim þá fækkað um 47 á 12 árum (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.-a). 

 

1.2. Þróun velferðaþjónustu  

Velferðarþjónusta er samheiti fyrir það kerfi sem ríki koma sér upp til að tryggja þegnum 

sínum viss lágmarksgæði og þjónustu. Á Íslandi er litið á rétt einstaklings til velferðarþjónustu 

sem hluta af borgaralegum réttindum hans. Löggjöf um almannatryggingar frá 1947 studdist 

við Beveridge áætlunina frá 1942 og kerfi Nýja Sjálands frá 1938. Þessi kerfi eru byggð á 

þeirri hugmynd að velferð sé borgaraleg réttindi. Norðurlöndin tóku líka upp þessi kerfi en 

þróuðu svo sína eigin stefnu þar sem þeir fjölguðu viðfangsefnum og juku örlæti opinbera 
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verlferðarkerfisins og er það kallað skandinavíska kerfið. Íslendingar fylgdu ekki eftir þróun 

hinna Norðurlandana og héldu áfram að skerða lífeyri tekjuhárra einstaklinga, halda lífeyri 

lágum í samanburði við laun og takmarka viðfangsefni velferðakerfisins. Þessi tvö kerfi hafa 

það þó sameiginlegt að vera bæði byggð á þeirri hugmynd að velferð séu borgaraleg réttindi. 

Með borgarlegum réttindum er öllum íbúum tryggð grundvallarréttindi, lífskjör verða jafnari 

á milli stétta þar sem allir íbúar landsins eiga réttindi og kjör kynjanna verða jafnari þar sem 

réttindi byggjast ekki á atvinnuþátttöku. Velferðakerfi sem er byggt á borgararéttindum er 

fjármagnað með skattheimtu frekar en íðgjöldum (Stefán Ólafsson, 1999). 

 

Frá upphafi hafa sveitarfélög/hreppar borið ábyrgð á þeim sem gátu ekki fengið aðstoð frá 

fjölskyldu sinni. Félagsleg aðstoð hefur frá byrjun verið stærsta hlutverk 

sveitarfélaga/hreppa. Lengi var það í lögum að fjölskyldur báru ábyrgð á afkomendum sínum 

en með tímanum hefur það breyst. Báru fjölskyldumeðlimir framfærsluábyrgð á hverjum 

öðrum, jafnvel fjarskyldum ætttingum en með tilkomu fátæktrareglugerðarinnar 1834 var 

hún takmörkuð við beinan legg (Ingibjörg Broddadóttir, 1997). Í dag ber okkur að framfæra 

börn okkar til 18 ára aldurs samkvæmt 53. gr. barnalaga nr. 76/2003 og gagnvart 

maka/sambúðaraðila samkvæmt 46. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993. Sveitafesti var lengi í 

lögum hér á landi. Fæðingarsveitarfélag einstaklinga sagði til um hvaða sveitarfélag bæri 

framfærsluskyldu þeirra. Reglur og lög um sveitafesti hafa breyst með tímanum en segja má 

að sveitafesti hafi verið við veldi allt þar til lög um félagsþjónustu sveitarfélaga voru lögfest 

1991 (Ingibjörg Broddadóttir, 1997). 

 

Elsta lagaákvæði heimsins um fátæktaraðstoð á vegum hins opinbera er íslenskt, en finna má 

fyrirmæli um framfærslu fátækra í fornum lögbókum okkar, Grágás og síðar Jónsbók. Í þeim 

lögum var hreppunum falin þessi skylda. Hélst ákvörðun Jónsbókar lítið breytt um aldir en 

sérstök fátækrareglugerð var sett 1834. Það að sveitarfélög/hreppar hafi ávallt borið ábyrgð 

á þeim sem ekki gátu séð fyrir sér sjálfir er frábrugðið þróuninni í nágrannalöndunum okkar. 

Hjá flestum ríkjum var það kirkjan sem hóf að aðstoða fátæklinga og á félagsráðgjöf rætur 

sínar að rekja til þessarar starfsemi (Ingibjörg Broddadóttir, 1997, Anna S. Jónsdóttir, 

Rannveig Gunnarsdóttir og Sigurrós Sigurðardóttir, 2008). 
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Um miðja 20. öld var lagður grunnur að velferðarkerfinu, eins og við þekkjum það. 

Framfærslulög voru sett árið 1935 og lög um almennatryggingar komu ári síðar. 

Hugarfarsbreyting varð mikil á 20. öld, fátækt og sjúkdómar voru ekki lengur talin stafa af 

eigin veikleikum. Aðrar skilgreiningar urðu til og samúð og skilningur með fátækum og 

veikum jókst og hagur þeirra batnaði (Stefán Ólafsson, 1999). 

 

Félagsmálaráð var stofnað í Reykjavík 1967 og átti það að fjalla um málefni er sneru að 

framfærslu, áfengisvandamálum og barnavernd. Önnur sveitarfélög tóku þetta upp eftir 

Reykjavíkurborg. Árið 1986 var skipuð nefnd til að endurskoða framfærslulögin frá árinu 

1947. Talið var að ekki væri nægilegt að skoða eingöngu framfærslulög, heldur væri þörf fyrir 

heildstæð lög er sneru að félagsmálum sveitarfélaganna. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu 

að tvær leiðir væru mögulegar. Ein leið væri að fella öll lög um félagsmál sveitarfélaganna 

saman í einn lagabálk en hin leiðin væri að setja rammalög sem myndi veita 

sveitarfélögunum takmarkað frelsi við framkvæmd þeirra. Lög um málefni sveitarfélaga sem 

sett voru 1991 eru rammalög og frelsi sveitarfélaganna er talsvert sem skýrir þann mun sem 

getur verið á kjörum fólks á milli sveitarfélaga (Ingibjörg Broddadóttir, 1997). 

 

Norðurlöndin hafa öll nema Ísland sett í lög ákvæði um skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð. Umdeilt 

er hvort skilyrða eigi félagslega aðstoð en helstu rökin með því eru til dæmis að það sé ekki 

gott fyrir einstaklinga að vera óvirkir á meðan á atvinnuleit stendur. Betra er fyrir 

einstaklinginn að vera virkur, halda tengslum við samfélagið, vera með skyldur sem hann þarf 

að uppfylla og hitta annað fólk. Val einstaklings á ekki að vera á milli vinnu og bóta til að 

útiloka að einstaklingar misnoti sér aðstoðina. Frumvörp hafa verið lögð fram á Alþingi þess 

efnis að setja skilyrði fyrir félagslegri aðstoð. Í lögum um atvinnuleysisbætur má sjá dæmi þar 

sem bótaþegi eru skyldaður til að taka vinnu sem býðst ella missi hann bætur (Guðný Björk 

Eydal,2009).  

 

Rannsóknir sýna að í kreppum fjölgar þeim sem þurfa fjárhagsaðstoð. Óhætt er að gera ráð 

fyrir að sama þróun verði hér á landi í kjölfar efnahagshrunsins 2008 (Guðný Björk 

Eydal,2009). Mörg sveitarfélög eru illa stæð eftir hrunið en með minnkandi tekjum og 

hækkandi útgjöldum gæti það orðið til þess að meiri skilyrðingar verði settar á almenna 

félagslega fjárhagsaðstoð. 
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1.3. Þróun - staða sveitarfélaga eftir hrun 

Í byrjun október 2008 varð efnhagshrun á Íslandi. Bankakerfið hrundi og gengi krónunnar féll 

um 80-90%. Ríkissjóður sem áður var nánast skuldlaus varð á einni nóttu skuldum vafinn 

langt umfram eðlilegra marka tekna og skulda. Sótt var um lán og aðstoð hjá Alþjóða 

gjaldeyrissjóðnum en vegna deilna við Breta og Hollendinga um innistæðutryggingar þar í 

landi, vegna svokallaðra Icesave reikninga, hefur lánið og aðstoðin dregist (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, e.d.-b). 

 

Árið 2007 var gott ár hjá flestum sveitarfélögum og mikil þensla var hjá mörgum þeirra en 

sýnu mest á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess. Framkvæmdir voru miklar og 

sveitarfélögin tóku lán til að standa undir þeim. Mörg lán voru í erlendri mynt. Þegar gengi 

krónunar féll hækkuðu lán og greiðslubyrði sveitarfélaganna mikið. Skatttekjur 

sveitarfélaganna hafa hins vegar dregist saman í kjölfar kreppunnar. Atvinnuleysi hefur aukist 

og laun staðið í stað eða lækkað sem hefur bein áhrif á útsvar sveitarfélaganna. Staða 

sveitarfélaganna er misjöfn, sum er mjög skuldug meðan önnur eru nánast skuldlaus. 

Atburðirnir í október 2008 hafa haft mikil áhrif á öll sveitarfélögin og hafa þau öll þurft að 

endurskoða fjárhagsáætlanir sínar, og ljóst er að breytingar eru framundan sem kalla á 

frekari endurskoðun. Sveitarfélögin þurfa að skoða alla útgjaldaliði og skera niður þar sem 

hægt er. Skoða þarf hvaða þjónusta er lögboðin og nauðsynleg og hvaða þjónustu hefur 

sveitarfélagið efni á (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-b). 

 

Velferðavaktin gaf út skýrslu í desember 2009. Fjallar hún um hvað sé grunnþjónusta og 

hvernig eigi að hagræða og hvað beri að varast. Allir eru sammála um að standa vörð um 

grunnþjónustu velferðakerfisins en það eru ekki allir sammála um hvað sé grunnþjónusta. 

Grunnþjónusta er skilgreind sem lögbundin þjónusta sem ekki sé hægt að fella niður án 

lagabreytinga (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009). Þar sem ýmis lög um 

sveitarfélögin eru rammalög er talsvert frelsi hjá sveitarfélögunum í útfærslu á lögbundinni 

þjónustu, eins og til dæmis við útfærslu á félagsþjónustu. 

 

Að mati Velferðarvaktarinnar þurfa sveitarfélögin að hagræða og að það beri að verja 

grunnþjónustuna, sem og þjónustu við viðkvæma hópa eins og innflytjendur og fatlaða. 



10 

 

Forgangsraða verði þjónustunni sem veitt er innan velferðakerfisins. Niðurskurður skuli helst 

gerður með samráði við notendur, sérfræðinga og aðila vinnumarkaðarins þegar það á við. 

Varast skuli að framkvæma flatan niðurskurð. Við niðurskurð skuli gæta jafnræðis og 

meðalhófs. Tryggja þurfi að niðurskurður á einu sviði leiði ekki af sér aukin útgjöld annars 

staðar . Ef ríkið sker niður á einu sviði þarf að tryggja að það hafi ekki þær afleiðingar að auka 

útgjöld hjá sveitarfélögum. Ef niðurskurður er tímabundinn er mikilvægt að það komi fram í 

hversu langan tíma niðurskurður skuli standa (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009). 

 

Velferðavaktin leggur mikla áherslu á að standa vörð um þjónustu við börn og 

barnafjölskyldur. Varast skuli að skera niður í skólakerfinu þar sem skólakerfið sé ein af 

grunnstoðum velferðakerfisins. Samt hefur Samband íslenskra sveitarfélaga sótt um leyfi 

fyrir frávikum frá lögum um grunnskóla í tvö ár vegna niðurskurðar. Kennarasamband Íslands 

hefur mótmælt þessu og leggur mikla áherslu á að glataða menntun í barnæsku sé ekki hægt 

að bæta upp síðar meir. Þegar hefur samt verið skorið niður í þjónustu sem snúa að börnum 

og barnafjölskyldum. 79% grunnskóla landsins hafa þegar skorið niður forfallakennslu og 30% 

leikskóla landsins hafa stytt opnunartíma sinn (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009).  

 

Fjárhagsstaða sveitarfélaganna hefur verið í töluvert fréttum og þá sérstaklega fjárhagsstaða 

Sveitarfélagsins Álftaness. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur skipað fjárhaldsstjórn 

yfir fjármálum sveitarfélagsins sem fer með yfirstjórn endurskipulagningar á fjármálum þess. 

Sveitarfélagið Álftanes hefur gefið það út að þeir geti ekki staðið undir skuldbindingum 

sínum að óbreyttu. Lækka þarf skuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins úr 7,2 milljörðum 

niður í 2,5 milljarða svo sveitarfélagið nái jafnvægi í rekstri sínum (Morgunblaðið, 2010). 

 

Áhrif efnahagshrunsins eru ekki öll komin í ljós og er þessi umfjöllun þar af leiðandi ekki 

tæmandi og miðast við 1. mars 2010. Mikil umræða er um slæma stöðu sveitarfélaganna og 

að mikil þörf sé niðurskurði útgjalda. Sveitarstjórnarkosningar verða í maí 2010 og jafnvel 

talið að einhver sveitarfélög bíði með niðurskurð, til dæmis á þjónustu til almennings, þar til 

eftir kosningar.  
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1.4. Félagsráðgjafar sem starfa hjá sveitarfélögunum  

Mikilvægt er að skoða sögu og störf félagsráðgjafa þar sem eitt meginstarfssvið þeirra er 

innan félagsþjónustu sveitarfélaganna. Félagsráðgjafar vinna mikið með notendur 

félagsþjónustunnar og eru sérfræðingar á sínu sviði. 

 
Félagsráðgjöf hefur verið sérhæfð starfsgrein frá aldamótunum 1900. Upphaf félagsráðgjafar 

má rekja til góðgerðafélaga er hófu störf í kjölfar iðnbyltingarinnar. Við iðnbyltingu flutti fólk 

úr sveitunum til borga í atvinnuleit. Aðstæður og kjör voru oft bág. Í bændasamfélaginu sáu 

fjölskyldur um sína en þegar fólk flykktist til borga rofnuðu fjölskyldutengsl og -skyldur. 

Góðgerðafélög voru þá stofnuð, meðal annars til að aðstoða þá sem voru verst staddir og var 

vinna og tekjuöflun innan þessarra félaga unnin í sjálfboðavinnu. Markmið góðgerðafélaga 

varð snemma að hjálpa fólki að hjálpa sér sjálft sem er enn markmið hjá félagsráðgjöfum og 

við alla félagsráðgjöf. Búin voru til sérstök námskeið fyrir sjálfboðaliða sem reyndust vel og 

aukinn áhugi var fyrir að auka enn fræðslu sjálfboðaliða. Þróun félagsráðgjafar sem 

sérgreinar hófst á Norðurlöndunum um 1920. Fyrstu félagsráðgjafar á Íslandi sóttu flestir 

menntun til Norðurlandanna (Anna S. Jónsdóttir o.fl.,2008). 

 

Við endurskipulagningu félagslegrar þjónustu hjá Reykjavíkurborg 1966 var lagt til að ýta á 

ríkisvaldið um að hefja kennslu í félagsráðgjöf á Íslandi. Var það líka lagt til að þeir sem færu í 

félagsráðgjafanám erlendis fengju námsstyrki. Sama ár boðaði yfirlæknirinn á Kleppsspítala 

starfandi félagsráðgjafa til fundar við sig. Vildi hann ræða skort á félagsráðgjöfum og 

möguleika á að stofna félagsráðgjafaskóla á Íslandi. Varð samkomulag um að stefna að því að 

félagsráðgjafanám væri mögulegt á Íslandi en þannig sáu menn besta kostinn til að fjölga í 

stéttinni. Nokkur bið var samt á að félagsráðgjafanám á Íslandi yrði að veruleika en veturinn 

1978-1979 var fyrst boðið upp á námið í Háskóla Íslands og árið 1981 voru útskrifaðir fyrstu 

félagsráðgjafarnir þaðan (Anna S. Jónsdóttir o.fl.,2008). 

 

Fljótlega eftir stofnun Félagsráðgjafafélags Íslands var samþykkt að óska eftir lögverndun á 

starfsheitinu félagsráðgjafi. Var það gert vegna ótta félagsmanna um að starfsmenn sem ekki 

höfðu félagsráðgjafamenntun sæktust eftir að sinna störfum félagsráðgjafa. Þann 15. maí 
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1975 var starfsheitið félagsráðgjafi lögverndað með lögum um félagsráðgjöf nr. 41/1975 

(Anna S. Jónsdóttir o.fl.,2008). 

 

Samkvæmt könnun sem Félagsráðgjafafélag Íslands gerði í desember 2009 meðal 

félagsráðgjafa starfa flestir félagsráðgjafar hjá sveitarfélögunum við félagsráðgjöf. Áberandi 

er í svörum könnunarinnar hversu stór hluti svarenda eru konur. Konur virðast vera í miklum 

meirihluta á þessum starfsvettvangi (Valgerður Halldórsdóttir munnleg heimild, 10. mars 

2010).1 

 

Félagsráðgjafar hafa sett sér siðareglur sem öllum félagsráðgjöfum ber að fara eftir. Áhersla 

er á mannréttindi, virðingu fyrir einstaklingnum og trú á getu einstaklinga til að nýta 

hæfileika sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafa skal vera að vinna að lausn félagslegra og 

persónulegra vandamála sem og félagslegt réttlæti. Mikilvægt er að mæta skjólstæðingnum 

þar sem hann er staddur hverju sinni. Hlutverk félagsráðgjafa er að hjálpa fólki til 

sjálfshjálpar og skal öll vinna félagsráðgjafa vera fagleg og unnin samkvæmt lögum og 

siðareglum (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Þrjár aðferðir eru helst notaðar í félagsráðgjöf, 

einstaklingsvinna, hópavinna og samfélagsvinna. Félagsráðgjafar beita heildarsýn við vinnu 

sína. Með heildarsýn er átt við að skoða innri og ytri þætti sem móta einstaklinga. 

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenners mótast einstaklingar af umhverfi sínu. 

Bronfenbrenner skiptir niður samskiptum einstaklinga og umhverfis í fimm hluta, míkró, 

mesó, exó, makró og chrónó. Öll stig hafa áhrif á hvort annað og þess vegna er mikilvægt að 

beita heildarsýn þegar er verið að vinna með einstaklingum (Farley, Smith og Boyle, 2009). 

Velferðarkerfið er hluti af umhverfi einstaklinga og þess vegna er mikilvægt að standa vörð 

um það og fara varlega í allan niðurskurð. 

 

  

                                                 
1
 Notast er við munnlega heimild þar sem úrvinnslu rannsóknar er ólokið. 
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2. Lagalegar skyldur sveitarfélaga til að veita þjónustu 

Í þessum kafla verður leitast við að skoða löggjöf sem kveður á um leikskóla, grunnskóla, 

íþrótta – og tómstundastyrki og sérstakar húsaleigubætur. Eins verður leitast við að skoða 

þjónustu sem ekki er bundnin í löggjöf, eins og til dæmis frístund og heimagreiðslur. 

Mikilvægt er að gera grein fyrir því hvað sé lögbundin þjónusta og hvar sveitarfélögin hafi 

svigrúm til eigin ákvarðana, bæði hvað varðar gjaldtöku og framboð. Mikilvægt er líka að 

skoða sérstaklega hvaða þjónusta er ekki tryggð með lögum. Með því má sjá innan hvaða 

þjónustu sé helst að finna mun á kjörum barnafjölskyldna. 

 

2.1. Skólakerfið 

Skólakerfið skiptist í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla. Tvískipting er á rekstri 

skólakerfisins þar sem sveitarfélögin reka leik- og grunnskóla en ríkið rekur 

framhaldsskólanna og háskólanna (Lög um Leikskóla nr. 90/2008, Lög um Grunnskóla nr. 

91/2008, Lög um Framhaldsskóla nr. 92/2008, Lög um opinbera háskóla nr. 85/2008).  

 

Leikskólar 

Katrín Thoroddsen þingmaður lagði fram frumvarp á Alþingi 1946 um dagvistun barna. 

Tilgangur dagvistar var að hennar mati að hlúa að börnum og ala upp verðuga 

þjóðfélagsþegna. Benti hún á að í byltingu þjóðfélagsins úr bændasamfélagi til iðnaðar væri 

búið að gleyma börnunum. Þetta frumvarp varð ekki að lögum. Ríkisstjórnir sáu ekki þörf 

fyrir frumvarp um dagvistun fyrr en 1973 og var fjármagni ekki varið til að greiða niður 

umönnunarkostnað barna fyrr. Opinber stefna á Íslandi í þessum málum þar til 1973 var að 

það væri á ábyrgð foreldra og skylda þeirra að veita barni/börnum umönnun án afskipta frá 

hinu opinbera (Guðný Björk Eydal, 2006)  

 

Fyrstu lög um leikskóla á Íslandi voru sett árið 1973. Á þeim tíma var skortur á vinnuafli og 

áhersla á jafnrétti kynjanna var rík í almennri umræðu. Hvoru tveggja setti þrýsting á 

stjórnvöld að gefa heimavinnandi fólki kost á að fara út á vinnumarkaðinn og voru 

leikskólalögin fyrsta skrefið í þá átt. Með lögunum 1973 varð stefnubreyting þar sem sett var 
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í lög skylda hins opinbera til að greiða niður hluta af dagvistunarkostnaði. Þegar lögin um 

dagvist voru sett voru aðallega tvenns konar rök notuð. Það þyrfti að tryggja báðum 

foreldrum möguleika á atvinnuþátttöku og að dagvist væri til að tryggja börnum bestu 

mögulegu uppvaxtarskilyrði. Dagvistunarmál hafa tilheyrt menntamálaráðuneytinu frá 

upphafi. Árið 1981 var sett í lög að námskrá skyldi gerð til að skilgreina betur markmið og 

aðferðir. Upp úr 1990 fengu dagvistunarmál mikla athygli. Mikil eftirspurn var eftir 

leikskólaplássum og biðlistar víða langir. Árið 1991 voru sett ný lög um leikskóla og aftur árið 

2008. Dagvistunarmál voru ofarlega hjá flestum flokkum í sveitarstjórnarkosningunum árið 

1994. Miklar breytingar hafa orðið á þjónustu leikskólanna síðan 1990. Leikskólaplássum 

hefur fjölgað, dvalartími verið lengdur og leikskólinn hefur færst nær grunnskólakerfinu 

(Guðný Björk Eydal, 2006). Öll Norðurlöndin nema Ísland hafa fært í lög réttindi barns til 

leikskóladvalar frá vissum aldri (Rannsóknarstofnun í barna og fjölskylduvernd, 2010). 

 

Samkvæmt lögum um leikskóla er leikskólinn fyrsta stigið í skólakerfinu fyrir börn sem hafa 

ekki náð grunnskólaaldri. Í 1. grein laganna segir: 

„Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita 
skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi 
uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði.“  

 

Sveitarfélögum ber að reka leikskóla og á tveggja ára fresti skal endurmeta hversu mörg 

leikskólapláss sveitarfélag þarf til að anna eftirspurn. Sveitarfélög sjá um byggingu og rekstur 

leikskóla og samkvæmt 27. grein laga um leikskóla mega sveitarfélög innheimta gjald fyrir 

leikskólaþjónustu en má það gjald aldrei vera hærra en meðalraunkostnaður við dvöl barns á 

leikskólanum. Þetta ákvæði á ekki við einkarekna leikskóla (Lög um leikskóla). 

 

Grunnskólar 

Á Íslandi er skólaskylda, samkvæmt lögum verða öll börn á aldrinum sex til sextán ára að vera 

í skóla. Sveitarfélögum ber skylda til að reka og bera kostnað af rekstri grunnskóla. 

Sveitarfélög geta sameinast um rekstur grunnskóla og mynda þau þá eitt skólakerfi. 

Samkvæmt lögum skal grunnskóli vera einsetinn og skal skólaárið hefjast í ágúst og ljúka í 

júni (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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Þó svo rekstur grunnskóla sé á ábyrgð sveitarfélaga, þá fer menntamálaráðherra með 

yfirstjórn þeirra málefna er falla undir fagþætti skólastarfsins. Ráðherra ber til dæmis ábyrgð 

á að allir grunnskólar landsins eigi kost á viðeigandi sérfræðiþjónustu. 

Menntamálaráðuneytið skal líka fylgjast með því að grunnskólar uppfylli skyldur sínar 

samkvæmt lögum og fylgi aðalnámsskrá. Ráðuneytið annast upplýsingasöfnun og dreifingu 

upplýsinga um skólahald og skólastarf. Það er á ábyrgð forráðamanns að skrá barn í skóla en 

ef misbrestur verður á því er það á ábyrgð skólastjóra að láta barnavernd vita. Í hverjum 

skóla skal vera starfandi skólastjóri og ef starfsmenn skólans eru fleiri en 12 skal einnig vera 

starfandi aðstoðarskólastjóri. Sveitarstjórn skal sjá um ráðningu skólastjóra og 

aðstoðarskólastjóra og skal sú ákvörðun byggjast á menntun og starfsreynslu umsækjanda 

(Lög um grunnskóla). 

 

Stofnkostnaður grunnskóla greiðist af sveitarfélögum. Sveitarfélög bera ábyrgð á öllu 

viðhaldi skólahúsnæðis, hvort sem ríkið eða sveitarfélagið byggði húsnæðið. Þar sem ríkið 

rak grunnskólanna áður var mikið af skólahúsnæði sveitarfélaga byggt af ríkinu (Lög um 

grunnskóla). 

 

Nemendum grunnskóla stendur til boða heitur hádegismatur. Sveitarfélögum er heimilt að 

bjóða upp á lengda viðveru eftir að kennslu lýkur á daginn. Ekki er heimilt að innheimta 

skólagjald fyrir þjónustu grunnskólanna sem snýr að kennslu. Heimilt er þó að innheimta 

gjald fyrir matinn í skólanum, ásamt lengdri viðveru sem er oftast kölluð frístund (Lög um 

grunnskóla).  

 

Fá ár eru síðan þjónusta grunnskólanna var allt önnur. Skólin var tvísetinn og lítill tími var 

fyrir hvern og einn nemanda. Lítill tími var fyrir íþróttir, listir og aðrar greinar sem ekki 

tengdust beint aðalnámskrá. Árið 1989 skrifaði Áslaug Brynjólfsdóttir grein í Morgunblaðið 

þar sem hún taldi upp hvað það væri sem þyrfti að breytast til þess að grunnskólar gætu 

sinnt því starfi sem lög gerðu ráð fyrir. Áslaug taldi þar upp kosti þess ef grunnskóli yrði 

einsetinn. Kostirnir væru helstir að þá yrði meiri tími fyrir kennara að sinna hverjum og 

einum nemanda, skólinn yrði betri vinnustaður, hægt væri að fjölga úrræðum til að koma til 

móts við þá nemendur sem ættu erfitt með að finna sig í því skólastarfi sem í boði væri. 

Meiri þjónusta yrði í boði sem gæti létt á heimilum barnanna því misjafnt væri hversu gott 
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aðgengi börn hefðu að aðstoð við heimalærdóm. Foreldrar gætu líka sinnt störfum sínum 

betur þar sem þau þyrftu ekki að hafa áhyggjur af börnum sínum eftir að skóla lyki. Fjarlægur 

draumur var að skólinn gæti líka farið að bjóða upp á heitan mat í hádeginu. Með því að 

bjóða börnum upp á mat í skólanum væri hægt að hafa smá stjórn á mataræði og tryggja 

vissa hollustu í mataræði barnanna. Á þeim tíma sem Áslaug skrifaði greinina sína reiknaði 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands það út að með því að bæta þjónustu grunnskólanna til 

samræmis gæti það sparað samfélaginu 2.5 miljarða króna (Áslaug Brynjólfsdóttir, 1992). 

Allir skólar árið 2010, rúmum tuttugu árum síðar, eru einsettir samkvæmt grunnskólalögum. 

Auk þess eru langflest sveitarfélög að bjóða upp á lengda viðveru/frístund (Lög um 

grunnskóla).  

 

2.2 Heimagreiðslur 

Heimagreiðslur er þjónusta sem sum sveitarfélög veita en er ekki lögbundin. Reyndar er ekki 

samkomulag um hugtakið sjálft, í stærsta sveitarfélagi landsins eru þessar greiðslur til að 

mynda kallaðar þjónustutrygging en þetta misræmi í hugtakinu getur valdið því að notendur 

átti sig ekki á hvort þjónustan standi til boða eða ekki. Með heimagreiðslum er átt víð 

greiðslur sem foreldrum stendur til boða frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til barn nær 

tilteknum aldri eða því stendur leikskólapláss til boða (Rannsóknastofnun í barna og 

fjölskylduvernd, 2010). Algengt fyrirkomulag á þessum greiðslum er að heimagreiðslur standi 

til boða frá níu mánaða aldri barns og til tveggja ára aldurs eða þar til barnið nær 

leikskólaaldri (Guðný Björk Eydal, 2006).  

 

Leikskólasvið Reykjavíkur bað Rannsóknastofnun í barna og fjölskylduvernd að gera rannsókn 

á umönnun reykvískra barna eftir að fæðingarorlofi lýkur. Tilgangur rannsóknarinnar var líka 

að kanna af hverju foreldrar völdu eða völdu ekki að sækja um heimagreiðslur og reynslu 

foreldra þessu fyrirkomulagi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að því yngri sem börn eru 

því líklegra er að foreldrar sjái um daglega umönnun barns og þá sérstaklega móðir þess. 

Flest börn sem voru tveggja ára eða eldri voru í leikskóla. Af þeim sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu 30% fengið greiddar heimagreiðslur. Aðalástæða þess að foreldrar höfðu 

sótt um heimagreiðslur var að barn hefði ekki fengið leikskólapláss. Þegar þeir sem sóttu ekki 

um heimagreiðslur voru spurðir af hverju, svöruðu 65% þeirra að þeir hefðu ekki vitað af 
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þeim möguleika. Langflestir töldu nauðsynlegt að bjóða áfram upp á heimagreiðslur og voru 

þeir sem höfðu nýtt sér heimagreiðslur ánægðir með þann kost þó margir töldu greiðslur 

vera of lágar (Rannsóknarstofnun í barna og fjölskylduvernd, 2010). 

 

Á meðan þessari rannsókn stóð varð rannsakandi var við það að tvö sveitarfélög af þeim 

fimmtán sem eru í þessari rannsókn höfðu hætt að greiða heimagreiðslur vegna 

hagræðingar. Þar sem þetta er ekki flokkað sem grunnþjónusta enda heimagreiðslur ekki 

tryggðar með lögum má jafnvel eiga von á því að fleiri sveitarfélög gera slíkt hið sama.  

 

2.3. Félagsþjónusta sveitarfélaganna 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga voru sett 27. mars 1991. Samkvæmt 1. grein laga um 

félagsþjónustu sveistarfélaga nr. 40/1991 er markmið laganna að:  

„[...]tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli 
samhjálpar. Skal það gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, 
að tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði barna og ungmenna, að veita aðstoð til 
þess að íbúar geti búið sem lengst í heimahúsum, stundað atvinnu og lifað sem 
eðlilegustu lífi. að að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál.“ 
 

Áhersla er í 1. grein laga um félagsþjónustu á að hvetja skuli skjólstæðinga til ábyrgðar á 

sjálfum sér, á rétt skjólstæðings til sjálfsákvarðana og að hlutverk félagsþjónustunnar sé að 

hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Í siðareglum félagsráðgjafa má finna sömu áherslur. 

 

Samkvæmt 3. og 4. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga hefur Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið yfirumsjón með málefnum sem heyra undir félagsþjónustu 

sveitarfélaganna. Skal ráðherra hafa eftirlit með því að sveitarfélögin veiti lögboðna 

þjónustu, en sveitarfélögin bera ábyrgð á þeirri félagsþjónustu sem veitt er innan hvers 

sveitarfélags. Í 5. grein segir að félagsmálanefnd skuli vera starfandi í hverju sveitarfélagi og 

skal sveitarstjórn setja þá nefnd og lágmarksfjöldi nefndarmanna sé þrír eða fimm ef 

félagsmálanefnd er einnig barnaverndarnefnd. Samkvæmt 7. grein mega sveitarfélög vinna 

saman að félagsþjónustu en þá skal ein félagsmálanefnd vera starfandi fyrir bæði 

sveitarfélögin.  
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Samkvæmt 11. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaganna er hlutverk félagsmálanefndar 

að hafa yfirumsjón með starfsemi og stofnunum á vegum félagsþjónustu sveitarfélagsins. 

Nefndin skal gera fjárhagsáætlanir og gera tillögur um stefnumörkun félagsþjónustu 

sveitarfélagsins. Nefndin skal bera ábyrgð á að veita íbúum sveitarfélagsins upplýsingar um 

félagsþjónustuna sem og að tryggja sem best að félagsþjónustan uppfylli þarfir íbúa hverju 

sinni. Nefndin skal stuðla að þjálfun og endurmenntun starfsmanna er vinna við 

félagsþjónustuna. Nefndin skal aðstoða þá íbúa sem þurfa aðstoð félagsþjónustunnar með 

félagslegri ráðgjöf, fyrirgreiðslu eða öðrum úrræðum er við eiga.  

 

Samkvæmt 13. og 14. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaganna ber sveitarfélögum 

skylda til að veita þeim er eiga þar lögheimili félagsþjónustu ef þörf er á. Við flutning 

lögheimilis milli sveitarfélaga flyst sú skylda milli sveitarfélaga um leið og 

lögheimilisflutningurinn á sér stað. Flytji fólk milli sveitarfélaga án þess að flytja lögheimili sitt 

öðlast það ekki rétt til félagsþjónustu í nýja sveitarfélaginu. Ef þær aðstæður koma upp að 

veita þarf félagslega þjónustu til einstaklings sem er ekki með lögheimili í viðkomandi 

sveitarfélagi skal það gert í samráði við lögheimilissveitarfélag viðkomandi og skal það 

sveitarfélag greiða þann kostnað sem af þjónustunni hlýst. 

 

Samkvæmt 2. grein laga um félagsþjónustu sveitarfélaganna flokkast félagsþjónusta í tíu 

málaflokka en nánar verður fjallar um þá flokka sem heyra undir þessa rannsókn. 

Málaflokkarnir tíu eru: 

1. Félagsleg ráðgjöf 

2. Fjárhagsaðstoð 

3. Félagsleg heimaþjónusta 

4. Málefni barna og ungmenna 

5. Þjónusta við unglinga 

6. Þjónusta við aldraða 

7. Þjónusta við fatlaða 

8. Húsnæðismál 

9. Aðstoð við áfengissjúka og vímuefnavarnir 

10. Atvinnuleysisskráning og vinnumiðlun  
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2.4. Félagsleg ráðgjöf 

Markmið félagslegrar ráðgjafar er að veita skjólstæðingum upplýsingar og leiðbeiningar um 

félagsleg réttindamál og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda. Félagsleg ráðgjöf 

getur þannig spannað flest alla þætti sem lúta að einstaklingum. Félagsleg ráðgjöf getur 

snúist um fjármál, húsnæðismál, uppeldismál, skilnaðarmál og þá helst í tengslum við forsjár- 

og umgengnismál, ættleiðingarmál og fleira. Samkvæmt 18. grein laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna skulu þeir einir sinna félagslegri ráðgjöf sem hafa til þess menntun á sviði 

félagsráðgjafar eða sambærilega menntun (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga).  

 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga segja ekkert til um lágmarks fjölda stöðugilda við 

félagslega ráðgjöf. Sveitarfélögin meta það sjálf hversu margir starfsmenn skulu sinna 

þessum málaflokki (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). 

 

2.5. Fjárhagsaðstoð 

Það er skylda hvers og eins að framleyta sjálfum sér, maka sínum og börnum yngri en 18 ára. 

Ef eitthvað veldur því að einhver geti ekki framfleytt sér og sínum getur hann leitað til 

félagsþjónustunnar eftir fjárhagsaðstoð. Einstaklingar, hjón, pör og pör af sama kyni hafa öll 

sama rétt til fjárhagsaðstoðar ef þau uppfylla skilyrði til þess. Félagsmálanefnd ber að meta 

þörf fjárhagsaðstoðar með tiliti til reglna þess sveitarfélags sem hún starfar í (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga). 

 

Samkvæmt 22. grein laganna getur fjárhagsaðstoð verið í formi styrks eða láns og fer það 

eftir aðstæðum umsækjanda hvor leiðin er valin hverju sinni. Ef eðlilegt er að ætla að 

umsækjandi geti greitt tilbaka, til dæmis vegna framtíðartekna eða eigna, er yfirleitt mælt 

með að fjárhagsaðstoð sé veitt í formi láns. Samkvæmt 24. grein laganna er þeim sem óska 

eftir fjárhagsaðstoð skylt að veita félagsmálanefnd réttar upplýsingar um fjárhag sinn sem og 

telja fram þá sem hann hefur framfærsluskyldu við og er þá oftast notast við skattframtal 

skjólstæðinga. Ef sá sem fjárhagsaðstoð hefur fengið hefur gefið rangar upplýsingar um hag 

sinn er ávallt krafist endurgreiðslu samkvæmt 23. grein laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna.  
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Guðný Björk Eydal og Anný Ingimarsdóttir gerðu árið 2000 rannsóknina „Fjárhagsaðstoð og 

fátækt.“ Mikil umræða var á þeim tíma á Norðurlöndunum um hvort samræma ætti reglur 

um fjárhagsaðstoð eða hvort sveitarfélögin ættu að fá að setja þær reglur sjálf. Rannsóknin 

var gerð til að kanna hvernig sveitarfélög á Íslandi afgreiddu umsóknir um fjárhagsaðstoð og 

hvort munur væri á fjárhagsaðstoð milli sveitarfélaga. Sex ólík dæmi voru send til 

sveitarfélaga og þau beðin um reikna út rétt til fjárhagsaðstoðar. Svör fengust frá 44 af 89 

sveitarfélögum og bjuggu um 80% landsmanna í þeim 44 sveitarfélögum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að talsverður munur var á þeirri fjárhagsaðstoð sem sveitarfélögin 

veittu þó svo grunnfjárhæð væri sú sama. Aðalmunurinn var fólginn í hvað sveitarfélögin 

töldu til tekna, hvað þau reiknuðu inn í framfærsluna og hvort þau tóku tillit til 

fjölskyldustærðar. Munurinn var talsverður og í einu dæminu hefði sama fjölskylda fengið 

93.602 kr. frá einu sveitarfélaginu en einungis 15.493 kr. frá öðru sveitarfélagi. Munurinn á 

þessum tveimur greiðslum er 78.109 kr. (Félags- og tryggingarmálaráðunetytið, 2002). 

 

Félagsmálaráðuneytið lét útbúa leiðbeiningar vegna fjárhagsaðstoðar árið 1992 og studdust 

mörg sveitarfélög við þær leiðbeiningar þegar þau mótuðu sínar eigin reglur. Var upphæð 

fjárhagsaðstoðar þá miðuð við hámarkslífeyrissjóðsgreiðslur Tryggingarstofnunar ríkisins. 

Fulltrúar sveitarfélaga höfðu oft óskað eftir því við Félags- og tryggingamálaráðuneytið að fá 

skýrari leiðbeiningar vegna fjárhagsaðstoðar. Leiðbeiningar voru til frá árinu 1992 en voru 

orðnar barn síns tíma. Athugasemdir höfðu verið gerðar vegna mikils misræmis milli 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaganna og rannsókn Guðnýar og Annýjar sýndi fram á að 

misræmið var mikið. Félags- og tryggingarmálaráðuneytið sendi sjálft út fjögur mismunandi 

dæmi til allra sveitarfélaga árið 2002 og bað sveitarfélögin um að reikna út rétt þeirra 

einstaklinga til fjárhagsaðstoðar. Niðurstöðurnar sýndu fram á að talsverður munur var á 

afgreiðslu þessara mála eins og rannsóknir höfðu áður sýnt. Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið ákvað í kjölfarið að gera betri leiðbeiningar vegna fjárhagsaðstoðar 

sveitarfélaganna í samvinnu við Samtök félagsmálastjóra og Samband íslenskra sveitarfélaga 

(Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2003). 

 

Var ákveðið að miða grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar við upphæð atvinnuleysisbóta í janúar 

2002 og skyldi sú upphæð endurskoðuð í janúar á hverju ári en átta árum síðar er 

grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar mun lægri en upphæð atvinnueysisbóta. Lágmarksgreiðsla til 
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einstaklings er 125.540 kr. á mánuði ef ekkert er til frádráttar í fjárhagsaðstoð en 

einstaklingur sem fær atvinnuleysisbætur fær minnst 149.523 kr. á mánuði (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2003, Vinnumálastofnun, e.d.). 

 

Nánar var farið í skilgreiningar á hvað skyldi talið til frádráttar á grunnfjárhæð og hvort og þá 

hvernig ætti að taka tillit til fjölskyldustærðar. Niðustaðan var sú að tvær leiðir voru settar 

upp til leiðbeiningar vegna fjárhagsaðstoðar fyrir sveitarfélögin. Sveitarfélögum er frjálst að 

velja hvora leiðina þau nota eða hvort þau velja að semja sínar eigin reglur og fylgja ekki 

leiðbeiningum ráðuneytisins. Leiðbeiningarnar eru þar af leiðandi ekki lögbundnar (Félags- 

og tryggingarmálaráðuneytið, 2003). 

 

Á heimasíðu Félags- og tryggingamálaráðuneytisins er hægt að nálgast leiðbeiningar um 

reglur sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar. Tvær leiðir eru settar upp, leið A og leið B 

(Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, e.d.-a).  

 

Í leið A er framfærsla barna talin með. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklinga 18 ára 

og eldri er 125.540 kr. á mánuði. Grunnfjárhæð tveggja manna fjölskyldu er 200.864 kr. á 

mánuði, grunnfjárhæð þriggja manna fjölskyldu er 225.972 kr. á mánuði og svo er 

margfaldað með 1.2 fyrir hvern einstakling sem við bætist. Þegar þessi leið er valin þá eru 

allar tekjur umsækjanda fyrir skatt taldar með og koma til frádráttar. Eina undanþágan frá 

þessu eru greiðslur með börnum frá Tryggingarstofnun ríkisins, en vaxta- og húsaleigubætur 

eru ekki taldar til frádráttar þar sem ætlað er að þær greiðslur mæti húsnæðiskostnaði. 

Barnabætur og meðlög eru talin til frádráttar (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, e.d.-b).  

 

Í leið B er framfærsla barna ekki talin með. Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklinga er 

125.540 kr. á mánuði og til hjóna og fólks í skráðri sambúð er eru reiknaðar 200.864 kr. á 

mánuði. Börn eru ekki talin með í útreikningum grunnfjárhæðar nema þegar umsækjandi 

hefur skertar barnabætur. Tekjur sem eru taldar til frádráttar eru allar tekjur umsækjanda 

fyrir skatt nema þær greiðslur sem snúa að börnunum eins og meðlag, barnabætur og 

mæðra/feðra laun (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, e.d.-c). 
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Lög voru sett árið 1997 um umboðsmann Alþingis. Hlutverk hans er samkvæmt 2. grein laga 

um Umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 er: 

„[...]að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga á þann 
hátt sem nánar greinir í lögum þessum og tryggja rétt borgaranna gagnvart 
stjórnvöldum landsins. Skal hann gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í 
stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram í samræmi við lög og vandaða 
stjórnsýsluhætti. Umboðsmaður er í störfum sínum óháður fyrirmælum frá 
öðrum, þar með töldu Alþingi.“ 

 

Álit umboðsmanns Alþingis hafa ekki réttaráhrif en hefð hefur skapast fyrir því hjá hinu 

opinbera að fara eftir álitum hans.  

 

Umboðsmaður Alþingis hefur gefið álit sitt á nokkrum málum er tengjast fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna. Mál nr. 4064/2004 er um ungan einstakling sem fékk aðeins hálfa 

grunnfjárhæð í fjárhagsaðstoð vegna aldurs. Hafði þessi einstaklingur sótt um fjárhagsaðstoð 

hjá Reykjavíkurborg. Var það álit umboðsmann Alþingis að það væri ekki samkvæmt lögum 

að meta fjárhagsþörf einstaklinga eftir aldri. Sami einstaklingur fékk synjun á að fá greidda 

jólauppbót og samkvæmt áliti umboðsmann Alþingis nr. 4070/2004 var það þvert gegn 

lögum að synja þessum einstaklingi vegna aldurs hans (Umboðsmaður Alþingis, 2004). Nýlegt 

álit umboðsmanns Alþingis nr. 5335/2008 þar sem einstaklingi var synjað um fjárhagsaðstoð 

vegna þess að hann var að afplána dóm í fangelsi á Íslandi. Rökstuðningurinn var sá að 

fanginn teldist vera á framfæri ríkisins. Telur umboðsmaður Alþingis þann rökstuðning ekki 

styðjast við lög. Samkvæmt lögum er ekki hægt að synja einstaklingi um fjárhagsaðstoð 

vegna þess eins að hann er vistaður í fangelsi (Umboðsmaður Alþingis, 2008). Bæði þessi mál 

komu til umboðsmanns Alþingis eftir að leiðbeiningar vegna fjárhagsaðstoðar voru lagfærðar 

og gerðar ítarlegri.  

 

2.6. Lög um íþróttir og tómstundir 

Samkvæmt 2. grein íþróttalaga nr. 64/1998 skal „[s]amstarf ríkis og sveitarfélaga við hina 

frjálsu íþróttahreyfingu [...] taka mið af gildi íþróttaiðkunar fyrir uppeldis- og forvarnastarf.“ Í 

7. grein laganna segir að sveitarfélög beri ábyrgð á byggingu íþróttamannvirkja og skulu þau 

veita íþróttasamtökum og -félögum byggingarstyrki í samræmi við fjárhagsáætlun 

sveitarfélagsins. 
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Sveitarfélögum ber að vera með skipulagt forvarnarstarf í unglingamálum. Sérstök lög eru 

um æskulýðsmál frá árinu 2007, en tilgangur laganna er að stuðla að þátttöku barna og 

unglinga í æskulýðsstarfi. Skal í öllu starfi sem flokkast undir æskulýðsstarf leitast við að hafa 

velferð barna í fyrirrúmi. Ríki og sveitarfélög, í samstarfi við félög og félagasamtök, skulu 

stuðla að því að ungt fólk eigi þess kost að starfa að æskulýðsmálum við sem fjölbreyttust 

skilyrði (Æskulýðslög nr. 70/2007). 

 

Mörg sveitarfélög hafa niðurgreitt æfingagjöld barna og unglinga sem æfa íþróttir eða 

stunda einhvers konar tómstundir. Er þetta ekki skylda samkvæmt lögum og ráða því 

sveitarfélögin alfarið hvort þau bjóði upp á þessar greiðslur og þá hvernig þeim er háttað.  

 

2.7. Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur 

Markmið laga um húsaleigubætur nr. 138/1997 er að lækka húsnæðiskostnað leigjenda og 

minnka mun á kjörum fólks á húsnæðismarkaðnum. Sveitarfélögin eiga að setja sér stefnu 

um húsaleigubætur, sjá um að taka við umsóknum og greiða út húsaleigubætur. 

 

Þeir sem eiga rétt á húsaleigubótum eru þeir einstaklingar sem leigja íbúðarhúsnæði og eru 

með skráð lögheimil í leiguhúsnæðinu. Undanþága er veitt á þessu ákvæði ef námsmaður 

dvelur utan lögheimilissveitarfélags vegna náms. Skal þá umsókn um húsaleigubætur send til 

lögheimilissveitarfélags námsmannsins. Einnig er heimilt að greiða húsaleigubætur þegar 

einstaklingur þarf að dvelja utan lögheimilissveitarfélags vegna veikinda. Skal þá umsókn 

send til lögheimilissveitarfélags viðkomandi einstaklings (Lög um húsaleigubætur nr. 

138/1997). 

 

Til að húsaleiga geti talist hæf til húsaleigubóta þarf leigusamningur að vera að lágmarki til 

sex mánaða og þinglýstur ef leigusali er annar en sveitarfélagið. Aðeins er hægt að sækja um 

húsaleigubætur vegna leigu á íbúðarhúsnæði. Undanþága frá þessu er veitt til fatlaðra sem 

búa saman á sambýli og fyrir námsmenn í námi á framhaldsskóla- eða háskólastigi sem leigja 

á heimavist eða námsgörðum (Lög um húsaleigubætur).  
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Húsaleigubætur eru reiknaðar út frá grunni sem félagsmálaráðherra ákveður hverju sinni í 

samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Húsaleigubætur eru ákvarðaðar og reiknaðar út 

miðað við ákveðna fjárhæð fyrir hverja íbúð, fjölda barna undir 18 ára aldri á framfæri, tekjur 

einstaklinga og eignir umfram skuldir. Allar sveitastjórnir skulu á hverju ári ákveða fjárhæð 

húsaleigubóta þess sveitarfélags, fjárhæðin má samt aldrei vera lægri en sá grunnur sem 

félagsmálaráðherra setur en sveitarfélög geta hækkað húsaleigubætur umfram grunn 

ráðuneytisins (Lög um húsaleigubætur). 

 

Samkvæmt 6. grein laga um húsaleigubætur eru nokkur atriði sem geta skert rétt til 

húsaleigubóta. Skyldleiki eða fjölskyldutengs leigusala og leigutaka geta skert rétt leigutaka 

til húsaleigubóta. Eins ef leigutaki eða einhver sem býr með honum í húsnæðinu fær greiddar 

vaxtabætur og ef leigusamningur er styttri en 6 mánuðir (Lög um húsaleigubætur). 

Húsaleigubætur eru aðeins greiddar vegna kostnaðar af leigu húsnæðis, ekki rekstrar-

kostnaðar. Ef uppgefið leiguverð í leigusamningi er talið óeðlilega hátt, hvort sem það er 

vegna stærðar húsnæðis miðað við þarfir leigutaka eða í samanburð við markaðsverð hafa 

sveitarfélög heimild til þess að lækka leigufjárhæð sem þeir miða við í sínum útreikningum 

(Lög um húsaleigubætur). 

 

Umsókn um húsaleigubætur skal skila til þess sveitarfélags sem leigutaki er með lögheimili í 

og er það oftast félagsþjónustan sem sér um úrvinnslu umsóknarinnar. Með umsókn skal 

fylgja leigusamningur, síðustu skattframtöl þeirra sem eiga lögheimili í leiguhúsnæðinu og 

launaseðlar þeirra síðustu þrjá mánuði (Lög um húsaleigubætur). 

 

Grunnfjárhæð húsaleigubóta sem öllum sveitarfélögum er skylt að greiða er endurreiknuð á 

hverju ári. Í janúar 2010 var grunnfjárhæð húsaleigubóta 13.500 kr. á mánuði fyrir hverja 

íbúð. Við bætist fyrir fyrsta barn 14.000 kr., annað barn 8.500 kr. og fyrir þriðja barn 5500 kr. 

Bæta skal við 15% af leigufjárhæð á milli 20.000 og 50.000 kr. Grunnfjárhæð húsaleigubóta 

skal aldrei verða hærri en 50% af leigufjárhæð og að hámarki 46.000 kr. á mánuði (Reglugerð 

um breytingu á reglugerð um húsaleigubætur nr. 118/2003). 

 

Sveitarfélög geta tekið ákvörðun um að greiða hærri húsaleigubætur en grunnfjárhæð og 

húsaleigubótalögin segja til um. Eru það húsaleigubætur sem eru greiddar sem viðbót við 
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venjulegar húsaleigubætur og kallast sérstakar húsaleigubætur. Ef sveitarfélag ákveður að 

greiða sérstakar húsaleigubætur skal setja um það sérreglur og kynna þær fyrir íbúum 

sveitarfélagsins. Sérstakar húsaleigubætur eru hugsaðar fyrir þá sem búa við mjög erfiðar 

félagslegrar og fjárhagslegar aðstæður. Þessar bætur miðast við aðstæður og þarfir 

leigutaka. Ríkið endurgreiðir sveitarfélögum 60% af þeirri fjárhæð sem greiddar eru vegna 

sérstakra húsaleigubóta (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, e.d.-d).  

 

Félagsmálaráðuneytið gerði, í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga, könnun á 

afgreiðslu sveitarfélaga á húsaleigubótum árið 2003. Var þetta gert til þess að kanna hvort 

leiðbeiningar vegna húsaleigubóta væru nægilega skýrar og hvort misræmi væri í afgreiðslu 

bóta milli sveitarfélaga. Svarhlutfall var 94.5%. Helstu niðurstöður voru þær að í heildina eru 

útreikningar og afgreiðsla húsaleigubóta samkvæmt lögum og reglugerðum. Nokkur atriði 

komu þó í ljós sem þarf að skoða nánar. Sveitarfélögin eiga oft erfitt með að kanna skyldleika 

bótaþega og leigusala. Lög segja að húsnæði skuli vera íbúðarhúsnæði til að leigutaki öðlist 

rétt til húsaleigubóta og var sumstaðar ábótavant að sveitarfélög könnuðu ávallt gerð 

húsnæðis. Mörg sveitarfélög tóku fram að skýra þyrfti betur rétt nema til húsaleigubóta á 

meðan námi stendur og að skýrari reglur mættu einnig vera um hvernig skuli afla upplýsinga 

um tekjur umsækjenda (Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, e.d.-e).  
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3. Framkvæmd og aðferð. 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir úrtaki og öflun gagna. Úrtak er hentugleikaúrtak. Valin 

voru sveitarfélög frá öllum landshlutum, 15 alls. Valin voru sveitarfélög sem eru mikið 

skuldsett, önnur sem talin eru standa vel að vígi miðað við aðstæður og að lokum voru valin 

nokkur sveitarfélög þannig að allir landshlutar væru með í þessari rannsókn. Sveitarfélögin 

Hafnarfjarðarbær, Reykjanesbær, Seltjarnarnesbær, Sveitarfélagið Álftanes og Sveitarfélagið 

Árborg voru valin þar sem fjallað hefur verið um þau í fjölmiðlum vegna slæmrar 

fjárhagssöðu. Sveitarfélagið Vestmannaeyjabær var valið þar sem fjallað hefur verið um góða 

fjárhagsstöðu þess í fjölmiðlum. Sveitarfélögin Akureyrarbær, Kópavogsbær og 

Reykjavíkurborg voru valin þar sem þetta eru stór sveitarfélög. Vogar og Langanesbyggð voru 

valin þar sem þau eru bæði fremur lítil sveitarfélög. Akraneskaupstaður, Fljótsdalshérað, 

Ísafjarðarbær og Sveitarfélagið Skagafjörður voru valin þannig að hver landsfjórðungur ætti 

sinn fulltrúa í þessari rannsókn. 

 

Gagna var aflað um viss þjónustusvið sveitarfélaga er snúa sérstaklega að barnafjölskyldum. 

Þeir þættir sem valdir voru eru: leikskólar, skólamáltíðir, frístund í grunnskólum, 

heimagreiðslur, fjárhagsaðstoð, félagsráðgjöf, íþrótta- og tómstundastyrkir og sérstakar 

húsaleigubætur. Þessi svið voru valin þar sem um er að ræða bæði lögbundna og valfrjálsa 

þjónustu. Einnig er innan lögbundnu þáttanna ákveðið svigrúm hjá sveitarfélögunum við 

framkvæmd þeirra sem og við ákvarðanir um gjaldskrá/þjónustu. Farið var á heimasíður allra 

sveitarfélaga og gjaldskrár og reglur þeirra skoðaðar. Gagna var aflað á tímabilinu 5. janúar 

2010 til 17. mars 2010. Til að auka áreiðanleika rannsóknarinnar var haft samband við 

sveitarfélögin og þau beðin um að staðfesta að þau gögn sem fengust af heimasíðum 

sveitarfélaganna væru rétt. Voru gögnin eftir það sett upp í töflur til samanburðar og 

ályktanir dregnar út frá þeim. Við samanburð á gjaldskrám leikskóla var notast við það kerfi 

sem sveitarfélögin hafa sjálf til hliðsjónar við gerð gjaldskráa sinna, til dæmis hvað varðar 

systkinaafslátt, afslátt til foreldra í námi og svo framvegis. Með systkinaafslætti er átt við 

afslátt fyrir annað barn á leikskóla. Til að auðvelda samanburð á sérstökum húsaleigubótum 

var búin til ímynduð fjölskylda. Fjölskyldan sem varð fyrir valinu var einstæð móðir með tvö 

börn þar sem ætla má að sú samsetning sé algeng þegar um er að ræða notendur þessarar 

þjónustu. 
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Takmarkanir þessarar rannsóknar eru helst þær að hér eru aðeins borin saman gjöld og 

framboð þjónustu en ekki er tekið tillit til innihalds og gæða þjónustunnar. Ekki er svigrúm í 

rannsókninni til að meta annað sem sveitarfélög gera í staðinn. Dæmi um þetta er að sum 

sveitarfélög greiða ekki niður íþrótta- og tómstundarstarfi barna og unglinga en hafa styrkt 

íþróttafélög beint til þess að lækka æfingagjöld. Einnig má leiða að því rök að tímasetning 

rannsóknarinnar feli í sér ákveðna takmörkun þar sem ætla má að breytingar séu í gangi eða 

í vændum hjá mörgum sveitarfélögum, bæði vegna nýbyrjaðs rekstararárs sem og vegna 

efnahagsástandsins og gætu gjaldskrár hafa breyst hjá einhverjum sveitarfélögum þegar 

þessari rannsókn er lokið. 
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4. Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður úr skólakerfinu 

Leikskólar 

Borin var saman átta klukkustunda gæsla með fullu fæði. Skoðað var hvað kostar fyrir hjón, 

hjón þar sem annar aðilinn er í námi, hjón þar sem báðir aðilar eru í námi og einstæða 

foreldra að kaupa þessa þjónustu. Nokkrir gjaldflokkar eru innan gjaldskrár leikskólanna og 

þegar talað er um hjón er átt við einstaklinga sem eru giftir eða í skráðri sambúð. 

 
Tafla 1. Gjald vegna leikskóla 

Sveitarfélag Almennt 

gjald 

Hjón, eitt í 

námi 

Hjón bæði í 

námi 

Einstætt 

foreldri 

Systkina 

afstláttur 

Akraneskaupstaður 27.101 27.101 19.838 19.838 50% 

Akureyrarbær 26.644 26.644 18.500 18.500 30% 

Fljótsdalshérað 28.230 28.230 28.230 21.030 25% 

Hafnarfjarðarbær 25.190 17.670 17.670 17.670 30% 

Ísafjarðarbær 34.342 34.342 25.595 25.595 30% 

Kópavogsbær 21.451 17.010 17.010 17.010 30% 

Langanesbyggð 23.657 23.657 23.657 19.546 15% 

Reykjanesbær 26.095 21.295 21.295 21.295 50% 

Reykjavíkurborg 20.655 16.799 12.207 12.207 100% 

Seltjarnarnesbær 31.477 25.492 21.900 21.900 50% 

Sveitarfélagið Álftanes 26.180 21.290 21.290 21.190 30% 

Sveitarfélagið Árborg 28.616 28.616 20.784 20.784 25% 

Sveitarfélagið Skagafjörður 23.698 23.698 18.602 18.602 50% 

Sveitarfélagið Vogar 28.425 28.425 23.225 23.225 50% 

Vestmannaeyjabær 26.003 26.003 19.960 19.960 50% 

Meðaltalsgjald 26.518 24.418 20.651 19.890  

(Akraneskaupstaður, 2010-a, Akureyrarbær, 2010-a, Fljótsdalshérað, 2009-a, Hafnarfjarðarbær, 2009-a, 

Ísafjarðarbær, 2009-a, Kópavogsbær, 2010-a, Langanesbyggð, 2009-a, Reykjanesbær, 2010-a, Reykjavíkurborg, 

2009-a, Seltarnarneskaupstaður, 2009-a., Sveitarfélagið Álftanes, 2009.-a, Sveitarfélagið Árborg, 2010-a, 

Sveitarfélagið Skagafjörður, 2009-a, Sveitarfélagið Vogar, 2009-a, Vestmannaeyjarbær, 2009-a). 

 

Sveitarfélögum er skylt að reka leikskóla og má gjaldheimta vegna þeirrar þjónustu ekki vera 

hærri en sem nemur rekstarkostnaði. Hins vegar er ekkert í lögum sem tryggir börnum 

leikskólapláss eða um hversu langur daglegur dvalartími barna skuli vera (Lög um leikskóla). 
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Þar sem aðeins gjaldskrá er borin saman er ekki tekið tilit til gæði þjónustunnar eða aðgengi 

að henni. Biðlistar eru mismunandi eftir svæðum sem getur haft veruleg áhrif á 

barnafjölskyldur. Ísafjarðarbær er með hæstu gjöldin en vert er að taka fram að þeir bjóða 

börnum sem eru að fara í grunnskóla að ári liðnu fjórar klukkustundir á leikskóla 

endurgjaldslaust (Ísafjarðarbær, 2009-a). 

 

Mismunandi er hversu hátt gjald sveitarfélögin innheimta fyrir leikskólaþjónustu. Fyrir hjón 

sem eru með barn í leikskóla var lægsta gjald hjá Reykjavíkurborg, 20.655 kr. á mánuði. 

Hæsta gjaldið var á Ísafirði, 34.342 kr. á mánuði. Munurinn á hæsta og lægsta gjald er 13.687 

kr. (sjá töflu 1). 

 

Hjón þar sem annar aðilinn er í námi fá afslátt af leikskólagjöldum hjá sex sveitarfélögum, en 

þau eru Hafnarfjarðarbær, Kópavogsbær, Reykjanesbær, Reykjavíkurborg, Seltjarnarnesbær 

og Sveitarfélagið Álftanes. Gjald sveitarfélaganna var samt misjafnt. Af þeim sex 

sveitarfélögum sem veita afslátt er lægsta gjaldið í Reykjavík 16.799 kr. á mánuði en hæst er 

það hjá Seltjarnarneskaupstað 25.492 kr. á mánuði. Þegar öll sveitarfélögin eru talin með er 

Ísafjarðarbær með hæsta gjaldið 34.342 kr. á mánuði. Munur á gjaldi hjá Reykjavíkurborg og 

Ísafjarðarbæ er 17.543 kr. á mánuði (sjá töflu 1). 

 

Hjón þar sem báðir aðilar eru í námi fá afslátt hjá öllum sveitarfélögum nema 

Fljótsdalshéraði og Langanesbyggð. Lægsta gjaldið er hjá Reykjavíkurborg 12.207 kr. á 

mánuði en hæst er það hjá Ísafjarðarbæ 25.595 kr. á mánuði ef miðað er við þau sveitarfélög 

sem veita afslátt. Hæsta gjaldið er hjá Fljótsdalshéraði ef öll sveitarfélögin eru talin með, 

28.230 kr. á mánuði. Munurinn á gjaldi Reykjavíkurborgar og Fljótsdalshéraðs er 16.023 kr. 

(sjá töflu 1). 

 

Einstæðir foreldrar fá afslátt hjá öllum sveitarfélögunum. Lægsta gjaldið var hjá 

Reykjavíkurborg kr. 12.207 á mánuði en hæst var það hjá Ísafjarðarbæ eða 25.595 kr. á 

mánuði og er munurinn 13.388 kr. (sjá töflu 1). 

Öll sveitarfélögin veita systkinaafslátt. Afslátturinn er mismunandi, allt frá 100% hjá 

Reykjavíkurborg og niður í 15% hjá Langanesbyggð. Algengast er að veittur sé 50% afsláttur 

fyrir annað barn (sjá töflu 1). 
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Verulegur munur er á gjaldskrá sveitarfélaganna. Lægstu gjöldin eru yfirleitt hjá stærri 

sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og er Reykjavíkurborg ávallt með lægsta gjaldið (sjá 

töflu 1). 

 

Fjárhagur margra fjölskyldna hefur versnað í núverandi árferði og geta þessar upphæðir haft 

talsverð áhrif þar á. Hjón, þar sem annar aðilinn er í námi, sem eiga tvö börn á leikskólaaldri, 

og eru búsett í Reykjavík en flytja til Ísafjarðar, hækka með því leikskólagjöld hjá sér um 

488.268 kr. á ári miðað við átta klukkutíma vistun með fæði. Mánaðargjaldið hjá 

Reykjavíkurborg er 16.799 kr. á mánuði en mánaðargjaldið hjá Ísafjarðarbæ yrði 61.187 kr. á 

mánuði (sjá töflu 1). 
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Grunnskólar 

Borið var saman gjald fyrir heitan mat í hádeginu í grunnskólum sveitarfélaganna og gjald 

vegna frístundar. Í samanburðinum á hádegismat var miðað við verð fyrir hverja máltíð. Ef 

mánaðarverð var gefið upp var þeirri tölu deilt með 22 (gert ráð fyrir 22 virkum dögum að 

meðaltali í mánuði). Samanburðargjald vegna frístundar var miðað við 40 klukkustundir að 

lágmarki á mánuði með síðdegishressingu.  

 

Tafla 2. Gjald vegna máltíða í grunnskóla og frístundar 

Sveitarfélag Máltíð í grunnskóla Frístund (40 klst) 

Akraneskaupstaður 279 11.082 

Akureyrarbær 307 13.400 

Fljótsdalshérað 385 9.200 

Hafnarfjarðarbær 272 11.780 

Ísafjarðarbær 412 16.063 

Kópavogsbær 320 8.820 

Langanesbyggð 405 - 

Reykjanesbær 215 14.400 

Reykjavíkurborg 250 10.515 

Seltjarnarnesbær 355 19.556 

Sveitarfélagið Álftanes 270 14.374 

Sveitarfélagið Árborg 238 10.624 

Sveitarfélagið Skagafjörður 210 9.000 

Sveitarfélagið Vogar 0 10.900 

Vestmannaeyjabær 360 9.234 

Meðaltal 285 12.067 

(Akraneskaupstaður, 2009-a, Akraneskaupstaður, 2010-b, Akureyrarbær, 2009-a, Fljótsdalshérað, e.d.-a, 

Fljótsdalshérað, 2009-b, Hafnarfjarðarbær, 2009-b, Snorri G Bollason munnleg heimild, 18. janúar 2010, 

Ísafjarðarbær, 2009-b, Kópavogsbær, e.d.-a, Langanesbyggð, e.d., Skólamatur, e.d., Reykjanesbær, e.d.-a, 

Reykjavíkurborg, 2009-b, Reykjavíkurborg, e.d.-a, Seltjarnarnesbær, 2009-b, Seltjarnarnesbær, 2009-c, 

Sveitarfélagið Álftanes, 2009-a, Sveitarfélagið Álftanes, 2009-c, Sveitarfélagið Árborg, 2010-b, Sveitarfélagið 

Árborg, 2010-c, Sveitarfélagið Skagafjörður, e.d., Sveitarfélagið Vogar, 2009-a, Vestmannaeyjabær, e.d.-a). 
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Máltíð í grunnskóla 

Sveitarfélögum er skylt að bjóða upp á hádegismat í grunnskólum sínum en er í sjálfsvald sett 

hvor innheimt er gjald fyrir eða ekki (Lög um grunnskóla). Öll sveitarfélögin innheimta gjald 

fyrir máltíðir í grunnskólum nema eitt. Sveitarfélagið Vogar innheimtir ekkert gjald og er þar 

af leiðandi með lægsta gjaldið í þessum flokki. Hæsta gjaldið er hjá Ísafjarðarbæ, þar kostar 

máltíðin 415 kr. fyrir barn. Meðalverð sem sveitarfélögin innheimta er 285 kr. per máltíð (sjá 

töflu 2). Ekki er tekið tillit til gæða þjónustunnar í þessum samanburði. 

 

Frístund 

Með hugtakinu frístund er átt við gæslu sem grunnskólinn býður upp á eftir að hefðbundinni 

kennslu lýkur en annað algengt hugtak yfir þetta er lengd viðvera. Samkvæmt lögum er 

sveitarfélögum ekki skylt að bjóða upp á lengda viðveru (frístund) eftir að kennslu lýkur. 

Langanesbyggð býður ekki upp á frístund eftir að kennslu í grunnskólanum lýkur á daginn. Öll 

önnur sveitarfélög bjóða upp á frístund en mikill munur er á gjaldskrá sveitarfélaganna. 

Lægsta gjaldið fyrir frístund er hjá Kópavogsbæ, en það hæsta er hjá Seltjarnarneskaupstað. 

Mánaðargjald hjá Kópavogsbæ er 8.820 kr. en mánaðargjaldið hjá Seltjarnarneskaupstað er 

19.556 kr. Munurinn hjá þessum tveimur sveitarfélögum er 10.736 kr. á mánuði. Meðalgjald 

fyrir frístund er 12.067 kr. á mánuði miðað við 40 klukkustundir á mánuði með hressingu (sjá 

töflu 2). 

 

Áhugavert er að það eru ekki stærstu sveitarfélögin sem eru ódýrust þegar gjaldtaka vegna 

þjónustu í grunnskólum er skoðuð eins og raunin var þegar gjaldskrá leikskóla var skoðuð. 

Næstminnsta sveitarfélagið er með lægsta gjaldið vegna máltíða í grunnskólanum og af fimm 

lægstu gjöldunum vegna frístundar eru þrjú af landsbyggðinni. Ísafjarðarbær, sem var með 

hæsta leikskólagjaldið, er einnig með hæsta gjaldið fyrir máltíð í grunnskóla og næst hæsta 

gjaldið fyrir frístund (sjá töflu 2). 

 

Mikill niðurskurður hefur orðið á frístund hjá sveitarfélögunum. Gjaldskrá hefur verið 

hækkuð eða stendur í stað hjá flestum en margir hafa verulega skorið niður gæði 

þjónustunnar. Mörg sveitarfélög eins og Reykjanesbær, Sveitarfélagið Álftanes og fleiri hafa 

skert þjónustuna verulega. Mörg sveitarfélög voru að bjóða upp á keyrslu á íþróttaæfingar 

eða jafnvel voru íþróttaæfingar felldar inn í frístundagjaldið. Þetta hefur verið skorið niður 
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hjá flestum sveitarfélögum (Akraneskaupstaður, 2010-b, Akureyrarbær, 2009-a, 

Fljótsdalshérað, 2009-b, Hafnarfjarðarbær, 2009-b, Ísafjarðarbær, 2009-b, Kópavogsbær, 

e.d.-a, Reykjanesbær, e.d.-a, Reykjavíkurborg, e.d.-a, Seltjarnarnesbær, 2009-c, 

Sveitarfélagið Álftanes, 2009-c, Sveitarfélagið Árborg, 2010-c, Sveitarfélagið Skagafjörður, 

e.d., Sveitarfélagið Vogar, 2009-a, Vestmannaeyjabær, e.d.-a). 

 

4.2. Niðurstöður heimagreiðslur 

Heimagreiðslur 

Bornar voru saman þær mánaðargreiðslur sem foreldrar fá greidda 11 mánuði ársins. 

 

Tafla 3. Heimagreiðslur 

Sveitarfélag Heimagreiðslur 

Akraneskaupstaður 21.000 

Akureyrarbær 0 

Fljótsdalshérað 0 

Hafnarfjarðarbær 0 

Ísafjarðarbær 0 

Kópavogsbær 35.000 

Langanesbyggð 0 

Reykjanesbær 25.000 

Reykjavíkurborg 25.000 

Seltjarnarnesbær 0 

Sveitarfélagið Álftanes 0 

Sveitarfélagið Árborg 0 

Sveitarfélagið Skagafjörður 0 

Sveitarfélagið Vogar 0 

Vestmannaeyjabær 0 

(Akraneskaupstaður, 2009-b, Guðrún Hrefna Elliðadóttir munnleg heimild, 1. febrúar 2010, Reykjanesbær, 

2010-b, Reykjavíkurborg, 2010). 

 

Heimagreiðslur 

Sveitarfélögum ber ekki skylda samkvæmt lögum til að greiða heimagreiðslur og hefur þegar 

borið á því að sveitarfélögin séu að fella niður þessa þjónustu. Sveitarfélögin sem greiða 

heimagreiðslur eru einungis fjögur: Akraneskaupstaður, Kópavogsbær, Reykjanesbær og 
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Reykjavíkurborg. Áhugavert er að öll þau sveitarfélög sem greiða heimagreiðslur eru á 

höfuðborgarsvæðinu eða suðvesturhorni landsins. Lægsta greiðslan er hjá Akraneskaupstað, 

21.000 kr. á mánuði, 11 mánuði ársins. Hæsta greiðslan er frá Kópavogsbæ, 35.000 kr. á 

mánuði, 11 mánuði ársins. Reykjavíkurborg og Reykjanesbær greiða bæði 25.000 kr. á 

mánuði, 11 mánuði ársins (sjá töflu 3). Fleiri sveitarfélög buðu upp á þessar greiðslur en hafa 

fellt þær niður vegna fjárhagsvanda og sparnaðar. Sveitarfélagið Álftanes felldi þessar 

greiðslur niður í sinni endurskipulagningu í febrúar 2010 (Skarphéðinn Jónsson munnleg 

heimild, 2. febrúar 2010). 
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4.3. Niðurstöður vegna félagslegrar ráðgjafar 

Félagsleg ráðgjöf 

Fjölda stöðugilda sem vinna við félagslega ráðgjöf er deilt niður á fjölda einstaklinga í 

sveitarfélaginu og svo margfaldað með 1000 til að fá fjölda stöðugilda á hverja 1000 íbúa. 

Nokkur sveitarfélög keyptu þjónustu vegna félagslegrar ráðgjafar frá nærliggjandi 

sveitarfélagi og var þá íbúum þess sveitarfélags bætt við þá íbúatölu. Hið sama gildir er 

þjónusta er seld á milli sveitarfélaga.  

 

Tafla 4. Fjöldi starfsmanna sem starfa við félagslega ráðgjöf á hverja 1000 íbúa 

Sveitarfélag Stöðugildi Íbúafjöldi Per 1000 íbúa 

Akraneskaupstaður 3 6.554 0.46 

Akureyrarbær 8,8 19.899 0.44 

Fljótsdalshérað 4 5.460 0.73 

Hafnarfjarðarbær 14 26.031 0.54 

Ísafjarðarbær 3 5.370 0.56 

Kópavogsbær 13 30.401 0.43 

Langanesbyggð 1.5 4.940 0.30 

Reykjanesbær 12 14.099 0.85 

Reykjavíkurborg 89 119.120 0.75 

Seltjarnarnesbær 2 4.415 0.45 

Sveitarfélagið Álftanes 1 2.536 0.39 

Sveitarfélagið Árborg 4 7.884 0.51 

Sveitarfélagið Skagafjörður 1,5 4.130 0.36 

Sveitarfélagið Vogar 3 4.451 0.22 

Vestmannaeyjabær 2,4 4.127 0.58 

Meðaltal   0.50 

(Akraneskaupstaður, e.d., Bryndís Dagbjartsdóttir munnleg heimild, 2. febrúar 2010, Fljótsdalshérað, e.d.-b, 

Hafnarfjarðarbær, e.d., Ísafjarðarbær, e.d., Kópavogsbær, e.d.-b, Ágúst Sigurður Ólafsson munnleg heimild, 2. 

febrúar 2010, Reykjanesbær, e.d.-b, Lóa Birna Birgisdóttir munnleg heimild, 11. febrúar 2010, Seltjarnarnesbær, 

e.d., Skarphéðinn Jónsson munnleg heimild, 2. febrúar 2010, Ragnheiður Thorlacius munnleg heimild, 11. 

febrúar 2010, Sveitarfélagið Skagafjörður, e.d.-b, Sandgerðisbær, e.d., Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 2. 

Febrúar 2010, Hagstofa Íslands, 2009). 

 

Sveitarfélögum ber að bjóða upp á félagslega ráðgjöf en hvergi er kveðið á um fjölda 

stöðugilda félagsráðgjafa út frá íbúafjölda sveitarfélagsins (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga). 
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Sveitarfélagið Vogar og Langanesbyggð kaupa þjónustu félagsráðgjafa af öðru sveitarfélagi. 

Sveitarfélagið Vogar kaupir ráðgjafaþjónustu frá Sandgerðisbæ og Langanesbyggð kaupir 

ráðgjafaþjónustu af Norðurþingi. Akureyrarbær, Fljótsdalshérað og Ísafjarðarbær selja 

ráðgjafaþjónustu í barnaverndarmálum til annara sveitarfélaga (Sandgerðisbær, e.d., Lóa 

Birna Birgirsdóttir munnleg heimild, 11. febrúar 2010, Bryndís Dagbjartsdóttir munnleg 

heimild, 2. febrúar 2010, Fljótsdalshérað, e.d.-b, Ísafjarðarbær, e.d.). 

 

Öll sveitarfélögin bjóða upp á félagslega ráðgjöf enda er það lögbundin þjónusta. 

Reykjanesbær er með 0.85 stöðugildi á hverja 1000 íbúa og er með hlutfallslega flest 

stöðugildi. Sveitarfélagið Vogar er með 0.22 stöðugildi á hverja 1000 íbúa og er með 

hlutfallslega fæst stöðugildi. Munurinn á þessum tveimur sveitarfélögum er 0.63 stöðugildi á 

hverja 1000 íbúa. Flest sveitarfélög eru með á bilinu 0.43 til 0.58 stöðugildi á hverja 1000 

íbúa. Fjöldi stöðugilda að meðaltali vegna félagslegrar ráðgjafar er 0.5 stöðugildi á hverja 

1000 íbúa (sjá töflu 4). 

 

Bæði sveitarfélögin sem kaupa félagslega ráðgjöf af öðru sveitarfélagi eru með fæst 

stöðugildi á hverja 1000 íbúa af þeim 15 sveitarfélögum sem skoðuð eru. Stærð sveitarfélaga 

virðist ekki hafa áhrif á fjölda starfsmanna sem veita félagslega ráðgjöf, sum eru yfir 

meðaltali, önnur undir meðallagi (sjá töflu 4). 

 

Áhugavert væri að skoða hversu margir sem starfa við félagslega ráðgjöf eru félagsráðgjafar. 

Ef starfsmannalistar eru skoðaðir má sjá að hjá nokkrum sveitarfélögum eru starfsmenn sem 

starfa við félagslega ráðgjöf titlaðir ráðgjafar sem þýðir að þeir eru ekki menntaðir 

félagsráðgjafar þar sem þeir einir mega kalla sig félagsráðgjafa sem hafa tilskilin leyfi til þess. 

Meðan löggjöfin kveður á um að ráða skuli félagsráðgjafa eða aðra með sambærilega 

menntun til að veita félagslega ráðgjöf er ekki tryggt að allir íbúar landsins eigi rétt á 

þjónustu félagsráðgjafa. Áhugavert væri að skoða nánar hvaða menntun þeir sem starfa að 

félagslegri ráðgjöf hafa og hvernig hægt sé að færa rök fyrir því að hún sé sambærileg við 

fimm ára sérhæft nám í félagsráðgjöf. Til að kanna það til fullnustu hversu margir 

félagsráðgjafar starfa við félagslega ráðgjöf og hversu margir af þeim eru ekki menntaðir 

félagsráðgjafar þyrfti að fá leyfi til að fara í starfsmannaskrár þeirra sveitarfélaga er kanna 
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skal og fá nákvæma skýringu á stöðugildum innan félagsþjónustunnar til að niðurstöður yrðu 

réttmætar.  

 

4.3 Niðurstöður vegna fjárhagsaðstoðar 

Öll sveitarfélögin fylgja leiðbeiningum vegna fjárhagsaðstoðar sem eru á vef Félags- og 

tryggingamálaráðuneytis. Tvær leiðir eru settar upp, leið A og leið B (sjá nánar fyrri umfjöllun 

um þær á bls. 23). Öll sveitarfélögin hafa valið að fara leið B nema eitt, Sveitarfélagið 

Álftanes hefur valið að fara leið A (Akraneskaupstaður, 2004, Akureyrarbær, 2009-b, 

Fljótsdalshérað, 2007, Hafnarfjarðarbær, 2007, Ísafjarðarbær, 2007-a, Kópavogsbær, 2005, 

Lóa Birna Birgisdóttir munnleg heimild, 11. febrúar 2010, Reykjanesbær, e.d.-c, 

Reykjavíkurborg, 2006, Seltjarnarnesbær, 2003, Skarphéðinn Jónsson munnleg heimild, 2. 

febrúar 2010, Sveitarfélagið Árborg, 2004, Sveitarfélagið Skagafjörður, 2006, Sveitarfélagið 

Vogar, 2009, Guðrún Jónsdóttir munnleg heimild, 29. desember 2010). 

 

Sveitarfélögin ráða sjálf grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Öll sveitarfélögin endurskoða 

grunnfjárhæðina á hverju ári. Félags- og tryggingamálaráðuneytið sendi sveitarfélögunum 

bréf í desember 2009, með þeim tilmælum að grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar yrði hækkuð 

fyrir árið 2010 eins og venjan hefur verið að gera í janúar á hverju ári (Bryndis Dagbjartsdóttir 

munnleg heimild, 2. febrúar 2010). 

 

Sveitarfélagið Álftanes var eina sveitarfélagið sem gerði greinarmun á fjárhagsaðstoð vegna 

aldurs. Þeir sem eru taldir vera ungmenni á aldrinum 18 til 24 ára, fá aðeins greiddan hálfa 

grunnfjárhæð í fjárhagsstyrk hjá sveitarfélaginu. Sveitarfélögin greiða lægri fjárhagsaðstoð til 

þeirra sem ekki að reka eigið heimili. Hjá öllum sveitarfélögum var hægt að sækja um 

undanþágur frá reglum um fjárhagsaðstoð vegna sérstakra aðstæðna eða tilfella og er hvert 

mál metið fyrir sig. Ákvæði um undanþágur gerir það erfitt að bera saman fjárhagsaðstoð 

nema með að búa til dæmi og yrði sú rannsókn það stór að hún ein og sér væri efni í aðra 

rannsókn (Akraneskaupstaður, 2004, Akureyrarbær, 2009-b, Fljótsdalshérað, 2007, 

Hafnarfjarðarbær, 2007, Ísafjarðarbær, 2007-a, Kópavogsbær, 2005, Lóa Birna Birgisdóttir 

munnleg heimild, 11. febrúar 2010, Reykjanesbær, e.d.-c, Reykjavíkurborg, 2006, 

Seltjarnarnesbær, 2003, Skarphéðinn Jónsson munnleg heimild, 2. febrúar 2010, 
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Sveitarfélagið Árborg, 2004, Sveitarfélagið Skagafjörður, 2006, Sveitarfélagið Vogar, 2009, 

Guðrún Jónsdóttir, 29. desember 2010). 

 

Miklar breytingar hafa orðið á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna síðan Guðný Björk Eydal og 

Anný Ingimarsdóttir gerðu sína rannsókn. Félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur sjálft 

gert rannsókn á hvort munur sé á afgreiðslu sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar 

(Félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2003). Niðurstöður rannsóknar ráðuneytisins 

staðfestu það sem fram hafði komið í rannsókn Guðnýjar og Annýar, að talsverður munur 

væri á þeirri fjárhagsaðstoð sem sveitarfélögin eru að bjóða upp á. Skýrari reglur og 

leiðbeiningar voru gerðar í kjölfar rannsóknarinnar. Höfðu öll sveitarfélögin sem skoðuð voru 

nýtt sér þær leiðbeiningar sem ætti að skila sér í meira samræmi við afgreiðslu 

fjárhagsaðstoðar. Tekið er sérstaklega fram í leiðbeiningum hvað skuli teljast til tekna eftir 

þvi hvor leiðin er valin. Öll sveitarfélög nema eitt hafa valið að fara leið B vegna 

fjárhagsaðstoðar.  

 

Sveitarfélagið Álftanes greiðir þeim sem eru á aldrinum 18 til 24 ára aðeins hálfa 

grunnupphæð fjárhagsaðstoðar. Umboðsmaður Alþingis hefur gefið álit sitt á máli þar sem 

deilt var um réttmæti þess að greiða ekki fulla fjárhagsaðstoð vegna aldurs. Niðurstaða hans 

var sú að það væri brot á lögum að mismuna einstaklingum vegna aldurs. Áhugavert er að 

Sveitarfélagið Álftanes skulu enn láta aldur hafa áhrif á upphæð fjárhagsaðstoðar.  
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4.4. Niðurstöður vegna íþrótta- og tómstundarstyrkja 

Íþrótta- og tómstundastyrkir  

Borið var saman hvort og hvaða upphæðir sveitarfélögin greiða sem mótframlag vegna 

tómstundaiðkunar barna og unglinga í sveitarfélaginu á ársgrundvelli.  

 

Tafla 5. Íþrótta- og tómstundastyrkir 

Sveitarfélag Styrkur 

Akraneskaupstaður 20.000 

Akureyrarbær 10.000 

Fljótsdalshérað 12.000 

Hafnarfjarðarbær 12 - 39.000 

Ísafjarðarbær 0 

Kópavogsbær 15 - 30.000 

Langanesbyggð 0 

Reykjanesbær 7.000 

Reykjavíkurborg 25.000 

Seltjarnarnesbær 25.000 

Sveitarfélagið Álftanes 0 

Sveitarfélagið Árborg 10.000 

Sveitarfélagið Skagafjörður 10.000 

Sveitarfélagið Vogar 0 

Vestmannaeyjabær 0 

(Akraneskaupstaður, 2010-c, Akureyrarbær, 2006, Fljótsdalshérað, e.d.-c), Hafnarfjarðarbær, 2010, 

Kópavogsbær, e.d.-c, Reykjanesbær, e.d.-d, Reykjavíkurborg, e.d.-b, Seltjarnarnesbær, 2009-d, Sveitarfélagið 

Árborg, e.d., Sveitarfélagið Skagafjörður, 2010). 

 

Samkvæmt lögum ber sveitarfélögum ekki skylda til að bjóða upp á styrki vegna æfinga- eða 

tómstundargjalda (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). Mörg sveitarfélög setja skilyrði fyrir 

íþrótta- og tómstundastyrkjum sem og að aldurstengja hámarksupphæðir. Sum sveitarfélög, 

sem greiða ekki íþrótta- og tómstundastyrki, styrkja íþróttafélögin beint með þeim skilyrðum 

að æfingagjöld verði sem lægst. Langanesbyggð leyfir íþróttafélaginu þar frí afnot af 

íþróttahúsnæði til að gera því kleift að bjóða upp á lág æfingagjöld (Akraneskaupstaður, 

2010-c, Akureyrarbær, 2006, Fljótsdalshérað, e.d.-c, Hafnarfjarðarbær, 2010, Kópavogsbær, 

e.d.-c, Lóa Birna Birgisdóttir munnleg heimild, 11. febrúar 2010, Reykjanesbær, e.d.-d, 
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Reykjavíkurborg, e.d.-b, Seltjarnarnesbær, 2009-d, Sveitarfélagið Árborg, e.d., Sveitarfélagið 

Skagafjörður, 2010). 

 

Erfitt er að bera saman íþrótta- og tómstundastyrki sveitarfélaganna vegna mismunandi 

skilyrða og aldurstengingar margra sveitarfélaga. Tíu sveitarfélög greiða íþrótta- og 

tómstundarstyrki beint til íbúa sinna. Hæsti mögulegi styrkurinn er hjá 

Hafnarfjarðarkaupstað en íþrótta- og tómstundastyrkur getur mest orðið 39.000 kr. á ári hjá 

þeim. Lægsti mögulegi íþrótta- og tómstundastyrkurinn er hjá Reykjanesbæ, en styrkurinn 

þar er 7000 kr. á ári. Fimm sveitarfélög greiða ekki íþrótta- og tómstundastyrki og eru þau 

Ísafjarðarbær, Langanesbyggð, Sveitarfélagið Álftanes, Sveitarfélagið Vogar og 

Vestmannaeyjabær (sjá töflu 5). 
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4.5. Niðurstöður vegna húsaleigubætur 

Húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur 

Samanburður var gerður á hvernig sveitarfélögin reikna út húsaleigubætur. Borið var saman 

hvort sveitarfélög greiða sérstakar húsaleigubætur sem og hvernig sveitarfélög reikna 

sérstakar húsaleigubætur. Borið var saman innan sérstakra húsaleigubóta eignamörk og 

tekjumörk sem sveitarfélögin setja. Einnig var skoðað hver sé hámarksupphæð 

húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta samanlagt, og hversu hátt hámarkshlutfall 

húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta má vera af heildarleigu. Dæmi var svo sett upp til 

að auðvelda samanburð þar sem bóta- og reiknireglur eru mismunandi. 

 

Tafla 6. Sérstakar húsaleigubætur 

Sveitarfélag Sérst. 

húsaleigubætur 

Eignamörk Tekjumörk 

einst. með 

tvö börn 

Hámarksupphæð Hámarks % 

heildarleigu 

Akraneskaupstaður Já 2.390.000 2.397.860 50.000 75% 

Akureyrarbær Já 3.625.000 2.000.000 70.000 60% 

Fljótsdalshérað Já 3.640.000 3.470.015 65.000 75% 

Hafnarfjarðarbær Já 5.818.000 2.000.000 70.000 75% 

Ísafjarðarbær Já 2.390.000 2.397.860 50.000 75% 

Kópavogsbær Já 5.918.453 - -  

Langanesbyggð Nei - - -  

Reykjanesbær Já 2.390.000 2.807.000 50.000 75% 

Reykjavíkurborg Já 3.069.000 2.858.654 70.000 75% 

Seltjarnarnesbær Nei - - -  

Sveitarfélagið Álftanes Já 2.390.000 2.807.000 50.000 75% 

Sveitarfélagið Árborg Já 3.625.000 4.482.000 60.000 75% 

Sveitarfélagið Skagafjörður Nei - - -  

Sveitarfélagið Vogar Já 2.390.000 2.807.000 60.000 75% 

Vestmannaeyjabær Nei - - -  

(Akraneskaupstaður, 2006, Akureyrarbær, 2009-c, Fljótsdalshérað, 2009-c), Hafnarfjarðarbær, 2009-c, 

Ísafjarðarbær, 2007-b, Guðrún Hrefna Elliðadóttir munnleg heimild, 1. febrúar 2010, Kristbjörg Leifsdóttir 

munnleg heimild, 15. Janúar 2010, Reykjavíkurborg, e.d.-c, Sveitarfélagið Álftanes, 2004, Sveitarfélagið Árborg, 

2009, Sveitarfélagið Vogar, e.d.). 

 

Sveitarfélögum er samkvæmt lögum skylt að greiða húsaleigubætur en þeim ber hins vegar 

ekki að greiða sérstakar húsaleigubætur (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga). Flest 
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sveitarfélög nota reiknireglu fyrir sérstakar húsaleigubætur þar sem 1300 kr. eru greiddar 

fyrir hverjar 1000 kr. sem einstaklingar fá í húsaleigubætur með hámarksþaki. 

Hafnarfjaðarkaupstaður notar sömu reikningsformúlu og flest önnur sveitarfélög nema að 

þeir bæta við 1400 krónum fyrir hverja 1000 kr. sem einstaklingar fá greiddar í 

húsaleigubætur (Hafnarfjarðarbær, 2009-c). Kópavogsbær greiðir einstaklingum að hámarki 

30.500 kr. samtals í húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur. Hámarksgreiðsla fyrir 

einstakling með eitt barn er 45.500 kr. á mánuði og hækkar upphæðin ef börnin eru fleiri 

(Guðrún Hrefna Elliðadóttir munnleg heimild, 1. febrúar 2010). Hjá Akureyrarbæ eru 

sérstakar húsaleigubætur reiknaðar aðeins öðruvísi. Grunnbætur sérstakra húsaleigubóta 

eru 8.500 kr. plús 10%, að hámarki 3.000 kr.. Gildir þetta um leigu sem er á bilinu 35.000-

65.000 kr. á mánuði. Ef húsleigubótaþegi er með börn undir 18 ára aldri hækka sérstakar 

húsaleigubætur um 6.500 kr. fyrir fyrsta barn, 3.500 kr. fyrir annað barn og 2.500 kr. fyrir 

þriðja barn. Sérstakar húsaleigubætur ásamt húsaleigubótum mega aldrei vera hærri en 

70.000 kr. á mánuði og aldrei meira en 60% af leigufjárhæð. Ef leigufjárhæð er 35.000 kr. eða 

minna á mánuði eru ekki greiddar sérstakar húsaleigubætur (Akureyrarbær, 2009-c). 

 

Til þess að geta borið saman sérstakar húsaleigubætur milli sveitarfélaga er best að skoða 

það með tilbúnu dæmi.  

 

Dæmi númer eitt, einstæð móðir með tvö börn sem leigir þriggja herbergja íbúð á 110.000 

kr. á mánuði. Árstekjur hennar eru 2.1 milljón króna og eignir umfram skuldir eru 1.200.000 

kr. þar sem hún á skuldlausan bíl. Húsaleigubætur sem hún fær eru 39.500 kr. á mánuði 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, e.d.-f). Tafla sex segir hversu mikið hún fengi í sérstakar 

húsaleigubætur ásamt venjulegum húsaleigubótum frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. 
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Tafla 7. Fjárhæð sérstakra húsaleigubóta út frá dæmi númer 1 

Sveitarfélag Sérst.húsaleigubætur 

+ húsaleigubætur 

Akraneskaupstaður 50.000 

Akureyrarbær 59.650 

Fljótsdalshérað 65.000 

Hafnafjarðarkaupstaður 70.000 

Ísafjarðarbær 50.000 

Kópavogsbær 45.500 

Langanesbyggð 39.500 

Reykjanesbær 50.000 

Reykjavíkurborg 70.000 

Seltjarnarnesbær 39.500 

Sveitarfélagið Álftanes 50.000 

Sveitarfélagið Árborg 60.000 

Sveitarfélagið Skagafjörður 39.500 

Sveitarfélagið Vogar 60.000 

Vestmannaeyjabær 39.500 

(eigin útreikningur, ekki er gerður sér dálkur vegna húsaleigubóta þar sem upphæðin er sú sama hjá öllum 

sveitarfélögum) 

 

Flest sveitarfélögin greiða sérstakar húsaleigubætur. Hafnarfjarðarbær og Reykjavíkurborg 

greiða hæstu húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur samanlagt. Fljótsdalshérað greiðir 

næst mest. Sveitarfélagið Árborg og Sveitarfélagið Vogar greiða þriðju hæstu bæturnar. 

Akraneskaupstaður, Ísafjarðarbær, Reykjanesbær og Sveitarfélagið Álftanes greiða þriðju 

lægstu bæturnar. Kópavogur greiðir næst lægstu bæturnar og þær lægstu af þeim er greiða 

sérstakar húsaleigubætur. Lægstu bæturnar eru hjá þeim sveitarfélögum sem greiða ekki 

sérstakar húsaleigubætur heldur aðeins lögboðnar húsaleigubætur en þau eru 

Langanesbyggð, Seltjarnarnesbær, Sveitarfélagið Skagafjörður og Vestmannaeyjabær. Öll 

stærstu sveitarfélögin greiða sérstakar húsaleigubætur. Stærsta sveitarfélagið sem ekki 

greiðir sérstakar húsaleigubætur er Seltjarnarnesbær með 4.415 íbúa (sjá töflu 6). 

 

Dæmi númer eitt í töflu 6, sýnir að talsverður munur getur verið á upphæð húsaleigubóta. 

Munurinn frá hæstu greiðslu til lægstu er 30.500 kr. á mánuði. Fyrir einstætt foreldri með tvö 

börn, eins og um er að ræða í dæmi númer eitt, getur sá munur verið tilfinnanlegur.  
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5. Umræða 

 

Í þessum kafla verða niðurstöður skoðaðar út frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Þjónustan er 

flokkuð niður fyrir hvert sveitarfélag en með þessu fæst betri samanburður milli þeirra og 

skýrari heildarmynd af gjaldskrá og framboði hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig. 

5.1 Niðurstöður flokkaðar eftir sveitarfélögum 

Akraneskaupstaður er með 6554 íbúa og er 7 stærsta sveitarfélagið í þessari rannsókn. 

Sveitarfélagið er nálægt meðaltali í gjaldskrá vegna leikskóla, máltíða í grunnskóla og 

frístundar. Akraneskaupstaður er einnig eitt af fjórum sveitarfélögum sem bjóða upp á 

heimagreiðslur. Greiðslan sem þeir bjóða er hins vegar sú lægsta. Fjöldi stöðugilda vegna 

félagsráðgjafar á hverja 1000 íbúa er rétt fyrir undir meðallagi. Akraneskaupstaður greiðir 

niður tómstundastarf barna og unglinga og býður upp á einn af hæstu styrkjunum í þeim 

málaflokki. Akraneskaupstaður greiðir sérstakar húsaleigubætur, tekju- og eignamörk eru 

þau lægstu, en þau sömu og hjá nokkrum öðrum sveitarfélögum. Sérstakar húsaleigubætur 

og húsaleigubætur mega vera allt að 75% af heildarleigu sem er hæsta prósentutalan. 

Hámarksgreiðsla sérstakra húsaleigubóta og húsaleigubóta samanlagt má þó ekki fara yfir 

50.000 kr. sem er lægsta hámarkið. Í heildina virðist Akraneskaupstaður vera í meðallagi í 

flestum málaflokkum og gjöld í kringum meðallag. 

 

Akureyrarbær er sveitarfélag með 17.563 íbúa og eru fjórða stærsta sveitarfélagið í þessari 

rannsókn. Gjöld vegna leikskóla eru í meðallagi. Systkinaafsláttur sem veittur er fyrir annað 

barn í leikskóla er 30% og með þeim lægstu sem boðið er upp á. Gjald vegna máltíða í 

grunnskólum og frístundar er yfir meðallagi. Akureyrarbær er með fimmta hæsta gjaldið 

vegna frístundar. Sveitarfélagið greiðir ekki heimagreiðslur. Fjöldi stöðugilda vegna 

félagsráðgjafar er undir meðallagi. Akureyrarbær greiðir niður íþrótta- og tómstundastarf 

barna og unglinga en sá styrkur er sá næstlægsti miðað við greiðslur sem önnur sveitarfélög 

bjóða upp á. Akureyrarbær greiðir sérstakar húsaleigubætur og greiðir hæstu bæturnar í 

dæmi númer eitt samkvæmt töflu sex. Akureyrarbær er almennt yfir meðallagi þegar kemur 

að gjaldtöku fyrir þjónustu sem snýr að barnafjölskyldum.  
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Fljótsdalshérað er sveitarfélag með 3.465 íbúa og er fjórða minnsta sveitarfélagið í þessari 

rannsókn. Leikskólagjöldin hjá Fljótsdalshéraði eru yfir meðallagi. Sveitarfélagið er eitt af 

aðeins tveimur sem veita ekki hjónum sem eru bæði í námi afslátt af leikskólagjöldum. 

Systkinaafsláttur hjá þeim er 25% sem er næst lægsti afslátturinn. Gjald sem sveitarfélagið 

innheimtir fyrir máltíðir í grunnskólum er þriðja hæsta gjaldið og vel yfir meðallagi. Gjald 

vegna frístundar er hins vegar það þriðja lægsta og undir meðallagi. Fljótsdalshérð greiðir 

ekki heimagreiðslur. Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar er yfir meðallagi og er 

sveitarfélagið það þriðja hæsta í þeim málaflokki. Sveitarfélagið greiðir íþrótta- og 

tómstundastyrk fyrir börn og unglinga en greiðslan er sú næst lægsta miðað við þá sem 

yfirhöfuð greiða íþrótta- og tómstundastyrki. Fljótsdalshérað greiðir sérstakar 

húsaleigubætur og greiðir næst hæstu bæturnar samkvæmt dæmi númer eitt í töflu sex. 

Gjöld Fljótsdalshérað vegna þjónustu við barnafjölskyldur er almennt yfir meðallagi að 

frátöldu frístundargjaldi. Þegar kemur að fjölda félagsráðgjafa á hverja 1000 íbúa koma þeir 

vel út og sama má segja þegar skoðaðar eru húsaleigubætur.  

 

Hafnarfjarðarbær er sveitarfélag með 26.031 íbúa og er þriðja stærsta sveitarfélagið í þessari 

rannsókn. Leikskólagjöldin eru undir meðallagi í öllum flokkum. Systkinaafslátturinn er hins 

vegar aðeins 30%. Gjald vegna máltíða í grunnskólum er lítið eitt undir meðallagi. Gjald 

vegna frístundar er undir meðallagi. Hafnarfjarðarbær greiðir ekki heimagreiðslur. Fjöldi 

stöðugilda vegna félagsráðgjafar er yfir meðallagi. Íþrótta- og tómstundastyrkur er frá 12.000 

krónum til 39.000 króna. Erfitt er að nota það sem samanburð þar sem 12.000 kr. eru í lægri 

kantinum en 39.000 kr. yrði hæsti styrkurinn sem hægt væri að fá greiddan hjá öllum 

sveitarfélögum í þessari rannsókn. Hafnarfjarðarbær greiðir sérstakar húsaleigubætur og er 

hámarksgreiðsla þeirra sú hæsta sem er í boði. Hafnarfjarðarbær er almennt undir meðallagi 

í gjaldtöku og kemur vel út í samanburði við önnur sveitarfélög, að frátöldum systkinaafslætti 

á leikskólunum og heimagreiðslum. 

 

Ísafjarðarbær er sveitarfélag með 3.897 íbúa og er það fimmta minnsta sveitarfélagið í 

þessari rannsókn. Leikskólagjöldin hjá Ísafjarðarbæ eru þau hæstu í þessari rannsókn. Er 

almennt gjald meira en 6000 krónum hærra en hjá sveitarfélaginu sem er með næst hæsta 

gjaldið. Systkinaafsláttur er 30% sem er líka lágt í samanburði við önnur sveitarfélög. Gjald 

vegna máltíða í grunnskólum er líka það hæsta í rannsókninni. Gjald vegna frístundar er það 
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þriðja hæsta. Heimagreiðslur eru ekki í boði hjá Ísafjarðarbæ. Fjöldi stöðugilda vegna 

félagsráðgjafar er 0,06 yfir meðallagi. Ísafjarðarbær greiðir ekki niður íþrótta- og 

tómstundastarf barna og unglinga. Ísafjarðarbær greiðir sérstakar húsaleigubætur en er með 

50.000 kr. sem hámarksgreiðslu vegna húsaleigubóta og sérstakra húsaleigubóta, sem er 

lægsta hámarkið miðað við þau sveitarfélög sem greiða sérstakar húsaleigubætur. 

Ísafjarðarbær kemur ekki vel út í samanburði við hin sveitarfélögin í þessari rannsókn. Þeir 

eru almennt með hæstu gjöldin og í lægri kantinum þegar borin eru saman þjónusta og 

bætur/styrkir. 

 

Kópavogsbær er sveitarfélag með 30.401 íbúa og er annað stærsta sveitarfélagið í þessari 

rannsókn. Leikskólagjöldin hjá Kópavogsbæ eru þau næst lægstu í rannsókninni. 

Systkinaafsláttur er 30% sem er lágt í samanburði við önnur sveitarfélög. Gjald vegna 

grunnskólamáltíða er fyrir ofan meðallag og er það sjötta hæsta. Gjald vegna frístundar er 

það lægsta í þessari rannsókn og talsvert fyrir neðan meðallag. Kópavogsbær greiðir 

heimagreiðslur og er sú greiðsla sú hæsta sem í boði er hjá sveitarfélögunum í þessari 

rannsókn. Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar er undir meðallagi hjá Kópavogsbæ og er 

það fjórða lægsta í þessari rannsókn. Kópavogsbær greiðir niður íþrótta- og tómstundastarf 

barna og unglinga. Styrkur þeirra er frá 15.000 til 30.000 kr., 30.000 króna styrkur er sá næst 

hæsti sem sveitarfélag í þessari rannsókn greiðir. Kópavogsbær er eitt af þremur 

sveitarfélögum sem reiknar sérstakar húsaleigubætur öðrvísi en flest hin sveitarfélögin. 

Eignamark þeirra er það hæsta. Kópavogsbær kemur bæði vel og illa út úr þessari rannsókn 

og áhugavert er að sjá eitt sveitarfélag vera bæði langt undir meðallagi og yfir því á sama 

tíma. 

 

Langanesbyggð er minnsta sveitarfélagið í þessari rannsókn með 519 íbúa. Leikskólagjöldin 

eru í kringum meðallag í flestum flokkum. Langanesbyggð er eitt af tveimur sveitarfélögum 

sem veitir ekki hjónum sem eru bæði í námi afslátt af leikskólagjöldum og eru því yfir 

meðallagi í þeim flokki. Systkinaafsláttur er aðeins 15% sem er lægsti afslátturinn í þessari 

rannsókn. Gjald vegna máltíða í grunnskóla er það næst hæsta. Langanesbyggð er eina 

sveitarfélagið sem býður ekki upp á frístund eftir að hefðbundinni kennslu lýkur í 

grunnskólanum. Heimagreiðslur eru ekki í boði hjá Langanesbyggð. Fjöldi stöðugilda vegna 

félagsráðgjafar er undir meðallagi og er það næst lægsta í þessari rannsókn, aðeins 0.30 
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stöðugildi á hverja 1000 íbúa. Langanesbyggð kaupir þessa þjónustu af Norðurþingi. 

Langanesbyggð er eitt af fimm sveitarfélögum sem greiðir ekki niður íþrótta- og 

tómstundastarf unglinga og barna. Sveitarfélagið greiðir ekki sérstakar húsaleigubætur og er 

þar af leiðandi með lægstu húsaleigubæturnar í dæmi númer eitt í töflu sex ásamt þremur 

öðrum sveitarfélögum. Langanesbyggð kemur illa út úr þessari rannsókn, með minnstu 

þjónustuna og gjöld þeirra eru með þeim hæstu.  

 

Reykjanesbær er sveitarfélag með 14.099 íbúa og er það fimmta stærsta í þessari rannsókn. 

Leikskólagjöldin eru nálægt meðallagi og er systkinaafslátturinn 50% sem er algengast hjá 

sveitarfélögunum. Gjald vegna máltíða grunnskóla er það þriðja lægsta og undir meðallagi. 

Gjald vegna frístundar er hins vegar það fjórða hæsta í þessari rannsókn. Reykjanesbær er 

eitt af aðeins fjórum sveitarfélögum sem bjóða upp á heimagreiðslur. Reykjanesbær er með 

flest stöðugildi vegna félagsráðgjafar og langt yfir meðallagi. Reykjanesbær greiðir niður 

íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga en sá styrkur er sá lægsti miðað við þau 

sveitarfélög sem bjóða upp á þessa styrki. Sérstakar húsaleigubætur eru greiddar hjá 

Reykjanesbæ en sú greiðsla er sú næst lægsta út frá dæmi númer eitt þar sem 

hámarksgreiðsla hjá þeim er lág í samanburði við önnnur sveitarfélög. Reykjanesbær kemur á 

heildina litið ágætlega út úr þessari rannsókn. 

 

Reykjavíkurborg er fjölmennasta sveitarfélagið með 119.120 íbúa. Leikskólagjöldin hjá 

Reykjavíkurborg eru afgerandi þau lægstu í þessari rannsókn. Þeir veita 100% systkinaafslátt 

og eru eina sveitarfélagið sem gerir það. Gjald vegna máltíða í grunnskóla er það fimmta 

lægsta og gjald vegna frístundar sömuleiðis, bæði gjöldin undir meðallagi. Heimagreiðslur 

eru í boði hjá Reykjavíkurborg og er sveitarfélagið eitt af aðeins fjórum sveitarfélögum sem 

bjóða þær. Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar er sá næst mesti í þessari rannsókn og vel 

yfir meðallagi. Reykjavíkurborg greiðir niður íþrótta- og tómstundastarf og er styrkurinn með 

þeim hæstu. Sérstakar húsaleigubætur eru greiddar hjá Reykjavíkurborg og eru þær hæstu 

sem í boði eru samkvæmt dæmi númer eitt í töflu sex. Reykjavíkurborg kemur einna best út 

úr þessari rannsókn. Almennt er Reykjavíkurborg með lægstu gjöldin og hæstu 

bæturnar/styrkina. 
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Seltjarnarnesbær er áttunda stærsta sveitarfélagið í þessari rannsókn með 4415 íbúa. 

Leikskólagjöldin eru yfir meðallagi og almenna gjaldið er það næst hæsta í þessari rannsókn. 

Systkinaafsláttur er 50% sem er algengast. Gjald vegna máltíða í grunnskóla er það fimmta 

hæsta. Gjald vegna frístundar er það hæsta í þessari rannsókn og er talsvert hærra en gjald 

næsta sveitarfélags á eftir og vel yfir meðallagi. Seltarnarneskaupstaður býður ekki upp á 

heimagreiðslur. Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar er rétt undir meðallagi. 

Seltjarnarnesbær greiðir niður íþrótta- og tómstundastarf unglinga og barna og er sá styrkur 

með þeim hæstu í þessari rannsókn. Seltjarnarnesbær er eitt af fjórum sveitarfélögum sem 

greiða ekki sérstakar húsaleigubætur og eru því að bjóða upp á lægstu húsaleigubæturnar 

(sjá töflu 6, dæmi 1). Seltjarnarnesbær kemur ekki vel út úr þessari rannsókn. Gjöld þeirra 

eru há og bætur/styrkir lágir í samanburði við önnur sveitarfélög. 

 

Sveitarfélagið Álftanes er það þriðja minnsta í þessari rannsókn með 2.536 íbúa. 

Leikskólagjöldin eru í meðallagi. Systkinaafsláttur er 30% sem er lágt í samanburði við hin 

sveitarfélögin. Gjald vegna máltíða í grunnskóla er það fimmta lægsta. Gjald vegna frístundar 

er hins vegar það fimmta hæsta. Heimagreiðslur eru ekki í boði hjá Sveitarfélaginu Álftanesi. 

Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar er sá fjórði minnsti í þessari rannsókn og undir 

meðallagi. Sveitarfélagið Álftanes er eina sveitarfélagið í þessari rannsókn sem hefur valið að 

fara leið A vegna fjárhagsaðstoðar. Sveitarfélagið Álftanes greiðir ekki niður íþrótta- og 

tómstundastarf barna og unglinga. Sveitarfélagið greiðir sérstakar húsaleigubætur en 

hámarksgreiðsla þeirra er sú lægsta af þeim sveitarfélögum sem greiða sérstakar 

húaleigubætur. Sveitarfélagið Álftanes kemur ekki vel út úr þessari rannsókn. 

 

Sveitarfélagið Árborg er sjötta stærsta sveitarfélagið í þessari rannsókn með 7.884 íbúa. 

Leikskólagjöldin eru yfir meðallagi í öllum flokkum. Systkinaafsláttur er 25% sem er næst 

lægsta hlutfallið miðað við hin sveitarfélögin. Gjald vegna máltíða í grunnskóla er það fjórða 

lægsta og undir meðallagi. Gjald vegna frístundar er það sjötta lægsta. Heimagreiðslur eru 

ekki í boði hjá Sveitarfélaginu Árborg. Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar er í kringum 

meðallag. Sveitarfélagið Árborg greiðir niður íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga 

en sá styrkur er sá næst lægsti. Sveitarfélagið greiðir sérstakar húsaleigubætur og er 

hámarkið hjá þeim 60.000 kr. að meðtöldum húsaleigubótum. Sveitarfélagið Árborg kemur 
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ekki mjög vel út úr þessari rannsókn. Þeir eru ekki að koma verst út en talsvert langt frá þeim 

sem eru að koma hvað best út úr þessari rannsókn. 

 

Sveitarfélagið Skagafjörður er níunda stærsta sveitarfélagið í þessari rannsókn með 4.130 

íbúa. Leikskólagjöldin eru undir meðallagi og systkinaafsláttur er 50%. Gjald vegna máltíða í 

grunnskóla er annað lægsta gjaldið og hið sama gildir um gjald vegna frístundar. 

Heimagreiðslur er ekki í boði hjá Sveitarfélaginu Skagafjörður. Fjöldi stöðugilda vegna 

félagsráðgjafar er sá þriðji minnsti í þessari rannsókn og undir meðallagi. Sveitarfélagið 

Skagafjörður greiðir niður íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga. Sveitarfélagið 

greiðir ekki sérstakar húsaleigubætur og eru því með lægstu bæturnar ásamt þremur öðrum 

sveitarfélögum samkvæmt dæmi númer eitt í töflu sex. Sveitarfélagið Skagafjörður kemur 

ágætlega út úr þessari rannsókn og sérstaklega ef miðað er við þau sveitarfélög sem eru með 

svipaðan íbúafjölda. 

 

Sveitarfélagið Vogar er næst minnsta sveitarfélagið í þessari rannsókn með 1.195 íbúa. 

Leikskólagjöldin eru með þeim hæstu í þessari rannsókn og yfir meðallagi. 

Systkinaafslátturinn er 50% sem er algengast. Sveitarfélagið Vogar er eina sveitarfélagið í 

þessari rannsókn sem innheimtir ekkert gjald fyrir máltíðir í grunnskólanum. Gjald vegna 

frístundar er undir meðallagi og er það sjöunda lægsta. Heimagreiðslur eru ekki í boði hjá 

Sveitarfélaginu Vogum. Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar er áberandi sá minnsti í 

þessari rannsókn en sveitarfélagið kaupir þessa þjónustu af Sandgerðisbæ. Sveitarfélagið 

Vogar greiðir ekki niður íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga. Sveitarfélagið greiðir 

sérstakar húsaleigubætur og greiðir þriðju hæstu húsaleigubæturnar þegar tekið er tillit til 

sérstakra húsaleigubóta. Sveitarfélagið Vogar kemur bæði illa og vel út úr þessari rannsókn. Í 

sumum flokkum eru það að koma mjög vel út en í öðrum ekki svo vel. 

 

Vestmannaeyjabær er tíunda stærsta sveitarfélagið í þessari rannsókn með 4.127 íbúa. 

Leikskólagjöldin eru í kringum meðallag, stundum undir og stundum yfir. Systkinaafslátturinn 

er 50% sem er algengasti afslátturinn. Gjald vegna máltíða í grunnskólum er fjórða hæsta 

gjaldið. Gjald vegna frístundar er hins vegar fjórða lægsta gjaldið. Heimagreiðslur eru ekki 

greiddar hjá Vestmannayjarbæ. Fjöldi stöðugilda vegna félagsráðgjafar eru yfir meðallagi og 

lendir sveitarfélagið í fjórða sætið í þeim samanburði. Vestmannaeyjabær greiðir ekki niður 
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íþrótta- og tómstundastarf barna og unglinga. Sérstakar húsaleigubætur eru ekki greiddar hjá 

Vestmannaeyjabæ og greiðir það þar af leiðandi lægstu húsaleigubæturnar og sérstöku 

húsaleigubæturnar ásamt þremur öðrum sveitarfélögum. Vestmannaeyjabær kemur ekki 

nægilega vel út úr þessari rannsókn. 

 

Eftir þennan samanburð er nokkuð ljóst að stærstu sveitarfélögin eru þau sveitarfélög sem 

koma hvað best út úr þessari rannsókn. Leiða má að því rök að þar skipti stærðin máli þar 

sem tekjur eru hærri og dýrir kostnaðarliðir, eins og til dæmis sérfræðiþjónusta, nýtast milli 

eininga sem leiðir af sér hagkvæmni í rekstri. Hins vegar er athyglisvert að sjá hversu illa 

sveitarfélag á borð við Ísafjarðarbæ kemur út en þar eru gjöld nánast undantekningarlaust 

hæst. Útkoma Ísafjarðarbæjar verður enn verri ef tekið er mið af sveitarfélaginu Skagafirði 

en þar er um að ræða tvö sveitarfélög með nánast sama íbúafjölda en á milli þeirra er himinn 

og haf þegar borin eru saman kjör barnafjölskyldna í sveitarfélögunum tveimur. 
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6. Niðurstöður og umræða 

 

Með rannsókn þessari var leitast við að svara tveimur spurningum. Annars vegar hvaða 

þjónusta sveitarfélaga væri lögbundin og hvar þau hefðu svigrúm til eigin ákvarðanatöku 

varðandi þjónustu sína við barnafjölskyldur. Eftir greiningu á lagalegum skyldum 

sveitarfélaganna er ljóst að þau hafa talsvert svigrúm til eigin ákvarðanatöku, mismikið eftir 

málaflokkum. 

 

Um leikskóla gilda sérlög en svigrúm sveitarfélaganna til útfærslu á lögunum er gríðarlega 

mikið. Til að mynda er barni ekki tryggt með lögum að það skuli fá leikskólapláss og hvergi er 

kveðið á um opnunartíma leikskóla sem þýðir að sveitarfélag gæti lagalega séð haft leikskóla 

sinn opinn í eina klukkustund á degi hverjum. Lög um grunnskóla eru hins vegar mun 

nákvæmari og svigrúm sveitarfélaganna því mun minna. Helst má benda á að sveitarfélögum 

er ekki skylt að bjóða upp á frístund í skólum sínum enda býður eitt sveitarfélagið í þessari 

rannsókn ekki upp á þá þjónustu. Engin lög eru um heimagreiðslur hér á landi. 

Sveitarfélögunum er í sjálfsvald sett hvort þau bjóði upp á þessar greiðslur og er raunin sú að 

fá sveitarfélög bjóða upp á þær. Lögin um félagslega ráðgjöf veita sveitarfélögunum mikið 

svigrúm til eigin útfærslu á þeim. Hvergi er kveðið á um lágmarksfjölda stöðugilda í hlutfalli 

við íbúafjölda enda er mikið misræmi á milli sveitarfélaga hvað varðar framboð á þessari 

þjónustu. Löggjöf um fjárhagslega aðstoð veitir talsvert frelsi í útfærslu, aðallega þó hvað 

sveitarfélögin geta talið fólki til tekna sem og hvernig þau taka á einstökum málum. 

Sveitarfélögum er ekki skylt samkvæmt lögum að greiða niður íþrótta og tómstundastarf 

barna og unglinga. Mörg sveitarfélög hafa þó ákveðið að bjóða upp á þessa þjónustu með 

mismunandi skilyrðum þó. Lög um húsaleigubætur eru skýr en sveitarfélögum er skylt að 

greiða þær og lágmarksupphæð þeirra er ákveðin með lögum. Hins vegar er 

sveitarfélögunum í sjálfsvald sett hvort þau greiði sérstakar húsaleigubætur. 

 

Mikið hefur verið rætt um að standa þurfi vörð um grunnþjónustu velferðarkerfisins. 

Grunnþjónusta hefur verð skilgreind sem sú þjónusta sem er lögbundin. Erfitt er að sjá 

hvernig standa skuli vörð um lögbundna þjónustu þar sem svigrúm sveitarfélaga til eigin 

túlkunar og útfærslu er oft ansi rúmt. Til dæmis má benda á að lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaganna eru rammalög en sveitarfélögunum í sjálfsvald sett hvernig þau hátta 
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útfærslu og túlkun á þeim. Hætt er við að sú þjónusta sem ekki er tryggð með lögum verði 

fyrir barðinu á hagræðingu og niðurskurði. 

 

Seinni rannsóknarspurningin var hvort munur væri á framboði og gjaldskrá vissrar þjónustu 

sveitarfélaganna? Markvisst voru valdar þjónustur sem hafa bein áhrif á kjör 

barnafjölskyldna. Ljóst er að talsverður munur er á kjörum þeirra á milli sveitarfélaga. 

Niðurstöður sýna að stærstu sveitarfélögin eru yfirleitt með lægstu gjöldin. Ísafjarðarbær 

kemur einna verst út úr samanburðinum. Sá þáttur sem virðist hafa hve mest áhrif á kjör 

barnafjölskyldna er stærð sveitarfélaganna. Því stærri sem þau eru því betri eru kjörin 

yfirleitt. Mikið hefur verið rætt um sameiningu sveitarfélaga undanfarið og hefur sú umræða 

orðið háværari nú þegar mörg sveitarfélög eru í fjárhagsvanda. Leiða má að því líkur að 

sameining sveitarfélaga ætti að vera barnafjölskyldum til hagsbóta. 

 

Þegar ég hef sjálf verið að flytja milli sveitarfélaga man ég aldrei eftir að hafa kannað hver 

kjör mín yrðu hjá því sveitarfélagi sem ég flutti til. Miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar er mikilvægt fyrir fjölskyldur að kanni hvaða kjör sveitarfélög bjóða upp á ef flytja 

þarf. Munurinn á gjöldum fyrir þjónustu getur verið mikill og getur munað hundruðum 

þúsunda á ársgrundvelli. Í því árferði sem ríkir núna í þjóðfélaginu getur þessi munur breytt 

miklu fyrir barnafjölskyldur. 

 

Mikilvægt er að upplýsingar um gjaldskrár og þjónustu sveitarfélaganna séu aðgengilegar 

fyrir fólk. Talsverður munur var á aðgengi upplýsinga á heimasíðum sveitarfélaganna. Það 

sem helst þurfti að leiðrétta þegar ég hringdi í sveitarfélögin voru upphæðir sem höfðu ekki 

verið uppfærðar. Yfirleitt var auðvelt að finna gögnin á heimasíðum sveitarfélaganna en 

stundum erfitt. Tel ég mikilvægt að sveitarfélögin passi upp á að upplýsingar um þjónustu og 

gjaldskrár séu auðfinnanlegar og auðlesanlegar. Erfiðast var að finna út hversu mörg 

stöðugildi eru hjá sveitarfélögunum vegna félagslegrar ráðgjafar og hversu margir 

félagsráðgjafar eru starfandi hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Kom það á óvart þar sem 

félagsráðgjöf er mjög mikilvægur þáttur í allri almenningsþjónustu og því nauðsynlegt að 

birta hversu mörg stöðugildi sveitarfélög býður upp á og um leið hversu aðgengileg þessi 

þjónusta sé. Munur á fjölda stöðugilda vegna félagsráðgjafar milli sveitarfélaga kom hvað 

mest á óvart. Sveitarfélög sem kaupa þessa þjónustu af öðrum sveitarfélögum hafa verið 
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með langfæstu stöðugildin og nauðsynlegt að skoða nánar hvort það sé svona hjá fleirum 

sambærilegum sveitarfélögum. Skoða mætti hvort ekki sé þörf á einhvers konar viðmiðum í 

löggjöfinni um fjölda stöðugilda félagsráðgjafa í hlutfalli við íbúafjölda. 

 

Mikilvægt er að rannsaka betur mun á kjörum milli sveitarfélaga. Rannsaka þarf alla þjónustu 

sem snýr að velferðarþjónustu þar sem einnig mætti taka tillit til gæða og innihalds þeirrar 

þjónustu sem boðið er upp á. Mikilvægt er líka að fylgja þessari rannsókn eftir og gera 

framhaldsrannsókn eftir einhvern tíma, til dæmis að loknum sveitarstjórnarkosningum nú í 

vor, til að gera sér grein fyrir hvar sveitarfélögin muni hagræða og hvort þær hagræðingar 

verði gerðar á kostnað barnafjölskyldna. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Drífa B. Gunnlaugsdóttir 
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