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Inngangur 

1. Inngangur 
Reglur um fjárhagsaðstoð hafa verið í gildi með núverandi áherslum frá árinu 1995. Reglurnar byggja 

á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga 40/1991. Eldri reglur um fjárhagsaðstoð eru frá 1988 og 

byggðu þær að hluta á hugmyndafræði framfærslulaga frá 1947. 

Samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitafélag (04/1991) þurfa reglur um fjárhagsaðstoð meðal 

annars að uppfylla eftirfarandi: 

• Tryggja fjárhagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. 

• Bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti. 

• Að auka jafnræði með umsækjendum. 

• Að gera afgreiðslu fljótvirkari og bæta aðgengi. 

• Að greina milli fjárhagsaðstoðar og ráðgjafarþjónustu. 

• Að auka ábyrgð umsækjandans á eigin fjármálum. 

Gerðar hafa verið breytingar á vinnulagi og reglum fjárhagsaðstoðarinnar til að koma til móts við 

þarfir notenda og mæta þeim breytingum sem hafa orðið í samfélaginu á síðustu árum. Sem dæmi 

um nýlegar breytingar má nefna að 1.janúar 2011 tóku gildi breytingar á 16.gr.a sem fjalla um 

stuðning vegna barna foreldra með fjárhagsaðstoð til framfærslu.  Með þeim breytingum var 

stuðningur aukinn vegna skólabyrjunar 15.ágúst og vegna jólahalds 1.desember.  Í reglum um 

fjárhagsaðstoð sem tóku gildi árið 6.maí 2010 urðu breytingar á 20.gr. en þá var bætt við nýjum lið 

við greinina þar sem fjallað var um styrki vegna húsbúnaðar1.  Viðbótin fól í sér styrk til 

einstaklinga/hjón/sambúðarfólks sem eiga í félagslegum erfiðleikum og þurfa aðstoð vegna kaupa á 

nauðsynlegum heimilistækjum. 

Í úttektinni verða eftirfarandi þættir skoðaðir: 

1. Samanburður á notendahópnum sem er með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006 til 

2011: skipt eftir atvinnustöðu og ríkisfangi 

Skoðað verður hver þróunin hefur verið frá árinu 2006 til 2011 hvað varðar ákveðna hópa með 

fjárhagsaðstoð til framfærslu skipt eftir atvinnustöðu.  Einnig verður skoðuð hvort fjölgun eða fækkun 

hefur átt sér stað í þeim hópi notenda sem eru með erlent ríkisfang. 

2. Breytingar á verklagsreglum og reglum um fjárhagsaðstoð 

Bornar verða saman verklagsreglur um fjárhagsaðstoð sem voru uppfærðar í apríl 2011, en þá hafði 

átt sér stað heildarendurskoðun á verklagsreglunum,  við núgildandi verklagsreglur.  Helstu 

breytingarnar er að finna í fyrstu og þriðju grein verklagsreglnanna.  Einnig verður gert grein fyrir 

breytingum á  11.gr. reglna um fjárhagsaðstoð. 

 

                                                           
1
 1.janúar 2011 átti sér stað enn frekari breyting á reglum um fjárhagsaðstoð og var 20.gr. þá breytt í 19.gr. 
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3. Samanburður á janúar-mars 2011 við janúar - mars 2012 

Skoðaður verður munur á milli þjónustumiðstöðvanna varðandi notendur með fjárhagsaðstoð til 

framfærslu og framfærslu vegna náms.  Enn fremur verður skoðaður fjöldi og hlutfall þeirra sem 

fengu aðstoð á grundvelli 16.gr.b og 27.gr. reglna um fjárhagsaðstoð.  Tímabilið janúar til mars 2011 

verður borið saman við tímabilið janúar til mars 2012.  

4. Samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Skoðað verður hlutfall veittrar aðstoðar á grundvelli aldurs, 16.gr.b, 18.gr., 24.gr. og 27.gr. og hlutfall 

þeirra sem eru með gildandi samkomulag um félagslega ráðgjöf, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

Borið verður saman tímabilið janúar til mars 2011 við janúar til mars 2012. 

5. Fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn í aldurshópnum 18-24 ára  

Safnað verður upplýsingum úr málaskrá um þá sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á 

tímabilinu janúar til mars 2012 og eru á aldrinum 18 til 24 ára. 

6. Ástæður lækkunar á grunnfjárhæð tímabilið janúar til mars 2012 

Skoðað verður hvaða ástæður liggja á bak við lækkun á grunnfjárhæð til þeirra notenda sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu í janúar til mars 2012. 

7. Viðtöl 

Tekin verða viðtöl við deildarstjóra og virkniráðgjafa á öllum þjónustumiðstöðvunum með það að 

markmiði að fanga framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar og kanna samræmi á milli hverfanna. 
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Tilurð u ttektarinnar og markmið 

2. Tilurð úttektarinnar og markmið 
Úttektin er hluti af starfsáætlun Velferðarsviðs 2012 og kemur til vegna hinna miklu breytinga sem 

hafa orðið á eftirspurn eftir fjárhagsaðstoð á síðastliðnum árum.  Samkvæmt starfsáætlun 

Velferðarsviðs 2012 er tilurð úttektarinnar eftirfarandi: 

„Miklar breytingar hafa orðið í samfélaginu síðastliðin þrjú ár sem haft hafa veruleg áhrif 

á eftirspurn eftir fjárhagsaðstoð. Fylgni er milli aukningar atvinnuleysis og aukningar 

fjárhagsaðstoðar. Jafnframt hafa orðið breytingar á hópi þeirra sem sækja um slíka 

aðstoð, og notendur fá þjónustu til lengri tíma. Gerðar hafa verið breytingar á vinnulagi 

og reglum fjárhagsaðstoðar til að mæta þessum breytingum. Tryggja þarf að þjónustan sé 

í takti við núverandi þarfir og raunveruleika og að framkvæmdin sé eins í hverfum 

borgarinnar“. 

Markmið úttektarinnar er að skoða hvort framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar sé eins á 

þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Horft er sérstaklega til þess hvort tilhögun og verklag 

fjárhagsaðstoðarinnar hvetji til virkni notenda og ýti undir ábyrgð þeirra sjálfra á að gera áætlun sem 

leiði til breytinga á stöðu þeirra. Jafnframt er skoðað hvort breytingar hafi orðið á notendahópnum 

með tilliti til atvinnustöðu. Áhrif breytinga á verklagsreglum eru skoðaðar og leitast við að svara hvort 

þær breytingar hafi skilað ætluðum tilgangi. Með því að ræða við deildarstjóra og virkniráðgjafa er 

jafnframt leitast við að skoða hvort komið er til móts við þarfir og raunveruleika notenda. 
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Helstu niðursto ður u ttektarinnar 

3. Helstu niðurstöður úttektarinnar 
Við gerð úttektarinnar voru eftirfarandi þættir skoðaðir og hér á eftir verða helstu niðurstöður hvers 

þáttar fyrir sig settir fram. 

1. Samanburður á notendahópnum sem er með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-

2011: skipt eftir atvinnustöðu og ríkisfangi 

Með því að skoða hver þróunin hafði verið frá árinu 2006 til 2011 hvað varðar ákveðna hópa með 

fjárhagsaðstoð til framfærslu var hægt að sjá hvort hlutfallsleg fjölgun eða fækkun hefði átt sér stað í 

notendahópnum.  Einnig var skoðuð þróunin á þeim hóp notenda sem eru með erlent ríkisfang. 

 Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu og eru atvinnulausir með bótarétt, 

atvinnulausir án bótaréttar, sjúklingar, í hluta starfi, ellilífeyrisþegar eða með erlent ríkisfang 

hafði fjölgað á árunum 2006 til 2011. 

 Fjölgunin var mismikil eða allt frá 564% (notendur sem eru atvinnulausir með bótarétt) í 52% 

(sjúklingar). 

 Þrátt fyrir þessa fjölgun í notendahópnum hafði hlutfall þeirra af heildarfjölda þeirra sem 

voru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á þessum árum lítið breyst. 

 Almenn aukning í fjölda notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu hafði haldist í hendur við 

hlutfall þessara notendahópa. 

 Eina undantekningin var hlutfall notenda sem voru atvinnulausir með bótarétt en hlutfall 

þeirra af heildarfjölda þeirra sem voru með fjárhagsaðstoð til framfærslu hafði hækkað, eða 

frá því að vera 5,2% árið 2006 í að vera 18% árið 2011. 

 Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu sem voru í fullu starfi og öryrkjum fækkaði 

hins vegar á árunum 2006-2011. Hlutfall þeirra af heildarfjölda notenda sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu lækkaði jafnframt. 

 

2. Breytingar á verklagsreglum og reglum um fjárhagsaðstoð 

Bornar voru saman verklagsreglur um fjárhagsaðstoð sem voru í gildi árið 2011 við verklagsreglur 

sem eru í gildi 2012. Helstu breytingarnar voru eftirfarandi: 

 Í 1.gr. verklagsreglnanna hefur aukin áhersla verið lögð á hvert inntak fjárhagsaðstoðarinnar 

er fyrir ungt fólk.  Áhersla er lögð á að fara yfir áætlun með viðkomandi og að ungmenni á 

aldrinum 18-24 ára fái ekki greidda fjárhagsaðstoð nema að undangengnu viðtali hjá 

félagsráðgjafa. 

 Í 3.gr. er farið mun ítarlegra í þá þætti sem geta orðið til lækkunar á grunnfjárhæð hjá 

notendum. Þar ber einna helst að nefna að lækkun á grunnfjárhæð getur átt sér stað ef 

viðkomandi sinnir ekki virkri atvinnuleit eða hættir þátttöku í átaksverkefnum. 

Skoðaðar voru breytingar  sem áttu sér stað á reglum um fjárhagsaðstoð árið 2010 og 2011 en helstu 

breytingar sem koma úttektinni við voru breytingar á 11.gr. reglnanna. 
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 Árið 2010 átti sér sú breyting stað á 11.gr. að einstaklingar þyrftu að reka sitt eigið heimili til 

að geta fengið fulla grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar.  Árið 2011 var greininni enn frekar breytt 

en þá fólu breytingarnar í sér að grunnfjárhæð til einstæðra foreldra sem reka ekki sitt eigið 

heimili var lækkuð úr 149.000 krónum í 125.540 krónur á mánuði. 

 

3. Samanburður á janúar til mars 2011 við janúar til mars 2012 

Borinn var saman fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu, framfærslu vegna náms, og 

fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b, 24.gr. og 27.gr. í janúar til mars árið 2011 við fjölda notenda í 

janúar til mars 2012 skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  Ástæðan fyrir því að tímabilið janúar til mars 

2011 og janúar til mars 2012 er borð saman er sú að í ljósi þeirra breytinga sem hafa átt sér stað á 

reglum og verklagsreglum um fjárhagsaðstoð á milli áranna 2011 og 2012 er áhugavert að skoða 

hvort einhverjar breytingar hafa átt sér stað á notendahópnum á milli ára.  Þar sem að við gerð 

úttektarinnar var aðeins tölfræði aðgengileg fyrir janúar, febrúar og mars mánuði 2012 var ákveðið 

að bera þær upplýsingar saman við upplýsingar frá sömu mánuðum árið 2011.  Þannig gafst tækifæri 

til að gefa ákveðna sýn á þær breytingar sem hafa orðið á þessum mánuðum á milli áranna. 

 Heildarfjöldi notenda með fjárhagsaðstoð fjölgaði um 5,5% á tímabilinu janúar til mars 2011 

borið saman við sama tímabil 2012. 

 Notendur með fjárhagsaðstoð til framfærslu fjölgaði um 4% á tímabilinu. Hlutfall notenda 

með fjárhagsaðstoð til framfærslu af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar á tímabilinu 

lækkaði úr 77% árið 2011 í 76% árið 2012. 

 Notendum með framfærslu vegna náms á tímabilinu fjölgaði á um 15% milli áranna 2011 og 

árið 2012. Hlutfall notenda með framfærslu vegna náms af öllum notendum 

fjárhagsaðstoðarinnar hækkaði úr 12% árið 2011 í 13% árið 2012. 

 Á tímabilinu janúar til mars árið 2011 voru 84 notendur með aðstoð á grundvelli 16.gr.b. Á 

sama tímabili árið 2012 voru það 89 einstaklingar.  Það þýðir um 6% fjölgun á milli ára. Engin 

breyting átti sér stað á hlutfalli þeirra notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b 

af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar á tímabilinu. 

 Notendum með fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. fjölgaði úr 24 í 34 notendur, eða um 42% á 

þessu tímabili. Þrátt fyrir þessa fjölgun á notendum átti engin breyting sér stað á hlutfalli 

þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar 

á tímabilinu. 

 Notendum með fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. fjölgaði um 30% á tímabilinu janúar til 

mars 2012 borið saman við sama tímabili árið 2011. Hlutfall notenda með aðstoð á grundvelli 

27.gr. af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar  hækkaði úr 6% árið 2011 í 8% árið 2012. 

 Ef skoðað er hlutfall notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu, framfærslu vegna náms og 

fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b, 24gr. og 27.gr. af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar 

innan þjónustumiðstöðvanna sjálfra þá hafa litlar breytingar átt sér stað á milli áranna. 

 

4. Samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Samkvæmt greinum 1, 3, 16.b,18, 24 og 27 er æskilegt að samkomulag um félagslega ráðgjöf liggi 

fyrir ef aðstoð er veitt.  Misjafnt er eftir greinum hversu þröngt má túlka nauðsyn þess að 

samkomulag sé gert. Sem dæmi er talað um að áætlun þurfi að liggja fyrir og að markviss 

stuðningsvinna þurfi að liggja til grundvallar aðstoðar.  Áætlun og markvissa stuðningsvinnu má túlka 
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sem samkomulag um félagslega ráðgjöf þó svo að ekki sé talað um samkomulag sem slíkt þar sem 

samkomulag felur alltaf í sér ákveðna áætlun sem og markvissa stuðningsvinnu. Skoðað var hlutfall 

veittrar aðstoðar á grundvelli aldurs, 16.gr.b, 18.gr., 24.gr. og 27.gr. og hlutfall þeirra sem skrifuðu 

undir samkomulag um félagslega ráðgjöf, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. Borið var saman janúar til 

mars 2011 við janúar til mars 2012. 

 

 Heildar fjöldi samkomulaga á árunum 2010 og 2011 fækkaði um 8,7% á milli áranna.  Á sama 

tíma fjölgaði notendum fjárhagsaðstoðarinnar um 11%.  

 Heildarfjöldi samkomulaga í janúar til mars árið 2011 borinn saman við sama tímabil árið 

2012 fjölgaði um 46%. Á sama tímabili fjölgaði notendum fjárhagsaðstoðarinnar um 5,5%. 

Það er hugsanlegt að þessi mikla aukning í gerð samkomulaga eigi rætur sínar að rekja til 

breytinga á verklagsreglum sem tóku gildi 2012.   

 Aukning á gerð samkomulaga hefur átt sér stað á öllum þjónustumiðstöðvunum.  

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða sker sig úr en þar hefur átt sér stað á þessu tímabili 

189% aukning á gerð samkomulaga á meðan á hinum þjónustumiðstöðunum hefur aukningin 

verið á bilinu 20-30%.  

 Ef skoðað er heildarfjöldi samkomulaga sem hlutfall af þeim hóp notenda sem eru með 

fjárhagsaðstoð þá hefur fjöldi samkomulaga aukist úr 13% í 18%. 

 

Aldur 

 Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga skipt eftir aldri á þá hefur mesta fjölgunin átt 

sér stað hjá aldurshópnum 18-24 ára en hlutfallið hækkaði úr 21% í 31% á tímabilinu.  Mesta 

fjölgunin í gerð samkomulaga, hjá aldurshópnum 24 ára og yngri, átt sér stað á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða en þar fer hlutfallið úr 12% í 45%, og á þjónustumiðstöð 

Vesturbæjar en þar fer hlutfallið úr 39% í 61% á tímabilinu. Minnst fjölgar samkomulögum á 

þjónustumiðstöð Breiðholts en þar fer fjöldinn úr 10% árið 2011 í 11% árið 2012. Fjölgun á 

sér stað á öllum þjónustumiðstöðvunum í gerð samkomulaga á milli áranna 2011 og 2012 í 

aldurshópnum 25 til 49 ára, fyrir utan á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis þar sem 

fjöldi samkomulaga fer úr 16% í 14%.  Í aldurshópnum 50 ára og eldri átti sér stað fækkun í 

gerð samkomulaga á þjónustumiðstöð Vesturbæjar og á þjónustumiðstöð Breiðholts.  Á 

hinum þjónustumiðstöðvunum fjölgaði gerð samkomulaga í þessum aldurshóp. 

16.gr.b 

 Samkvæmt greininni þá skal „ætíð [..] liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf“ ef 

aðstoð á grundvelli greinarinnar er veitt. Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá 

þeim sem fengu aðstoð á grundvelli 16.gr.b þá hefur lítilsháttar fækkun á gerð samkomulaga 

átt sér stað. Hlutfallið fer úr 20% í 18%.  Gerð samkomulaga jókst mest á þjónustumiðstöð 

Grafarvogs og Kjalarness en þar fer hlutfallið úr 20% í 50%. Mesta fækkunin var á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða en þar fer fjöldi samkomulaga úr 11% árið 2011 í 0% 

árið 20122. 

 

 

 

                                                           
2
 Þegar þessar tölur eru skoðaðar verður hins vegar að hafa í huga breytingar á fjölda einstaklinga, innan 

hverrar þjónustumiðstöðvar fyrir sig, sem eru að fá aðstoð á grundvelli greinarinnar. 
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18.grein 

 Samkvæmt greininni þá skal „gera  [..] samkomulag um félagslega ráðgjöf við alla sem fá 

samþykktan námsstyrk“.  Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá þeim sem fengu 

aðstoð á grundvelli 18.gr. þá hefur fjölgun á gerð samkomulaga átt sér stað. Hlutfallið fer úr 

44% í 56%.  Gerð samkomulag fjölgaði mest á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða en þar fer 

hlutfallið úr 20% í 79%. 

 

24.grein 

 Samkvæmt greininni þá er „heimilt  [..] að veita aðstoð vegna sérstakra erfiðleika ef það 

liggur fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf þegar það á við“. 

Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá þeim sem fengu aðstoð á grundvelli 24.gr. á 

þá hefur lítilsháttar fjölgun á gerð samkomulaga átt sér stað. Hlutfallið fer úr 13% í 18%. 

 

27.grein 

 Samkvæmt greininni er „heimilt [..]að veita aðstoð þegar verið er að vinna markvissa 

stuðningsvinnu með einstaklingi 18 ára og eldri.  Aðstoðin er liður í því að viðhalda þeim 

árangri sem náðst hefur“. Ef borin er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá þeim sem fengu 

aðstoð á grundvelli 27.gr. þá hefur fækkun á gerð samkomulaga átt sér stað. Hlutfallið fer úr 

24% í 21%.  Mesta fækkunin í gerð samkomulaga átt sér stað á þjónustumiðstöð Laugardals 

og Háaleitis en þar fer hlutfallið úr 28% í 15%. Mest fjölgar samkomulögum á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness en þar fer fjöldinn úr 14% í 28% á tímabilinu. 

 

Í viðtölum við deildarstjóra og virkniráðgjafa komu eftirfarandi atriðið fram: 

 

 Viðmælendur voru sammála um að samkomulag um félagsleg ráðgjöf eigi að leiða til aukinna 

lífsgæða fyrir umsækjanda og að samkomulag um félagslega ráðgjöf sé fyrst og fremst gert 

þegar ákveðin vinnsla á að eiga sér stað í málum. 

 Það fer eftir einstaklingum og ráðgjöfum hvað er sett í samkomulagið, en viðmælendur voru 

sammála um að tilgangslaust væri að gera samkomulag ef ekki yrði svo farið eftir því. 

 Æskilegt væri að gera samkomulag við alla sem væru í 3 mánuði eða lengur á fjárhagsaðstoð 

en eins og staðan er í dag þá er það ekki hægt vegna skorts á tíma og mikils álags á 

ráðgjöfum.  

 Gerð og framfylgd samkomulagsins krefjist mikillar vinnu af hálfu félagsráðgjafans og því geri 

hann ekki samkomulag nema þegar nokkuð tryggt þykir að hægt er að viðhalda eftirfylgd. 

 Það virtist vera einstaklingsbundið hvort skriflegir eða munnlegir samningar eru gerðir við 

notendur og kjósa margir félagsráðgjafar að sleppa að gera samkomulag ef það er eingöngu 

gert formsins vegna. 

 

Ef skoðaðar eru niðurstöður úr þessum þætti úttektarinnar má sjá að framfylgd hvað varðar gerð 

samkomulaga um félagslega ráðgjöf er ábótavant á þjónustumiðstöðvunum. 

 Einungis 18% þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b á tímabilinu janúar til mars 

2012 höfðu skrifað undir samkomulag um félagslega ráðgjöf en í reglum um fjárhagsaðstoð 

segir að „ætið skal liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf“ þegar aðstoð á grunvelli 
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greinarinnar er veitt. Ef borið er saman við sama tímabil árið 2011 hefur fækkun í gerð 

samkomulaga átt sér stað en þá var hlutfallið 20%. 

 Gerð samkomulaga er einnig ábótavant ef skoðuð er aðstoð sem veitt er á grundvelli 18.gr. á 

tímabilinu janúar til mars 2012 höfðu 56% notenda skrifað undir samkomulag, þrátt fyrir að í 

verklagsreglum um fjárhagsaðstoð segi „gera skal samkomulag um félagslega ráðgjöf við alla 

sem fá samþykktan námsstyrk“. Fjölgun á gerð samkomulaga hafði átt sér stað frá sama 

tímabili árið 2011 en þá var hlutfallið 44%.  

 Samkvæmt 24.gr. reglna um fjárhagsaðstoð er „heimilt að veita aðstoð vegna sérstakra 

erfiðleika ef það liggur fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf þegar 

það á við“.  Aðeins 18% notenda sem fengu aðstoð á grundvelli greinarinnar höfðu skrifað 

undir samkomulag á tímabilinu janúar til mars 2012.  Fjölgun á gerð samkomulag hafði átt sér 

stað frá sama tímabili árið 2011 en þá var hlutfallið 13%.  

 Gerð samkomulaga er einnig ábótavant ef skoðuð er aðstoð sem veitt er á grundvelli 27.gr.  Á 

tímabilinu janúar til mars 2012 höfðu 21% notenda skrifað undir samkomulag.  Ef borið er 

saman við sama tímabili árið 2011 hefur fækkun á gerð samkomulaga átt sér stað en þá var 

hlutfallið 24%.  Í verklagsreglum um fjárhagsaðstoð segir að „heimilt er að veita aðstoð þegar 

verið er að vinna markvissa stuðningsvinnu með einstaklingi“.  Ef markviss stuðningsvinnu er 

túlkuð sem samkomulag um félagslega ráðgjöf þá er framfylgd ákvæðisins ábótavant. 

 Í viðtölum við deildarstjóra og virkniráðgjafa kom fram að vitneskja um ákvæði reglna og 

verklagsreglna hvað gerð samkomulaga er fyrir hendi og að þeirra mati er æskilegt að 

samkomulag sé gert við alla sem verið er að vinna markvisst með. Hins vegar virðist vera að 

samkomulag sé, meðal annars, ekki gert vegna skorts á tíma af hálfu 

félagsráðgjafans/virkniráðgjafans og að það sé einstaklingsbundið eftir bæði notendum og 

ráðgjöfum hvort skriflegir eða munnlegir samningar séu gerðir. 

 

5. Fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn í aldurshópnum 18-24 ára  

Upplýsingum var safnað úr málaskrá um þá sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á 

tímabilinu janúar til mars 2012 og voru á aldrinum 18 til 24 ára. 

 Aðeins 15% þeirra sem voru að fá fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á tímabilinu 

janúar til mars 2012, höfðu skrifað undir samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Hafa ber í huga 

að um tiltölulega stutt viðmiðunartímabil er að ræða og geta ástæður á bak við hve fá 

samkomulögin eru verið margvíslegar. 

 Aðeins í 23% tilvika var skráð hvort notendum hefði verið kynnt ákvæði 3.gr.reglna um 

fjárhagsaðstoð.  Skráningu kann að vera ábótavant hvað þetta varðar. 

 Í 26% þeirra mála sem skoðuð voru var skráð hvort notanda hefði verið boðið úrræði af 

félagsráðgjafa. Úrræðin voru fjölbreytt og í 28% málanna voru notendur hvattir til annars 

konar virkni en þeirrar sem félagsráðgjafar bjóða upp á. 

 Langflestir eða 87% þeirra notenda sem skoðaðir voru í málaskrá höfðu farið í viðtal annað 

hvort fyrir eða eftir fyrstu greiðslu. Viðtölin tóku fyrst og fremst félagsráðgjafar, vakthafandi 

ráðgjafar og virkniráðgjafar.  Í einu tilfelli var um þjónustufulltrúa að ræða. 

 Eftirfylgni var skráð hjá rúmum helmingi af þeim notendum sem voru skoðaðir í málaskrá. 

Oftast var um mánaðarlega eftirfylgd að ræða. 
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 Á tímabilinu janúar til mars 2012 voru aðeins þrír umsækjendanna með börn á sínum 

framfærum.  Það kom hins vegar hvergi fram í málaskrá hvort þeim hafi verið kynnt ákvæði 

16.gr.a eða 16.gr.b. Hins vegar kom fram í málaskrá að viðkomandi átti rétt á 16.gr.a en 

engar umsóknir varðandi ákvæðið var að finna í málaskránni. 

 Ef skoðaðar eru niðurstöður úr greiningu á málaskrá má sjá að framfylgd hvað varðar þætti á 

borð við kynningu á ákvæðum 3.greinar, gerð samkomulaga, boð um úrræði og eftirfylgd er 

ábótavant. Hins vegar er úttektar tímabilið tiltölulega stutt og notendahópurinn nýr, þannig 

að eftirfylgd í málum þessara notenda var komin stutt á leið við gerð úttektarinnar og frekari 

vinnsla í málum þeirra átti hugsanlega eftir að eiga sér stað.  Annað sem vert er að taka fram 

er að skráningu í málaskrá kann að vera ábótavant. 

 

6. Ástæður lækkunar á grunnfjárhæð tímabilið janúar til mars 2012 

Skoðað var hvaða ástæður lægju á bak við lækkun á grunnfjárhæð til þeirra notenda sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu í janúar til mars 2012. Um var að ræða notendur sem fengu lækkaða 

grunnfjárhæð annað hvort allt tímabilið eða hluta þess. Við gagnavinnslu úr málaskrá var ekki 

skoðaður munur á milli þjónustumiðstöðva. 

 31% notenda voru að fá lækkun á fjárhagsaðstoð vegna þess að gögn vantaði eða viðkomandi 

átti eftir að fara í viðtal til félagsráðgjafa.  

 28% notenda voru að fá lækkun vegna þess að þeir voru á bið hjá Vinnumálastofnun. 

 Í 17% tilvika var skráningu í málaskrá fyrir ástæðum lækkunar á grunnfjárhæð ófullnægjandi.  

 Í 13% tilvika voru notendur að fá lækkun á fjárhagsaðstoð á grundvelli 3.gr.reglna um 

fjárhagsaðstoð.  

 Í 9% tilvika var ástæða lækkunarinnar sú að umsókn þeirra var enn í vinnslu hjá 

Vinnumálastofnun. 

 2% notenda voru að fá lækkun vegna þess að þeir hættu í vinnu, á námskeiði eða í námi. 

 Af þeim 247 einstaklingum sem voru með lækkaða fjárhagsaðstoð á tímabilinu voru 44 

einstaklingar eða tæp 18% þeirra með gilt samkomulag um félagslega ráðgjöf. 

 

Ef skoðaðar eru niðurstöður úr greiningu á ástæðum lækkunar á grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðarinnar 

má sjá að í fyrsta lagi er skráningu í málaskrá ábótavant en í 17% tilvika vantar ástæður 

lækkunarinnar.  Samkvæmt 3.gr. verklagsreglna um fjárhagsaðstoð á samkomulag um félagslega 

ráðgjöf að liggja fyrir ef lækkun á grunnfjárhæð á sér stað. Einnig á að koma fram í samkomulaginu að 

umsækjanda hefur verið kynnt ákvæði greinarinnar.  Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar er ljóst að 

framfylgd ákvæðisins er ábótavant en aðeins 18% þeirra sem voru með lækkaða fjárhagsaðstoð á 

tímabilinu janúar til mars 2012 voru með samkomulag um félagslega ráðgjöf.  

 

7. Viðtöl 

Tekin voru viðtöl við deildarstjóra og virkniráðgjafa á öllum þjónustumiðstöðvunum með það að 

markmiði að fanga framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar og kanna samræmi á milli hverfanna. 
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Viðtöl við deildarstjóra: 

 Ferli umsókna á þjónustumiðstöðvunum 

 Ferli umsókna um fjárhagsaðstoð á svipað á  öllum þjónustumiðstöðvunum.   

 Þjónustufulltrúar taka við umsóknum, kalla eftir gögnum og jafnvel ganga frá umsóknum ef 

öll gögn liggja fyrir á öllum þjónustumiðstöðvunum, fyrir utan á þjónustumiðstöð Grafarvogs 

og Kjalarness en þar eru umsóknir teknar fyrir af fjármálaráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar.  

Ef um vafamál er að ræða ráðfæra þjónustufulltrúarnir sig við deildarstjóra eða vaktahafandi 

ráðgjafa.  

 Það er misjafnt eftir þjónustumiðstöðvum hvernig tekið er á móti umsækjendum sem eru að 

sækja um fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn og eru yngri en 25 ára. Á þjónustumiðstöð Miðborgar 

og Hlíða,þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 

og á þjónustumiðstöð Vesturbæjar fara umsækjendur á þessum aldri beint til virkniráðgjafa 

sem metur hvort hann eða félagsráðgjafi vinnur áfram með viðkomandi.  Á þjónustumiðstöð 

Breiðholts tala umsækjendur fyrst  við vakthafandi ráðgjafa og fara því næst í forgangsviðtal 

til hans.  Vakthafandi ráðgjafi vísar svo þeim áfram til virkniráðgjafans eða til annars 

félagsráðgjafa.  Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness tala umsækjendur við 

fjármálaráðgjafann á símatíma líkt og aðrir umsækjendur, og svo vísar hann þeim áfram til 

félagsráðgjafa eða virkniráðgjafa ef þörf er á frekari vinnslu í þeirra málum.  

 Í fyrstu viðtölum við umsækjendur er farið meðal annars í félagssögu, atvinnusögu, 

húsnæðisstöðu, félagsleg tengsl og virkni, en það fer eftir einstaklingum í hvaða þætti er 

farið. Áhersla er lögð á að skoða rétt umsækjanda í öðrum kerfum og spurt er um ástæður 

þess að viðkomandi er að sækja um fjárhagsaðstoð.  Á þjónustumiðstöð Laugardals og 

Háaleitis, þjónustumiðstöð Breiðholts og þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts eru 

notaðir gátlistar í viðtölum við umsækjendur. Á þjónustumiðstöð Vesturbæjar hefur umræða 

átt sér stað á þjónustumiðstöðinni um að taka upp staðalaða verkferla til að auðvelda 

upplýsingaöflun úr dagálum.  Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness var talað um að í 

fyrstu viðtölum við umsækjendur sé farið eftir ákveðnu ferli, þó ekki sé um notkun á 

formlegum gátlista að ræða. 

 Fagfundir eru haldnir vikulega á öllum þjónustumiðstöðvunum.  Á fundum eru teknar fyrir 

undanþágur ásamt umræðum og stundum ákvarðanir um lækkunar ef svo ber undir, áætlanir 

eru settar upp í málum, og umsóknir um heimildagreiðslur eru teknar fyrir. Á fundunum er 

jafnframt farið yfir flóknari fjárhagsaðstoðar mál og vafamál. 

Verklagsreglurnar 

 Viðmælendur voru sammála um að núgildandi verklagsreglur væru skýrari og að skerpt hefði 

verið á vafaatriðum.  11. og 27. gr. eru, að mati viðmælenda, skýrari og auðveldari í 

framfylgd.  Breytingar á 3.gr. hafa undirstrikað nauðsyn þess að upplýsa umsækjendur um 

mögulegar lækkanir og það hefur haft áhrif á verklagið.  

 

Virkniráðgjafar 

 Vinnulagið á þjónustumiðstöðvunum hefur breyst með komu virkniráðgjafanna.  Að mati 

viðmælenda er þjónustan orðin samfelldari og úrræðum hefur fjölgað. Unnið er markvissara 

og betur haldið utan um þá sem eru að koma nýir inn á fjárhagsaðstoð.  Viðmælendur á 

þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og þjónustumiðstöð Breiðholts nefndu að þörf væri 
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á fleiri virkniráðgjöfum þar sem álagið væri mikið og þeir næðu ekki að sinna öllum 

notendunum.  

Vísun í virkniráðgjöfina 

 Þeir sem eru 24 ára og yngri og þeir sem eru án bótaréttar er almennt vísað til virkniráðgjafa.  

Á sumum þjónustumiðstöðvum hafa virkniráðgjafar samband við umsækjendurna og meta 

hvort viðkomandi heldur áfram hjá sér eða fer til annars félagsráðgjafa, umsækjendum getur 

verið beint til sérstaks móttökuteymis eða vakthafandi ráðgjafi tekur viðtöl við umsækjendur 

og metur hvernig þjónustu eða ráðgjöf viðkomandi hefur þörf fyrir.  Virkniráðgjafinn vinnur 

fyrst og fremst með þeim einstaklingum sem eru tilbúnir til virkni hverju sinni. Viðmælendur 

voru sammála um að umsækjendur á aldrinum 18 til 24 ára væru að fá mjög góða þjónustu.  

Úrræði á borð við Atvinnutorg vanti hins vegar fyrir þá sem eru eldri en 24 ára. 

 

1.grein verklagsreglnanna- Inntak fjárhagsaðstoðar 

 Viðmælendur voru sammála um að það væri alltaf gætt að því að kanna til þrautar rétt 

umsækjenda til annarra aðila eins og Vinnumálastofnun, sjúkrasjóði og Tryggingastofnun. 

samanber 30.gr. laga um félagsþjónustu  sveitarfélaga (nr.40/1991).  Hér er farið að 

verklagsreglum en samkvæmt þeim er mikilvægt „að ráðgjafar gæti leiðbeiningarskyldu 

sinnar, aðstoði umsækjanda og brýni fyrir honum að kanna rétt sinn annars staðar“. 

 

Umsækjendur á aldrinum 18-24 ára 

 Í fyrstu grein verklagsreglana  segir að „fjárhagsaðstoð til ungmenna á aldrinum 18-24 ára 

skal ekki greidd nema að undangegnu viðtali hjá ráðgjafa þegar hún er greidd í fyrsta sinn“.  

Þetta er í samræmi við svör viðmælenda en samkvæmt þeim fara umsækjendur á aldrinum 

18 til 24 ára í viðtal til virkniráðgjafa eða félagsráðgjafa áður en þeir fá greidda fjárhagsaðstoð 

í fyrsta sinn. Ef niðurstöður úttektarinnar á greiningu á gögnum úr málaskrá  eru skoðaðar 

kemur hins vegar í ljós að 74% notenda á aldrinum 18-24 ára, sem komu nýir inn á tímabilinu 

janúar til mars, höfðu farið í viðtal til ráðgjafa fyrir fyrstu greiðslu. 13% þeirra fór í viðtal eftir 

fyrstu greiðslu, og í 13% tilvika kom ekki fram hvort eða hvenær viðkomandi notandi fór í 

viðtal. Þessar niðurstöður sýna að framfylgd ákvæðins er ábótavant.  Samkvæmt greininni 

skal jafnframt „fara yfir áætlun með viðkomandi með það að markmiði að hann geti séð sér 

og sínum farborða sjálfur“.  Samkvæmt viðmælendum er samkomulag um félagslega ráðgjöf 

gert fljótlega eftir að það er farið að vinna með umsækjendunum.  Oftast er það gert ef líkur 

eru á því að aðstoð verði til lengri tíma. 

 

2. grein verklagsreglnanna- Framfærsluskylda 

 Samkvæmt verklagsreglum um fjárhagsaðstoð á „við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar [..] ætíð 

ræða við umsækjanda um áætlanir hans um að breyta aðstæðum sínum í þá veru að hann 

geti sjálfur séð sér og sínum farborða“. Þessu ákvæði verklagsreglnanna er ekki framfylgt á 

öllum þjónustumiðstöðvunum.  Aðeins á þjónustumiðstöð Breiðholts og þjónustumiðstöð 

Miðborgar og Hlíða var tekið fram að umsækjendur væru sérstaklega spurðir að því hvort 

þeir væru með áætlanir um að breyta stöðu sinni. Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og 

Kjalarness var sagt að það væri ekki hluti af frumviðtali að spyrja viðkomandi hvort hann sé 

með einhverjar áætlanir um að breyta stöðu sinni. Á hinum þjónustumiðstöðvunum var talað 
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um umsækjendur væru spurðir  af hverju þeir væru að leita sér aðstoðar og áhersla væri lögð 

á sjónarmið viðkomandi, hvaða leiðir hann sæi í stöðunni og hverjir styrkleikar hans væru.  

 

3.grein verklagsreglnanna- Lækkun grunnfjárhæðar 

 Samkvæmt viðmælendum er ekki gerð formleg könnun á því hvort viðkomandi er í virkri 

atvinnuleit eða ekki.  Það er; félagsráðgjafar hringja ekki í fyrirtæki og stofnanir sem notendur 

skrá á minnisblaði atvinnuleitanda en minnisblaðinu þurfa þeir að skila inn mánaðarlega.  

Hins vegar eru umsækjendur spurðir út í atvinnuleitina.   

 Samkvæmt viðmælendum er umsækjendum boðið að gera áætlun um virkni með náms- og 

starfsráðgjafa en samkvæmt verklagsreglunum skal umsækjanda vera „boðið viðtal hjá 

félagsráðgjafa með það að markmiði að vinna einstaklingsmiðaða áætlun um virkni, svo sem 

gerð starfsferilsskrár með náms-og starfsráðgjafa“.  Áhersla er lögð á þá sem eru yngri en 25 

ára.  Viðmælendur á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og þjónustumiðstöð Laugardals 

og Háaleitis töluðu um að þeirra mati væri starfshlutfall náms-og starfsráðgjafans of lágt og 

því ekki hægt að bjóða öllum sem á þurfa að fara til hans í viðtal. 

 Í verklagsreglunum segir enn fremur „að jafnaði skal liggja fyrir samkomulag um félagslega 

ráðgjöf.  Í samkomulaginu skal koma fram að umsækjanda hafi verið kynnt ákvæði 3.gr.“. 

Þessu ákvæði verklagsreglunum er, af svörum viðmælenda að dæma, framfylgt en 

samkvæmt þeim er umsækjendum almennt gert grein fyrir ákvæði 3.greinar reglna um 

fjárhagsaðstoð. Þeir eru upplýstir um ákvæðið ef þeir skrifa undir samkomulag um félagslega 

ráðgjöf og virkniráðgjafar ræða um ákvæðið við notendur.  Hins vegar ef niðurstöður 

greiningar á málaskrá eru skoðaðar þá kemur í ljós að aðeins í 23% tilvika er skráð hvort 

notenda hafi verið kynnt ákvæði 3.gr. Hafa ber í huga að hugsanlega er skráningu í málaskrá 

ábótavant og fleiri notendum er kynnt ákvæðið en það ekki skráð sérstaklega í málaskrá. 

 Megin ástæður fyrir lækkun á fjárhagsaðstoð til framfærslu eru þær að fólk er ekki að sinna 

atvinnuleit eða virkni, skortur er á gögnum eða fólk er ekki að sækja rétt sinn annarstaðar. 

Samkvæmt greiningu við gerð úttektarinnar á gögnum úr málaskrá þá eru svör viðmælenda í 

samræmi við þær niðurstöður. Langoftast voru notendur að fá lækkun á fjárhagsaðstoð 

vegna skort á gögnum (í 31% tilvika), vegna brota hjá Vinnumálastofnun (í 28% tilvika) eða 

vegna brota á 3.gr. (í 13%tilvika). 

 Breytingar á 3.greininni hafi haft jákvæð áhrif að því leyti að umsækjendum er gert grein fyrir 

möguleikanum á lækkun á grunnfjárhæð en almennt er ekki mikið um lækkanir heldur töluðu 

viðmælendur um að frekar væri um frestanir á greiðslum að ræða.   

 Samkvæmt 3.gr.verklagsreglna um fjárhagsaðstoð á að kynna fyrir umsækjanda strax í 

upphafi að það „að hætta við þátttöku eða hafna boði um þátttöku í 

átaksverkefni/námskeiði/starfsþjálfun, valdi því að hann fái lækkaða fjárhagsaðstoð á 

grundvelli 3.gr.“ Almennt voru viðmælendur sammála um að fólk eigi að vera upplýst um að 

það geti orðið fyrir lækkun og að þær ættu ekki að eiga sér stað nema samkomulag um 

félagslega ráðgjöf liggi fyrir.  Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis nefndi 

sem dæmi að ekki hafi verið lækkað hjá einstaklingi þar sem ekki þótti nægjanlega tryggt að 

viðkomandi hafi verið upplýstur um að lækkun gæti komið til greina. Viðmælendur á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness sögðu hins vegar að það hefði verið lækkað hjá 

einstaklingum sem hefðu ekki skrifað undir samkomulag um félagslega ráðgjöf ef viðkomandi 

hafi eingöngu verið með framfærslu og hafi gerst brotlegur samkvæmt 3. grein. Umræða um 
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lækkanir á grunnfjárhæð eru teknar upp á fagfundum til að gæta jafnræðis eða eru bornar 

undir deildarstjóra af ráðgjöfum.   

 Samkvæmt verklagsreglunum er miðað við að „bjóða viðkomandi umsækjanda úrræði sem 

standa að lágmarki yfir í 3-4 vikur“.  Samkvæmt viðmælendum er umsækjendum boðin 

úrræði en það fer eftir áhugasviði, getu og fleiri þáttum hvort og hvaða úrræði þeim er boðið.   

Oft væri byrjað á styttri námskeiðum eins og kynningarnámskeiðinu en ef fólk er tilbúið til 

þess þá fer það beint inn í lengri úrræði.  Reynt er að velja inn í námskeiðin og er framboð á 

námskeiðum almennt mikið og reynt er að horfa til við val á námskeiðum hvað hentar 

hverjum og einum. Fleiri tækifæri til starfsþjálfunar vantar. 

 

16. grein .b verklagsreglnanna 

 Viðmælendur voru sammála um að fólki væri almennt gert grein fyrir aðstoð á grundvelli 

16.gr.b ef það ætti við.  Kynning á ákvæðinu kæmi oftast í kjölfar þeirrar vinnslu sem væri í 

gangi.   

 Í reglum um fjárhagsaðstoð segir að „ætíð skal liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf“ 

þegar aðstoð á grundvelli 16.gr.b er veitt. Viðmælendur, að undanskildum viðmælendum á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, voru sammála um að samkomulag um félagslega 

ráðgjöf sé ekki alltaf gert þegar aðstoð á grundvelli 16.gr. b er veitt.  Viðmælendur á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness sögðu að samkomulag um félagslega ráðgjöf væri 

alltaf gert þegar um væri að ræða aðstoð á grundvelli 16.gr.b. Svör viðmælenda eru í 

samræmi við niðurstöður úttektarinnar en á tímabilinu janúar til mars 2012 höfðu 18% þeirra 

sem fengu aðstoð á grundvelli greinarinnar skrifað undir samkomulag um félagslega ráðgjöf.  

Þetta sýnir að framfylgd reglnanna er ábótavant.   

 Ástæður fyrir því að samkomulag er ekki alltaf gert voru margvíslegar; það getur gleymst, 

tímaskortur getur valdið því samkomulag er ekki gert eða, eins og einn deildarstjórinn nefndi, 

þá er vitneskja ekki alltaf fyrir hendi hjá ráðgjöfum um að samkomulag eigi að liggja fyrir. 

Félagsráðgjöfum fyndist jafnframt mikilvægt að tekið sé tillit til þeirra óskrifuðu samninga 

sem væru á milli félagsráðgjafa og notenda og að tilgangurinn við að skrifa allt niður á blað 

væri heldur ekki alltaf augljós.  

 

Breytingar á hópnum? 

 Viðmælendur voru sammála um að breytingar hefðu átt sér stað á þeim hóp sem sækir um 

fjárhagsaðstoð og hefði sú breyting fyrst og fremst átt sér stað eftir kreppu. Samkvæmt 

upplýsingum úr Lykiltölum Velferðarsviðs má sjá að fjölgun á notendum sem leita til 

Reykjavíkurborgar eftir fjárhagsaðstoð hefur átt sér stað á árunum 2006 til 2011.  Hins vegar 

hefur lítil breyting átt sér stað á samsetningu hópsins. 

 Samkvæmt viðmælendum er ákveðinn hópur fólks sem hefði misst vinnuna en aldrei áður 

leitað eftir aðstoð hjá Reykjavíkurborg að sækja um fjárhagsaðstoð.  Einnig sögðu 

viðmælendur að fleiri sjúklingar og vaxandi hópur innflytjenda væru að fá uppbót á 

atvinnuleysisbæturnar sínar. Samkvæmt upplýsingum úr Lykiltölum Velferðarsviðs hefur 

sjúklingum fjölgað sem sækja um fjárhagsaðstoð á árunum 2006-2011. En hlutfall þeirra af 

þeim sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur hins vegar lækkað úr 42% árið 2006 í 

33% árið 2011. Hvað einstaklinga með erlent ríkisfang varðar þá hefur átt sér stað fjölgun í 

notendahópnum samkvæmt Lykiltölum Velferðarsviðs á árunum 2006-2011.  Hlutfall þeirra 
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af öllum þeim sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur hækkað á tímabilinu eða úr 

6,4% árið 2006 í 8,9% árið 2011.   

 Meiri ásókn er eftir fjárhagsaðstoð vegna náms og að fjölgun hefur átt sér stað á umsóknum 

um heimildagreiðslur, til dæmis aðstoð vegna barna.  Einnig hefði ungu fólki fjölgað sem 

byggi heima hjá foreldrum sínum og væri án menntunar og vinnusögu.   

 

Hvernig er aðstoðin að nýtast notendum? 

 Samkvæmt viðmælendum er upphæð fjárhagsaðstoðarinnar  ekki í takt við núverandi neyslu- 

og framfærslu þarfir. Nefnt var að um langvarandi fátækt væri að ræða hjá til dæmis þeim 

borga háa húsnæðisleigu og hafa verið með fjárhagsaðstoð til lengri tíma. 

 Barnlausir einstaklingar eru, samkvæmt viðmælendunum, að koma verr út en til dæmis fólk 

með börn á sínu framfæri sem er að fá greiðslur á móti hverju barni.   

 Viðmælendur voru sammála um að framfærsla til náms væri gott úrræði sem væri 

uppbyggilegt og nýtist almennt vel. Styrkur til fyrirframgreiðslu húsaleigu, 16.gr. og 27.gr. eru 

jafnframt að nýtast vel.  

 Nefnt var að fjárhagsaðstoð til ungmenna sem byggju hjá foreldrum væri of há miðað við 

hæstu upphæðina til þeirra sem þurfa að standa undir húsnæðiskostnaði. Aukaaðstoð til 

þeirra sem eru með fjárhagsaðstoð til lengri tíma ásamt heimildarákvæðum til að taka á 

vanda þeirra sem hafa fengið fjárhagsaðstoð vegna mikilla veikinda og félagslegra aðstæðna 

árum saman vantar. 

 

Viðtöl við virkniráðgjafa: 

Hvatning til virkni 

 Virkniráðgjafarnir boða umsækjendur í viðtöl, vinna ferilsskrár með þeim, setja upp 

virkniáætlanir ásamt því að skoða úrræði sem hentar viðkomandi eftir félagslegri stöðu hans 

og aldri. Umsækjendum er boðið á kynningarnámskeiðið „Virkni til velferðar“  og eru þeir 

hvattir til að taka þátt í félagsstarfi samhliða því að sinna virkri atvinnuleit af kappi til að vinna 

gegn áhrifum einangrunarinnar sem fylgir atvinnuleysi. 

 Virkniráðgjafarnir hafa fjölmörg úrræði til að virkja hópinn.  Fyrst og fremst er um að ræða 

námskeið en þau eru bæði mislöng og á þeim er unnið á mismunandi hátt með fólki. 

Tækifæri til starfsþjálfunar vantar fyrir þá sem eru 25 ára og eldri og jafnframt var bent á að 

eldri notendur vilja almennt frekar komast í vinnu. 

 

Úrræði 

 Flest úrræði eru að nýtast vel, en það er mismunandi hvaða námskeið henta hverjum og 

einum. Mikilvægt er að hafa gott úrval af úrræðum fyrir þann fjölbreytta hóp sem er að sækja 

til þjónustumiðstöðvanna.  Allir virkniráðgjafarnir töluðu um að Atvinnutorg væri að nýtast 

unga fólkinu vel 

 Samkvæmt virkniráðgjöfunum er allt frá 40-70%mæting á námskeiðin sem telst gott í ljósi 

þess að um tiltölulega illa staddan hóp væri að ræða. Ástæður fyrir slæmri mætingu eru 

meðal annars kvíði eða ótti við að mæta á námskeiðin, veikindi eða atvinnutækifæri.  Til að 

koma í veg fyrir brottfall væri betra, samkvæmt virkniráðgjöfunum, að þeir héldu utan um 

færri notendur.  Brottfall hefur minnkað eftir breytingarnar á verklagsreglunum en það að 
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vísa í 3.gr. verklagsreglana og gera samkomulag um félagslega  ráðgjöf hefur áhrif á 

brottfallið. 

 

Hvernig er hægt að virkja hópinn betur? 

 Virkniráðgjafarnir voru sammála um að ef það meiri tími og betra húsnæði væri fyrir hendi 

ásamt auknu fjármagni væri hægt að virkja hópinn betur.  Ef virkniráðgjafastöðum yrði 

fjölgað þá gæti hver virkniráðgjafi verið með færri mál og gefið sér betri tíma í að vinna þau. 

Úrræði vantar fyrir þá sem eru eldri en 24 ára, þá sem eru búnir með bótaréttinn og þá sem 

eru búnir að vera lengi á fjárhagsaðstoð og eru með augljósar hindranir. Þessir hópar eru 

nánast alltaf með flóknari vandamál en þeir yngri og úr því verður ekki bætt nema með átaki 

eða bættri þjónustu. 

 

Ábyrgð 

 Samkvæmt virkniráðgjöfunum er ábyrgðinni alltaf á einhvern hátt varpað á notendur, þar 

sem þeir eru upplýstir um skyldur sínar og réttindi.  Það að gera samkomulag um félagslega 

ráðgjöf er hluti af því að varpa ábyrgðinni á einstaklinginn.  Aðalatriðið er að gera ekki hlutina 

fyrir fólk en aðstoða það eftir þörfum. 

 

Mæling á virkni 

 Engin samhæfð skilgreining á virkni er notuð af virkniráðgjöfunum. Samkvæmt 

virkniráðgjöfunum eru markmið notendanna mismunandi og virkni getur verið eins óformleg 

og að vakna á morgnana og allt upp í að fara út á vinnumarkaðinn. 

 

Eftirfylgni 

 Samkvæmt virkniráðgjöfunum er það mjög einstaklingsbundið hvernig eftirfylgninni er 

háttað. Oftast eru þeir að hitta notendur reglulega, allt frá vikulega upp í mánaðarlega. Þegar 

samkomulagi um félagslega ráðgjöf líkur á sér stað endurskoðun á áætluninni og jafnvel ný 

áætlun sett upp. Þar sem málaflokkurinn er mjög flókinn og mikið flæði er á notendum í 

gegnum þjónustna eru mánaðarlegir fundir virkniteymisins nauðsynlegir til að fá yfirsýn yfir 

hópinn. 

 

Hugmyndafræði og námskeið 

 Engin ein sameiginleg hugmyndafræði er notuð af virkniráðgjöfum. Valdefling og 

notendasamráð er haft að leiðarljósi í starfinu, ásamt „hjálp til sjálfshjálpar“ og lausnamiðaðri 

aðferð í samskiptum við notendur. Reynt er að vinna samkvæmt þörfum hvers og eins og 

styðja notendur í að taka sjálfstæðar ákvarðanir um líf sitt. 

 Það var misjafnt eftir virkniráðgjöfum hversu mikið þeir sögðust hafa kynnt sér rannsóknir og 

fræði tengd virkninni. Samkvæmt þeim hafa engin sérstök námskeið hafa verið haldin fyrir 

virkniráðgjafanna, fyrir utan þegar þeir hófu störf sem virkniráðgjafar en þá fóru þeir á 

framsögunámskeið.  Virkniráðgjafarnir hittast tvisvar sinnum í mánuði; einu sinni til að 

samræma vinnubrögð og verklag, ásamt því ræða fyrirhugaðar breytingar og verkefni sem 

eru framundan, og einu sinni til að kynna sér þau úrræði sem þeir eru að vísa notendum í. 
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Um u ttektina3 

4. Reglur og verklagsreglur  
Reglur um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkur voru samþykktar í velferðarráði 17.nóvember 2010 og í 

borgarráði 25.nóvember 2010 með breytingum samþykktum í velferðarráði 17.febrúar 2011 og í 

borgarstjórn 1.mars 2011 með breytingum samþykktum í velferðarráði 15.desember 2011 og í 

borgarráði 22.desember 2011. 

Leiðbeiningar með reglum um fjárhagsaðstoð voru samþykktar í velferðarráði 17.nóvember 2010 og í 

borgarráði 25.nóvember 2010.  Heildarendurskoðun á verklagsreglum um fjárhagsaðstoð átti sér stað 

í apríl 2011. Verklagsreglurnar voru síðast uppfærðar 8.febrúar 2012. 

5. Virkniráðgjöf 
18. nóvember 2009 voru lagðar fyrir velferðarráð tillögur til að stuðla að virkni einstaklinga sem njóta 

fjárhagsaðstoðar.  Velferðarráð samþykkti að fela sviðsstjóra Velferðarsviðs að útfæra leiðir til að 

stuðla að því að einstaklingum á fjárhagsaðstoð standi til boða að taka þátt í verkefnum, vinnu eða 

öðru skipulögðu starfi á vegum borgarinnar.  Enn fremur átti að hafa samráð við önnur svið 

borgarinnar,Vinnumálastofnun og aðra aðila sem gætu boðið upp á verkefni við hæfi. 

Ástæður þessa átaks má rekja til þess að fjöldi notenda á fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg hafði 

aukist mikið á síðastliðnum árum. Vegna aukins álags á þjónustumiðstöðvum var ekki hægt að vinna 

eins markvisst með allan þann fjölda sem var á fjárhagsaðstoð og þess vegna var í fjárhagsáætlun 

Velferðarsviðs árið 2010 gert ráð fyrir sérstöku átaki til að stuðla að virkni þeirra sem væru á 

fjárhagsaðstoð.  Með því að hafa betri yfirsýn yfir þann hóp sem væri að fá fjárhagsaðstoð var  

markmiðið að grípa inn í ferlið og þar með stuðla betur að virkni fólks og auknum lífsgæðum ásamt 

því að draga úr útgjöldum til fjárhagsaðstoðar til lengri tíma.  Talið var mikilvægt að veita fólki sem 

fær fjárhagsaðstoð markvissa ráðgjöf, stuðning og upplýsingagjöf meðan á atvinnuleit stæði. Gengið 

var út frá því að þeir sem hefðu fengið fjárhagsaðstoð í þrjá mánuði eða skemur væru móttækilegir 

fyrir ráðgjöf og stuðningi til að komast í virkni á nýjan leik. Eftir því sem tímalengd fjárhagsaðstoðar 

lengist mætti hins vegar gera ráð fyrir að meiri stuðning og ráðgjöf þurfi til að einstaklingurinn tæki 

virkan þátt í samfélaginu á nýjan leik. Þar af leiðandi væri mikilvægt að ná sem fyrst til fólks sem leitar 

eftir fjárhagsaðstoð, kynna fyrir því mikilvægi virkni í lífi hvers og eins og upplýsa ítarlega um 

stuðning, ráðgjöf og úrræði sem stæðu til boða (Tillaga til að stuðla að virkni einstaklinga sem njóta 

fjárhagsaðstoðar samþykkt í velferðarráði 18.nóvember 2009 og í borgarráði 1.desember 2009). 

Í mars 2010 hófu virkniráðgjafar störf á öllum þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Á fyrstu 

mánuðum verkefnisins voru haldnar margvíslegar kynningar fyrir virkniráðgjafana á hinum ýmsu 

stofnunum eins og til dæmis Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun ríkisins, Starfsendurhæfingu 

Hafnarfjarðar og Hlutverkasetri. Einnig var haldinn fundur með deildarstjórum 

                                                           
3 Hafa ber í huga að þegar talað er um félagsráðgjafa í úttektinni er einnig átt við aðra ráðgjafa sem veita 

notendum ráðgjöf. 
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þjónustumiðstöðvanna en á þeim fundi var farið yfir hvaða hlutverk virkniráðgjafarnir gegna á 

þjónustumiðstöðvunum. Í byrjun árs 2011 var haldinn starfsdagur með velferðarráði og lykilaðilum á 

þjónustumiðstöðvunum en þá var meðal annars rætt hvert markmið virknivinnu með einstaklingum á 

fjárhagsaðstoð ætti að vera, hvaða hindranir eru fyrir því að fólk á fjárhagsaðstoð sé virkt og hvernig 

má yfirstíga þær og hvaða fleiri leiðir ætti að fara, til viðbótar við það sem þegar er boðið upp á í 

samfélaginu. Virkniráðgjafar hittust vikulega á fyrstu mánuðum verkefnisins en við gerð úttektarinnar 

hittast þeir aðra hverja viku.   Markmið með föstum fundum virkniráðgjafa er að samræma verklag, 

skipuleggja námskeið fyrir notendur og skipta verkefnum. Virkniráðgjafar fara einnig reglulega í 

vettvangsferðir  til samstarfsaðila sem eru að sinna þjónustu við notendur. 

Stöðuskýrslum er reglulega skilað inn af öllum virkniráðgjöfunum til verkefnastjóra á Velferðarsviði.  

Verkefnastjórinn vinnur upp úr þeim og skilar af sér lokaskýrslu sem lögð er fyrir velferðarráð.  

Við gerð úttektarinnar störfuðu fimm virkniráðgjafar í 100% stöðu á þjónustumiðstöðvunum, en á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða deildu tveir ráðgjafar stöðunni.  Annar þeirra var í 75% stöðu 

sem virkniráðgjafi en hinn í 25% stöðu. 

6. Aðferðafræði og framkvæmd úttektarinnar 
Úttektaraðili var fenginn af Velferðarsviði til að sjá um undirbúning og framkvæmd úttektar. Fyrst var 

send tilkynning um úttektina til framkvæmdastjóra allra þjónustumiðstöðva. Því næst var haft 

samband við deildarstjóra og virkniráðgjafa á þjónustumiðstöðvunum og fundur með þeim ákveðinn.  

Á tímabilinu 2-16. apríl 2012 voru tekin viðtöl við deildarstjóra á öllum þjónustumiðstöðvunum4.  

Lagðar voru fyrir deildarstjórana opnar spurningar með það að markmiði að skoða tilhögun og 

vinnulag við framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar.  Punktar úr viðtalinu voru ritaðir jafnóðum.  Því næst 

voru þeir settir upp í texta og sendir rafrænt til viðmælendanna til yfirlestrar og staðfestingar.  Gert 

var ráð fyrir að viðtölin tækju að meðaltali eina og hálfa klukkustund og gekk það eftir. 

Á tímabilinu 18-24.apríl 2012 voru tekin viðtöl við virkniráðgjafa á öllum þjónustumiðstöðvunum.  

Lagðar voru fyrir þá opnar spurningar sem áttu, meðal annars, að varpa ljósi á hvað felst í starfi 

virkniráðgjafans og hvernig hann stuðlaði að aukinni virkni þeirra sem er vísað er til hans. Punktar úr 

viðtalinu voru ritaðir jafnóðum.  Því næst voru þeir settir upp í texta og sendir rafrænt til 

viðmælendanna til yfirlestrar og staðfestingar.  Gert var ráð fyrir að viðtölin tækju að meðaltali eina 

klukkustund og gekk það að mestu eftir. 

Við gerð úttektarinnar voru eftirfarandi þættir skoðaðir: 

1. Samanburður á fjárhagsaðstoð til framfærslu 2006-2011 eftir atvinnustöðu umsækjanda og 

ríkisfangi 

Skoðað verður hver þróunin hefur verið frá árinu 2006 til 2011 hvað varðar ákveðna hópa með 

fjárhagsaðstoð til framfærslu skipt eftir atvinnustöðu.  Þannig verður hægt að sjá hvort það hafi átt 

sér stað hlutfallsleg fjölgun eða fækkun í hópnum á þessum árum. Einnig verður skoðuð hvort fjölgun 

eða fækkun hefur átt sér stað í þeim hóp notenda sem eru með erlent ríkisfang. 

                                                           
4
 Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness var einnig fjarmálaráðgjafi viðstaddur viðtalið.  Á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða og á þjónustumiðstöð Breiðholts var talað við tvo deildarstjóra. 
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2. Breytingar á verklagsreglum og reglum um fjárhagsaðstoð 

Bornar verða saman verklagsreglur um fjárhagsaðstoð sem voru uppfærðar í apríl 2011, en þá hafði 

átt sér stað heildarendurskoðun á verklagsreglunum,  við núgildandi verklagsreglur.  Helstu 

breytingarnar er að finna í fyrstu og þriðju grein verklagsreglnanna.  Enn fremur verður öðrum 

breytingum á verklagsreglunum gerð skil.    

Í reglum sem samþykktar voru í velferðarráði 17.nóvember 2010 og í borgarráði 25.nóvember 2010, 

áttu sér breytingar stað á 11.gr. reglnanna og var inntaki greinarinnar breytt enn frekar með 

breytingum sem samþykktar voru í velferðarráði 17.febrúar 2011. Gert verður grein fyrir þessum 

breytingum í úttektinni. 

3. Samanburður á janúar-mars 2011 við janúar - mars 2012 

Skoðaður verður munur á milli þjónustumiðstöðvanna varðandi notendur með fjárhagsaðstoð til 

framfærslu og framfærslu vegna náms.  Enn fremur verður skoðaður fjöldi og hlutfall þeirra sem 

fengu aðstoð á grundvelli 16.gr.b og 27.gr. reglna um fjárhagsaðstoð.  Tímabilið janúar til mars 2011 

verður borið saman við tímabilið við janúar til mars 2012. Unnið verður úr upplýsingum úr 

gagnagrunni Velferðarsviðs í SPSS og Excel. 

4. Samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Samkvæmt greinum 1, 3, 16.b, 24 og 27 er æskilegt að samkomulag um félagslega ráðgjöf liggi fyrir ef 

aðstoð er veitt.  Skoðað verður hlutfall veittrar aðstoðar á grundvelli aldurs, 16.gr.b, 18.gr., 24.gr. og 

27.gr. og hlutfall þeirra sem eru með gildandi samkomulag um félagslega ráðgjöf, skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum. Borið verður saman tímabilið janúar til mars 2011 við janúar til mars 2012.  

Unnið verður úr upplýsingum úr gagnagrunni Velferðarsviðs í SPSS og Excel. 

5. Fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn í aldurshópnum 18-24 ára  

Upplýsingum úr málaskrá verður safnað um þá sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á 

tímabilinu janúar til mars 2012 og eru á aldrinum 18 til 24 ára.  

Við gagnavinnslu úr málaskrá verður ekki skoðaður munur á milli þjónustumiðstöðva. 

6. Ástæður lækkunar á grunnfjárhæð tímabilið janúar til mars 2012 

Skoðað verður hvaða ástæður liggja á bak við lækkaða grunnfjárhæð til þeirra notenda sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu í janúar til mars 2012. Um er að ræða einstaklinga sem fengu lækkaða 

grunnfjárhæð annað hvort allt tímabilið eða hluta þess. 

Við gagnavinnslu úr málaskrá verður ekki skoðaður munur á milli þjónustumiðstöðva. 

7. Viðtöl 

Tekin verða viðtöl við deildarstjóra og virkniráðgjafa á öllum þjónustumiðstöðvunum með það að 

markmiði að fanga framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar og kanna samræmi á milli hverfanna.  



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 23 

7. Upplýsingar um viðmælendur  
Alls voru viðmælendur fjórtán í úttektinni.  Rætt var við sex virkniráðgjafa, sjö deildarstjóra og einn 

fjármálaráðgjafa. 
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Niðursto ður 

Nánari úrvinnsla og niðurstöður hvers þáttar úttektarinnar 

8. Samanburður á notendahópnum sem er með fjárhagsaðstoð til 

framfærslu á árunum 2006 til 2011: skipt eftir atvinnustöðu og 

ríkisfangi 
Í þessum kafla verður skoðað hvernig þróunin hefur verið frá árinu 2006 til 2011 hvað varðar ákveðna 

hópa með fjárhagsaðstoð til framfærslu skipt eftir atvinnustöðu. Einnig verður skoðuð þróunin á 

þeim hóp notenda sem eru með erlent ríkisfang.  Áhugavert er að sjá hvort það hefur átt sér stað 

hlutfallsleg fjölgun eða fækkun í notendahópnum á þessum árum. Þeir hópar sem verða skoðaðir eru 

eftirfarandi:  

 Atvinnulausir með bótarétt 

 Atvinnulausir án bótaréttar 

 Öryrkjar  

 Sjúklingar  

 Notendur í launavinnu (fullt starf) 

 Notendur í launavinnu (hlutastarf) 

 Ellilífeyrisþegar 

 Notendur með erlent ríkisfang 

 

Bornar verða saman fjöldatölur í desember ár hvert en upplýsingar fengust úr Lykiltölum frá árunum 

2006 til 2011. 

Atvinnulausir með bótarétt 
 

Tafla 1: Fjöldi atvinnulausra með bótarétt sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  Fjöldi notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall atvinnulausra með 
bótarétt af þeim sem fengu 

fjárhagsaðstoð til 
framfærslu 

Árið 2006 36 688 5,2% 

Árið 2007 26 587 4,4% 

Árið 2008 83 865 9,6% 

Árið 2009 139 1002 14% 

Árið 2010 247 1260 20% 

Árið 2011 239 1337 18% 
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Fjöldi notenda sem eru atvinnulausir með bótarétt og með fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur 

margfaldast frá árinu 2006. Sama má segja um hlutfall þeirra af þeim notendum sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu á þessum árum, en hlutfallið hefur farið frá því að vera 5,2% árið 2006 

yfir í að vera 18% árið 2011. 

Atvinnulausir án bótaréttar 
 

Tafla 2: Fjöldi atvinnulausra án bótaréttar sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  Fjöldi notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall atvinnulausra án 
bótaréttar af þeim sem 
fengu fjárhagsaðstoð til 

framfærslu 

Árið 2006 221 688 32% 

Árið 2007 155 587 26% 

Árið 2008 302 865 35% 

Árið 2009 421 1002 42% 

Árið 2010 502 1260 40% 

Árið 2011 493 1337 37% 

 

Fjöldi notenda sem eru atvinnulausir án bótaréttar og eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu fjölgaði 

um 123% á árunum 2006 til 2011. Hins vegar hefur hlutfall þeirra af þeim notendum sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu á þessum árum, tekið minni breytingum.  Árið 2006 var hlutfallið 32%, 

það fór hæst árið 2009 en þá var það 42%, og árið 2011 var það komið niður í 37%.  

Öryrkjar 
 

Tafla 3: Fjöldi öryrkja sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  Fjöldi notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall af öryrkja þeim 
sem fengu fjárhagsaðstoð 

til framfærslu 

Árið 2006 37 688 5,4% 

Árið 2007 14 587 2,4% 

Árið 2008 23 865 2,7% 

Árið 2009 26 1002 2,6% 

Árið 2010 28 1260 2,2% 

Árið 2011 33 1337 2,5% 

 

Fjöldi öryrkja með fjárhagsaðstoð til framfærslu fækkaði um 12% á árunum 2006 til 2011. Hlutfall 

þeirra af öllum notendum snarminnkaði á milli áranna 2006 og 2007 en þá fór það úr 5,4% í 2,4%.  

Síðan þá hefur hlutfallið haldist nokkuð svipað eða í kringum 2,5%. 
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Sjúklingar 
 

Tafla 4: Fjöldi sjúklinga sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  Fjöldi notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall sjúklinga af þeim 
sem fengu fjárhagsaðstoð 

til framfærslu 

Árið 2006 287 688 42% 

Árið 2007 315 587 54% 

Árið 2008 358 865 41% 

Árið 2009 314 1002 32% 

Árið 2010 365 1260 29% 

Árið 2011 438 1337 33% 

 

Fjöldi sjúklinga sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu fjölgaði um 52% á árunum 2006 til 2011. 

Hins vegar hefur hlutfall þeirra af þeim notendum sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu á þessum 

árum, farið lækkandi að undanskildum árunum 2007 og 2011 þar sem hlutfallið hækkaði eitthvað frá 

árinu á undan.  Árið 2006 var hlutfallið 42%, það fór hæst árið 2007 en þá var það 54%, en árið 2011 

var það komið í 33%.  

Notendur í launavinnu (fullt starf) 
 

Tafla 5: Fjöldi notenda sem eru í launavinnu (fullt starf) og eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  Fjöldi notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall notenda í 
launavinnu (fullt starf) af 

þeim sem fengu 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu 

Árið 2006 20 688 2,9% 

Árið 2007 12 587 2,0% 

Árið 2008 23 865 2,7% 

Árið 2009 8 1002 0,8% 

Árið 2010 9 1260 0,7% 

Árið 2011 4 1337 0,3% 

 

Fjöldi notenda í fullu starfi sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu fækkaði á árunum 2006 til 

2011. Að sama skapi fækkaði hlutfall þeirra af heildarfjölda þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð til 

framfærslu úr 2,9% árið 2006 í 0,3% árið 2011. 
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Notendur í launavinnu (hlutastarf) 
 

Tafla 6: Fjöldi notenda sem eru í launavinnu (hlutastarf) og eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  Fjöldi notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall þeirra sem eru í 
launavinnu (hlutastarf) af 

þeim sem fengu 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu 

Árið 2006 11 688 1,6% 

Árið 2007 5 587 0,9% 

Árið 2008 12 865 1,4% 

Árið 2009 10 1002 1,0% 

Árið 2010 10 1260 0,8% 

Árið 2011 26 1337 1,9% 

 

Fjöldi notenda í hluta starfi sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur fjölgað um 136% á 

árunum 2006 til 2011. Hins vegar hefur hlutfall þeirra af heildarfjölda þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu haldist nokkuð jafnt á viðmiðunartímabilinu en árið 2006 var hlutfallið 

1,6%, það fór lægst árið 2010 en þá var hlutfallið 0,8% og árið 2011 var það komið í 1,9%. 

Ellilífeyrisþegar 
 

Tafla 7: Fjöldi ellilífeyrisþega sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  Fjöldi notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall ellilífeyrisþega af 
þeim sem fengu 

fjárhagsaðstoð til 
framfærslu 

Árið 2006 16 688 2,3% 

Árið 2007 14 587 2,4% 

Árið 2008 15 865 1,7% 

Árið 2009 17 1002 1,7% 

Árið 2010 21 1260 1,7% 

Árið 2011 26 1337 1,9% 

 

Fjöldi ellilífeyrisþega sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur fjölgað um 63% á árunum 2006 

til 2011. Hlutfall þeirra af heildarfjölda þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur hins 

vegar verið nokkuð svipað og jafnvel farið lækkandi á árunum.  Árið 2011 hækkaði hlutfallið örlítið 

þegar það fór úr 1,7% í 1,9%.  
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Notendur með erlent ríkisfang 
 

Tafla 8: Fjöldi notenda sem eru með erlent ríkisfang og eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2006-2011 

  
Fjöldi 

notenda 

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu alls 

Hlutfall notenda 
með erlend ríkisfang 

af þeim sem fékk 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu 

Hlutfall íbúa með 
erlent ríkisfang af 

íbúum 
Reykjavíkur-18 

ára og eldri 

Árið 2006 44 688 6,4% 6,7% 

Árið 2007 50 587 8,5% 8,7% 

Árið 2008 60 865 6,9% 10,3% 

Árið 2009 84 1002 8,5% 9,1% 

Árið 2010 106 1260 8,4% 8,0% 

Árið 2011 119 1337 8,9% 8,6% 

 

Fjöldi notenda með erlent ríkisfang sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu fjölgaði um 170% á 

árunum 2006 til 2011. Hins vegar hefur hlutfall þeirra af heildarfjölda þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu  verið nokkuð svipaður á tímabilinu. Áhugavert er að skoða þessar tölur 

og setja þær í samhengi við hlutfall íbúa með erlent ríkisfang af heildarhlutfalli íbúa Reykjavíkur (18 

ára og eldri).  Þá má sjá að um nokkuð jafnt hlutfall er að ræða fyrir utan árið 2008 en þá var hlutfall 

íbúa með erlent ríkisfang og með fjárhagsaðstoð til framfærslu mun lægra en hlutfall íbúa með erlent 

ríkisfang af íbúum Reykjavíkur.  

Samantekt 
Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu og eru atvinnulausir með bótarétt, atvinnulausir án 

bótaréttar, sjúklingar, í hluta starfi, ellilífeyrisþegar eða með erlent ríkisfang hefur fjölgað á árunum 

2006 til 2011.  Fjölgunin hefur verið mismikil eða allt frá 564% (notendur sem eru atvinnulausir með 

bótarétt) í 52% (sjúklingar).  Þrátt fyrir þessa fjölgun í notendahópnum hefur hlutfall þeirra af 

heildarfjölda þeirra sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu lítið breyst.  Almenn aukning í fjölda 

notenda sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur haldist í hendur við hlutfall þessara 

notendahópa.  Eina undantekningin er þó hlutfall notenda sem eru atvinnulausir með bótarétt en 

hlutfall þeirra af heildarfjölda þeirra sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu hefur farið hækkandi 

frá árinu 2006, eða frá því að vera 5,2% í að vera 18% árið 2011.  

Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu sem eru í fullu starfi og fjöldi notenda sem eru 

öryrkjar fækkaði hins vegar á árunum 2006-2011. Hlutfalli þeirra af heildarfjölda notenda sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu lækkaði jafnframt. 
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9. Breytingar á verklagsreglum og reglum um fjárhagsaðstoð 
Í þessum þætti verður gert grein fyrir breytingum sem hafa átt sér stað á verklagsreglum og reglum 

um fjárhagsaðstoð. 

9.1 Breytingar á verklagsreglum 
Heildarendurskoðun átti sér stað á verklagsreglum um fjárhagsaðstoð árið 2011. Hér á eftir verða 

bornar saman verklagsreglur um fjárhagsaðstoð sem voru í gildi árið 2011 við verklagsreglur sem 

voru í gildi 2012. Helstu breytingarnar eru að finna í fyrstu og þriðju grein verklagsreglnanna.  Öðrum 

breytingum á verklagsreglunum verður einnig gerð skil í lok kaflans. 

1.grein- Inntak fjárhagsaðstoðarinnar 

Í fyrstu grein verklagsreglnanna, sem voru í gildi árið 2011, segir meðal annars: 

„Sérstaka áherslu ber að leggja á að ungt fólk komi til viðtals við ráðgjafa eins fljótt og 

mögulegt er“. 

Í verklagsreglunum sem eru í gildi 2012 hefur aukin áhersla verið lögð á hvert inntak 

fjárhagsaðstoðarinnar er fyrir ungt fólk en í málsgreininni segir: 

„Fjárhagsaðstoð til ungmenna á aldrinum 18-24 ára skal ekki greidd nema að undangengnu 

viðtali hjá ráðgjafa þegar hún er greidd í fyrsta sinn.  Fara skal yfir áætlun með viðkomandi 

með það að markmiði að hann geti séð sér og sínum farborða sjálfur.  Mikilvægt er að 

fjárhagsaðstoð til ungmenna sé einungis greidd einn mánuð í senn“. 

3.grein -Lækkun grunnfjárhæðar 

Veigamiklar breytingar hafa átt sér stað á þriðju grein verklagsreglnanna.  Í verklagsreglum sem eru í 

gildi 2012 er farið mun ítarlegra í þá þættir sem geta orðið til lækkunar grunnfjárhæðar hjá 

umsækjanda.   Greininni hefur verið skipt upp í þrjá undirkafla sem taka á eftirfarandi þáttum:  

I. Umsækjendur sem eru í atvinnuleit án frekari stuðnings  

II. Umsækjendur sem eru í atvinnuleit og á bið vegna brota hjá Vinnumálastofnun 

III. Einstaklingar sem eru í atvinnuleit með stuðningi/þátttöku í úrræðum 

Í kafla I er fjallað meðal annars um virka atvinnuleit og hvaða lækkanir á fjárhagsaðstoð umsækjandi 

getur átt von á ef hann sinnir atvinnuleit ekki sem skyldi. Lagt er til að umsækjandi sé boðaður í viðtal 

hjá félagsráðgjafa með það að markmiði að vinna einstaklingsmiðaða áætlun um virkni.  Enn fremur 

er tekið fram að ef um er að ræða einstaklinga á aldrinum 18-24 ára þá skuli einungis vera gerð 

umsókn fyrir einn mánuð í senn. 

Inntak kafla II er hið sama og í verklagsreglunum frá 2011, að því undanskildu að tekið er fram að 

lækkun verði aldrei meiri en 50% ef umsækjandi hafnar vinnu, ef hann sinnir ekki 

vinnumarkaðsaðgerðum eða er á bið vegna brota hjá Vinnumálastofnun.  

Inntak kafla III er ekki að finna í verklagsreglunum frá 2011.  Hér er meðal annars farið ítarlega í 

niðurlag 3.gr. reglna um fjárhagsaðstoð en þar segir: „ [Greiða skal hálfa grunnupphæð til 

framfærslu…] umsækjanda sem hætt hefur þátttöku í átaksverkefni, nema veigamiklar ástæður sem 

fram koma við mat á aðstæðum umsækjanda mæli gegn því“.  Bent er á að mikilvægt sé að gæta 

jafnræðis og byggja ákvarðanir á málefnalegum sjónarmiðum þegar ástæður þess að umsækjandi 
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hefur hætt þátttöku í átaksverkefnum eru metnar. Sérstök áhersla er lögð á virkni og viðbrögð 

gagnvart ungu fólki í þessu samhengi.  Enn fremur kemur fram í kaflanum hvernig túlka megi 

„veigamiklar ástæður“ og viðmið gefin þeim til stuðnings. 

Í kaflanum er fjallað um mat á starfsgetu umsækjanda og til hvaða atriða beri að líta við matið.  

Einnig er bent á að á hverri þjónustumiðstöð beri að liggja fyrir listi yfir öll úrræði sem eru í boði og 

að virkniráðgjafi hverrar þjónustustöðvar eigi að sjá um að uppfæra listann.  Miða er við að bjóða 

umsækjanda úrræði sem standa að lágmarki yfir í 3-4 vikur og gert er ráð fyrir 100% mætingu.  Ætíð 

er gerð sú krafa að umsækjandi sé jafnframt í atvinnuleit á meðan á þátttöku í úrræði stendur.  Í 

kaflanum er áhersla lögð á að samkomulag um félagslega ráðgjöf skuli að jafnaði liggja fyrir og að 

mikilvægt sé að umsækjanda sé gert grein fyrir strax í upphafi að ef hann hætti við þátttöku eða hafni 

boði um þátttöku í átaksverkefni/námskeiði/starfsþjálfum þá sé það þess valdandi að hann fái 

lækkaða fjárhagsaðstoð á grundvelli 3.gr.  

Að lokum kemur fram að „[á]kvörðun um skerðingu/lækkun grunnfjárhæðar ber að taka á fagfundi 

og rökstutt, faglegt mat skal fylgja ákvörðuninni“. 

 

Aðrar breytingar á verklagsreglunum sem við koma úttektinni eru eftirfarandi: 

2.grein- Framfærsluskylda 

Í verklagsreglunum sem voru í gildi 2011 stendur einungis að greinin þarfnist ekki skýringa.  Í 

verklagsreglunum sem voru í gildi 2012 segir hins vegar:“ Við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar skal ætíð 

ræða við umsækjanda um áætlanir hans um að breyta aðstæðum sínum í þá veru að hann geti sjálfur 

séð sér og sínum farborða“. 

 

6.grein- Tímabil samþykkis hverju sinni 

Við sjöttu grein verklagsreglnanna er hnykkt  á mikilvægi þess að við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar „skal 

ætíð ræða við umsækjanda um áætlanir hans um að breyta aðstæðum sínum í þá veru að hann geti 

sjálfur séð sér og sínum farborða“.  Enn fremur hefur verið bætt við að fjárhagsaðstoð til ungmenna á 

aldrinum 18-24 ára skuli „ekki vera greidd nema að undangengu viðtali hjá ráðgjafa þegar hún er 

greidd í fyrsta sinn.  Fara skal yfir áætlun með viðkomandi með það að markmiði að hann geti séð sér 

og sínum farborða sjálfur.  Mikilvægt er að fjárhagsaðstoð til ungmenna sé einungis greidd einn 

mánuð í senn“. 

 

9.2 Breytingar á reglum um fjárhagsaðstoð:  
17.febrúar 2011 var sett fram tillaga að breytingum á 11. og 19.gr. reglna um fjárhagsaðstoð.  Þessar 

breytingar voru samþykktar.  Hér á eftir verða bornar saman reglur um fjárhagsaðstoð sem 

samþykktar voru með breytingum í velferðarráði 28.apríl 2010 og borgarráði 6.maí 2010, við 

núgildandi reglur. Eins og fyrr segir voru breytingar samþykktar á 11. og 19.gr. reglnanna.  

Breytingunum á elleftu grein reglnanna verður gert skil hér að neðan.  Breytingar sem áttu sér stað á 

19.grein verður ekki gert skil þar sem þær eru ekki hluti af úttektinni. 

11.grein- Grunnfjárhæð 

Í reglum sem samþykktar voru með breytingum í velferðarráði 28.apríl 2010 og borgarráði 6.maí 

2010, var ekki tekið fram að einstaklingar 18 ára og eldri þyrftu að reka sitt eigið heimili til að fá 
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grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðarinnar.  Í reglunum var heldur ekkert minnst á einstæða foreldra sem 

reka ekki sitt eigið heimili. 

Í reglum sem samþykktar voru í velferðarráði 17.nóvember 2010 og í borgarráði 25.nóvember 2010, 

var tekið fram að einstaklingar eldri en 18 ára þyrftu að reka sitt eigið heimili til að geta fengið 

grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðarinnar.  Með breytingum sem samþykktar voru í velferðarráði 

17.febrúar 2011 var inntaki 11.gr. breytt enn frekar.  Helsta breytingin var sú einstaklingar sem 

byggju hjá foreldrum en hefðu forsjá barns skyldi vera reiknuð grunnfjárhæð sem nemur 125.540 

krónum á mánuði.   Þessar breytingarnar fólu í sér að reiknuð grunnfjárhæð til einstæðra foreldra 

sem reka ekki sitt eigið heimili var lækkuð úr 149.000 krónum í 125.540 krónur á mánuði5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 1.janúar 2012 hækkaði grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklinga. 
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10. Samanburður á janúar-mars 2011 við janúar - mars 2012 
Í þessum kafla verða settar fram upplýsingar um fjölda notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu og 

framfærslu vegna náms. Í kaflanum verður skoðuð þróunin á fjölda notenda með fjárhagsaðstoð til 

framfærslu, framfærslu vegna náms, aðstoð á grundvelli 16.gr.b, 24.gr. og 27.gr. á árunum 2007 til 

2011. Einnig verður borin saman fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu, framfærslu vegna 

náms og fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b, 24.gr. og 27.gr. í janúar til mars árið 2011 við fjölda 

notenda í janúar til mars 2012 skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  Einnig verður gert grein fyrir 

heildarfjölda notenda með fjárhagsaðstoð í janúar til mars 2011 borin saman við sama tímabil 2012. 

Ástæðan fyrir því að mánuðirnir janúar til mars 2011 og janúar til mars 2012 eru bornir saman eru sú 

að í ljósi þeirra breytinga sem hafa átt sér stað á reglum og verklagsreglum um fjárhagsaðstoð á milli 

áranna 2011 og 2012 er áhugavert að skoða hvort einhverjar breytingar hafa átt sér stað á 

notendahópnum á milli ára.  Þar sem að við gerð úttektarinnar var aðeins tölfræði aðgengileg fyrir 

janúar, febrúar og mars mánuði 2012 var ákveðið að bera þær upplýsingar saman við upplýsingar frá 

sömu mánuðum árið 2011.  Þannig gafst tækifæri til að gefa ákveðna sýn á þær breytingar sem hafa 

orðið á þessum mánuðum á milli áranna.  

Yfirlit yfir kafla 11: 

11.1 Heildarfjöldi notenda með fjárhagsaðstoð í janúar – mars 2011  

borin saman við janúar –mars 2012.     bls.33 

11.2 Notendur með fjárhagsaðstoð til framfærslu   bls.33 

11.3 Notendur með framfærslu vegna náms    bls.36 

11.4 Notendur með aðstoð á grundvelli 16.greinar b   bls.38 

11.5 Notendur með aðstoð á grundvelli 24.greinar   bls.41 

11.6 Notendur með aðstoð á grundvelli 27.greinar   bls.44 
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10.1 Heildarfjöldi notenda með fjárhagsaðstoð í janúar - mars 2011 borin 

saman við janúar - mars 2012 
Í janúar til mars 2011 var heildarfjöldi þeirra notenda sem fengu fjárhagsaðstoð 2287 en á sama tíma 

árið 2012 var heildarfjöldinn 2412.  Það þýðir um 5,5 % fjölgun á milli ára. Hér að neðan má sjá 

hvernig þeir skiptast niður á þjónustumiðstöðvarnar. 

Mynd 1: Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð alls í jan-mars 2011 borið saman við jan- mars 2012, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 

 

10.2 Notendur með fjárhagsaðstoð til framfærslu 6  
Árið 2011 fengu 4112 notendur fjárhagsaðstoð. Af þeim voru 3.285 notendur með fjárhagsaðstoð til 

framfærslu eða alls 80% þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á árinu.  Á milli áranna 2010 og 2011 er 

heildaraukning notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu 12,3%. Ef skoðuð er þróun 

fjárhagsaðstoðar til framfærslu á árunum 2007 til 2011 þá sést að hlutfallsleg aukning notenda er 

98,4% (Minnisblað vegna aðgerðaáætlunar Velferðarsviðs, lagt fyrir velferðarráð 15.mars 2012). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Í viðauka 3 má sjá nánari greiningu á notendum með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum. Skoðaður var munur á kyni,aldri, menntun, atvinnustöðu og fjölskyldugerð á milli 

þjónustumiðstöðvanna með þessa þætti í huga. 
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Mynd 2: Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu á árunum 2007 – 2011. 

 

 

Á tímabilinu janúar til mars 2011 voru 1761 notendur með fjárhagsaðstoð til framfærslu. Á sama tíma 

árið 2012 voru 1831 notendur með fjárhagsaðstoð til framfærslu. Það þýðir um 4% fjölgun á milli ára. 

Hér að neðan má sjá hvernig þeir skiptast niður á milli þjónustumiðstöðvanna. 

Mynd 3: Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu í janúar til mars 2011 borið saman við jan-mars 2012, skipt 
eftir þjónustumiðstöðvum. 
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Tafla 9: Hlutfall notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu í jan- mars 2011 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  

  

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu 
Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2011 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 169 238 71% 

Miðborg og Hlíðar 425 495 86% 

Laugardalur og Háaleiti 364 459 79% 

Breiðholt 394 522 75% 

Árbær og Grafarholt 220 278 79% 

Grafarvogur og Kjalarnes 189 252 75% 

Barnavernd 0 43 0% 

Alls 1761 2287 77% 

 

Tafla 10: Hlutfall notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu í jan-mars 2012 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  

  

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð til 

framfærslu 
Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2012 Hlutfall af aðstoð 

Vesturbær 170 236 72% 

Miðborg og Hlíðar 457 527 87% 

Laugardalur og Háaleiti 359 484 74% 

Breiðholt 468 625 75% 

Árbær og Grafarholt 184 250 74% 

Grafarvogur og Kjalarnes 193 257 75% 

Barnavernd 0 33 0% 

Alls 1831 2412 76% 

 

Niðurstöður 

Notendum með fjárhagsaðstoð til framfærslu á tímabilinu janúar til mars 2011 borið saman við 

janúar til mars 2012 fjölgaði um 4% á milli ára. Ef borið er saman hlutfall notenda með fjárhagsaðstoð 

til framfærslu af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar á tímabilinu janúar til mars árið 2011 við 

sama tímabil árið 2012 þá hefur mjög lítil breyting átt sér stað.  Hlutfall þeirra lækkar úr 77% janúar 

til mars árið 2011 í 76% sama tímabil árið 2012. 
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10.3 Notendur með framfærslu vegna náms 7 
Fjórði kafli verklagsreglnanna fjallar um heimildir vegna sérstakra aðstæðna.  Undir hann fellur 18.gr.; 

námsstyrkir.  Skilyrði fyrir aðstoð á grundvelli greinarinnar eru meðal annars miklir félagslegir 

erfiðleikar.  Enn fremur segir í greininni að þeir einstaklingar geta fengið aðstoð eru þeir„sem ekki 

hafa lokið framhaldsskóla og eru í námi, en vegna efnahagsástandsins eru þau að flosna upp úr skóla, 

s.s. áætlanir um framfærslu hafa brugðist, þau hafa misst það starf sem þau hugðust vinna meðfram 

skóla, eða að störf þeirra hafa verið skert, tekjur foreldra hafa einnig minnkað. Ef þau fá ekki þessa 

aðstoð er eina leiðin fyrir þau að hætta í skóla“. 

Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms var 420 árið 2011. Heildaraukning notenda með 

framfærslu vegna náms á milli áranna 2007 og 2011 var 67% (Minnisblað vegna aðgerðaáætlunar 

Velferðarsviðs, lagt fyrir velferðarráð 15.mars 2012). 

Mynd 4: Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms á árunum 2007-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Í viðauka 3 má sjá nánari greiningu á notendum með framfærslu vegna náms árið 2011 skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum. Skoðaður var munur á kyni,aldri, menntun, atvinnustöðu og fjölskyldugerð á milli 

þjónustumiðstöðvanna með þessa þætti í huga. 
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Á tímabilinu janúar til mars árið 2011 voru 267 notendur með framfærslu vegna náms. Á sama 

tímabili árið 2012 voru 308 notendur með framfærslu vegna náms.  Það þýðir um 15% fjölgun á milli 

ára. Hér að neðan má sjá hvernig þeir skiptast á milli þjónustumiðstöðvanna. 

Mynd 5: Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms í jan-mars 2011 borið saman við jan-mars 2012, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 

 

 

 

Tafla 11: Hlutfall notenda sem fengu framfærslu vegna náms janúar til mars 2011 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  

  

Fjöldi notenda 
með framfærslu 

vegna náms 
Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2011 

Hlutfall 
framfærslu 

vegna náms af 
aðstoð 

Vesturbær 39 238 16% 

Miðborg og Hlíðar 40 495 8% 

Laugardalur og Háaleiti 46 459 10% 

Breiðholt 81 522 16% 

Árbær og Grafarholt 29 278 10% 

Grafarvogur og Kjalarnes 32 252 13% 

Barnavernd 0 43 0% 

Alls 267 2287 12% 
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Tafla 12: Hlutfall notenda sem fengu framfærslu vegna náms janúar til mars 2012 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  

  

Fjöldi notenda 
með framfærslu 

vegna náms 
Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2012 

Hlutfall 
framfærslu 
vegna náms 

af aðstoð 

Vesturbær 34 236 14% 

Miðborg og Hlíðar 47 527 9% 

Laugardalur og Háaleiti 62 484 13% 

Breiðholt 89 625 14% 

Árbær og Grafarholt 31 250 12% 

Grafarvogur og Kjalarnes 45 257 18% 

Barnavernd 0 33 0% 

Alls 308 2412 13% 

 

Niðurstöður 

Notendum með framfærslu vegna náms á tímabilinu janúar til mars 2011 borið saman við janúar til 

mars 2012 fjölgaði um 15% á milli ára. Ef borið er saman hlutfall notenda með framfærslu vegna 

náms af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar á tímabilinu janúar til mars árið 2011 við sama 

tímabil árið 2012 þá hefur mjög lítil breyting átt sér stað.  Hlutfall þeirra hækkar úr 12% janúar til 

mars árið 2011 í 13% sama tímabil árið 2012.  Ef skoðað er hlutfall notenda með framfærslu vegna 

náms af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar innan þjónustumiðstöðvanna sjálfra þá hefur þar 

jafnframt átt sér stað litlar breytingar. Það er einna helst á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 

að einhver markverð fjölgun hefur átt sér stað en þar hækkar hlutfallið úr 13% í 18%. 

 

 

10.4 Notendur með aðstoð á grundvelli 16.greinar b8 
Fjórði kafli verklagsreglnanna fjallar um heimildir vegna sérstakra aðstæðna.  Undir hann fellur 16. 

grein: „Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri“. Í b lið 16. greinar kemur fram að ekki er 

um að ræða tekjuviðmið þegar foreldrar fá fjárhagsaðstoð en hins vegar verði að vera fyrir hendi 

„sérstök meðferðar og/eða stuðningssjónarmið eða fyrirbyggjandi starf á sviði barnaverndar“.  Í 

greininni segir enn fremur að „þegar um er að ræða félags- og frístundastarf þarf það að vera 

skipulagt.  Sumarbúðir og Hálendishópurinn falla hér undir. […] Þegar um er að ræða nauðsynleg 

sérfræðiviðtöl og listmeðferð er hámarkið 10 tímar“. Samkvæmt reglum um fjárhagsaðstoð skal ætíð 

liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf þegar aðstoð á grundvelli 16.gr.b er veitt.  

Árið 2010 fengu 254 notendur fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b.  Árið 2011 voru notendurnir 245 

sem þýðir 3,5% fækkun á milli ára (Lykiltölur árið 2011). Fækkun á greiðslum samkvæmt 16.gr. b í 

                                                           
8 Í viðauka 3 má finna nánari greiningu á þeim notendum sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 

2011. Þar er hópurinn skoðaður eftir fjölda notenda, kyni, aldri, fjölskyldugerð, menntun og atvinnustöðu skipt 

eftir þjónustumiðstöðvum.  
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fjárhagsaðstoðarreglum hefur átt sér stað alveg síðan 2007 (Minnisblað vegna aðgerðaáætlunar 

Velferðarsviðs, lagt fyrir velferðarráð 15.mars 2012).  

Mynd 6: Fjöldi notenda með aðstoð á grundvelli 16.gr.b á árunum 2007-2011. 

 

 

Á tímabilinu janúar til mars árið 2011 voru 84 notendur með aðstoð á grundvelli 16.gr.b. Á sama 

tímabili árið 2012 voru það 89 einstaklingar.  Það þýðir um 6% fjölgun á milli ára. Hér að neðan má sjá 

hvernig þeir skiptast niður á milli þjónustumiðstöðvanna. 

Mynd 7: Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b í jan-mars 2011 borið saman við jan-mars 2012, skipt 
eftir þjónustumiðstöðvum. 
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Tafla 13: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b í jan-mars 2011 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 16. b 

Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2011 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 15 238 6% 

Miðborg og Hlíðar 9 495 2% 

Laugardalur og Háaleiti 19 459 4% 

Breiðholt 11 522 2% 

Árbær og Grafarholt 20 278 7% 

Grafarvogur og Kjalarnes 10 252 4% 

Barnavernd 0 43 0% 

Alls 84 2287 4% 

 

Tafla 14: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b í jan-mars 2012 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 16.gr.b 

Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2012 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 18 236 8% 

Miðborg og Hlíðar 2 527 0% 

Laugardalur og Háaleiti 19 484 4% 

Breiðholt 25 625 4% 

Árbær og Grafarholt 21 250 8% 

Grafarvogur og Kjalarnes 4 257 2% 

Barnavernd 0 33 0% 

Alls 89 2412 4% 

 

Niðurstöður 

Notendur með fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b á tímabilinu janúar til mars 2011 borið saman við 

janúar til mars 2012 fjölgaði um 6% á milli ára. Ef borið er saman hlutfall notenda með fjárhagsaðstoð 

á grundvelli 16.gr.b af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar á tímabilinu janúar til mars árið 2011 

við sama tímabil árið 2012 hefur engin breyting átt sér stað.    

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 41 

10.5 Notendur með aðstoð á grundvelli 24.greinar 
Fjórði kafli verklagsreglnanna fjallar um heimildir vegna sérstakra aðstæðna.  Undir hann fellur 24. 

grein: „Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika“. Heimilt er að veita aðstoð á grundvelli greinarinnar að 

undangengnu mati á sérstökum erfiðleikum.  Við mat á sérstökum erfiðleikum er haft til hliðsjónar 

hvort umsækjandi hafi lent í áföllum svo sem veikindum, skilnaði eða öðru sem orsakað hefur 

skyndilegt tekjutap. Einnig eru félagslegar aðstæður umsækjanda hafðar til hliðsjónar. 

Árið 2010 fengu 123 notendur fjárhagsaðstoð á grunvelli 24.gr.  Árið 2011 voru notendurnir 102 sem 

þýðir 17% fækkun á milli ára (Lykiltölur árið 2011). 

Á myndinni hér að neðan má sjá hver þróunin á greiðslum samkvæmt 24.gr. hefur verið síðan 2007 

(Minnisblað vegna aðgerðaáætlunar Velferðarsviðs, lagt fyrir velferðarráð 15.mars 2012). 

Mynd 8: Fjöldi notenda með greiðslur á grundvelli 24.gr. á árunum 2007 -2011. 
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Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. í janúar til mars 2011 voru alls 24. Á sama 

tímabili árið 2012 voru notendurnir 34. Það þýðir um 42% fjölgun á milli ára. Hér að neðan má sjá 

hvernig þeir skiptast niður á milli þjónustumiðstöðvanna. 

Mynd 9: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. í jan-mars 2011 borið saman við  sama tímabil 2012, 
skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 
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Tafla 15: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. í jan-mars 2011 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 24.gr. 

Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2011 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 3 238 1% 

Miðborg og Hlíðar 2 495 0% 

Laugardalur og Háaleiti 9 459 2% 

Breiðholt 7 522 1% 

Árbær og Grafarholt 0 278 0% 

Grafarvogur og Kjalarnes 3 252 1% 

Barnavernd 0 43 0% 

Alls 24 2287 1% 

 

 

Tafla 16: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. í jan-mars 2012 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 24.gr. 

Fjárhagsaðstoð alls 
janúar til mars 2011 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 6 236 3% 

Miðborg og Hlíðar 1 527 0% 

Laugardalur og Háaleiti 10 484 2% 

Breiðholt 10 625 2% 

Árbær og Grafarholt 4 250 2% 

Grafarvogur og Kjalarnes 3 257 1% 

Barnavernd 0 33 0% 

Alls 34 2412 1% 

 

Niðurstöður 

Notendum með fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr.á tímabilinu janúar til mars 2011 borið saman við 

janúar til mars 2012 fjölgaði um 42% á milli ára, en fjöldi notenda hækkaði úr 24 í 34 á tímabilinu. Ef 

borið er saman hlutfall notenda með fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. af öllum notendum 

fjárhagsaðstoðarinnar á tímabilinu janúar til mars árið 2011 við sama tímabil árið 2012 þá hefur engin 

breyting átt sér stað.    
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10.6 Notendur með aðstoð á grundvelli 27.greinar9 
Fjórði kafli verklagsreglnanna fjallar um heimildir vegna sérstakra aðstæðna.  Undir hann fellur 27. 

grein: „Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu“. Heimilt er að veita aðstoð þegar verið er að vinna 

markvissa stuðningsvinnu með einstakling 18 ára og eldri.  Enn fremur segir í greininni að aðstoðin 

eigi að vera liður í að viðhalda þeim árangri sem náðst hefur.  Einnig er hægt að veita styrk vegna 

sérstakra þarfa barna í undantekningartilvikum ef brýn nauðsyn er talin vera til að bæta stöðu 

barnsins.   

Árið 2010 fengu 319 notendur fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr.  Árið 2011 voru notendurnir 562 

sem þýðir 76,2% fjölgun á milli ára (Lykiltölur árið 2011).  

Á myndinni hér að neðan má sjá hver þróunin á greiðslum samkvæmt 27.gr. hefur verið síðan 2007 

(Minnisblað vegna aðgerðaáætlunar Velferðarsviðs, lagt fyrir velferðarráð 15.mars 2012). 

Mynd 10: Fjöldi notenda með greiðslur á grundvelli 27.gr. á árunum 2007-2011. 
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 Í viðauka 3 má finna nánari greiningu á þeim notendum sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 

2011. Þar er hópurinn skoðaður eftir fjölda notenda, kyni, aldri, fjölskyldugerð, menntun og atvinnustöðu skipt 
eftir þjónustumiðstöðvum. 
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Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. í janúar til mars 2011 voru alls 140. Á 

sama tímabili árið 2012 voru notendurnir 182. Það þýðir um 30% fjölgun á milli ára. Hér að neðan má 

sjá hvernig þeir skiptast niður á milli þjónustumiðstöðvanna. 

Mynd 11: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. í jan-mars 2011 borið saman við  sama tímabil 
2012, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

 

 

Tafla 17:  Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. í jan-mars 2011 af heildafjölda þeirra sem fengu 
fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  
Fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 27.gr. 

Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2011 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 23 238 10% 

Miðborg og Hlíðar 29 495 6% 

Laugardalur og Háaleiti 29 459 6% 

Breiðholt 26 522 5% 

Árbær og Grafarholt 12 278 4% 

Grafarvogur og Kjalarnes 21 252 8% 

Barnavernd 0 43 0% 

Alls 140 2287 6% 
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Tafla 18: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.greinar í jan-mars 2012 af heildafjölda þeirra sem 
fengu fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  

Fjöldi notenda með 
fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 27.gr. 

Fjárhagsaðstoð alls í 
janúar til mars 2012 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 13 236 5% 

Miðborg og Hlíðar 28 527 5% 

Laugardalur og Háaleiti 46 484 9% 

Breiðholt 45 625 7% 

Árbær og Grafarholt 25 250 10% 

Grafarvogur og Kjalarnes 25 257 10% 

Barnavernd 0 33 0% 

Alls 182 2412 8% 

 

Niðurstöður 

Þrátt fyrir að fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. í janúar til mars 2012 hefur 

fjölgað um 30% frá sama tímabili á árinu 2011 þá hefur lítil breyting átt sér stað ef borið er saman 

hlutfall notenda með aðstoð á grundvelli 27.gr. af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar. Hlutfall 

þeirra hækkar úr 6% árið 2011 í 8% árið 2012.  Ef skoðað er hlutfall notenda með aðstoð á grundvelli 

27.greinar af öllum notendum fjárhagsaðstoðarinnar innan þjónustumiðstöðvanna sjálfra þá hefur 

þar jafnframt átt sér stað litlar breytingar. Það er einna helst á þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Grafarholts að einhver markverð fjölgun hafi átt sér stað en þar hækkar hlutfallið úr 4% í 10%. 

 

11. Samkomulag um félagslega ráðgjöf 
Í þessum kafla verður farið nánar í gerð samkomulags um félagslega ráðgjöf.  Í fyrri hluta kaflans 

verður skoðað hvar samkomulag um félagslega ráðgjöf er nefnt í reglunum og verklagsreglunum um 

fjárhagsaðstoð.  Í seinni hluta kaflans verður gerð skil á svörum deildarstjóra og virkniráðgjafa 

varðandi gerð samkomulaga á þjónustumiðstöðvunum ásamt því að farið verður nánar í tölfræðina 

varðandi gerð samkomulaga og borið verður saman tímabilin janúar til mars 2011 og janúar til mars 

2012. 

Yfirlit yfir kafla 11: 

11.1 Samkomulag um félagslega ráðgjöf í reglum og verklagsreglum   bls.55 

11.2 Viðtöl          bls.57 

11.3 Samkomulag um félagslega ráðgjöf: tölfræði     bls.61 

 Fjöldi einstaklinga alls sem skrifuðu undir samkomulag um félagslega ráðgjöf bls.62 

Aldurskipting og samkomulag um félagslega ráðgjöf    bls.65 

16.grein b:  Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri   bls.72 
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18.grein:  Námsstyrkir        bls.74 

24.grein: Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika     bls.76 

27.grein: Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu     bls.78 

 

11.1 Samkomulag um félagslega ráðgjöf í reglum og verklagsreglum 
Samkomulag um félagslega ráðgjöf er að finna á eftirfarandi stöðum í reglunum og verklagsreglunum 

um fjárhagsaðstoð: 

1.grein 

Inntak fjárhagsaðstoðar 

Fara skal yfir áætlun með viðkomandi með það að markmiði að hann geti séð sér og sínum 

farborða sjálfur (Leiðbeiningar með reglum um fjárhagsaðstoð). 

3.grein  

Lækkun grunnfjárhæðar 

Að jafnaði skal liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Í samkomulaginu skal koma 

fram að  umsækjandi hefi verið kynnt ákvæði 3.greinar (Leiðbeiningar með reglum um 

fjárhagsaðstoð). 

16.grein b  

Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri  

Ætíð skal liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf (Reglur um fjárhagsaðstoð). 

18.grein  

Námsstyrkir 

Gera skal samkomulag um félagslega ráðgjöf við alla sem fá samþykktan námsstyrk 

(Leiðbeiningar með reglum um fjárhagsaðstoð).  Í reglum um fjárhagsaðstoð segir í 18.grein: 

„Starfsmaður og námsmaður skulu gera með sér samkomulag um félagslega ráðgjöf þar sem 

fram kemur m.a. hvernig skuli staðið að skilum varðandi skólasókn, námsframvindu og/eða 

einkunnir. 

24.grein  

Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika 

Heimilt er að veita aðstoð vegna sérstakra erfiðleika ef það liggur fyrir samkomulag um 

félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf þegar það á við (Reglur um fjárhagsaðstoð). 

27.grein  

Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu 
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Heimilt er að veita aðstoð þegar verið er að vinna markvissa stuðningsvinnu með einstaklingi 

18 ára og eldri.  Aðstoðin er liður í því að viðhalda þeim árangri sem náðst hefur 

(Leiðbeiningar með reglum um fjárhagsaðstoð). 

 

Niðurstöður 

Talað er um samkomulag um félagslega ráðgjöf í reglum um fjárhagsaðstoð og leiðbeiningum um 

fjárhagsaðstoð (verklagsreglum) í greinum 3, 16.b, 18 og 24.  Misjafnt er eftir greinum hversu þröngt 

má túlka nauðsyn þess að samkomulag sé gert.  Sem dæmi þá stendur í 3.gr. að „að jafnaði skal liggja 

fyrir samkomulag“. Í 24.gr. stendur að heimilt er að veita aðstoð „ef það liggur fyrir samkomulag um 

félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf þegar það á við“.  Hins vegar kemur skýrt fram að skilyrði 

fyrir því að fá aðstoð á grundvelli 16.gr. b og 18.gr. þá skuli samkomulag um félagslega ráðgjöf liggja 

fyrir.  

Í fyrstu og 27.gr. verklagsreglnanna kemur ekki fram að samkomulag um félagslega ráðgjöf þurfi að 

liggja fyrir sem skilyrði fyrir aðstoð á grundvelli greinanna.  Hins vegar er talað um að áætlun þurfi að 

liggja fyrir og að markviss stuðningsvinna þurfi að liggja til grundvallar aðstoðar.  Áætlun og markvissa 

stuðningsvinnu má túlka sem samkomulag um félagslega ráðgjöf þó svo að ekki sé talað um 

samkomulag sem slíkt þar sem samkomulag felur alltaf í sér ákveðna áætlun sem og markvissa 

stuðningsvinnu. 

 

11.2 Viðtöl  

Viðtöl við deildarstjóra    

Viðmælendur voru spurðir hvort gerðar væru einstaklingsáætlanir.  Ef þær voru gerðar var spurt um 

hvað þær fælu í sér og hvernig eftirfylgd þeirra væri háttað.  Hér á eftir verður svörum viðmælenda 

gert skil.  Allir viðmælendur nefndu að í þeirra huga væru einstaklingsáætlanir hið sama og 

samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Einstaklingsáætlanir sem slíkar verða hins vegar notaðar með 

tilkomu sjálfsgetumatsins sem verið var að innleiða á þeim tíma sem viðtölin voru tekin.  Með 

sjálfsgetumatinu er verið meðal annars verið að athuga hvort viðkomandi er vinnuhæfur.  Þeir sem 

munu fara í sjálfsgetumatið eru fyrst og fremst einstaklingar án bótaréttar og þá sér í lagi hópurinn 

18-24 ára sem vísað verður á Atvinnutorg. 

Vesturbær: 

Á þjónustumiðstöð Vesturbæjar er samkomulag um félagslega ráðgjöf gert í ákveðnum tilfellum og 

gilda þau oftast í 3-6 mánuði.  Samkomulag er fyrst og fremst gert í málum þar sem um fjölþættan 

stuðning og langtíma vinnslu er að ræða.  Jafnframt er oftast gert samkomulag þegar um er að ræða 

aðstoð á grundvelli 16.gr. b. Það er helst í þeim málum sem lítil vinnsla er í og um samtímaaðstoð er 

að ræða að samkomulag er ekki gert.  Þær áætlanir sem gerðar eru með ráðgjöfunum eru oft 

viðameiri en þær sem eru gerðar hjá virkniráðgjafanum.  Sem dæmi geta þær tekið á þáttum eins og 

neyslu vímuefna, almennri virkni, líkamsrækt, efling tengslanets, tiltekt í fjármálum og þess háttar.  

Virkniráðgjafinn gerir alltaf áætlanir með notendum um að komast í vinnu og nám en samkomulag á 

jafnframt að vera gert við þá sem eru 24 ára og yngri.   

Hvað eftirfylgnina varðar þá taldi viðmælandi að hana þurfi að efla.  Ef fólk er að ílengjast á 

fjárhagsaðstoð er það boðað í viðtal en það fer eftir eðli hvers máls fyrir sig hvort viðtöl eru haldin 
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reglulega eða ekki.  Viðmælandi á þjónustumiðstöð Vesturbæjar nefndi að þörf væri á að áætlanirnar 

væru oftar endurmetnar og nýjar settar í framkvæmd eftir að mat á framförum hafi verið gert.  Hann 

taldi að langflestir félagsráðgjafar hefðu samband við einstaklinga á fjárhagsaðstoð mánaðarlega og 

að virkniráðgjafinn hitti notendur reglulega og hefði samband við þá að minnsta kosti mánaðarlega. 

Miðborg og Hlíðar: 

Samkvæmt viðmælenda á þjónustumiðstöðinni þarf reglulega að minna félagsráðgjafana á að gera 

samkomulag um félagslega ráðgjöf við notendur.  Í samanburði við aðrar þjónustumiðstöðvar hafi 

samningunum fækkað og um það er rætt á fagfundum.  Samningarnir fela í sér hvert verkefni 

viðkomandi einstaklings er, hvað hann ætlar að gera og hvernig er hægt að aðstoða hann við að ná 

markmiðum sínum.  Samningarnir eiga fyrst og fremst að koma að gagni annars eigi ekki að gera þá.   

Hvað eftirfylgnina varðar er lögð áhersla á að í endurmatinu sé kannað hvað hefur áunnist og hvað 

megi betur fara.  Tvisvar til þrisvar á ári er tekið til í málunum, vinnulagið er endurskoðað, og það er 

farið yfir hvað er að gerast í hverju máli fyrir sig.  Einnig taka félagsráðgjafar reglulega tíu mál 

sérstaklega til sín og vinna þau vel í einhvern tíma.  Það felur í sér að farið er betur í einstök mál, 

samningarnir eru endurskoðaðir og þau úrræði sem er í boði eru skoðuð með viðkomandi notendur í 

huga.  Einnig er farið reglulega yfir námsmannalistann, en allir á þeim lista eru með samning um 

félagslega ráðgjöf, og þar er almennt um mikla eftirfylgni að ræða.  Farið er reglulega yfir lista yfir þá 

sem eru öryrkjar og þannig reynt að finna þátttakendur í til dæmis Karlasmiðjuna.  Reynt er að vinna 

verkefnin þvert á deildirnar og með því að yfirfara listana reglulega er reynt að koma í veg fyrir að 

félagsráðgjafar missi sjónar á einstaklingum sem er alltaf hætta þegar álagið er mikið. 

Laugardalur og Háaleiti: 

Virkniráðgjafi sem og aðrir ráðgjafar gera samkomulag um félagslega ráðgjöf við umsækjendur. 

Samkvæmt viðmælanda á þjónustumiðstöðinni er ekki gert samkomulag við alla sem eru með 

fjárhagsaðstoð til framfærslu enda kveði reglurnar ekki á um að samkomulag eigi að liggja fyrir um 

leið og framfærsla er veitt. Hins vegar er gert samkomulag við alla námsmenn og þá sem eru í virkni 

og átaksverkefnum.  Eins er gert samkomulag með tilliti til heimildargreiðslna eins og þegar aðstoð er 

veitt á grundvelli 16.gr. b, 20.gr, 24.gr og 27. gr. Viðmælandi tók fram að það væri óskandi að hægt 

væri að gera samkomulag um félagslega ráðgjöf við alla sem væru búnir að vera í 3 mánuði eða 

lengur með fjárhagsaðstoð.   

Hvað eftirfylgnina varðar þá þurfa umsækjendur að hitta félagsráðgjafa helst einu sinni í mánuð en 

samkvæmt viðmælanda á þjónustumiðstöðinni ná félagsráðgjafar ekki að hitta alla mánaðarlega.  

Samkomulagið gildir í 1-6 mánuði og krefst mikillar vinnu af hálfu félagsráðgjafans.  Því er mikilvægt 

að gera samkomulag í þeim málum þar sem nokkuð tryggt þykir að hægt er að viðhafa eftirfylgd.  Það 

er ekki raunhæft að gera samkomulag við hluta hópsins sem fær fjárhagsaðstoð til lengri tíma og 

kjósa margir félagsráðgjafar að sleppa að gera slíkt samkomulag ef það er eingöngu gert formsins 

vegna.  

Breiðholt: 

Samkvæmt viðmælendum á þjónustumiðstöðinni gera bæði ráðgjafar og virkniráðgjafinn 

samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Samkomulag um félagslega ráðgjöf fela í sér markmið sem eigi 

að leiða til aukinna lífsgæða fyrir umsækjanda.  Það geta verið markmið eins og að sækja námskeið og 

önnur virkniúrræði eða áætlanir um að fara til læknis svo dæmi séu tekin.  Með samkomulaginu er 

verið að undirstrika að aðkoma að málum viðkomandi notanda er samstarfsverkefni starfsmanna og 
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hans sjálfs. Samkomulag um félagslega ráðgjöf er gert í þeim málum sem verið er að vinna meira með 

en einfalda fjárhagsaðstoð s.s. vegna barna, stuðningsþjónustu, flókinna fjárhagsmála og annarra 

mála þar sem margþættur stuðningur er nauðsynlegur. 

Eftirfylgni fer eftir því hve oft ráðgjafi og skjólstæðingur hafa gert samkomulag um að hittast.  Það 

geti verið allt frá einu sinni í viku upp í einu sinni í mánuði.  Hins vegar verða allir notendur að hafa 

samband og skila inn nauðsynlegum gögnum mánaðarlega til að geta fengið greiðslu. 

Árbær og Grafarholt: 

Félagsráðgjafar og virkniráðgjafinn gera samkomulag um félagslega ráðgjöf með sínum notendum.  

Hugmyndafræðin um samkomulag um félagslega ráðgjöf er góð, samkvæmt viðmælanda á 

þjónustumiðstöðinni, en hún hefur, að hans mati, verið að hluta til gjaldfelld vegna reglnanna.  

Samkomulag er oft gert einungis til þess að lúta reglunum.  Faglega er mikilvægt að gera samkomulag 

en það er einstaklingsbundið hvort gerðir eru skriflegir eða munnlegir samningar.  Stundum er þörf á 

að gera skriflegan samning á meðan í öðrum tilfellum eru aðeins gerðir munnlegir samningar.  

Samkomulag um félagslega ráðgjöf vegna heimildagreiðslnanna er gert við langflesta á ákveðnum 

tímapunktum og er samkomulag einungis gert við þá sem verið er að vinna með en ekki þá sem eru til 

dæmis á hlutabótum. Viðmælandi sagði að hann þurfi reglulega að minna félagsráðgjafana á að gera 

samkomulag við notendur. 

Í samkomulaginu kemur fram hvert hlutverk notandans og félagsráðgjafans er. Með gerð 

samkomulagsins er fagleg hlið samstarfsins undirstrikuð og jafnframt er viðkomanda sett ákveðin 

skilyrði. 

Varðandi eftirfylgnina þá fer það eftir eðli mála hve oft félagsráðgjafarnir hitta notendur. Þeir eru að 

hitta fólk allt frá vikulega til einu sinni á þriggja mánaða fresti. Einnig er rætt við notendur í síma og í 

gegnum  tölvusamskipti. Að mati viðmælanda tekst oftast vel að framfylgja samkomulaginu og 

endurmat er gert eftir þörfum. 

Grafarvogur og Kjalarnes: 

Samkvæmt viðmælendum á þjónustumiðstöðinni er samkomulag um félagslega ráðgjöf gert í öllum 

tilvikum við þá sem eru með námsstyrk og þá sem gera virkniáætlun.  Einnig á þetta við þá sem eru í 

markvissri vinnslu hjá félagsráðgjafa. Þar sem samkomulag krefst trausts þurfa félagsráðgjafar að fara 

í gegnum ákveðna þætti og afla ákveðinna upplýsinga áður en samkomulag er gert. 

Það fer eftir hverjum og einum hvað samkomulagið felur í sér og innihald þess er gert í samráði við 

einstaklingana.  Samkomulagið er gert til ákveðins tíma og síðan á að fara fram mat hvort 

markmiðunum hefur verið náð.  Einnig er skoðað hverju þarf að breyta með tilliti til áframhaldandi 

samkomulags.  Viðmælendur töldu að endurmat á samkomulagi um félagslega ráðgjöf þurfi að vera 

markvissari og eitthvað sem þeir töldu þau gætu gert betur. 

Viðtöl við virkniráðgjafa 

Virkniráðgjafar á öllum þjónustumiðstöðunum  voru spurðir út í gerð samkomulags um félagslega 

ráðgjöf; hvenær þeir gerðu slíkt samkomulag og við hvaða notendur. 

Samkvæmt virkniráðgjöfunum er samkomulag um félagslega ráðgjöf gert þegar ákveðin vinnsla í 

málum notendanna fer í gang.  Til dæmis þegar notandi er að fara í úrræði sem varir í lengri tíma.  Að 

mati virkniráðgjafa á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts á samkomulag á að vera mjög 

hnitmiðað.  Samkomulag um félagslega ráðgjöf er því ekki alltaf gert í fyrsta viðtali en hvenær og 
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hvernig samkomulag er gert fer eftir notendum og mati á aðstæðum.  Samkvæmt virkniráðgjafa á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness vilja sumir notendur ekki gera neitt og það getur tekið 

mörg viðtöl þar til viðkomandi er tilbúin í einhverskonar virkni.  Bent var á að ef samkomulag við 

notendur sé gert verða markmiðin að vera skýr sem og leiðirnar að þeim.  Þannig er hægt að vísa í 

samkomulagið og benda notendunum á að ef þeir virða ekki skyldur sínar geti þeir átt von á lækkun á 

fjárhagsaðstoðinni.  Samkomulag um félagslega ráðgjöf hefur verið, samkvæmt virkniráðgjafa á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíðar, notað til að auka virkni einstaklingsins.  Munnlegt 

samkomulag er gert við alla en aðeins sett upp sem formlegt skjal við þá sem eru í Orkunni.  Ástæða 

þess er sú að mikilvægt er að gera samkomulag sem unnið er eftir enda sé markmiðið með því að 

auka lífsgæði þeirra sem sækja til virkniráðgjafans. 

Niðurstöður úr viðtölum: 

Viðmælendur voru sammála um að samkomulag um félagsleg ráðgjöf eigi að leiða til aukinna 

lífsgæða fyrir umsækjanda og að samkomulag um félagslega ráðgjöf sé fyrst og fremst gert þegar 

ákveðin vinnsla á að eiga sér stað í málum. Sem dæmi ef notandi er að fara á námskeið eða um 

aðstoð á grundvelli heimildagreiðslna er að ræða. 

Samkomulag um félagslega ráðgjöf gilda mislengi og geta þau verið mjög viðamikil yfir í að vera 

viðaminni.  Það fer eftir einstaklingum og ráðgjöfum hvað er sett í samkomulagið, en viðmælendur 

voru sammála um að tilgangslaust væri að gera samkomulag ef ekki yrði svo farið eftir því.  

Mikilvægara væri að hafa samkomulag sem inniheldi markmið sem bæði félagsráðgjafi og notendur 

geta framfylgt. Talað var um að það væri æskilegt að gera samkomulag við alla sem væru í 3 mánuði 

eða lengur á fjárhagsaðstoð en eins og staðan er í dag þá er það ekki hægt vegna skorts á tíma og 

mikils álags á ráðgjöfum. Gerð og framfylgd samkomulagsins krefjist mikillar vinnu af hálfu 

félagsráðgjafans og því geri hann ekki samkomulag nema þegar nokkuð tryggt þykir að hægt er að 

viðhalda eftirfylgd. Viðmælendur töluðu um að hugmyndafræðin um samkomulag væri góð og 

faglega sé það mikilvægt að gera samkomulag.  Hins vegar virtist það vera einstaklingsbundið hvort 

skriflegir eða munnlegir samningar eru gerðir við notendur og kjósa margir félagsráðgjafar að sleppa 

að gera samkomulag ef það er eingöngu gert formsins vegna. Nefnt var að minna þurfi 

félagsráðgjafana reglulega á að gera samkomulag við notendur sína. 

 

Það er haft reglulega samband við notendur og við þá sem eru á fjárhagsaðstoð er haft samband 

mánaðarlega. Talað var um að þörf væri á að efla eftirfylgnina og endurmat á samkomulaginu þyrfti 

að eiga sér stað reglulega. 

 

11.3 Samkomulag um félagslega ráðgjöf: tölfræði 
Hér á eftir verður farið nánar í tölfræðina þegar kemur að fjölda samkomulaga sem gerð eru á 

þjónustumiðstöðunum.  Borin verður saman heildarfjöldi samkomulaga á árunum 2010 og 2011 við 

heildarfjölda samkomulaga í janúar til mars 2011 og janúar til mars 2012.  Ástæðan fyrir því að þessir 

mánuðir eru bornir saman er sú að við gerð úttektarinnar var tölfræði aðgengileg fyrir janúar, febrúar 

og mars mánuði 2012 og því var ákveðið að bera þær upplýsingar saman við upplýsingar frá sömu 

mánuðum árið 2011.  Þannig gafst tækifæri til að gefa ákveðna sýn á þær breytingar sem hafa orðið á 

þessum mánuðum á milli áranna. Við gerð úttektarinnar var talið að áhugavert væri að sjá hvort 

einhverjar breytingar hefðu orðið á fjölda samkomulaga í ljósi þeirra breytinga sem voru gerðar á 

verklagsreglum um fjárhagsaðstoð á þessu tímabili. 
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Skoðað verður í kaflanum breytingar á fjölda samkomulaga í janúar til mars 2011 og janúar til mars 

2012 með eftirfarandi þætti í huga: 

 Aldur 

 16.grein b 

 18.grein 

 24.grein 

 27.grein 

Fjöldi notenda alls sem skrifuðu undir samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Árið 2010 voru 3704 notendur skráðir með fjárhagsaðstoð.  Þar af höfðu 734 notendur skrifað undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Árið 2011 voru 4112 notendur með fjárhagsaðstoð og þar af 

skrifuðu á öllum þjónustumiðstöðvunum 670 notendur undir samkomulag um félagslega aðstoð.  Ef 

skoðuð er fjölgun notenda með fjárhagsaðstoð þá þýðir það 11% fjölgun á milli ára á meðan það er 

8,7% fækkun á milli ára í gerð samkomulaga (Lykiltölur, jan-des 2011).   

Mynd 12: Heildarfjöldi notenda og heildarfjöldi þeirra sem eru með samkomulag um félagslega ráðgjöf á árunum 2010 og 
2011. 

 

 

Í janúar til mars 2011 voru 2287 notendur skráðir með fjárhagsaðstoð. Þar af höfðu 295 notendur 

með gildandi samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Í janúar til mars árið 2012 voru 2412 notendur 

skráðir með fjárhagsaðstoð og þar af voru 431 notendur með gildandi samkomulag um félagslega 

ráðgjöf.  Ef skoðað er fjölgun notenda með fjárhagsaðstoð þá þýðir það 5,5% fjölgun á milli ára á 

meðan fjölgun í gerð samkomulaga er 46% á milli ára. 
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Mynd 13: Heildarfjöldi notenda og heildarfjöldi þeirra sem eru með samkomulag um félagslega ráðgjöf í jan-mars 2011 
borið saman við jan-mars 2012. 

 

Hér á eftir má sjá hvernig þeir notendur sem skrifuðu undir samkomulag skiptast niður á milli 

þjónustumiðstöðva. 

 

Mynd 14: Fjöldi notenda með samkomulag í janúar til mars 2011 borið saman við janúar til mars 2012, skipt eftir 
þjónustumiðstöðum. 
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukningin hefur verið á milli ára innan hverrar þjónustumiðstöðvar. 

Tafla 19: Fjöldi samkomulaga um félagslega ráðgjöf skipt eftir þjónustumiðstöðvum í janúar til mars 2011 og í janúar til 
mars 2012.  

  
Fjöldi samkomulaga í 
janúar til mars 2011 

Fjöldi samkomulaga í 
janúar til mars 2012 

Aukning á 
milli ára 

Vesturbær 58 75 29% 

Miðborg og Hlíðar 37 107 189% 

Laugardalur og Háaleiti 80 96 20% 

Breiðholt 34 44 29% 

Árbær og Grafarholt 40 49 23% 

Grafarvogur og Kjalarnes 46 60 30% 

 

Niðurstöður 

 Ef skoðaður er heildar fjöldi samkomulaga á árunum 2010 og 2011 þá átti sér stað 8,7% fækkun á 

milli áranna.  Á sama tíma fjölgaði notendum fjárhagsaðstoðarinnar um 11% á milli ára. Ef borin er 

saman heildarfjöldi samkomulaga í janúar til mars árið 2011 við sama tímabil árið 2012 þá hefur 46% 

fjölgun á gerð samkomulaga átt sér stað. Á sama tímabili fjölgaði notendum fjárhagsaðstoðarinnar 

um 5,5%. Það er hugsanlegt að þessi mikla aukning í gerð samkomulaga eigi rætur sínar að rekja til 

breytinga á verklagsreglum sem áttu sér stað í millitíðinni.  Ef skoðað er nánar breytingar í fjölda 

samkomulaga á milli þjónustumiðstöðvanna þá er greinilegt að aukning á gerð samkomulaga hefur 

átt sér stað á öllum þjónustumiðstöðvunum.  Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða sker sig úr en þar 

hefur átt sér stað á þessu tímabili 189% aukning á gerð samkomulaga á meðan á hinum 

þjónustumiðstöðunum hefur aukningin verið á bilinu 20-30%. 

Aldurskipting og samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Í janúar til mars 2011 voru 2287 notendur skráðir með fjárhagsaðstoð.  Á sama tímabili árið 2012 

voru það 2412 notendur. Hér á eftir má sjá hvernig hver margir af þeim voru með gildandi 

samkomulag um félagslega ráðgjöf, skipt eftir aldri og þjónustumiðstöð10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Barnavernd gerir ekki samkomulag um félagslega ráðgjöf heldur áætlun um meðferð mála skv. 23.gr.laga um 
barnavernd nr.80/2002. 
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Mynd 15:  Fjöldi notenda 24 ára og yngri með gildandi samkomulag  í jan-mars 2011, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

 

 

Mynd 16: Fjöldi notenda 24 ára og yngri með gildandi samkomulag  í jan-mars 2012, skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukning á gerð samkomulaga í hópi 24 ára og yngri hefur verið á milli 

ára innan hverrar þjónustumiðstöðvar. 

Tafla 20: Hlutfall notenda 24 ára og yngri með gildandi samkomulag í jan-mars 2011, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert 

samkomulag 
Alls með 

fjárhagsaðstoð 

Hlutfall 
samkomulaga 

í % 

Vesturbær 26 66 39% 

Miðborg og Hlíðar 14 116 12% 

Laugardalur og Háaleiti 35 122 29% 

Breiðholt 19 199 10% 

Árbær og Grafarholt 24 101 24% 

Grafarvogur og Kjalarnes 29 97 30% 

Barnavernd 0 5 0% 

Alls 147 706 21% 

 

 

Tafla 21: Hlutfall notenda 24 ára og yngri með gildandi samkomulag í jan-mars 2012, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert 

samkomulag 
Alls með 

fjárhagsaðstoð 

Hlutfall 
samkomulaga 

í % 

Vesturbær 37 61 61% 

Miðborg og Hlíðar 54 121 45% 

Laugardalur og Háaleiti 52 130 40% 

Breiðholt 24 223 11% 

Árbær og Grafarholt 28 92 30% 

Grafarvogur og Kjalarnes 35 100 35% 

Barnavernd 0 10 0% 

Alls 230 737 31% 
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Mynd 17: Fjöldi notenda á aldrinum 25-49 ára með gildandi samkomulag í jan-mars 2011, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 

 

 

 

Mynd 18:  Fjöldi notenda á aldrinum 25-49 ára með gildandi samkomulag í jan-mars 2012, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukning á gerð samkomulaga í hópi þeirra sem eru 25 til 49 ára hefur 

verið á milli ára innan hverrar þjónustumiðstöðvar. 

Tafla 22: Hlutfall notenda á aldrinum 25-49 ára með gildandi samkomulag í jan-mars 2011, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert 

samkomulag 
Alls með 

fjárhagsaðstoð 

Hlutfall 
samkomulaga 

í % 

Vesturbær 25 135 19% 

Miðborg og Hlíðar 22 297 7% 

Laugardalur og Háaleiti 42 267 16% 

Breiðholt 13 268 5% 

Árbær og Grafarholt 16 154 10% 

Grafarvogur og Kjalarnes 16 132 12% 

Barnavernd 0 32 0% 

Alls 134 1285 10% 

 

 

Tafla 23: Hlutfall notenda á aldrinum 25-49 ára með gildandi samkomulag í jan-mars 2012, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert 

samkomulag 
Alls með 

fjárhagsaðstoð 

Hlutfall 
samkomulaga 

í % 

Vesturbær 34 144 24% 

Miðborg og Hlíðar 44 309 14% 

Laugardalur og Háaleiti 37 274 14% 

Breiðholt 20 329 6% 

Árbær og Grafarholt 18 135 13% 

Grafarvogur og Kjalarnes 24 136 18% 

Barnavernd 0 17 0% 

Alls 177 1344 13% 
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Mynd 19: Fjöldi notenda á aldrinum 50 og eldri með gildandi samkomulag í jan-mars 2011, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum.  

 

 

 

Mynd 20: Fjöldi notenda á aldrinum 25-49 ára með gildandi samkomulag í jan-mars 2012, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukning á gerð samkomulaga í hópi þeirra sem eru 50 ára og eldri 

hefur verið á milli ára innan hverrar þjónustumiðstöðvar. 

Tafla 24: Hlutfall notenda á aldrinum 50 ára og eldri með gildandi samkomulag í jan-mars 2011, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert 

samkomulag 
Alls með 

fjárhagsaðstoð 

Hlutfall 
samkomulaga 

í % 

Vesturbær 7 37 19% 

Miðborg og Hlíðar 1 82 1% 

Laugardalur og Háaleiti 3 70 4% 

Breiðholt 2 55 4% 

Árbær og Grafarholt 0 23 0% 

Grafarvogur og Kjalarnes 1 23 4% 

Barnavernd 0 6 0% 

Alls 14 296 5% 

 

 

Tafla 25: Hlutfall notenda á aldrinum 50 ára og eldri með gildandi samkomulag í jan-mars 2012, skipt eftir 
þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert 

samkomulag 
Alls með 

fjárhagsaðstoð 

Hlutfall 
samkomulaga 

í % 

Vesturbær 4 31 13% 

Miðborg og Hlíðar 9 97 9% 

Laugardalur og Háaleiti 7 80 9% 

Breiðholt 0 73 0% 

Árbær og Grafarholt 3 23 13% 

Grafarvogur og Kjalarnes 1 21 5% 

Barnavernd 0 6 0% 

Alls 24 331 7% 
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Tafla 26: Fjöldi notenda með gildandi samkomulag í jan-mars 2011, skipt eftir aldri. 

  
Alls með gildandi 

samkomulag 
Alls með fjárhagsaðstoð 

2011 

Hlutfall 
samkomulaga í 

% 

18-24 ára 147 706 21% 

25-49 ára 134 1285 10% 

50 ára og eldri 14 296 5% 

Alls 295 2287 13% 

 

 

Tafla 27: Fjöldi notenda með gildandi samkomulag í jan-mars 2012, skipt eftir aldri. 

  
Alls með gildandi 

samkomulag 
Alls með fjárhagsaðstoð 

2012 

Hlutfall 
samkomulaga í 

% 

18-24 ára 230 737 31% 

25-49 ára 177 1344 13% 

50 ára og eldri 24 331 7% 

Alls 431 2412 18% 

 

Niðurstöður 

Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga skipt eftir aldri á tímabilinu janúar til mars árið 2011 við 

sama tímabil árið 2012 þá hefur einhver fjölgun á gerð samkomulaga átt sér stað. Mesta fjölgunin 

hefur átt sér stað hjá aldurshópnum 18-24 ára en í janúar til mars 2011 var hlutfallið 21% en á sama 

tímabili árið 2012 hafði það hækkað í 31%.  Ef skoðað er heildarfjöldi samkomulaga sem hlutfall af 

þeim hóp notenda sem eru með fjárhagsaðstoð þá hefur fjöldi samkomulaga aukist úr 13% í 18%. Ef 

skoðaðar eru breytingarnar innan þjónustumiðstöðvanna sjálfra þá hefur mesta fjölgunin í gerð 

samkomulaga, hjá aldurshópnum 24 ára og yngri, átt sér stað á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 

en þar fer hlutfallið úr 12% í 45%, og á þjónustumiðstöð Vesturbæjar en þar fer hlutfallið úr 39% í 

61% á milli áranna. Minnst fjölgar samkomulögum á þjónustumiðstöð Breiðholts en þar fer fjöldinn 

úr 10% árið 2011 í 11% árið 2012. Fjölgun á sér stað á öllum þjónustumiðstöðvunum í gerð 

samkomulaga á milli áranna 2011 og 2012 í aldurshópnum 25 til 49 ára, fyrir utan á þjónustumiðstöð 

Laugardals og Háaleitis þar sem fjöldi samkomulaga fer úr 16% í 14%.  Í aldurshópnum 50 ára og eldri 

átti sér stað fækkun í gerð samkomulaga á þjónustumiðstöð Vesturbæjar og á þjónustumiðstöð 

Breiðholts.  Á hinum þjónustumiðstöðvunum fjölgaði gerð samkomulaga í þessum aldurshóp. 

16.grein b:  Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri 

Samkvæmt reglum um fjárhagsaðstoð skal ætíð liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf þegar 

aðstoð á grundvelli 16.gr.b er veitt. 

Í janúar til febrúar árið 2011 fengu 84 notendur aðstoð á grundvelli 16.gr.b.  Af þeim voru  17 

notendur með gildandi samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Á sama tímabili árið 2012 fengu 89 

notendur aðstoð á grundvelli greinarinnar og af þeim voru 16 með gildandi samkomulag.  

Mynd 21: Fjöldi notenda sem fékk aðstoð á grundvelli 16.gr.b og fjöldi notenda með gildandi samkomulag um félagslega 
ráðgjöf í jan- mars 2011. 
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Mynd 22: Fjöldi notenda sem fékk aðstoð á grundvelli 16.gr.b og fjöldi notenda með gildandi samkomulag um félagslega 
ráðgjöf í jan-mars 2012. 
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukning á gerð samkomulaga hefur verið á milli ára innan hverrar 

þjónustumiðstöðvar í hópi þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b. 

Tafla 28: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b og voru með gildandi samkomulag um félagslega 
ráðgjöf í jan- mars 2011.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli 

16.b Hlutfall í % 

Vesturbær 3 15 20% 

Miðborg og Hlíðar 1 9 11% 

Laugardalur og Háaleiti 4 19 21% 

Breiðholt 1 11 9% 

Árbær og Grafarholt 6 20 30% 

Grafarvogur og Kjalarnes 2 10 20% 

Alls 17 84 20% 

 

Tafla 29: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b og voru með gildandi samkomulag um félagslega 
ráðgjöf í jan- mars 2012.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli 

16.b Hlutfall í % 

Vesturbær 6 18 33% 

Miðborg og Hlíðar 0 2 0% 

Laugardalur og Háaleiti 4 19 21% 

Breiðholt 1 25 4% 

Árbær og Grafarholt 3 21 14% 

Grafarvogur og Kjalarnes 2 4 50% 

Alls 16 89 18% 

 

Niðurstöður 

Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá þeim sem fengu aðstoð á grundvelli 16.gr.b á 

tímabilinu janúar til mars árið 2011 við sama tímabil árið 2012 þá hefur einhver fækkun á gerð 

samkomulaga átt sér stað. Hlutfallið fer úr 20% tímabilið janúar til mars 2011 í 18% sama tímabil 

2012.  Ef skoðaðar eru breytingarnar innan þjónustumiðstöðvanna sjálfra þá hefur mesta fjölgunin í 

gerð samkomulaga átt sér stað á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness en þar fer hlutfallið úr 

20% í 50%. Mesta fækkunin á gerð samkomulaga á sér hins vegar stað á þjónustumiðstöð Miðborgar 

og Hlíða en þar fer fjöldinn úr 11% árið 2011 í 0% árið 2012. Þegar þessar tölur eru skoðaðar verður 

hins vegar að hafa í huga breytingar á fjölda einstaklinga innan hverrar þjónustumiðstöðvar fyrir sig 

sem eru að fá aðstoð á grundvelli greinarinnar. 
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18.grein:  Námsstyrkir 

Samkvæmt leiðbeiningum með reglum um fjárhagsaðstoð þá á að gera samkomulag um félagslega 

ráðgjöf við alla sem fá samþykktan námsstyrk á grundvelli 18.gr. Í reglum um fjárhagsaðstoð segir 

enn fremur að starfsmaður og námsmaður skulu gera með sér samkomulag um félagslega ráðgjöf þar 

sem fram kemur meðal annars hvernig skuli staðið að skilum varðandi skólasókn, námsframvindu 

og/eða einkunnir. 

Í janúar til mars árið 2011 voru 267 notendur með samþykktan námstyrk.  Af þeim voru 117 notendur 

með gildandi samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Á sama tímabili árið 2012 voru 308 með 

samþykktan námsstyrk og af þeim voru 173 með gildandi samkomulag um félagslega ráðgjöf.  

Mynd 23: Fjöldi notenda sem var með námsstyrk á grundvelli 18.gr. í jan- mars 2011 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 
samkomulag. 

 

Mynd 24: Fjöldi notenda sem var með námsstyrk á grundvelli 18.gr. í jan-mars 2012 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 
samkomulag. 
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukning á gerð samkomulaga hefur verið á milli ára innan hverrar 

þjónustumiðstöðvar í hópi þeirra sem fengu námsstyrk á grundvelli 18.gr. 

Tafla 30: Hlutfall notenda sem voru með námsstyrk á grundvelli 18.gr. í jan-mars 2011 og gildandi samkomulag.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli 

18.gr. Hlutfall í % 

Vesturbær 21 39 54% 

Miðborg og Hlíðar 8 40 20% 

Laugardalur og Háaleiti 31 46 67% 

Breiðholt 15 81 19% 

Árbær og Grafarholt 20 29 69% 

Grafarvogur og Kjalarnes 22 32 69% 

Alls 117 267 44% 

 

Tafla 31: Hlutfall notenda sem voru með námsstyrk á grundvelli 18.gr. í jan-mars 2012 og gildandi samkomulag.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli  

18.gr. Hlutfall í % 

Vesturbær 31 34 91% 

Miðborg og Hlíðar 37 47 79% 

Laugardalur og Háaleiti 39 62 63% 

Breiðholt 16 89 18% 

Árbær og Grafarholt 21 31 68% 

Grafarvogur og Kjalarnes 29 45 64% 

Alls 173 308 56% 

 

Niðurstöður 

Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá þeim sem fengu aðstoð á grundvelli 18.gr. á 

tímabilinu janúar til mars árið 2011 við sama tímabil árið 2012 þá hefur fjölgun á gerð samkomulaga 

átt sér stað. Hlutfallið fer úr 44% tímabilið janúar til mars 2011 í 56% sama tímabil 2012.  Ef skoðaðar 

eru breytingarnar innan þjónustumiðstöðvanna sjálfra þá hefur mesta fjölgunin í gerð samkomulaga 

átt sér stað á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða en þar fer hlutfallið úr 20% í 79%. Lítilleg fækkun á 

gerð samkomulaga á sér hins vegar stað á þjónustumiðstöð Breiðholts en þar fer fjöldinn úr 19% árið 

2011 í 18% árið 2012.  
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24.grein: Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika 

Samkvæmt reglum um fjárhagsaðstoð er heimilt að veita aðstoð á grundvelli 24.greinar ef 

samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf liggur fyrir þegar það á við. 

Í janúar til mars árið 2011 fengu 24 notendur aðstoð á grundvelli 24.gr. Af þeim 24 notendum sem 

fengu aðstoð voru  3 einstaklingar með  samkomulag um félagslega ráðgjöf. Á sama tímabili árið 2012 

fengu 34 notendur aðstoð á grundvelli greinarinnar og af þeim voru 6 með samkomulag um 

félagslega ráðgjöf. 

Mynd 25: Fjöldi notenda sem fékk aðstoð á grundvelli 24.gr. í jan- mars 2011 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 
samkomulag. 

 

Mynd 26: Fjöldi notenda sem fékk aðstoð á grundvelli 24.gr. í jan-mars 2012 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 
samkomulag. 
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukning á gerð samkomulaga hefur verið á milli ára innan hverrar 

þjónustumiðstöðvar í hópi þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. 

Tafla 32: Hlutfall notenda sem voru með fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. í jan- mars 2011 og gilt samkomulag.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli 

24.gr. Hlutfall í % 

Vesturbær 2 3 67% 

Miðborg og Hlíðar 0 2 0% 

Laugardalur og Háaleiti 1 9 11% 

Breiðholt 0 7 0% 

Árbær og Grafarholt 0 0 0% 

Grafarvogur og Kjalarnes 0 3 0% 

Alls 3 24 13% 

 

Tafla 33: Hlutfall notenda sem voru með fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. í jan- mars 2012 og gilt samkomulag.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli 

24.gr. Hlutfall í % 

Vesturbær 1 6 17% 

Miðborg og Hlíðar 0 1 0% 

Laugardalur og Háaleiti 2 10 20% 

Breiðholt 2 10 20% 

Árbær og Grafarholt 1 4 25% 

Grafarvogur og Kjalarnes 0 3 0% 

Alls 6 34 18% 

 

Niðurstöður 

Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá þeim sem fengu aðstoð á grundvelli 24.gr. á 

tímabilinu janúar til mars árið 2011 við sama tímabil árið 2012 þá hefur fjölgun á gerð samkomulaga 

átt sér stað. Hlutfallið fer úr 13% tímabilið janúar til mars 2011 í 18% sama tímabil 2012. 
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27.grein: Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu 

Samkvæmt leiðbeiningum með reglum um fjárhagsaðstoð er heimilt að veita aðstoð á grundvelli 

27.gr. ef verið er að vinna markvissa stuðningsvinnu með einstaklingi 18 ára og eldri. 

Í janúar til mars árið 2011 fengu 140 notendur aðstoð á grundvelli 27.gr.  Af þeim 140 notendum sem 

fengu aðstoð voru  34 einstaklingar með  samkomulag um félagslega ráðgjöf. Á sama tímabili árið 

2012 fengu 182 aðstoð á grundvelli greinarinnar og af þeim voru 38 með samkomulag um félagslega 

ráðgjöf. 

Mynd 27: Fjöldi notenda sem fékk aðstoð á grundvelli 27.gr. í jan- mars 2011 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 
samkomulag. 

 

Mynd 28: Fjöldi notenda sem fékk aðstoð á grundvelli 27.gr. í jan- mars 2012 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 
samkomulag. 
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Hér að neðan má sjá nánar hver aukning á gerð samkomulaga hefur verið á milli ára innan hverrar 

þjónustumiðstöðvar í hópi þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.greinar. 

Tafla 34: Hlutfall notenda sem voru með fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. í jan- mars 2011 og gilt samkomulag.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli 

27.gr. Hlutfall í % 

Vesturbær 11 23 48% 

Miðborg og Hlíðar 9 29 31% 

Laugardalur og Háaleiti 8 29 28% 

Breiðholt 1 26 4% 

Árbær og Grafarholt 2 12 17% 

Grafarvogur og Kjalarnes 3 21 14% 

Alls 34 140 24% 

 

Tafla 35: Hlutfall notenda sem voru með fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. í jan- mars 2012 og gilt samkomulag.   

  
Alls með gildandi 

samkomulag 

Alls með aðstoð 
á grundvelli 

27.gr. Hlutfall í % 

Vesturbær 7 13 54% 

Miðborg og Hlíðar 8 28 29% 

Laugardalur og Háaleiti 7 46 15% 

Breiðholt 4 45 9% 

Árbær og Grafarholt 5 25 20% 

Grafarvogur og Kjalarnes 7 25 28% 

Alls 38 182 21% 

 

Niðurstöður 

Ef borið er saman heildarfjöldi samkomulaga hjá þeim sem fengu aðstoð á grundvelli 27.gr. á 

tímabilinu janúar til mars árið 2011 við sama tímabil árið 2012 þá hefur fækkun á gerð samkomulaga 

átt sér stað. Hlutfallið fer úr 24% tímabilið janúar til mars 2011 í 21% sama tímabil 2012.  Ef skoðaðar 

eru breytingarnar innan þjónustumiðstöðvanna sjálfra þá hefur mesta fækkunin í gerð samkomulaga 

átt sér stað á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis en þar fer hlutfallið úr 28% í 15%. Mesta 

fjölgar samkomulögum á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness en þar fer fjöldinn úr 14% árið 

2011 í 28% árið 2012.  
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Meginniðurstöður úr kafla 11 
Ef skoðaðar eru niðurstöður úr þessum þætti úttektarinnar má sjá að framfylgd hvað gerð 

samkomulaga um félagslega ráðgjöf varðar er ekki í lagi á þjónustumiðstöðvunum.   

Einungis 18% þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b á tímabilinu janúar til mars 2012 

höfðu skrifað undir samkomulag um félagslega ráðgjöf en í reglum um fjárhagsaðstoð segir að „ætið 

skal liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf“ þegar aðstoð á grunvelli greinarinnar er veitt. Ef 

borið er saman við sama tímabil árið 2011 hefur fækkun á gerð samkomulaga átt sér stað en þá var 

hlutfallið 20%.  Gerð samkomulaga er einnig ábótavant ef skoðuð er aðstoð sem veitt er á grunvelli 

18.gr. Á tímabilinu janúar til mars 2012 höfðu 56% notenda skrifað undir samkomulag, þrátt fyrir að í 

verklagsreglum um fjárhagsaðstoð segi „gera skal samkomulag um félagslega ráðgjöf við alla sem fá 

samþykktan námsstyrk“. Fjölgun á gerð samkomulaga hafði átt sér stað frá sama tímabili árið 2011 en 

þá var hlutfallið 44%. Samkvæmt 24.gr. reglna um fjárhagsaðstoð er „heimilt að veita aðstoð vegna 

sérstakra erfiðleika ef það liggur fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf 

þegar það á við“.  Aðeins 18% notenda sem fengu aðstoð á grundvelli greinarinnar höfðu skrifað 

undir samkomulag á tímabilinu janúar til mars 2012.  Fjölgun á gerð samkomulag hafði átt sér stað frá 

sama tímabili árið 2011 en þá var hlutfallið 13%.  Gerð samkomulaga er einnig ábótavant ef skoðuð 

er aðstoð sem veitt er á grundvelli 27.gr.  Á tímabilinu janúar til mars 2012 höfðu 21% notenda 

skrifað undir samkomulag.  Ef borið er saman við sama tímabili árið 2011 hefur fækkun á gerð 

samkomulaga átt sér stað en þá var hlutfallið 24%.  Í verklagsreglum um fjárhagsaðstoð segir að 

„heimilt er að veita aðstoð þegar verið er að vinna markvissa stuðningsvinnu með einstaklingi“.  Ef 

markviss stuðningsvinnu er túlkuð sem samkomulag um félagslega ráðgjöf þá er greinilegt að 

framfylgd ákvæðisins er ábótavant. 

Í viðtölum við deildarstjóra og virkniráðgjafa kom fram að vitneskja um ákvæði reglna og 

verklagsreglna hvað gerð samkomulaga er fyrir hendi og að þeirra mati er æskilegt að samkomulag sé 

gert við alla sem verið er að vinna markvisst með. Hins vegar virðist vera að samkomulag sé, meðal 

annars, ekki gert vegna skorts á tíma af hálfu félagsráðgjafans og að það sé einstaklingsbundið eftir 

bæði notendum og félagsráðgjöfum hvort skriflegir eða munnlegir samningar séu gerðir. 
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12. Fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn í aldurshópnum 

18-24 ára  
Við vinnslu á upplýsingum úr málaskrá var ákveðið að safna upplýsingum um þá notendur sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á tímabilinu janúar til mars 2012 og voru á aldrinum 18 til 

24 ára. Eftirfarandi atriðið voru skoðuð í málaskrá: 

Er samkomulag um félagslega ráðgjöf til staðar og ef svo er hvenær var það gert? 

Er notendum kynnt ákvæði 3.gr. reglna um fjárhagsaðstoð? 

Er notendum boðin úrræði og ef svo er hvaða úrræði er um að ræða ? 

Fyrsta viðtal; hver tekur það og á það sér stað fyrir eða eftir fyrstu greiðslu? 

Eftirfylgni; hvernig er henni háttað? 

Ef viðkomandi er með börn á sínu framfæri; er honum kynnt ákvæði 16.gr. a og b? 

 

Greining á þeim sem fengu í fyrsta sinn fjárhagsaðstoð til framfærslu á 

tímabilinu janúar til mars 2012 á aldrinum 18-24 ára 
Af þeim 2412 notendum sem fengu fjárhagsaðstoð á tímabilinu janúar til mars 2012 fengu 1831 

notendur fjárhagsaðstoð til framfærslu.  Við val á úrtaki var ákveðið að skoða einungis þá einstaklinga 

sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á tímabilinu janúar til mars 2012 og voru á 

aldrinum 18 til 24 ára.  Alls var um að ræða 39 einstaklinga, 17 konur og 22 karlar.  Skipting þeirra 

eftir þjónustumiðstöðvum var eftirfarandi: 

Tafla 36: Fjöldi nýrra notenda, á aldrinum 18-24 ára, á tímabilinu jan-mars 2012 með fjárhagsaðstoðar til framfærslu, 
skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  Fjöldi notenda 

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 2 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíðar 8 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 11 

Þjónustumiðstöð Breiðholts 9 

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 5 

Þjónustumiðstöð Grafarholts og Kjalarnes 4 

Alls  39 

 

Samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Af þeim 39 einstaklingum sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á tímabilinu janúar til 

mars 2012, höfðu sex skrifað undir samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Af þessum sex höfðu tveir 

skrifað undir samkomulag í fyrsta viðtali, þrír skrifuðu undir samkomulag einni til fjórum vikum eftir 

fyrsta viðtal, og í einu tilfelli höfðu liðið lengra en 9 vikur eftir að fyrsta viðtal átti sér stað þar til 

samkomulag var undirritað. 
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Í þeim tilfellum sem samkomulag var gert var markmið samkomulaganna meðal annars: að mæta í 

Orkuna, útbúa ferilskrá, vera virkur í atvinnuleit, skila atvinnuleitarblaði mánaðarlega, nýta sér 

virkniúrræði og mæta þar 100%, komast í nám og vera í reglubundnu sambandi við ráðgjafa. Ábyrgð 

ráðgjafans var meðal annars að veita stuðning og ráðgjöf.  

Í 5 af 6 samkomulögum kom fram í samkomulaginu að viðkomandi hafi verið upplýstur um 

hugsanlegar lækkanir á fjárhagsaðstoðinni á grundvelli 3.gr. reglna um fjárhagsaðstoð. 

Kynning á ákvæði 3.gr.reglna um fjárhagsaðstoð 

Samkvæmt upplýsingum úr málaskrá var aðeins níu af 39 einstaklingum kynnt ákvæði 3.gr. reglna um 

fjárhagsaðstoð. Hafa ber í huga að hugsanlega er notendum kynnt ákvæði greinarinnar en það hefur 

ekki verið skráð sérstaklega í málaskrá. 

Úrræði  

Af þeim 39 málum sem voru skoðuð í málaskrá fundust upplýsingar í tíu málum um að notenda hafi 

verið boðið úrræði af félagsráðgjafa.  Notendum var boðið upp á úrræði á borð við Ung Orkan, Virkni 

til Velferðar, Orkan, Atvinnutorg, Virknibrú, Vertu betri atvinnuleitandi og Grettistak. 

Í ellefu af 39 málum kom fram í málaskrá að notandi væri hvattur til annars konar virkni en þeirrar 

sem félagsráðgjafar bjóða almennt upp á.  Sem dæmi má nefna nám í tónsmiðum, dagskóla hjá 

Mímir, Fjölsmiðjuna, Stúdíó Sýrland, Geðhjálp, SÁÁ, námskeið hjá Lifandi ráðgjöf og námskeið í 

ferilskrágerð á vegum Vinnumálastofnunar. 

Viðtal fyrir/eftir fyrstu greiðslu 

Af þeim 39 notendum sem fengu fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn á tímabilinu janúar til 

mars 2012, höfðu 34 notendur farið í viðtal annað hvort fyrir eða eftir fyrstu greiðslu. Í tilfelli fimm 

notenda kom ekki fram í málaskrá hvort viðkomandi hafði farið í viðtal til félagsráðgjafa11. 

Tafla 37: Fjöldi einstaklinga sem hafði farið í viðtal fyrir eða eftir fyrstu greiðslu.    

    
Fyrir fyrstu 

greiðslu 
Eftir fyrstu 

greiðslu Alls 

  Já 21 4 25 

Hefur viðkomandi farið í viðtal? Já, símaviðtal 8 1 9 

Alls   29 5 34 

 

Í þeim tilfellum sem umsækjandi hafði farið í fyrsta viðtal eftir að hann hafði fengið fyrstu greiðslu þá 

áttu viðtölin sér stað einni til fjórum vikum eftir greiðslu. 

Í töflunni hér að neðan má sjá nánar hverjir voru að taka fyrstu viðtöl við þá einstaklinga sem sóttu 

um fjárhagsaðstoð til framfærslu á tímabilinu janúar til mars 2012 og voru skráðir hafa farið í viðtal. 

 

                                                           
11 Í þeim fimm tilfellum þar sem umsækjendur voru ekki skráðir í viðtal var það í einu tilfelli fjármálaráðgjafi, í 

einu tilfelli virkniráðgjafi og í þremur tilfellum þjónustufulltrúar sem bókuðu umsóknirnar um fjárhagsaðstoð til 

framfærslu. 
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Tafla 38: Hverjir tóku fyrstu viðtöl við umsækjendur. 

  
Hver tók fyrsta 

viðtalið 

Félagsráðgjafi 16 

Virkniráðgjafi 8 

Vakthafandi ráðgjafi 9 

Þjónustufulltrúi 1 

Alls 34 

 

Eftirfylgni 

Samkvæmt málaskrá var eftirfylgd skráð hjá 20 af 39 notendum.  Oftast var verið að hafa samband 

við notendur einu sinni í mánuði eða í 12 af 20 tilfellum.   

Tafla 39: Ef eftirfylgni er til staðar; hve oft er haft samband við notendur? 

        

Ef eftirfylgni er 
til staðar: hve 

oft er haft 
samband við 

notenda?     

    
1x í 

mánuði 
2x í 

mánuði 
Oftar en 2x í 

mánuði 
Sjaldnar en 

mánaðarlega Alls 

Er eftirfylgni til 
staðar? Já 12 1 4 3 20 

  
Nei/kemur ekki 
fram         19 

Alls           39 

 

Hvað eftirfylgd varðar, má draga þá ályktun út frá upplýsingum í málaskrá, að hana vantaði í sumum 

tilfellum vegna þess að notandi var í meðferð eða var veikur á tímabilinu. 

16.gr.a og b 

Aðeins þrír umsækjendanna voru með börn á sínu framfæri.  Það kom hins vegar ekki fram í málaskrá 

hvort þeim hafi verið kynnt ákvæði 16.gr.a eða 16.gr.b. Hins vegar kom fram að viðkomandi átti rétt á 

16.gr.a en umsóknir var ekki að finna í málaskránni þess varðandi. 

Niðurstöður 

Við vinnslu á upplýsingum úr málaskrá kom í ljós að 15% þeirra sem voru að fá fjárhagsaðstoð til 

framfærslu í fyrsta sinn á tímabilinu janúar til mars 2012, höfðu skrifað undir samkomulag um 

félagslega ráðgjöf.  Í ljósi þessa lága hlutfalls þarf að hafa í huga að þar sem um tiltölulega stutt 

tímabil er að ræða geta ástæður á bak við fá samkomulög verið margvíslegar.  Hugsanlega er ekki 

búið að gera samkomulag við notendur þar sem viðmiðunartímabilið er stutt.  Áhugavert væri að 

skoða þessar sömu einstaklinga seinna á árinu 2012 og bera saman fjölda gerðra samkomulaga þá við 

tímabilið janúar til mars 2012. 
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Í 23% tilvika var skráð hvort notenda hafi verið kynnt ákvæði 3.gr.reglna um fjárhagsaðstoð.  Hins 

vegar er hugsanlegt að skráning á því að viðkomandi hafi verið kynnt ákvæðið sé ábótavant í 

málaskrá. 

Í 26% þeirra mála sem skoðuð voru var skráð hvort notenda hafi verið boðið úrræði af félagsráðgjafa. 

Úrræðin voru fjölbreytt og í 28% málanna voru notendur hvattir til annars konar virkni en þeirrar sem 

félagsráðgjafar bjóða upp á. 

Langflestir eða 87% þeirra notenda sem skoðaðir voru í málaskrá höfðu farið í viðtal annað hvort fyrir 

eða eftir fyrstu greiðslu. Af þeim 34 sem höfðu farið í viðtal voru 29 einstaklingar skráðir hafa farið í 

viðtal fyrir fyrstu greiðslu fjárhagsaðstoðar en 5 einstaklingar eftir fyrstu greiðslu. Viðtölin tóku fyrst 

og fremst félagsráðgjafar, vakthafandi ráðgjafar og virkniráðgjafar.  Í einu tilfelli var um 

þjónustufulltrúa að ræða. 

 Eftirfylgni var skráð hjá 20 af þeim 39 notendum sem skoðaðir voru í málaskrá. Oftast var um 

mánaðarlega eftirfylgd að ræða. 

Á tímabilinu janúar til mars 2012 voru aðeins þrír umsækjendanna með börn á sínu framfæri.  Það 

kom hins vegar hvergi fram í málaskrá hvort þeim hafi verið kynnt ákvæði 16.gr.a eða 16.gr.b. 
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13. Ástæður lækkunar á grunnfjárhæð tímabilið janúar til 

mars 2012 
Skoðað var hvaða ástæður lægju á bak við lækkunar á grunnfjárhæð til þeirra notenda sem fengu 

fjárhagsaðstoð til framfærslu í janúar til mars 2012. Um var að ræða notendur sem fengu lækkaða 

grunnfjárhæð annað hvort allt tímabilið eða hluta þess. Við gagnavinnslu úr málaskrá var ekki 

skoðaður munur á milli þjónustumiðstöðva. 

Af þeim 2412 notendum sem voru með fjárhagsaðstoð á tímabilinu janúar til mars 2012 voru 247 

notendur með lækkaða grunnfjárhæð á tímabilinu.  Um var að ræða 67 konur og 180 karla á aldrinum 

18 til 66 ára.  Meðalaldur þeirra var 30 ár.  Af þeim 247 einstaklingum sem voru með lækkaða 

fjárhagsaðstoð á tímabilinu voru 44 einstaklingar eða tæp 18% þeirra með gilt samkomulag um 

félagslega ráðgjöf. 

 

Þrír notendur voru með lækkaða grunnfjárhæð alla þrjá mánuðina, 43 með lækkaða grunnfjárhæð í 

tvo mánuði og 201 notendur með lækkaða grunnfjárhæð í einn mánuð af þeim þremur mánuðum 

sem skoðaðir voru. Skipting mála eftir þjónustumiðstöðvum var eftirfarandi: 

Tafla 40: Fjöldi notenda með lækkaða grunnfjárhæð á tímabilinu jan-mars 2012, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  Fjöldi mála 

Þjónustumiðstöð Vesturbæjar 34 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíðar 50 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 77 

Þjónustumiðstöð Breiðholts 48 

Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 24 

Þjónustumiðstöð Grafarholts og Kjalarnes 14 

Alls  247 

 

 

Í töflunni hér að neðan má sjá hvaða ástæður lágu til grundvallar lækkunar á grunnfjárhæð hjá þeim 

247 notendum sem fengu lækkaða grunnfjárhæð einhvern tíman á tímabilinu janúar til mars 2012.   

 
Tafla 41: Fjöldi notenda og ástæður lækkunar á grunnfjárhæð í jan-mars 2012. 

  
Fjöldi 

notenda Hlutfall í % 

Umsókn í vinnslu hjá Vinnumálastofnun/TR 23 9% 

Viðkomandi er á bið hjá Vinnumálastofnun 68 28% 

Vantar gögn/á eftir að fara í viðtal 76 31% 

Hafnar vinnu/úrræðum, mætir ekki í viðtöl, sinnir ekki atvinnuleit 33 13% 

Hættir í vinnu/námi/námskeiði 6 2% 

Engin ástæða gefin upp 41 17% 

Alls 247 100% 
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Flestir voru að fá lækkaða grunnfjárhæð vegna þess að það vantaði gögn eða viðkomandi átti eftir að 

fara í viðtal til félagsráðgjafa.  Einnig var hátt hlutfall lækkananna vegna þess að viðkomandi var á bið 

hjá Vinnumálastofnun.  Í 13% tilvika áttu lækkanir sér stað á grundvelli 3.gr.reglna um fjárhagsaðstoð. 

Í 17% tilvika var skráningu í málaskrá ófullnægjandi.  Það er; inn í greiðsluheimild viðkomandi var 

ástæða lækkunarinnar ekki skráð.  Með því að skoða dagála og umsóknir  í máli hvers og eins þessara 

41 einstaklinga má hins vegar draga ályktanir á því af hverju lækkun hefur átt sér stað.  En þar sem 

skráningunni var ábótavant var ákveðið við gerð úttektarinnar að draga engar ályktanir heldur halda 

sig við formlegar skráningar í greiðsluheimildum viðkomandi notanda. 

Niðurstöður 

Ástæður þess að notendur fengu lækkaða fjárhagsaðstoð einhvern tíman á tímabilinu janúar til mars 

2012 voru margvíslegar. Flestir, eða 31% notenda, fengu lækkaða fjárhagsaðstoð vegna þess að gögn 

vantaði eða viðkomandi átti eftir að fara í viðtal til félagsráðgjafa. 28% notenda, fengu lækkun vegna 

þess að þeir voru á bið hjá Vinnumálastofnun og  í 13% tilvika fengu notendur lækkaða 

fjárhagsaðstoð á grundvelli 3.gr.reglna um fjárhagsaðstoð.  Í 17% tilvika var skráningu í málaskrá fyrir 

ástæðum lækkunarinnar ófullnægjandi.    
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14. Niðurstöður viðtala 
Í þessum kafla verða settar fram helstu upplýsingar sem fengust úr viðtölum við deildarstjóra og 

virkniráðgjafa.  Einnig verður helstu niðurstöðum úr viðtölunum við virkniráðgjafana gerð skil. Nánari 

upplýsingar úr viðtölum við deildarstjóra og virkniráðgjafa má finna í viðauka 4. Spurningalistarnir 

sem lagðir voru fyrir þátttakendur má finna í viðauka 1 og 2. 

14.1 Viðtöl við deildarstjóra 
Lagðar voru fyrir deildarstjórana opnar spurningar sem áttu að varpa ljósi á, meðal annars, það 

verklag sem þjónustumiðstöðvarnar vinna eftir við umsóknir um fjárhagsaðstoð.  Með því að skoða 

tilhögun og vinnulag við framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar í hverfum borgarinnar var reynt að fanga 

framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar og kanna samræmi á milli hverfanna. 

Við vinnslu á viðtölunum var spurningunum og svörum þátttakenda skipt upp í tíu þætti og verður 

hverjum þætti gert nánari skil í viðauka 4.   

Ferli umsókna um fjárhagsaðstoð á þjónustumiðstöðvunum 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa ferli umsókna um fjárhagsaðstoð innan 

þjónustumiðstöðvarinnar.  Meðal annars var spurt um hverjir væru að taka á móti umsækjendum 

fjárhagsaðstoðarinnar og um hvað væri spurt í fyrsta viðtali.  Enn fremur var spurt um hvaða 

ákvarðanir væru teknar á fagfundum. Í viðauka 4 er ferlinu innan hverrar þjónustumiðstöðvar gert 

nánari skil.  

Samantekt á ferli umsókna inna þjónustumiðstöðvanna 

Ferli umsókna innan þjónustumiðstöðvanna er nokkuð svipað.  Á öllum þjónustumiðstöðvunum, fyrir 

utan á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, taka þjónustufulltrúar við umsóknum, kalla eftir 

gögnum og jafnvel ganga frá umsóknum ef öll gögn liggja fyrir.  Ef um vafamál eru að ræða ráðfæra 

þeir sig við deildarstjóra eða vaktahafandi ráðgjafa. Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness vísa 

þjónustufulltrúar umsóknum til fjármálaráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar en hann safnar saman 

nauðsynlegum gögnum og vísar svo umsækjendum til félagsráðgjafanna eða virkniráðgjafans. Á 

þjónustumiðstöðvunum er eitthvað misjafnt hvernig umsækjendum yngri en 25 ára er vísað til 

félagsráðgjafa.  Á sumum þjónustumiðstöðunum hafa virkniráðgjafar samband við umsækjendur sem 

eru 24 ára og yngri og þá sem eru án bótaréttar og meta hvort viðkomandi umsækjandi heldur áfram 

hjá sér eða fer til annars félagsráðgjafa. Á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða er þeim sem eru að 

sækja um fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn beint til sérstaks móttökuteymis. Á þjónustumiðstöð Breiðholts 

tekur vakthafandi ráðgjafi viðtöl við þá sem eru eru 24 ára og yngri og  eru að sækja um 

fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn til að meta hvernig þjónustu eða ráðgjöf viðkomandi hefur þörf fyrir. 

Í fyrstu viðtölum við umsækjendur er farið meðal annars í félagssögu, atvinnusögu, húsnæðisstöðu, 

félagsleg tengsl og virkni, en það fer eftir umsækjendum í hvaða þætti er farið. Ef um er að ræða 

fjárhagsaðstoð er einnig lögð áhersla á að skoða rétt umsækjanda í öðrum kerfum og spurt um 

ástæður þess að viðkomandi er að sækja um fjárhagsaðstoð.  Einn viðmælendanna nefndi að farið 

væri í 3.greinina og möguleikann á lækkun á grunnfjárhæð í fyrsta viðtali. Á þjónustumiðstöð 

Laugardals og Háaleitis, þjónustumiðstöð Breiðholts og þjónustumiðstöð Árbæjar og Kjalarnes eru 

notaðir gátlistar í viðtölum við umsækjendur og samkvæmt þeim viðmælendum sem nota þá 

auðvelda þeir upplýsingaöflun úr málaskrá og koma veg fyrir að eitthvað gleymist í viðtölunum. Á 

þjónustumiðstöð Vesturbæjar hefur umræða átt sér stað um að taka upp staðalaða verkferla til að 
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auðvelda upplýsingaöflun úr dagálum.  Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness var talað um að í 

fyrstu viðtölum við umsækjendur sé farið eftir ákveðnu ferli, þó ekki sé um notkun á formlegum 

gátlista að ræða. 

Fagfundir eru haldnir vikulega á öllum þjónustumiðstöðvunum. Fundina sitja félagsráðgjafar en það 

er misjafnt eftir þjónustumiðstöðvum hverjir aðrir sitja þá en það geta verið deildarstjórar, 

húsnæðisfulltrúar, virkniráðgjafi og starfs-og námsráðgjafar. Á fundum eru teknar fyrir meðal annars 

undanþágur ásamt umræðu og stundum ákvarðanir um lækkanir á grunnfjárhæð ef svo ber undir, 

áætlanir eru settar upp í málum, og umsóknir um heimildagreiðslur eru teknar fyrir. Á fundunum er 

jafnframt farið yfir flóknari fjárhagsaðstoðar mál og vafa mál. 

Verklagsreglur 

Í þessum þætti var athugað hvort verklagsreglurnar væru notaðar við mat á umsóknum.  Enn fremur 

var kannað hvort eitthvað hefði breyst með tilkomu verklagsreglnanna sem teknar voru í notkun á 

þjónustumiðstöðvunum í desember 2011. 

Samkvæmt viðmælendunum eru verklagsreglurnar sem teknar voru í notkun í desember 2011 skýrari 

og almennt voru viðmælendur sammála um að skerpt hefði verið á ákveðnum atriðum sem áður 

hafði verið erfitt að meta.  Nefnt var að 11. og 27. gr. væru nú skýrari og auðveldari í framfylgd þó 

sumir hafi nefnt að breytingar 11.gr. hefði flækt vinnslu mála þar sem erfitt væri að gæta jafnræðis 

við framfylgd þeirra. Ástæða þess væri sú að ekki væri alltaf hægt að sannreyna það hvort 

viðkomandi byggi með öðrum ef hann greindi ekki sjálfur frá því.  Breytingar á 3.gr. hefðu haft í för 

með sér nauðsyn þess að upplýsa einstaklinga um mögulegar lækkanir ef til dæmis virkniúrræði eru 

ekki nýtt og það hafi haft áhrif á verklagið.  

Virkniráðgjafar  

Í þessum þætti voru viðmælendur spurðir að því á hvaða hátt vinnulagið og þjónustan á 

þjónustumiðstöðinni hefði breyst með komu virkniráðgjafanna.  Spurt var að því hvaða einstaklingum 

væri vísað í virkniráðgjöfina og hvernig þeir væru virkjaðir sem færu ekki til virkniráðgjafa.  Enn 

fremur var spurt að því hvort þeir sem færu til virkniráðgjafans væru, að mati viðmælenda, að fá betri 

þjónustu en aðrir og hvort hægt væri að gera betur fyrir þann hóp sem færi ekki til virkniráðgjafa. 

Viðmælendurnir voru sammála um að vinnulagið hefði breyst með komu virkniráðgjafanna í mars 

2010.  Þjónustan er orðin samfelldari sem er jákvætt fyrir notendur sem og félagsráðgjafa og 

úrræðum fjölgað. Unnið er markvissara og betur haldið utan um þá sem eru að koma nýir inn á 

fjárhagsaðstoð.  Fleiri einstaklingsáætlanir eru í vinnslu og farið er dýpra í hvað hentar hverjum og 

einum.  Viðmælendur nefndu að þörf væri á fleiri virkniráðgjöfum þar sem álagið er mikið og þeir ná 

ekki að sinna öllum þeim málunum sem þeir þurfa að sinna.  

Vísun í virkniráðgjöfina 

Þeir sem eru 24 ára og yngri og þeir sem eru án bótaréttar er almennt vísað til virkniráðgjafans og 

vinnur hann fyrst og fremst með þeim einstaklingum sem eru tilbúnir til virkni hverju sinni. Á sumum 

þjónustumiðstöðvum eru þeir sem eru á fjárhagsaðstoð til framfærslu og þeir sem eru atvinnulausir 

án bótaréttar einnig vísað til virkniráðgjafans. Hins vegar ganga þeir fyrir sem eru 24 ára og yngri.  

Virkniráðgjafar veita ráðgjöf í málum þó þau eru í vinnslu hjá félagsráðgjafa og þannig eru þeir öðrum 

ráðgjöfum innan handar. Gott samstarf á milli félagsráðgjafa og virkniráðgjafans er talið mikilvægt til 

að hægt sé að nýta þau úrræði sem eru í boði hverju sinni fyrir þá einstaklinga sem eru ekki hjá 
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virkniráðgjafanum. Þannig er reynt að tryggja að einstaklingar séu virkjaðir á sama hátt og 

virkniráðgjafinn vinnur.  Viðmælendur voru sammála um að á meðan þeir sem eru á aldrinum 18 til 

24 ára væru að fá mjög góða þjónustu þá sitji þeir sem eru eldri en 24 ára eftir.  Úrræði á borð við 

Atvinnutorg vanti fyrir þann hóp og fleiri félagsráðgjafa til að styðja þá.  

Ástæður þess að erfitt er að virkja ákveðna notendur voru margvíslegar samkvæmt viðmælendum.  

Til dæmis geta þeir verið í annarri virkni, verið veikir, í neyslu, eða á vergangi.  Einnig var nefnt að 

erfitt væri að hvetja sjúklinga og langtíma notendur til virkni og við suma notendur næðist hreinlega 

ekkert samráð. Þar sem notendur eru svo ólíkir þá þurfi helst hver og einn að fá sitt eigið 

einstaklingsmiðað virkniverkefni en þá væri líka nauðsynlegt að fá annan virkniráðgjafa til starfa á 

þjónustumiðstöðunum til að geta virkjað hópinn betur.   

1.grein verklagsreglnanna- Inntak fjárhagsaðstoðar 

Samkvæmt 1.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð er mikilvægt að ráðgjafar gæti 

leiðbeiningarskyldu sinnar og aðstoði umsækjanda og brýni fyrir honum að kanna rétt sinn annars 

staðar. Í þessum þætti var kannað hvort þessu ákvæði verklagsreglnanna væri framfylgt og á hvaða 

hátt það væri gert. 

Viðmælendur voru sammála um að þess væri alltaf gætt að kanna til þrautar rétt umsækjenda til 

annarra aðila eins og Vinnumálastofnun, sjúkrasjóði og TR. samanber 30.gr. laga um félagsþjónustu  

sveitarfélaga. Hvert og eitt mál er skoðað sérstaklega og er umsækjendum leiðbeint með að kanna 

rétt sinn annars staðar.   

Umsækjendur á aldrinum 18-24 ára 

Samkvæmt 1.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð þá skal fjárhagsaðstoð til ungmenna á 

aldrinum 18-24 ára ekki vera greidd í fyrsta sinn nema að undangengnu viðtali við ráðgjafa.  Í þessum 

þætti var kannað hvort þessu ákvæði væri framfylgt.  

 

Það er misjafnt eftir þjónustumiðstöðvum við hvern umsækjendur á aldrinum 18-24 ára tala við 

þegar þeir sækja um fjárhagsaðstoð.  Sumstaðar fara umsækjendur á þessum aldri beint til 

virkniráðgjafa sem metur hvort hann eða félagsráðgjafi vinnur áfram með viðkomandi á meðan 

annarsstaðar tala umsækjendur fyrst  við vakthafandi félagsráðgjafa eða fjármálaráðgjafa sem vísar 

þeim svo áfram til virkniráðgjafa eða til félagsráðgjafa.  Samkvæmt öllum viðmælendum fara 

umsækjendur á aldrinum 18 til 24 ára í viðtal til virkniráðgjafa eða félagsráðgjafa áður en þeir fá 

greidda fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn. 

Fljótlega eftir að það er farið að vinna með umsækjendunum er gert samkomulag um félagslega 

ráðgjöf.  Oftast er það gert ef líkur eru á því að aðstoð verði til lengri tíma. 

2. grein verklagsreglnanna- Framfærsluskylda 

Samkvæmt 2.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð þá skal ætíð ræða við umsækjanda við 

afgreiðslu fjárhagsaðstoðar um áætlanir hans um að breyta aðstæðum sínum í þá veru að hann geti 

sjálfur séð sér og sínum farborða. Í þessum þætti var kannað hvort notendur væru spurðir að því 

hvort þeir hefðu einhverjar áætlanir um að breyta stöðu sinni. 

Það er misjafnt eftir þjónustumiðstöðvum hvort umsækjendur eru spurðir að því í fyrsta viðtali hvort 

þeir séu með einhverjar áætlanir að breyta stöðu sinni. Fram kom að í svörum nokkurra viðmælenda 
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að umsækjendur eru spurðir af hverju þeir eru að leita sér aðstoðar og áhersla er lögð á sjónarmið 

viðkomandi, hvaða leiðir hann sér í stöðunni og hverjir styrkleikar hans eru.  

3.grein verklagsreglnanna- Lækkun grunnfjárhæðar 

Samkvæmt 3.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð ber að miða við að sótt hafi verið um fjögur 

störf í hverjum mánuði og ef umsækjandi hefur verið í virkri atvinnuleit þá á hann rétt á fullri 

fjárhagsaðstoð . 

Samkvæmt viðmælendum er ekki gerð formleg könnun á því hvort viðkomandi er í virkri atvinnuleit 

eða ekki.  Það er að segja; félagsráðgjafar hringja ekki í fyrirtæki og stofnanir sem notendur skrá á 

minnisblaði atvinnuleitanda en því þurfa þeir að skila inn mánaðarlega.  Hins vegar eru umsækjendur 

spurðir út í atvinnuleitina.   

Umsækjendum skal vera boðið að gera áætlun um virkni, svo sem gerð starfsferilsskrár með náms-og 

starfsráðgjafa. 

 

Samkvæmt viðmælendum er umsækjendum boðið að gera áætlun um virkni með náms- og 

starfsráðgjafa.  Áhersla er þó fyrst og fremst lögð á þá sem eru yngri en 25 ára þar sem starfshlutfall 

náms-og starfsráðgjafans er að mati viðmælenda of lágt og því ekki hægt að bjóða öllum sem á þurfa 

að halda að fara til hans í viðtal. 

Samkvæmt 3.grein þarf að kynna fyrir umsækjendum strax í upphafi að það, að hætta við þátttöku 

eða hafna boði um þátttöku í úrræði, valdi því að hann fái lækkaða fjárhagsaðstoð á grundvelli 3.gr. í 

tvo mánuði. Ef umsækjandi er ekki að sinna skyldu sinni sbr. að vera í virkri atvinnuleit, er heimilt að 

lækka fjárhagsaðstoðina. 

 

Samkvæmt viðmælendum er umsækjendum  almennt gert grein fyrir ákvæði 3.gr. reglna um 

fjárhagsaðstoð. Þeir eru meðal annars upplýstir um ákvæðið ef þeir skrifa undir samkomulag um 

félagslega ráðgjöf.  Einnig nefndu viðmælendur að virkniráðgjafarnir ræddu um ákvæðið í viðtali hjá 

sér. Megin ástæður fyrir lækkun á fjárhagsaðstoð til framfærslu eru þær að fólk er ekki að sinna 

atvinnuleit eða virkni, skortur er á gögnum eða fólk er ekki að sækja rétt sinn annarstaðar. Breytingar 

á 3.gr. hafi haft jákvæð áhrif að því leyti að umsækjendum er gert grein fyrir möguleikanum á lækkun.  

Hins vegar er almennt ekki mikið um lækkanir heldur töluðu viðmælendur um að frekar væri um 

frestanir á greiðslum að ræða.     

Í þriðju grein verklagsreglnanna er talað um að „mikilvægt er að virða gæta jafnræðis og að 

ákvörðun byggist á málefnalegum sjónarmiðum.  Mikilvægt er að virða sjálfsákvörðunarrétt 

umsækjanda og hafa ber að leiðarljósi valdeflingu hans“.  Hvernig er þessu ákvæði verklagsreglnanna 

framfylgt? 

 

Almennt voru viðmælendur sammála um að fólk eigi að vera upplýst um að það geti orðið fyrir 

lækkun og að þær ættu ekki að eiga sér stað nema samkomulag um félagslega ráðgjöf liggi fyrir.  

Umræða um lækkanir eru teknar upp á fagfundum til að gæta jafnræðis eða eru bornar undir 

deildarstjóra af ráðgjöfum.  Sjálf ákvörðunin um lækkun er hins vegar ekki endilega tekin á fagfundi. 

Viðmælendur töluðu um að þess væri gætt að bjóða notendum ekki úrræði sem hentuðu þeim ekki.  

Lækkanir væru ekki notaðar sem refsingar heldur reynt að nota þær af réttsýni.  Hins vegar væri ekki 
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mikið um lækkanir þar sem verklagið væri gott og reglurnar skýrar sem gerðu það að verkum að 

framfylgd greinarinnar er auðveld.  

Samkvæmt 3.grein verklagsreglnanna  skal miðað við að bjóða umsækjendum úrræði sem standa að 

lágmarki yfir í 3-4 vikur og að listi yfir öll úrræði sem í boði eru skuli liggja fyrir á þjónustumiðstöðinni. 

 

Almennt er umsækjendum boðin úrræði en það fer eftir notendum hvort og hvaða úrræði þeim er 

boðið.   Oft er byrjað á styttri námskeiðum eins og kynningarnámskeiðinu en ef notandinn er tilbúið 

þá fer hann beint inn í lengri úrræði.  Reynt er að velja inn í námskeiðin en framboð þykir, samkvæmt 

viðmælendunum, almennt vera mikið og reynt er að horfa við val á námskeiðum hvað hentar 

hverjum og einum. Nefnt var að fleiri tækifæri til starfsþjálfunar vantaði og að vegna takmarkaðs 

pláss í hvert úrræði er mikilvægt að velja einstaklinga í þau af kostgæfni. Samkvæmt viðmælendum 

liggur frammi fyrir félagsráðgjafa og virkniráðgjafa listi yfir þau úrræði sem eru í boði á öllum 

þjónustumiðstöðvum. Á þjónustumiðstöð Breiðholts er hann einnig að finna á vefsíðu 

þjónustumiðstöðvarinnar.  

16.grein b verklagsreglnanna  

Samkvæmt 16.grein reglna um fjárhagsaðstoð á að liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf 

þegar aðstoð á grundvelli greinarinnar er veitt. Í þessum þætti var spurt hvort það sé alltaf gert  og 

jafnframt var spurt hvort og hvenær almenningi sé gert grein fyrir þessari aðstoð.  

Viðmælendur voru sammála um að fólki væri almennt gert grein fyrir aðstoð á grundvelli 16.gr.b ef 

það ætti við.  Kynning á ákvæðinu kæmi oftast í kjölfar þeirrar vinnslu sem væri í gangi.   

Samkvæmt 16.gr. reglna um fjárhagsaðstoð á að liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf þegar 

aðstoð á grundvelli greinarinnar er veitt. Viðmælendur, að undanskildum viðmælendum á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, voru sammála um að samkomulag um félagslega ráðgjöf 

sé ekki alltaf gert þegar aðstoð á grundvelli 16.gr. b er veitt. Viðmælendur á þjónustumiðstöð 

Grafarvogs og Kjalarness sögðu að samkomulag um félagslega ráðgjöf væri alltaf gert þegar um væri 

að ræða aðstoð á grundvelli 16.gr.b. Ástæður fyrir því að samkomulag er ekki alltaf gert voru 

margvíslegar.  Nefnt var að það geti gleymst eða, eins og einn deildarstjórinn nefndi, þá er vitneskja 

ekki alltaf fyrir hendi hjá ráðgjöfum um að samkomulag eigi að liggja fyrir. Félagsráðgjafar fyndist enn 

fremur að þeir þurfi ekki að skrifa allt niður á blað enda taki það tíma og tilgangurinn ekki alltaf 

augljós og að mikilvægt væri að taka tillit til þeirra óskrifuðu samninga sem væru á milli 

félagsráðgjafa og notenda.  Einnig var nefnt að tímaskortur gerði það að verkum félagsráðgjafarnir 

þurfa að forgangsraða þeim málum sem þeir geta unnið vel. Benti var á að áhugavert væri að vita hve 

mörg af þeim samkomulögum sem gerð eru innihaldi þá  hugmyndafræði sem þau eiga að gera og 

hve mörg séu gerð einungis til að þjóna reglunum.    

Breytingar á hópnum? 

Deildarstjórarnir voru spurðir hvort þeir hefðu orðið varir við einhverjar breytingar á þeim hóp sem 

sækir um fjárhagsaðstoð.  

Viðmælendur voru sammála um að breytingar hefðu átt sér stað á þeim hóp sem sækir um 

fjárhagsaðstoð og hefði sú breyting fyrst og fremst átt sér stað eftir kreppu.  Einstaklingar sem höfðu 

áður leitað til þjónustumiðstöðvanna eru að koma aftur ásamt hópi fólks sem hefði misst atvinnuna 

en aldrei áður leitað eftir aðstoð hjá Reykjavíkurborg.  Nefnt var að fleiri sjúklingar væru að leita til 
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þjónustumiðstöðvanna ásamt vaxandi hópi innflytjenda sem væru að fá uppbót á 

atvinnuleysisbæturnar sínar. Einn viðmælendanna nefndi að áður fyrr hefði það verið oftar þannig að 

vandi fólks hefði leitt til atvinnuleysis en í dag væru félagsráðgjafar að sjá fleiri tilfelli þar sem vandi 

fólks kemur til vegna atvinnuleysis. Talað var um meiri ásókn væri eftir styrkjum vegna náms og að 

fjölgun hefði einnig átt sér stað á umsóknum um heimildagreiðslur, til dæmis aðstoð vegna barna.  Sá 

hópur væri jafnframt orðinn breiðari.  Einnig hefði ungu fólki fjölgað sem byggi heima hjá foreldrum 

sínum og væri án menntunar og vinnusögu.   

Hvernig er aðstoðin að nýtast? 

Að lokum voru viðmælendurnir spurðir hvernig þeim fyndist fjárhagsaðstoðin nýtast notendum og 

hvort þeim fyndist hún vera í takt við núverandi þarfir og raunveruleika.  Jafnframt voru þeir spurðir 

hvort einhverjar greinar/heimildarákvæði væru að nýtast vel og hvort það vantaði ákveðnar  

Samkvæmt viðmælendum er fjárhagsaðstoðin til framfærslu ekki nægilega há fyrir þá sem eru að 

borga háa húsaleigu.  Húsaleiga hefur hækkað á síðustu árum og upphæð fjárhagsaðstoðarinnar er 

ekki í takt við núverandi neyslu og framfærslu þarfir.  Um langvarandi fátækt er að ræða hjá þeim 

sem eru með fjárhagsaðstoð til framfærslu í einhvern tíma.  Bent var á að það fari eftir stöðu fólks 

hvernig styrkurinn er að nýtast því en sem dæmi eru einstæðir einstaklingar að koma verr út en til 

dæmis barnafólk sem er að fá greiðslur á móti hverju barni.  Fjárhagsaðstoð til framfærslu er fyrst og 

fremst hugsuð sem tímabundin aðstoð og það er reynt að aðstoða fólk með að finna sér aðrar leiðir.   

Viðmælendur voru sammála um að framfærsla til náms væri gott úrræði sem væri uppbyggilegt og 

nýtist almennt vel. Aðrar greinar og heimildaákvæði sem eru að nýtast vel samkvæmt viðmælendum 

er 16.gr. en reynt er að koma til móts við barnafjölskyldur með ákvæði a og b greinarinnar.  Styrkur til 

fyrirframgreiðslu húsaleigu var einnig nefnt sem ákvæði sem nýttist vel sem og 27.gr. en það ákvæði 

er notað í málum þar sem mikil og langvarandi vinnsla liggur fyrir.  

Viðmælendur nefndu að fjárhagsaðstoð til ungmenna sem byggju hjá foreldrum væri of há miðað við 

hæstu upphæðina til þeirra sem þurfa að standa undir húsnæðiskostnaði. Einnig var nefnt 

aukaaðstoð vanti til þeirra sem eru til lengri tíma á fjárhagsaðstoð og hafa ekki aðrar bjargir.  

Heimildarákvæði til að taka á vanda þeirra sem hafa verið á aðstoð vegna mikilla veikinda og 

félagslegra aðstæðna árum saman vantar og atvinnumarkaðurinn og heilbrigðisgeirinn er einnig að 

bregðast þessum einstaklingum.  

 

14.2 Viðtöl við virkniráðgjafa 
Lagðar voru fyrir þá opnar spurningar sem áttu, meðal annars, að varpa ljósi á hvað felst í starfi 

virkniráðgjafans og hvernig hann stuðlaði að aukinni virkni þeirra sem vísað er til hans. Í viðauka 4 er 

viðtölunum við virkniráðgjafana gert nánari skil.  

Hvatning til virkni 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnar spurðir að því á hvaða hátt notendur þeirra væru hvattir til að 

auka virkni í sínu daglega lífi. 

Þegar einstaklingum er vísað til virkniráðgjafanna fer í gang ákveðið ferli sem er  mismunandi eftir 

hverjum og einum notenda. Virkniráðgjafarnir boða einstaklinga í viðtöl, vinna ferilsskrár með þeim, 

setja upp virkniáætlanir ásamt því að skoða úrræði sem hentar viðkomandi eftir félagslegri stöðu 
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hans og aldri, svo dæmis séu tekin. Almennt er notendum boðið á kynningarnámskeiðið „Virkni til 

velferðar“ en það er haldið af virkniráðgjöfunum einu sinni í mánuði. Reynt er að vinna eftir óskum og 

þörfum einstaklinganna og eru þeir hvattir til að taka þátt í félagsstarfi samhliða því að sinna virkri 

atvinnuleit af kappi til að vinna gegn áhrifum einangrunarinnar sem fylgir atvinnuleysi.  

Úrræði 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir út í þau úrræði sem þeir hafa til að virkja notendur sína.  

Jafnframt voru þeir spurðir hvort þeir væru að bjóða notendum úrræði sem væru í tengslum við 

menntastofnanir eða vinnumarkaðinn, eins og til dæmis úrræði á borð við starfsþjálfun. 

Virkniráðgjafarnir hafa fjölmörg úrræði til að virkja hópinn.  Fyrst og fremst er um að ræða námskeið 

en þau eru bæði mislöng og á þeim er unnið á mismunandi hátt með fólki. Einhver úrræði eru á 

vegum menntastofnanna en einnig er notendum vísað til starfs- og námsráðgjafa ásamt því að 

leiðbeina þeim með lán og styrki.  Virkniráðgjafarnir voru sammála um að tækifæri til starfsþjálfunar 

vantar fyrir þá sem eru 25 ára og eldri. Eldra fólk vill komast í vinnu en vantar tækifæri til að komast á 

vinnumarkaðinn. Nokkrir virkniráðgjafar töluðu um ágæti þess að vera með hópastarf á 

þjónustumiðstöðinni en þannig er hægt að koma til móts við marga notendur í einu og miðla 

upplýsingum á hentugan hátt. 

Úrræði sem nýtast og brottfall 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir út í hvaða úrræði væru að nýtast notendum vel og 

hvaða úrræði ekki.  Að lokum voru þeir spurðir um hvaða leiðir þeir sæju til að minnka brottfall 

varðandi mætingar á námskeið. 

Samkvæmt virkniráðgjöfunum eru flest úrræði að nýtast vel, en það er mismunandi hvaða námskeið 

henta hverjum og einum. Mikilvægt er að hafa gott úrval af úrræðum fyrir þann fjölbreytta hóp sem 

er að sækja til þjónustumiðstöðvanna.  Allir virkniráðgjafarnir töluðu um að Atvinnutorg væri að 

nýtast unga fólkinu vel.  Talað var um nauðsyn þess að auka fjölbreytni í námskeiðakaupum en 

jafnframt var bent á að erfitt væri að sjá fram í tímann hvaða námskeið eigi eftir að nýtast best þar 

sem það færi eftir samsetningu hópsins á hverjum tíma. Jákvæður andi á námskeiðinu hefur 

jafnframt áhrif á mætingu og gagnsemi námskeiðsins. 

Virkniráðgjafarnir voru sammála um að mæting á námskeiðin væri almennt góð eða allt frá 40-70% 

sem teldist gott í ljósi þess að um tiltölulega illa staddan hóp væri að ræða. Ástæður fyrir slæmri 

mætingu voru, samkvæmt virkniráðgjöfunum, meðal annars kvíði eða ótti við að mæta á námskeiðin, 

veikindi eða atvinnutækifæri.  Til að koma í veg fyrir brottfall væri betra, samkvæmt 

virkniráðgjöfunum, að virkniráðgjafarnir héldu utan um færri einstaklinga.  Nefnt var að það gæfi 

góða raun að hringja í notendur og hvetja þá til að mæta og láta þá þannig finna fyrir stuðningi 

ráðgjafans. Brottfall hefur minnkað eftir að breytingar áttu sér stað á verklagsreglunum í desember 

2011, en það að vísa í 3.gr. verklagsreglana og gera samkomulag um félagslega ráðgjöf hefur, að mati 

virkniráðgjafanna, áhrif á brottfallið. Að lokum nefndu virkniráðgjafarnir að það er mjög mikilvægt að 

þekkja notendur vel svo hægt er að bjóða þeim úrræði sem henti hverjum og einum.  

Hvernig er hægt að virkja hópinn betur? 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvort hægt væri að virkja hópinn betur og ef svo 

er; á hvaða hátt? 
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Virkniráðgjafarnir voru sammála um að ef það væri meiri tími, fjármagn og betra húsnæði fyrir hendi 

þá væri hægt að virkja hópinn betur.  Ef virkniráðgjafastöðum yrði fjölgað þá gæti hver virkniráðgjafi 

verið með færri mál og gefið sér betri tíma í að vinna þau. Hægt væri að vera í þeim miklu 

samskiptum sem þörf er á við marga notendur og þá sérstaklega við þá sem eru á aldrinum 18 til 24 

ára. Nefnt var að úrræði vanti fyrir þá sem eru eldri en 24 ára. Einnig vanti úrræði fyrir þá sem eru 

búnir með bótaréttinn og þá sem eru búnir að vera lengi á fjárhagsaðstoð og eru með augljósar 

hindranir. Þessir hópar eru nánast alltaf með flóknari vandamál en þeir yngri og úr því verður ekki 

bætt nema með átaki eða bættri þjónustu. Enn fremur var bent á að margir notendur væru með 

aðrar hindranir eins og húsnæðisvanda eða vímuefnavanda og nauðsynlegt er að vinna með þann 

vanda áður en farið er að vinna í almennum úrræðum. Að lokum má nefna að virkniráðgjafar bentu á 

að ástæður þess að fólk er ekki  á atvinnumarkaðnum eru mismunandi og að ákveðinn hópur fólks 

ætti líklegast aldrei eftir að fá vinnu vegna mikilla félagslegra, andlegra eða líkamlegra vandamála og 

þyrftu frekar á einhverskonar endurhæfingu að halda.   

Ábyrgð 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvor ábyrgðinni væri varpað á einhvern hátt á 

einstaklingana sjálfa. Ef svo er: hvernig þá?  

Samkvæmt virkniráðgjöfunum er ábyrgðinni alltaf á einhvern hátt varpað á einstaklinganna.  Fólk er 

upplýst um skyldur þess og réttindi og það að gera samkomulag um félagslega ráðgjöf er, samkvæmt 

virkniráðgjöfunum, hluti af því að varpa ábyrgðinni á einstaklinginn.  Með því að vísa í 3.gr. reglna um 

fjárhagsaðstoð er viðkomandi gert grein fyrir því að virknin sé í hans höndum og til lækkunar geti 

komið ef hann stendur ekki við sinn hluta af samkomulaginu.  Aðalatriðið er að gera ekki hlutina fyrir 

notendur en aðstoða þá eftir þörfum.   

Mæling á virkni 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvort virkni einstaklinganna væri mæld.  Ef svo 

er þá hvernig. 

Engin samhæfð skilgreining á virkni er notuð af virkniráðgjöfunum en bent var á að erfitt væri að 

mæla virkni þar sem hún væri mjög huglæg.  Markmið notendanna eru mismunandi og hvað telst 

vera virkni er mismunandi hjá hverjum og einum.  Virkni getur verið eins óformleg og að vakna á 

morgnanna og allt upp í að fara út á vinnumarkaðinn.  

Eftirfylgni 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvernig eftirfylgninni væri háttað og hvort hún 

væri virk.  

Virkniráðgjafarnir voru sammála um að það væri mjög einstaklingsbundið hvernig eftirfylgninni væri 

háttað. Oftast eru virkniráðgjafarnir að hitta fólk reglulega, allt frá vikulega upp í mánaðarlega.  Einnig 

er sest niður með viðkomandi þegar samkomulag um félagslega ráðgjöf líkur og á sér þá stað 

endurskoðun á áætluninni og jafnvel ný áætlun sett upp. Mikið flæði er á notendum í gegnum 

þjónustuna, til dæmis vegna flutninga á milli hverfa eða kerfa og það gerir eftirfylgnina erfiða þar sem 

ákveðinn hópur notenda er farinn áður en hægt er að vinna með þeim.  Þar af leiðandi eru 

mánaðarlegir fundir virkniteymisins nauðsynlegir til að fá yfirsýn yfir hópinn.   
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Hugmyndafræði og námskeið 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir hvort þeir notuðust við einhverja ákveðna 

hugmyndafræði í starfi sínu sem virkniráðgjafar.  Einnig voru þeir spurðir að því hvort þeir styddust 

við einhverjar innlendar eða erlendar rannsóknir og hvort þeir hefðu sótt einhver námskeið til að 

styrkja sig í starfi sínu sem virkniráðgjafar. 

Engin ein sameiginleg hugmyndafræði er notuð af virkniráðgjöfum. Talað var um að valdefling og 

notendasamráð sé haft að leiðarljósi í starfinu, ásamt „hjálp til sjálfshjálpar“ og lausnamiðaðri aðferð 

í samskiptum við notendur. Reynt er að vinna samkvæmt þörfum hvers og eins og styðja fólk í að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir um líf sitt. 

Það var misjafnt eftir virkniráðgjöfum hversu mikið þeir sögðust hafa kynnt sér rannsóknir og fræði 

tengd virkninni. Engin sérstök námskeið hafa verið haldin fyrir virkniráðgjafanna, fyrir utan þegar þeir 

hófu störf sem virkniráðgjafar en þá fóru þeir á framsögunámskeið.  Virkniráðgjafarnir hittast tvisvar 

sinnum í mánuði; til að samræma vinnubrögð og verklag, ásamt því ræða fyrirhugaðar breytingar og 

verkefni sem eru framundan, og til að kynna sér þau úrræði sem þeir eru að vísa notendum í.  
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15. Viðauki 1: Spurningar sem notaðar voru í viðtölum við 

deildarstjóra 
 

 Lýsing á ferli umsókna um fjárhagsaðstoð - innan þjónustumiðstöðvarinnar: 

 

1. Hverjir eru að taka á móti umsækjendum fjárhagsaðstoðarinnar? 

 

2. Um hvað er spurt í fyrsta viðtali? (Er spurt um neyslu áfengis eða annarra vímuefna, eru 

hagir viðkomandi kannaðir þ.e er viðkomandi almennt virkur í atvinnuleit, er áhugi til 

náms fyrir hendi, hverjar eru fjölskylduaðstæður, hver eru félagsleg tengsl viðkomandi, 

íþróttir og þess háttar, hvenær var viðkomandi síðast í vinnu eða í námi). Ef ekki er spurt 

um þessa þætti í fyrsta viðtali,hvenær er það gert?  

 

3. Hvaða ákvarðanir fara fram á fagfundunum?  Hverjir sitja þá? 

 

 

 Verklagsreglurnar 

 

4. Eru verklagsreglurnar notaðar við mat á umsóknum? Eru þær almennt uppi við? 

 

5. Hefur eitthvað breyst með tilkomu núgildandi verklagsreglna?  Ef svo er; hvað þá?  Hafa 

breytingar á greinum 3 og 11 haft einhver áhrif á lækkun framfærslu? Ef svo er; hjá hvaða 

hóp? 

 

6. Eru gerðar einstaklingsáætlanir?  Hvað fela þær í sér? Hvernig er eftirfylgni þeirra háttað?  

 

 

 Virkniráðgjafar 

 

7. Hefur vinnulagið breyst með komu virkniráðgjafanna í mars 2010? Ef svo er; hvernig þá? 

 

8. Hvernig er vísað í virkniráðgjöfina? Eru þeir einstaklingar sem er vísað til 

virkniráðgjafanna enn í tengslum við almenna ráðgjafa/félagsráðgjafa? 

 

9. Hvað með þá notendur sem fara ekki til virkniráðgjafa?  Hvernig er eftirfylgninni háttað 

með þann hóp? Hvernig eru þeir notendur virkjaðir? Er hægt að virkja þann hóp betur? Ef 

svo er; á hvaða hátt? 

 

10. Hver er helsti munurinn á virkniráðgjöfum og öðrum ráðgjöfum?  Telur þú að úrræðin 

hafi batnað með tilkomu virkniráðgjafanna? Er hópurinn að fá betri þjónustu? 
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 1.grein verklagsreglnanna- Inntak fjárhagsaðstoðar 

 

11. Er gætt að því að kanna til þrautar rétt umsækjenda til annarra aðila eins og 

Vinnumálastofnun, sjúkrasjóði og TR. samanber 30.gr. laga um félagsþjónustu  

sveitarfélaga?  

 

12. Ef það er gert; á hvaða hátt er það gert? 

 

 

13. Fær fólk aðstoð við það? 

 

 

 Umsækjendur á aldrinum 18-24 ára:  

 

14. Við hvern talar þeir fyrst?  

 

15. Er almennt talað við þennan hóp áður en hann fær fyrstu greiðsluna? 

 

16. Er gert samkomulag við þennan hóp um félagslega ráðgjöf? Ef svo er; hvað felur það í 

sér?  Hvernig er eftirfylgninni háttað?  

 

 2. grein verklagsreglnanna- Framfærsluskylda 

 

17. Er viðkomandi spurður út í hvort hann hafi áætlanir um að breyta stöðu sinni?  

 

 

 3.grein verklagsreglnanna- Lækkun grunnfjárhæðar 

 

18. Er alltaf gerð könnun á því hvort notandi er í virkri atvinnuleit? Ef svo er: hvernig er það 

gert? 

 

19. Eru notendur boðaðir í viðtal til félagsráðgjafa/virkniráðgjafa með það að markmiði að 

vinna að einstaklingsmiðaðri áætlun um virkni? Ef einstaklingsáætlanir eru gerðar; 

hvernig er þeim fylgt eftir? 

 

20. Eru notendur boðaðir í viðtal til náms- og starfsráðgjafa með það að markmiði að vinna 

að gerð starfsferilsskrár? 

 

 

21. Hvaða ástæður liggja á bak við lækkaða fjárhagsaðstoð til framfærslu?  Veistu hvar 

notendur eru að fá viðbótar framfærslu ef fjárhagsaðstoð til framfærslu er lækkaður?  
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22. Hvernig fer mat á skerðingu/lækkun grunnfjárhæðar fram? Í þriðju grein 

verklagsreglnanna er talað um að „mikilvægt er að virða gæta jafnræðis og að ákvörðun 

byggist á málefnalegum sjónarmiðum.  Mikilvægt er að virða sjálfsákvörðunarrétt 

umsækjanda og hafa ber að leiðarljósi valdeflingu hans“. 

 Hvernig er þessu ákvæði verklagsreglnanna framfylgt? 

23. Er umsækjendum almennt boðin úrræði (átaksverkefni, starfsþjálfun, námskeið) sem 

standa að lágmarki í 3-4 vikur? 

 

24. Liggur fyrir listi yfir þau úrræði  sem í boði eru á þjónustumiðstöðinni? 

 

 

25. Er umsækjendum almennt gert grein fyrir ákvæði 3.greinar reglna um fjárhagsaðstoð?  

 

26. Er gert samkomulag um félagslega ráðgjöf? 

 

 

 16. grein b verklagsreglnanna 

 

27. Er alltaf gert samkomulag um félagslega ráðgjöf við þá sem fá fjárhagsaðstoð á grundvelli 

greinarinnar? Ef það er ekki gert, af hverju ekki? 

 

28. Er notendum almennt gert grein fyrir að þessari aðstoð? 

 

 Breytingar á hópnum? 

 

29. Hefur þú orðið var/vör við breytingar á hópnum sem sækir um fjárhagsaðstoð? Ef svo er 

hvaða breytingar eru það og síðan hvenær hafa þær átt sér stað?  Hvaða áhrif, ef einhver 

hefur koma virkniráðgjafanna haft? 

 

 Hvernig er aðstoðin að nýtast notendum? 

 

30. Hvernig nýtist fjárhagsaðstoð/fjárhagsaðstoð til framfærslu/framfærsla til náms 

notendum? Finnst þér þjónustan vera í takt við núverandi þarfir og raunveruleika?  Eru 

einhverjar greinar/heimildaákvæði sem þér finnst nýtast vel?  Finnst þér að það vanti 

ákveðnar greinar/heimildaákvæði til að fjárhagsaðstoðin nýttist betur?   
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16. Viðauki 2: Spurningar sem notaðar voru í viðtölum við 

virkniráðgjafa 
 

1. Hvernig eru notendur virkjaðir og hvernig eru þeir hvattir til að auka virkni í sínu daglega 

lífi? 

 

2. Hvaða úrræði hafa virkniráðgjafar til að virkja hópinn? Eru úrræðin í tengslum við 

vinnumarkaðinn eða menntastofnanir? Hvað með starfsþjálfun? 

 

 

3. Hvaða úrræði eru að nýtast vel og hvaða úrræði eru ekki að nýtast eins vel?  Hvaða leiðir 

eru færar til að minnka brottfall varðandi mætingar í úrræði? 

 

4. Er hægt að virkja hópinn betur? Ef svo er: á hvaða hátt?  

 

 

5. Er ábyrgðinni varpað á einhvern hátt á notendurna sjálfa?  Ef svo er: hvernig þá?  

 

6. Er virkni notendaa. mæld? Ef svo er: á hvaða hátt er hún mæld? 

 

 

7. Hvernig er eftirfylgninni háttað?  

 

8. Er einhver ákveðin hugmyndafræði notuð af virkniráðgjöfum?  Styðjist þið við einhverjar 

rannsóknir (innlendar/erlendar)?  Sækið þið námskeið? 
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17.  Viðauki 3: Tölfræði fyrir árið 2011 
 

Samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Notendur sem skrifuðu undir samkomulag um félagslega ráðgjöf árið 2011 skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum: nánari greining. 

 

Árið 2010 borið saman við árið 2011 

Árið 2010 var heildarfjöldi samkomulaga 734 og fækkaði þeim í 670 árið 2011. Hér að neðan má sjá 

skiptingu þeirra eftir þjónustumiðstöðvum. 

Mynd 29: Fjöldi samkomulaga um félagslega ráðgjöf skipt eftir þjónustumiðstöðvum á árunum 2010 og 2011 (Lykiltölur,jan-

des 2011). 

 

 

Um er að ræða fjölda notenda með samkomulag um félagslega ráðgjöf í gildi á síðastliðnum 12 

mánuðum. 
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Tafla 42:Fjöldi samkomulaga um félagslega ráðgjöf skipt eftir þjónustumiðstöðvum á árunum 2010 og 2011 (Lykiltölur,jan-

des 2011). 

  

Fjöldi 
samkomulaga 

2010 

Fjöldi 
samkomulaga 

2011 Hlutfall í % 

Vesturbær 112 111 -9% 

Miðborg og Hlíðar 131 113 -13,70% 

Laugardalur og Háaleiti 146 172 17,80% 

Breiðholt 97 88 -9,30% 

Árbær og Grafarholt 150 85 -43,30% 

Grafarvogur og Kjalanes 98 101 3,10% 

Alls  734 670 -8,70% 

 

Aldur og samkomulag um félagslega ráðgjöf 

Árið 2011 voru 3418 notendur með fjárhagsaðstoð til framfærslu eða framfærslu vegna náms.  Hér á 

eftir má sjá hvernig hver margir af þeim skrifuðu undir samkomulag um félagslega þjónustu skipt eftir 

aldri og þjónustumiðstöð. 
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Mynd 30:Fjöldi notenda á aldrinum 18-24 ára sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

Tafla 43:Hlutfall notenda á aldrinum 18-24 ára sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert samkomulag 
um félagslega ráðgjöf 

Alls með 
framfærslu og/eða 
framfærslu vegna 

náms Hlutfall í % 

Vesturbær 33 111 30% 

Miðborg og Hlíðar 42 218 19% 

Laugardalur og Háaleiti 64 199 32% 

Breiðholt 38 327 12% 

Árbær og Grafarholt 35 148 24% 

Grafarvogur og Kjalanes 38 152 25% 

Alls 250 1155 22% 
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Mynd 31:Fjöldi notenda á aldrinum 25-49 ára sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

 

Tafla 44:Hlutfall notenda á aldrinum 25-49 ára sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert samkomulag 
um félagslega ráðgjöf 

Alls með 
framfærslu og/eða 
framfærslu vegna 

náms Hlutfall í % 

Vesturbær 30 220 14% 

Miðborg og Hlíðar 36 480 8% 

Laugardalur og Háaleiti 52 385 14% 

Breiðholt 26 405 6% 

Árbær og Grafarholt 26 220 12% 

Grafarvogur og Kjalanes 33 182 18% 

Alls 203 1892 11% 
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Mynd 32:Fjöldi notenda á aldrinum 50 og eldri sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

 

Tafla 45:Hlutfall notenda á aldrinum 50 ára og eldri sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum. 

  
Alls gert samkomulag 
um félagslega ráðgjöf 

Alls með 
framfærslu og/eða 
framfærslu vegna 

náms Hlutfall í % 

Vesturbær 5 45 11% 

Miðborg og Hlíðar 3 101 3% 

Laugardalur og Háaleiti 5 90 6% 

Breiðholt 3 78 4% 

Árbær og Grafarholt 1 27 4% 

Grafarvogur og Kjalanes 2 30 7% 

Alls 19 371 5% 
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Mynd 33:Fjöldi notenda sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir aldri. 
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16.grein b:  Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri 

Árið 2011 fengu 245 notendur aðstoð á grundvelli 16.gr.b.  Af þeim skrifuðu 67 notendur undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Af þeim 213 notendum sem skrifuðu undir samkomulag skrifuðu 

83 notendur undir samkomulagið tvisvar sinnum eða oftar á árinu. 

Tafla 46:Hlutfall notenda á aldrinum 50 ára og eldri sem skrifuðu undir samkomulag árið 2011 skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum. 

  

Fjöldi sem fær 
aðstoð skv. 

16.gr.b 
Fjöldi sem skrifaði 
undir samkomulag Hlutfall í %  

Vesturbær 41 18 44% 

Miðborg og Hlíðar 16 3 19% 

Laugardalur og Háaleiti 45 17 38% 

Breiðholt 54 4 7% 

Árbær og Grafarholt 59 11 19% 

Grafarvogur og Kjalarnes 30 14 47% 

Alls 245 67 27% 

 

Mynd 34:Fjöldi notenda sem fékk fjárhagsaðstoð  á grundvelli 16.gr.b árið 2011 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf. 
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18.grein: Námsstyrkir 

Árið 2011 fengu 420 notendur samþykktan námstyrk.  Af þeim skrifuðu 213 notendur undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Af þeim 213 notendum sem skrifuðu undir samkomulag skrifuðu 

83 notendur undir samkomulagið tvisvar sinnum eða oftar á árinu. 

Mynd 35:Fjöldi notenda sem fékk fjárhagsaðstoð  á grundvelli 18.gr. árið 2011 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf. 

 

Tafla 47:Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 18.gr. árið 2011 og skrifuðu undir samkomulag um 

félagslega ráðgjöf. 

  

Fjöldi sem fékk 
aðstoð á 

grundvelli 
18.gr. 

Fjöldi sem skrifaði 
undir samkomulag Hlutfall í % 

Vesturbær 50 32 64% 

Miðborg og Hlíðar 79 33 42% 

Laugardalur og Háaleiti 75 53 71% 

Breiðholt 118 27 23% 

Árbær og Grafarholt 47 37 79% 

Grafarvogur og Kjalarnes 51 31 61% 

Alls 420 213 51% 
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24.grein: Styrkur vegna sérstakra erfiðleika 

Árið 2011 fengu 102 notendur fjárhagsaðstoð  á grundvelli 24.gr.  Um er að ræða styrk vegna 

sérstakra erfiðleika. Af þeim 102 notendum sem fengu styrk skrifuðu 22 notendur undir samkomulag 

um félagslega ráðgjöf. 

Mynd 36:Fjöldi notenda sem fékk fjárhagsaðstoð  á grundvelli 24.gr. árið 2011 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf. 

 

 

Tafla 48:Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 24.gr. árið 2011 og skrifuðu undir samkomulag um 

félagslega ráðgjöf. 

  

Fjöldi sem fékk 
aðstoð á 

grundvelli 24.gr. 
Fjöldi sem skrifaði 
undir samkomulag Hlutfall í % 

Vesturbær 10 7 70% 

Miðborg og Hlíðar 11 2 18% 

Laugardalur og Háaleiti 29 5 17% 

Breiðholt 29 2 7% 

Árbær og Grafarholt 14 4 29% 

Grafarvogur og Kjalarnes 9 2 22% 

Alls 102 22 22% 
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27.grein: Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu 

Árið 2011 fengu 560 notendur fjárhagsaðstoð  á grundvelli 27.gr. Um er að ræða sérstaka aðstoð 

vegna stuðningsvinnu. Af þeim 560 notendum sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli greinarinnar 

skrifuðu 181 notendur undir samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Af þeim 181 notendum sem 

skrifuðu undir samkomulag skrifuðu 57 notendur undir samkomulagið tvisvar sinnum eða oftar á 

árinu. 

Mynd 37: Fjöldi notenda sem fékk fjárhagsaðstoð  á grundvelli 27.gr. árið 2011 og fjöldi notenda sem skrifaði undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf. 

 

 

Tafla 49:Hlutfall þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 og skrifuðu undir samkomulag um félagslega 

ráðgjöf.   

  

Fjöldi sem fékk 
aðstoð á 

grundvelli 27.gr. 
Fjöldi sem skrifaði 
undir samkomulag Hlutfall í % 

Vesturbær 71 32 45% 

Miðborg og Hlíðar 96 35 36% 

Laugardalur og Háaleiti 133 46 35% 

Breiðholt 113 13 12% 

Árbær og Grafarholt 72 28 39% 

Grafarvogur og Kjalarnes 75 27 36% 

Alls 560 181 32% 
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Notendur með framfærslu 2011 skipt eftir þjónustumiðstöðvum: nánari 

greining 

Fjárhagsaðstoð til framfærslu 

Árið 2011 fengu 3285 notendur fjárhagsaðstoð til framfærslu.  Það var um 80% þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð á árinu. 

Mynd 38:Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 og hlutfall þeirra af þeim sem eru með fjárhagsaðstoð, 

skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

Tafla 50: Hlutfall notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 af heildafjölda þeirra einstaklinga sem fengu 

fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  

Fjöldi einstaklinga 
með fjárhagsaðstoð 

til framfærslu Fjárhagsaðstoð alls 
Hlutfall af 

aðstoð 

Vesturbær 358 455 79% 

Miðborg og Hlíðar 781 885 88% 

Laugardalur og Háaleiti 646 797 81% 

Breiðholt 781 953 82% 

Árbær og Grafarholt 378 482 78% 

Grafarvogur og Kjalarnes 341 442 77% 

Barnavernd 0 97 0% 

Alls 3285 4111 80% 
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Mynd 39: Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 skipt eftir kyni og þjónustumiðstöð.  

 

 

Mynd 40: Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 skipt eftir aldri og þjónustumiðstöð.  
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Mynd 41:Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 skipt eftir menntun og þjónustumiðstöð.  

 

 

Mynd 42: Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 skipt eftir fjölskyldugerð og þjónustumiðstöð.  
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Mynd 43:Fjöldi notenda með fjárhagsaðstoð til framfærslu árið 2011 skipt eftir atvinnustöðu og þjónustumiðstöð.  
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Framfærsla vegna náms 

Árið 2011 voru 420 notendur með framfærslu vegna náms.  Það var um 10% þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð á árinu. 

Mynd 44: Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

Tafla 51: Hlutfall notenda sem fengu framfærslu vegna náms árið 2011 af heildafjölda þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð, 

skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  

  

Fjöldi notenda 
með framfærslu 

vegna náms Fjárhagsaðstoð alls 
Hlutfall af 

aðstoð 

Vesturbær 50 455 11% 

Miðborg og Hlíðar 79 885 9% 

Laugardalur og Háaleiti 75 797 9% 

Breiðholt 118 953 12% 

Árbær og Grafarholt 47 482 10% 

Grafarvogur og Kjalarnes 51 442 12% 

Barnavernd 0 97 0% 

Alls 420 4111 10% 
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Mynd 45: Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms árið 2011 skipt eftir kyni og þjónustumiðstöð.  

 

 

Mynd 46:Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms árið 2011 skipt eftir aldri og þjónustumiðstöð.  
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Mynd 47:Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms árið 2011 skipt eftir menntun og þjónustumiðstöð. 

 

 

Mynd 48:Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms árið 2011 skipt eftir fjölskyldugerð og þjónustumiðstöð.  
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Mynd 49:Fjöldi notenda með framfærslu vegna náms árið 2011 skipt eftir atvinnustöðu og þjónustumiðstöð. 
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Fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b.  

Árið 2011 fengu 245 notendur fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b.  Það var um 6% þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð það árið. 

Mynd 50: Fjöldi notenda árið 2011 sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b skipt eftir þjónustumiðstöðvum.  

 

Tafla 52: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 af heildafjölda þeirra einstaklinga sem 

fengu fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  
Fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 16.b Fjárhagsaðstoð alls 

Hlutfall af 
aðstoð 

Vesturbær 41 455 9% 

Miðborg og Hlíðar 16 885 2% 

Laugardalur og Háaleiti 45 797 6% 

Breiðholt 54 953 6% 

Árbær og Grafarholt 59 482 12% 

Grafarvogur og Kjalarnes 30 442 7% 

Barnavernd  0 97  0% 

Alls 245 4111  6% 
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Mynd 51:Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.greinar B árið 2011 skipt eftir kyni og þjónustumiðstöð.  

 

 

 

Mynd 52: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 skipt eftir aldri og þjónustumiðstöð.  
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Tafla 53: Nánari lýsing á aldurskiptingu þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum. 

  
18-19 

ára 
20-24 

ára 
25-29 

ára 
30-39 

ára 
40-49 

ára 
50-59 

ára Alls 

Vesturbær 0 2 4 16 13 6 41 

Miðborg og Hlíðar 0 1 3 4 6 2 16 

Laugardalur og 
Háaleiti 0 4 4 22 13 2 45 

Breiðholt 0 3 12 24 15 0 54 

Árbær og Grafarholt 1 6 8 24 16 4 59 

Grafarvogur og 
Kjalarnes 0 1 4 13 9 3 30 

Alls 1 17 35 103 72 17 245 

 

 

Mynd 53: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 skipt eftir fjölskyldugerð og 

þjónustumiðstöð. 
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Mynd 54: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 skipt eftir menntun.  

 

 

 

Tafla 54: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 skipt eftir menntun og þjónustumiðstöð.  

  
Vestur-

bær 

Miðborg 
og 

Hlíðar 

Laugar-
dalur og 
Háaleiti Breiðholt 

Árbær og 
Grafarholt 

Grafarvogur 
og Kjalarnes Alls 

Ekki skráð 22 6 17 22 31 18 116 

1. Stig - 
barnaskólastig 0 0 1 2 1 0 4 

2. Stig - unglingastig 6 5 12 21 15 7 66 

3. Stig - 
framhaldsskólastig 6 3 9 7 7 1 33 

4. Stig - viðbótarstig 3 1 1 0 4 1 10 

5. Stig - háskólastig 1 1 2 0 1 0 5 

6. Stig - doktorsstig 0 0 0 1 0 0 1 

99 - Ekki vitað. 3 0 3 1 0 3 10 

Alls 41 16 45 54 59 30 245 
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Mynd 55: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 skipt eftir atvinnustöðu.   

 

 

Tafla 55: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 16.gr.b árið 2011 skipt eftir atvinnustöðu og 

þjónustumiðstöð.  

  
Vestur-

bær 
Miðborg 
og Hlíðar 

Laugardalur 
og Háaleiti Breiðholt 

Árbær og 
Grafarholt 

Grafarvogur 
og Kjalarnes Alls 

Atvinnulaus án 
 bótaréttar 3 4 5 1 4 3 20 

Atvinnulaus með 
 bótarétt 8 2 3 13 8 3 37 

Atvinnulaus nemi  
milli anna 0 1 0 0 0 0 1 

Í fæðingarorlofi 0 1 3 1 1 1 7 

Í launaðri vinnu 11 2 16 19 19 6 73 

Nemi 6 1 4 2 3 0 16 

Sjúklingur 3 1 6 5 6 6 27 

Öryrki/ 
Endurhæf.lífeyrir/ 
Ellilífeyrir 10 4 8 13 18 11 64 

Alls 41 16 45 54 59 30 245 

 

 

 

20 

37 

1 
7 

73 

16 

27 

64 

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 113 

Fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.greinar 

Árið 2011 fengu 560 notendur aðstoð á grundvelli 27.gr.  Það var um 114 þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð á árinu. 

Mynd 56: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

 

 

Tafla 56: Hlutfall notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 af heildafjölda þeirra sem fengu 

fjárhagsaðstoð, skipt eftir þjónustumiðstöðvum. 

  
Fjárhagsaðstoð á 
grundvelli 27.gr. Fjárhagsaðstoð alls Hlutfall í % 

Vesturbær 71 455 15,60% 

Miðborg og Hlíðar 96 885 10,80% 

Laugardalur og Háaleiti 133 797 16,70% 

Breiðholt 113 953 11,90% 

Árbær og Grafarholt 72 482 14,90% 

Grafarvogur og Kjalarnes 75 442 17% 

Barnavernd   97   

Alls 560 4111 13,60% 
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Mynd 57: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. skipt eftir kyni og þjónustumiðstöð. 

 

 

 

Mynd 58: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 skipt eftir aldri og þjónustumiðstöð.  
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Tafla 57: Nánari lýsing á aldurskiptingu þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011, skipt eftir 

þjónustumiðstöðvum.  

  
18-19 

ára 
20-24 

ára 
25-29 

ára 
30-39 

ára 
40-49 

ára 
50-59 

ára 
60-66 

ára 

67 ára 
og 

eldri Alls 

Vesturbær 4 12 12 21 9 10 2 1 71 

Miðborg og Hlíðar 4 22 10 22 20 11 5 2 96 

Laugardalur og 
Háaleiti 9 30 22 25 26 13 6 2 133 

Breiðholt 5 19 24 30 20 12 1 2 113 

Árbær og 
Grafarholt 11 19 9 16 8 7 0 2 72 

Grafarvogur og 
Kjalarnes 12 20 11 16 9 4 3 0 75 

Alls 45 122 88 130 92 57 17 9 560 

 

 

Mynd 59: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 skipt eftir fjölskyldugerð og 

þjónustumiðstöð.  

 

 

 

 

Mynd 60: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 skipt eftir menntun.  
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Tafla 58: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 skipt eftir menntun og þjónustumiðstöð.  

  Vesturbær 

Miðborg 
og 

Hlíðar 
Laugardalur 
og Háaleiti Breiðholt 

Árbær og 
Grafarholt 

Grafarvogur 
og 

Kjalarnes Alls 

Ekki skráð 23 22 35 25 19 14 138 

1. Stig - 
barnaskólastig 0 4 3 8 3 2 20 

2. Stig - unglingastig 17 41 56 44 34 31 223 

3. Stig - 
framhaldsskólastig 17 20 21 17 10 17 102 

4. Stig - viðbótarstig 3 3 5 2 2 3 18 

5. Stig - háskólastig 2 3 6 1 0 2 14 

99 - Ekki vitað. 9 3 7 16 4 6 45 

Alls 71 96 133 113 72 75 560 
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Mynd 61: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 skipt eftir atvinnustöðu.   

 

 

 

Tafla 59: Fjöldi notenda sem fengu fjárhagsaðstoð á grundvelli 27.gr. árið 2011 skipt eftir atvinnustöðu og þjónustumiðstöð.  

  Vesturbær 

Miðborg 
og 

Hlíðar 
Laugardalur 
og Háaleiti Breiðholt 

Árbær og 
Grafarholt 

Grafarvogur 
og 

Kjalarnes Alls 

01. Atvinnulaus án 
bótaréttar 15 23 29 26 10 13 116 

03. Atvinnulaus með 
bótarétt 3 2 10 9 6 8 38 

04. Atvinnulaus nemi 
milli anna 0 0 2 0 0 0 2 

06. Í fæðingarorlofi 0 1 2 4 2 1 10 

07. Í launaðri vinnu 10 2 17 11 9 4 53 

10. Nemi 8 15 19 9 10 14 75 

11. Sjúklingur 16 16 22 28 14 18 114 

12.Öryrki/ 
Endurhæf.lífeyrir/ 
Ellilífeyrir 19 37 32 26 20 17 151 

90. Fjölsmiðjan 0 0 0 0 1 0 1 

Alls 71 96 133 113 72 75 560 
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18.  Viðauki 4: Viðtöl við deildarstjóra og virkniráðgjafa 
 

Yfirlit yfir viðauka 4: 

18.1 Viðtöl við deildarstjóra       bls.131 

Ferli umsókna um fjárhagsaðstoð á þjónustumiðstöðvunum  bls.131 

Samantekt á ferli umsókna       bls.134 

Verklagsreglur        bls.135 

Virkniráðgjafar        bls.136 

1.grein verklagsreglnanna-Inntak fjárhagsaðstoðar   bls.137 

Umsækjendur á aldrinum 18-24 ára     bls.138 

2.grein verklagsreglnanna- Framfærsluskylda    bls.138 

3.grein verklagsreglnanna-Lækkun grunnfjárhæðar   bls.139 

16.grein b verklagsreglnanna      bls.141 

Breytingar á hópnum?       bls.142 

Hvernig er aðstoðin að nýtast?      bls.143 

18.2. Viðtöl við virkniráðgjafana      bls.144 

Hvatning til virkni       bls.144 

Úrræði         bls.145 

Úræði sem eru að nýtast og brottfall     bls.145 

Hvernig er hægt að virkja hópinn betur?    bls.146 

Ábyrgð         bls.147 

Mæling á virkni        bls.147 

Eftirfylgni        bls.148 

Hugmyndafræði og námskeið      bls.148 
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18.1 Viðtöl við deildarstjóra 
Lagðar voru fyrir deildarstjórana opnar spurningar sem áttu að varpa ljósi á, meðal annars, það 

verklag sem þjónustumiðstöðvarnar vinna eftir við umsóknir um fjárhagsaðstoð.  Með því að skoða 

tilhögun og vinnulag við framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar í hverfum borgarinnar var reynt að fanga 

framkvæmd fjárhagsaðstoðarinnar og kanna samræmi á milli hverfanna. 

Við vinnslu á viðtölunum var spurningunum og svörum þátttakenda skipt upp í tíu þætti og verður 

hverjum þætti gert skil hér á eftir.   

Ferli umsókna um fjárhagsaðstoð á þjónustumiðstöðvunum 

Viðmælendur voru beðnir um að lýsa ferli umsókna um fjárhagsaðstoð innan 

þjónustumiðstöðvarinnar.  Meðal annars var spurt um hverjir væru að taka á móti umsækjendum 

fjárhagsaðstoðarinnar og um hvað væri spurt í fyrsta viðtali.  Enn fremur var spurt um hvaða 

ákvarðanir væru teknar á fagfundum. Hér á eftir verður ferlinu innan hverrar þjónustumiðstöðvar 

gert skil. 

Vesturbær 

Nýir umsækjendur hafa samband við þjónustufulltrúa og ef öll gögn liggja fyrir vegna umsókna um 

fjárhagsaðstoð ganga þjónustufulltrúarnir frá umsókninni.  Ef um vafamál er að ræða þá ráðfærir 

þjónustufulltrúinn sig  við deildarstjóra,  vakthafandi ráðgjafa eða virkniráðgjafa.  Þjónustufulltrúarnir 

safna saman þeim gögnum sem þörf er á við afgreiðslu umsóknar og gefa  upplýsingar um 

virkniráðgjöf ef viðkomandi er atvinnulaus.  Virkniráðgjafi hefur alltaf samband við umsækjanda ef 

viðkomandi er atvinnulaus og segir honum frá þeim námskeiðum sem eru í boði fyrir atvinnuhæfa 

einstaklinga.  Þeir sem eru 24 ára og yngri fara yfirleitt  beint til virkniráðgjafans, og hann metur hvort  

hann eða félagsráðgjafi vinnur áfram með viðkomandi.  Mánaðarlega er farið yfir lista yfir þá sem eru 

nýir með fjárhagsaðstoð til framfærslu og þannig er tryggt að mál allra sé komið í vinnslu hjá annað 

hvort virkniráðgjafa eða öðrum ráðgjafa.  

Almennt séð er farið í félagssögu umsækjenda í fyrstu þremur viðtölum en það fer eftir einstaklingum 

í hvaða þætti er farið hverju sinni.  Sem dæmi er farið minna í félagssögu einstaklings sem er með 

góða atvinnusögu og er að leita sér tímabundið aðstoðar.  Virkniráðgjafi beinir sjónum að 

félagslegum tengslum, virkni og þess háttar frekar en almennir ráðgjafar.  Áhersla er lögð á hvert 

umsækjandinn stefni, hvaða hindranir eru fyrir hendi og hverjir hans styrkleikar eru.  Umræða hefur 

átt sér stað á þjónustumiðstöðinni um að nota staðlaða verkferla í viðtölum til að auðvelda  

upplýsingaöflun úr dagálum.   

Á fagfundi, sem haldinn er vikulega, fá heimildagreiðslur ítarlega umfjöllun.  Allar undanþágur eru 

skráðar á fundinum ásamt umræðum og ákvörðunum um lækkanir á grunnfjárhæð ef svo ber undir.  

Ákvarðanir um lækkanir geta líka verið teknar á milli deildarstjóra og félagsráðgjafa. Virkniráðgjafi 

tekur ákvarðanir um lækkanir aðeins í samráði við deildarstjóra eða á fagfundinum.  Á fagfundinum 

er einnig ræddar áætlanir í þeim málum sem þar eru tekin fyrir.  Fundina sitja allir félagsráðgjafar, 

virkniráðgjafi, námsráðgjafi og deildarstjóri.  Húsnæðisfulltrúi hefur líka setið þá.  

Miðborg og Hlíðar 

Umsækjendur hitta alltaf fyrst þjónustufulltrúa á þjónustumiðstöðinni. Þjónustufulltrúarnir taka á 

móti gögnum og ganga að hluta til frá umsóknum, sérstaklega ef um framhaldsumsóknir er að ræða.  

Þeir sem eru að sækja um fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn er beint til sérstaks móttökuteymis.  Í teyminu 
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sitja  ráðgjafi, þjónustufulltrúi, þjónustustjóri og deildarstjóri.  Móttökuteymið reynir að afla allra 

upplýsinga hjá umsækjanda.  Móttökuteymið sér að mestu leyti um vinnslu 

fjárhagsaðstoðarumsókna. Með því hefur skapast samfella og samræmi í afgreiðslu umsókna. Teymið 

sér einnig um skimun vegna óska um viðtöl við ráðgjafa. Með því að skima og jafnvel klára mál hjá 

móttökuteymi er reynt að minnka álagið og gera vinnuna skilvirkari og þannig er hægt að minnka 

bókanir í viðtöl til ráðgjafa. Allir sem eru 25 ára og yngri fá viðtal hjá virkniráðgjafa á innan við viku.   

Í fyrsta viðtali hjá ráðgjöfum er spurt um vinnusögu og á hverju viðkomandi hefur framfleytt sér.  Enn 

fremur er  spurt út í félagssögu umsækjanda.  Það fer eftir einstaklingum um hvað er spurt og hvað 

kemur fram í viðtalinu en ráðgjafarnir meta það hverju sinni.  Það getur til dæmis verið viðkvæmt 

fyrir suma að svara ákveðnum spurningum og því mikilvægt að gæta alltaf virðingar í samskiptum við 

umsækjendur.   

Á nýjum fundum, svokölluðum móttökuteymisfundum, koma ráðgjafar með erindi og á þeim er 

jafnframt farið yfir flóknari fjárhagsaðstoðarmál.  Verið er að íhuga að fjölga þessum fundum þar sem 

eftirspurn ráðgjafa eftir aðstoð vegna mála er mikil. Móttökuteymisfundir eru haldnir vikulega og þá 

sitja þjónustufulltrúi, ráðgjafi, þjónustustjóri og deildarstjóri og þeir ráðgjafar sem óska eftir 

umræðum um flóknari mál. 

Laugardalur og Háaleiti 

Ef um nýja umsókn er að ræða þá fara þær flest allar í gegnum vakthafandi ráðgjafa.  Ef um almenna 

fjárhagsaðstoð er að ræða þá útbúa þjónustufulltrúarnir umsóknirnar og ganga frá þeim.  Til dæmis 

ef umsækjandi er að sækja um fjárhagsaðstoð til framfærslu í styttri tíma og er að bíða eftir 

atvinnuleysisbótum, örorkulífeyrir eða örorkubótum. Einnig ganga þjónustufulltrúar frá umsóknum 

um fjárhagsaðstoð þar sem umsækjandi er að fá uppbót á aðrar bætur og frá lánum sem varða 

fjárhagsaðstoðina, en hvorttveggja er gert í samráði við vakthafandi ráðgjafa eða deildarstjóra.   Allar 

umsóknir um heimildargreiðslur fara í gegnum félagsráðgjafa nema umsóknir um útfarastyrki, en þær 

afgreiða þjónustufulltrúar í samráði við deildarstjóra enda skilyrði fyrir afgreiðslu skýr. Allir 

umsækjendur á aldrinum 18-24 ára og hafa ekki öðlast rétt til atvinnuleysisbóta fara til virkniráðgjafa 

í viðtöl. 

Í fyrsta viðtali eru farið yfir grunnupplýsingar og ef um fjárhagsaðstoð er að ræða þá er lögð áhersla á 

að skoðað rétt umsækjanda í öðrum kerfum.  Í fyrsta viðtali er einnig farið yfir 3. greinina og 

umsækjanda gert grein fyrir mögulegri lækkun á grunnfjárhæð.  Unnið er með gátlista í viðtölunum 

en þeir eru samkvæmt starfsáætlun í endurskoðun.   Í þeim sem var í notkun þegar viðtalið var tekið, 

er spurt meðal annars um tekjur, greiðslubyrði,  skuldastöðu, hvort umsækjandi er skráður hjá 

Vinnumiðlun, og hvort hann er með atvinnuleysisbætur.  Óvinnufærir einstaklingar verða að leggja 

fram læknisvottorð og  athugað er með rétt á greiðslum úr lífseyrissjóðum.  Ef börn eru á heimilinu 

þá er réttur á aðstoð vegna 16.gr.a skoðaður.  Sér gátlisti eru fyrir þá sem sækja um námsstyrk.  Í 

fyrsta viðtali er stundum byrjað að gera drög að félagssögu en það fer þó nokkuð eftir eðli umsóknar 

og hvort líkur eru á að viðkomandi verði á aðstoð til lengri tíma. 

Á fagfundi, sem haldinn er vikulega, fara fram umræður um lækkanir á grunnfjárhæð á grundvelli 3. 

greinar.  Allar umsóknir um heimildagreiðslur (nema útfarastyrkir) fara fyrir fundinn.  Á fagfundum 

eru einnig rætt um samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða áætlanir sem leggja þarf upp í málum.  

Eftir fundinn er greinagerð fundarins afrituð inn í málaskrá hvers og eins umsækjanda þar sem fram 

kemur niðurstaða fundarins.  Fundina sitja allir félagsráðgjafar og deildarstjóri. 
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Breiðholt 

Þjónustufulltrúar taka við útfylltum umsóknum hjá umsækjendum.  Vegna aukins álags á 

þjónustumiðstöðinni hefur eftirlitshlutverk þjónustufulltrúanna orðið mikilvægara.  Þeir setja inn 

kröfu um hvaða gögn er nauðsynlegt að skila eða koma með ábendingar um hvaða gögn eru 

nauðsynleg til þess að afgreiðsla umsóknarinnar sé möguleg.  Þeir ganga frá einföldum umsóknum ef 

öll gögn eru fyrir hendi og ef ráðgjafi er búin að gefa leyfi fyrir afgreiðslu umsóknarinnar.  Algengast 

er að umsóknir um fjárhagsaðstoð frá nýjum notendum fari í gegnum vakthafandi ráðgjafa.  Vegna 

langrar biðar eftir viðtölum tekur vakthafandi ráðgjafi tvö forgangsviðtöl á dag við umsækjendur sem 

eru 24 ára og yngri og eru að sækja um fjárhagsaðstoð til framfærslu í fyrsta sinn.  Aðrir 

umsækjendur þurfa að bíða allt að 3-4 vikur eftir að komast í almenn viðtöl. Öll bráðamál eru þó 

afgreidd og stundum er greiddur helmingur upphæðar fjárhagsaðstoðarinnar áður en komið er í 

viðtal.  Vakthafandi ráðgjafi tekur stutt viðtöl (allt að 30 mín ) til að meta hvernig ráðgjöf eða 

þjónustu viðkomandi umsækjandi hefur þörf fyrir, þegar um umsækjendur á aldrinum 18-24 ára er að 

ræða.    

Í fyrsta viðtali við alla notendur er spurt út í félagsögu umsækjanda og fjölskylduhagir eru kannaðir 

ásamt húsnæðisstöðu.  Yfirleitt er ráðgjafinn búinn að kynna sér hvers eðlis málið er áður en viðtalið 

er tekið. Einnig er spurt um ástæður þess að viðkomandi er að sækja um fjárhagsaðstoð.  

Umsækjandi er jafnframt spurður út í áætlanir sínar um að breyta stöðu sinni.  Vakthafandi ráðgjafi 

og aðrir félagsráðgjafar hafa sér til handa gátlista en ekki er hægt að fullyrða að hann sé alltaf 

notaður.  Eftir fyrsta viðtal er sumum umsækjendum beint áfram til virkniráðgjafans en reynt er að 

koma málunum strax í farveg ef hægt er.  Stundum er gert samkomulag um félagslega ráðgjöf í fyrsta 

viðtali, annars er það gert á síðari stigum málsins.   

Ákvarðanir um heimildagreiðslur fara fram á fagfundi, en hann er haldinn vikulega og er kallaður 

hverfateymisfundur.  Á fundinum fara fram ákvarðanir um ákveðin úrræði sem og vafa mál.  Lækkanir 

á grunnfjárhæð eru ræddar á fagfundum sem og á milli funda við deildarstjóra.  Ráðgjafar hafa 

heimildir til að beita lækkunum samkvæmt verklagsreglum en óskað er eftir því að vafamál séu tekin 

fyrir á fagfundinum.  Hverfateymisstjórar og ráðgjafar sitja fundina.  Deildarstjórar og  sálfræðingar 

koma einnig inn á þá. 

Árbær og Grafarholt 

Þjónustufulltrúar og félagsráðgjafar taka á móti umsækjendum.  Þjónustufulltrúarnir ganga frá 

einfaldari málum og ef umsækjandi er eldri en 24 ára þá geta þjónustufulltrúarnir samþykkt umsóknir 

um fjárhagsaðstoð ef viðkomandi uppfyllir öll skilyrði og öll gögn eru til staðar.  Þjónustufulltrúunum 

er ekki heimilt að samþykkja aðstoð til þeirra umsækjenda sem eru yngri en 24 ára og þeir ráðfæra 

sig við vakthafandi ráðgjafa eftir þörfum.   

Í fyrsta viðtali er fyrst og fremst spurt um hvert erindið er. Notast er við gátlista í viðtölunum og farið 

er yfir meðal annar neyslu áfengis eða annarra vímuefna, fjölskylduaðstæður, félagsleg tengsl og 

frístundir.  Einnig er spurt um hvort viðkomandi sé í virkri atvinnuleit, hvort áhugi til náms sé til staðar 

og hvenær viðkomandi var síðast í vinnu eða í námi.  Þá er einnig skimað eftir ofbeldi. 

Á þjónustumiðstöðinni eru þrjár tegundir funda varðandi fjárhagsaðstoðina en þeir eru 

fjármálafundir, fagfundir og exelfundir. 
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Á fjármálafundum er farið yfir heimildarákvæði og vafamál. Einnig eru teknar ákvarðanir um 

fjárhagsaðstoð til þeirra sem búa með foreldrum sínum.  Á þeim sitja félagsráðgjafar, ráðgjafi, 

virkniráðgjafi og deildarstjóri sem stjórnar fundinum.  

Á fagfundum er tekin til umræðu meðal annars stuðningsmál, fjölskyldumál, húsnæðismál  og virkni. 

Á þessum fundi sitja félagsráðgjafar, ráðgjafi, virkniráðgjafi, matsfulltrúi og deildarstjóri sem stjórnar 

fundinum.  Ákvarðanir um lækkanir á grunnfjárhæð á grundvelli 3.greinar fara ekki fram á fagfundum 

en þær geta komið til tals á öllum þremur fundunum.  Allar fagákvarðanir eru teknar á fagfundi sem 

og stefnumótun og hugmyndafræði.   

Á exelfundum liggur til grundvallar skjal með nöfnum  allra þeirra  sem fá fjárhagsaðstoð sér til 

framfærslu og er farið yfir málin á fundunum.  Með því að fara reglulega yfir listann er fylgst með 

öllum á fjárhagsaðstoð.  Félagsráðgjafarnir sitja þessa fundi til skiptis og er markmið fundarins að fara 

yfir mál viðkomandi félagsráðgjafa.  Á fundunum á sér stað almenn umræða um meðal annars hvað 

er að gerast í málunum og kannað hvort búið sé að gera samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Á 

fundinum sitja þjónustustjóri, félagsráðgjafi, deildarstjóri og virkniráðgjafi sem stjórnar fundinum, og 

eru þeir haldnir mánaðarlega með hverjum ráðgjafa á þjónustumiðstöðinni.  

Grafarvogur og Kjalarnes 

Þjónustufulltrúar taka á móti umsækjendum en þeir afgreiða ekki umsóknir.  Þeir vísa umsækjendum 

áfram á fjármálaráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar sem er með símatíma fjóra morgna í viku og þá 

getur fólk sem hefur áður verið með aðstoð ráðfært sig við hann.  Þeir sem eru að sækja um 

fjárhagsaðstoð í  fyrsta sinn sem og þeir umsækjendur sem eru 24 ára og yngri er vísað til 

fjármálaráðgjafans.  Fjármálaráðgjafinn safnar saman nauðsynlegum gögnum en það má segja að 

hann sé aðalgáttin hvað framfærsluna varðar.  Fjármálaráðgjafinn vísar svo umsækjendum til 

félagsráðgjafana en þeir sem eru 24 ára og yngri og eru án bótaréttar vísar hann beint til 

virkniráðgjafans. 

Í fyrsta viðtali er farið yfir forsögu umsækjanda og ákveðnu ferli er fylgt eftir í viðtalinu við hvern og 

einn.  Um er að ræða almennar spurningar sem allir eru spurðir að en sem dæmi er farið yfir 

félagsaðstæður, fjölskylduaðstæður, húsnæðisstöðu og menntun viðkomandi.  Einnig er kannað 

hvort viðkomandi sé sjúklingur og hvort hann sé í virkri atvinnuleit. 

Á fagfundi, sem haldinn er vikulega, fara fram ákvarðanir um heimildagreiðslur. Á fundunum eru 

teknar ákvarðanir með fjárhagsaðstoð aftur í tímann og fjallað um þau mál þar sem afgreiðsla liggur 

ekki í augum upp.  Á fagfundinum fer einnig fram umræða um hugsanlegar lækkanir á grunnfjárhæð á 

grundvelli 3.greinar.  Fundina sitja allir félagsráðgjafar á þjónustumiðstöðinni ásamt deildarstjóra. 

Samantekt á ferli umsókna  

Ferli umsókna innan þjónustumiðstöðvanna er nokkuð svipað.  Á öllum þjónustumiðstöðvunum, fyrir 

utan á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, taka þjónustufulltrúar við umsóknum, kalla eftir 

gögnum og jafnvel ganga frá umsóknum ef öll gögn liggja fyrir.  Ef um vafamál eru að ræða ráðfæra 

þeir sig við deildarstjóra eða vaktahafandi ráðgjafa. Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness vísa 

þjónustufulltrúar umsóknum til fjármálaráðgjafa þjónustumiðstöðvarinnar en hann safnar saman 

nauðsynlegum gögnum og vísar svo umsækjendum til félagsráðgjafanna eða virkniráðgjafans. Á 

þjónustumiðstöðvunum er eitthvað misjafnt hvernig umsækjendum yngri en 25 ára er vísað til 

félagsráðgjafa.  Á sumum þjónustumiðstöðunum hafa virkniráðgjafar samband við umsækjendur sem 
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eru 24 ára og yngri og þá sem eru án bótaréttar og meta hvort viðkomandi umsækjandi heldur áfram 

hjá sér eða fer til annars félagsráðgjafa. Á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða er þeim sem eru að 

sækja um fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn beint til sérstaks móttökuteymis. Á þjónustumiðstöð Breiðholts 

tekur vakthafandi ráðgjafi viðtöl við þá sem eru eru 24 ára og yngri og  eru að sækja um 

fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn til að meta hvernig þjónustu eða ráðgjöf viðkomandi hefur þörf fyrir. 

Í fyrstu viðtölum við umsækjendur er farið meðal annars í félagssögu, atvinnusögu, húsnæðisstöðu, 

félagsleg tengsl og virkni, en það fer eftir umsækjendum í hvaða þætti er farið. Ef um er að ræða 

fjárhagsaðstoð er einnig lögð áhersla á að skoða rétt umsækjanda í öðrum kerfum og spurt um 

ástæður þess að viðkomandi er að sækja um fjárhagsaðstoð.  Einn viðmælendanna nefndi að farið 

væri í 3.greinina og möguleikann á lækkun á grunnfjárhæð í fyrsta viðtali. Á þjónustumiðstöð 

Laugardals og Háaleitis, þjónustumiðstöð Breiðholts og þjónustumiðstöð Árbæjar og Kjalarnes eru 

notaðir gátlistar í viðtölum við umsækjendur og samkvæmt þeim viðmælendum sem nota þá 

auðvelda þeir upplýsingaöflun úr málaskrá og koma veg fyrir að eitthvað gleymist í viðtölunum. Á 

þjónustumiðstöð Vesturbæjar hefur umræða átt sér stað um að taka upp staðalaða verkferla til að 

auðvelda upplýsingaöflun úr dagálum.  Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness var talað um að í 

fyrstu viðtölum við umsækjendur sé farið eftir ákveðnu ferli, þó ekki sé um notkun á formlegum 

gátlista að ræða. 

Fagfundir eru haldnir vikulega á öllum þjónustumiðstöðvunum. Fundina sitja félagsráðgjafar en það 

er misjafnt eftir þjónustumiðstöðvum hverjir aðrir sitja þá en það geta verið deildarstjórar, 

húsnæðisfulltrúar, virkniráðgjafi og starfs-og námsráðgjafar. Á fundum eru teknar fyrir meðal annars 

undanþágur ásamt umræðu og stundum ákvarðanir um lækkanir á grunnfjárhæð ef svo ber undir, 

áætlanir eru settar upp í málum, og umsóknir um heimildagreiðslur eru teknar fyrir. Á fundunum er 

jafnframt farið yfir flóknari fjárhagsaðstoðar mál og vafa mál. 

Verklagsreglur 

Í þessum þætti var athugað hvort verklagsreglurnar væru notaðar við mat á umsóknum.  Enn fremur 

var kannað hvort eitthvað hefði breyst með tilkomu verklagsreglnanna sem teknar voru í notkun á 

þjónustumiðstöðvunum í desember 2011. 

Samkvæmt viðmælendunum eru verklagsreglurnar sem teknar voru í notkun í desember 2011 skýrari 

en fyrri reglur og almennt voru viðmælendur sammála um að skerpt hefði verið á ákveðnum atriðum 

sem áður hafði verið erfitt að meta.  Nefnt var að 11.gr. og 27.gr. væru nú skýrari og auðveldari í 

framfylgd.  Hins vegar nefndu sumir að breytingar 11.gr. hefði einnig flækt vinnslu mála þar sem 

mikill tími færi í að útskýra fyrir fólki greinina og leiðbeina því.  11.gr. væri skýr en það væri erfitt að 

gæta jafnræðis við framfylgd hennar þar sem það er ekki alltaf hægt að sannreyna hvort viðkomandi 

býr með öðrum ef hann greinir ekki sjálfur frá því. Breytingarnar á greininni hafi fyrst og fremst haft 

áhrif á yngri einstaklinga sem eru líklegri til að búa og leigja með öðrum. Einnig hafi verið sett inn 

mun ítarlegri ákvæði varðandi skerðingar í 3.gr. og það hafi haft áhrif á vinnulagið en breytingar á 

greininni hafi haft í för með sér nauðsyn þess að upplýsa einstaklinga um mögulegar lækkanir á 

grunnfjárhæð ef til dæmis virkniúrræði eru ekki nýtt. Talað var um að það hafi verið þörf á þessari 

uppfærslu og markviss endurskoðun á verklagsreglunum þurfi jafnvel að eiga sér stað árlega.   Nefnt 

var að mánaðarlegir fundir með deildarstjórum á öðrum þjónustumiðstöðvum, ásamt Ellý Öldu 

Þorsteinsdóttir skrifstofustjóra og lögfræðingum á Velferðarsviði, væru einnig mjög mikilvægir til að 

gæta samræmis við mat á umsóknum. 
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Virkniráðgjafar  

Í þessum þætti voru viðmælendur spurðir að því á hvaða hátt vinnulagið og þjónustan á 

þjónustumiðstöðinni hefði breyst með komu virkniráðgjafanna.  Spurt var að því hvaða einstaklingum 

væri vísað í virkniráðgjöfina og hvernig þeir væru virkjaðir sem færu ekki til virkniráðgjafa.  Enn 

fremur var spurt að því hvort þeir sem færu til virkniráðgjafans væru, að mati viðmælenda, að fá betri 

þjónustu en aðrir og hvort hægt væri að gera betur fyrir þann hóp sem færi ekki til virkniráðgjafa. 

Vinnulag og þjónusta 

Viðmælendurnir voru sammála um að vinnulagið hefði breyst með komu virkniráðgjafanna í mars 

2010.  Talað var um að verklagið hefði breyst og þjónustan orðið samfelldari sem væri bæði jákvætt 

fyrir notendur sem og félagsráðgjafa.  Úrræðum hefði jafnframt fjölgað og þau batnað eftir að 

virkniúrræðið var sett á laggirnar. Með komu virkniráðgjafanna væri meiri heildarsýn yfir þá sem 

væru atvinnulausir.  Unnið væri markvissara og betur haldið utan um þá sem væru að koma nýir inn á 

fjárhagsaðstoð þar sem hópnum væri skipt niður á félagsráðgjafana og virkniráðgjafann og þannig 

færu málin fyrr í ákveðið ferli.  Nefnt var að fleiri áætlanir væru í notkun og farið væri dýpra í hvað 

hentar hverjum og einum.  Almennt voru viðmælendur sammála um að þeir sem færu til 

virkniráðgjafans væru að fá betri þjónustu en það kæmi að hluta til þar sem virkniráðgjafinn væri  

almennt með færri mál en aðrir félagsráðgjafar. Virkniráðgjafinn gæti einnig einbeitt sér að því að 

virkja notendur og hvetja þá áfram og hann hefði jafnframt meiri sérþekkingu en aðrir félagsráðgjafar 

á þeim úrræðum sem í boði væru.  Viðmælandi á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness nefndi 

að öll viðbót inn á þjónustumiðstöðina væri góð þar sem hún gæfi þverfagleg sýn og það yki gæði 

þjónustunnar. 

Viðmælendur á þjónustumiðstöð Breiðholts og Laugardals og Háaleitis töluðu um að það væri þörf á 

fleiri virkniráðgjöfum þar sem álagið væri mikið á þjónustumiðstöðvunum og virkniráðgjafarnir næðu 

ekki að sinna öllum málunum.  Að lokum nefndu viðmælendur á þjónustumiðstöð Grafarvogs og 

Kjalarness að stöðuskýrslurnar sem virkniráðgjafarnir ynnu og upplýsingarnar sem þar væri að finna 

væru mikið notaðar á þjónustumiðstöðinni.   

Vísun í virkniráðgjöfina 

Samkvæmt viðmælendum er almennt þeir sem eru 24 ára og yngri og þeir sem eru án bótaréttar 

vísað til virkniráðgjafans. Virkniráðgjafinn vinnur fyrst og fremst með þeim einstaklingum sem eru 

tilbúnir til virkni hverju sinni.  Öðrum er vísað til félagsráðgjafa.  Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og 

Kjalarness og á þjónustumiðstöð  Árbæjar og Grafarholts eru þeir sem eru með fjárhagsaðstoð til 

framfærslu og þeir sem eru atvinnulausir án bótaréttar, hvort sem er um eldri einstaklinga eða 

öryrkja að ræða, einnig vísað til virkniráðgjafans. Hins vegar ganga þeir fyrir sem eru 24 ára og yngri.  

Á þjónustumiðstöð Vesturbæjar var tekið fram að öllum sem sækja í fyrsta skipti um fjárhagsaðstoð 

er vísað til virkniráðgjafa.  Hann heldur sumum málum á meðan öðrum er vísað til félagsráðgjafa. Á 

Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða er vísað í virkniráðgjöfina í gegnum úthlutunarteymi sem hittist 

vikulega.   

Það fer eftir eðli málanna hvort notendur sem hafi verið vísað til virkniráðgjafa haldi enn  tengslum 

við félagsráðgjafa.  Vandi notendanna getur verið margvíslegur og krafist þess að fleiri félagsráðgjafar 

komi að þeirra málum. Deildarstjórar á þjónustumiðstöð Breiðholts nefndu að notandi gæti til dæmis 

verið með fjárhagsaðstoðina hjá félagsráðgjafa en virknina hjá virkniráðgjafa.  

Þeir einstaklinga sem fara ekki til virkniráðgjafa 
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Viðmælendur töluðu um að virkniráðgjafarnir veittu ráðgjöf í málum þó þau væru í vinnslu hjá 

félagsráðgjafa og þannig eru þeir öðrum ráðgjöfum innan handar. Gott samstarf á milli félagsráðgjafa 

og virkniráðgjafans var talið mikilvægt til að hægt sé að nýta þau úrræði sem eru í boði hverju sinni.  

Samkvæmt viðmælenda á þjónustumiðstöð Vesturbæjar er haldinn virknifundur mánaðarlega þar 

sem farið er yfir stöðuna hjá þeim sem eru á fjárhagsaðstoð.  Svipaðir fundir eru haldnir á 

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts en á svokölluðum excel-fundum er farið yfir lista yfir þá sem 

eru á fjárhagsaðstoð og þannig halda félagsráðgjafarnir utan um hópinn.  Á þjónustumiðstöð 

Laugardals og Háaleitis eru haldnir virknifundir tvisvar sinnum í mánuði og á honum eru tilnefningar í 

ákveðin úrræði rædd.  Þannig er reynt að tryggja að einstaklingar séu virkjaðir á sama hátt og 

virkniráðgjafinn vinnur.  Hann veitir ráðgjöf og stuðning í þessari vinnu.    Viðmælandi á 

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts nefndi að félagsráðgjafar væru sérhæfðir í að virkja fólk og 

því væru þeir sífellt að reyna virkja sína notendur til dæmis með því að hvetja það til að fara í 

meðferð, eða í Karla- eða Kvennasmiðjuna svo dæmi séu tekin.   

Viðmælendur voru sammála um að þeir sem eru á aldrinum 18 til 24 ára væru að fá mjög góða 

þjónustu.  Markmiðið með virkniráðgjöfinni hafi verið að grípa þennan nýja hóp strax og það hefur 

tekist en eftir standi ákveðinn hópur sem samanstendur aðallega af einstaklingum sem eru eldri en 

24 ára. Úrræði á borð við Atvinnutorg vanti fyrir þann hóp og fleiri félagsráðgjafa til að styðja þá.  

Ástæður þess að erfitt er að virkja ákveðna notendur eru margvíslegar samkvæmt viðmælendum.  Til 

dæmis geta notendur verið í annarri virkni, verið veikir, í neyslu , eða á vergangi.  Talað var um að 

erfitt væri að hvetja notendur til virkni sem væru að bíða eftir að fá að ljúka afplánun eða konur með 

ungabörn ef um lálaunastörf væri að ræða þar sem barnagæsla væri dýr.  Einnig var nefnt að erfitt 

væri að hvetja sjúklinga og langtíma notendur til virkni og við suma notendur næðist hreinlega ekkert 

samráð. Viðmælendur á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness nefndu að þar sem 

einstaklingarnir væru svo ólíkir þá þurfi hver og einn að fá sitt eigið einstaklingsmiðað virkniverkefni.  

Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis benti á að það væri eflaust hægt að virkja 

hópinn betur en þar sem um mjög fjölbreyttan hóp væri að ræða þá væri nauðsynlegt að fá annan 

virkniráðgjafa til starfa á þjónustumiðstöðina til að geta virkjað hópinn betur.   

1.grein verklagsreglnanna- Inntak fjárhagsaðstoðar 

Samkvæmt 1.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð er mikilvægt að ráðgjafar gæti 

leiðbeiningarskyldu sinnar og aðstoði umsækjanda og brýni fyrir honum að kanna rétt sinn annars 

staðar. Í þessum þætti var kannað hvort þessu ákvæði verklagsreglnanna væri framfylgt og á hvaða 

hátt það væri gert. 

Viðmælendur voru sammála um að það væri gætt að því að kanna til þrautar rétt umsækjenda til 

annarra aðila eins og Vinnumálastofnun, sjúkrasjóði og TR. samanber 30.gr. laga um félagsþjónustu  

sveitarfélaga. Almennt væri umsækjendum bent á að kanna rétt sinn annarstaðar en hvert og eitt mál 

væri skoðað sérstaklega.  Sem dæmi þá nefndu viðmælendur að skoðað væri hjá Ríkisskattstjóra 

hvort viðkomandi ætti varasjóð sem gæti nýst til framfærslu, það er s.s. allt gert til að skoða stöðu 

viðkomandi.  Einnig væri beðið um stöðuyfirlit úr banka á kennitölu umsækjanda.  Umsækjendum 

væri leiðbeint með að kanna rétt sinn en það færi eftir þörfum hvort fólk fengi frekari aðstoð.  

Viðmælendur bentu á að fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg ætti að vera síðasta úrræði fólks til að fá 

fjárhagsaðstoð.  Fjárhagsaðstoðin ætti að byggja á réttum upplýsingum og umsækjendur yrðu að hafa 

leitað réttar síns annarstaðar áður en þeir leituðu til þjónustumiðstöðvarinnar.  Viðmælendur í 
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Laugardal og Háaleiti bentu á að dæmi væru um að umsækjendum hafi verið synjað um aðstoð ef 

talið var að það hefði ekki kannað rétt sinn annarsstaðar.   

Umsækjendur á aldrinum 18-24 ára 

Samkvæmt 1.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð þá skal fjárhagsaðstoð til ungmenna á 

aldrinum 18-24 ára ekki vera greidd í fyrsta sinn nema að undangengnu viðtali við ráðgjafa.  Í þessum 

þætti var kannað hvort þessu ákvæði væri framfylgt.  

 

Það er misjafnt eftir þjónustumiðstöðvum við hvern umsækjendur á aldrinum 18-24 ára tala við 

þegar þeir sækja um fjárhagsaðstoð til framfærslu.  Á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða reynir 

virkniráðgjafinn að tala við fólk á innan við viku og í kjölfarið taka viðkomandi í viðtal. Á 

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts, þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og 

þjónustumiðstöð Vesturbæjar fara umsækjendur á þessum aldri almennt beint til virkniráðgjafa sem 

metur hvort hann eða félagsráðgjafi vinnur áfram með viðkomandi.  Á þjónustumiðstöð Breiðholts 

tala umsækjendur fyrst  við vakthafandi ráðgjafa og fara því næst í forgangsviðtal til hans.  

Vakthafandi ráðgjafi vísar svo þeim áfram til virkniráðgjafans eða til annars félagsráðgjafa.  Á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness tala umsækjendur við fjármálaráðgjafann á símatíma líkt 

og aðrir umsækjendur, og svo vísar hann þeim áfram til félagsráðgjafa eða virkniráðgjafa ef þörf er á 

frekari vinnslu í þeirra málum. 

Samkvæmt öllum viðmælendum fara umsækjendur á aldrinum 18 til 24 ára í viðtal til virkniráðgjafa 

eða félagsráðgjafa áður en þeir fá greidda fjárhagsaðstoð í fyrsta sinn. 

 

Eftirfylgni 

Hvað eftirfylgnina varðar þá eru virkniráðgjafar að hitta hópinn 1x til 2x mánuði ásamt því að hringja 

reglulega í einstaklingana.  Enn fremur er einstaklingum vísað til náms- og starfsráðgjafa eftir þörfum 

og hvattir til að nýta sér þær leiðir sem eru í boði.   

2. grein verklagsreglnanna- Framfærsluskylda 

Samkvæmt 2.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð þá skal ætíð ræða við umsækjanda við 

afgreiðslu fjárhagsaðstoðar um áætlanir hans um að breyta aðstæðum sínum í þá veru að hann geti 

sjálfur séð sér og sínum farborða. Í þessum þætti var kannað hvort notendur væru spurðir að því 

hvort þeir hefðu einhverjar áætlanir um að breyta stöðu sinni. 

Það er misjafnt eftir þjónustumiðstöðvum hvort umsækjendur eru spurðir að því í fyrsta viðtali hvort 

þeir séu með einhverjar áætlanir að breyta stöðu sinni. Á þjónustumiðstöð Breiðholts og 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða var tekið fram að umsækjendur væru spurðir sérstaklega að því 

hvort þeir væru með áætlanir um að breyta stöðu sinni. Á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 

var sagt að það væri ekki hluti af frumviðtali að spyrja viðkomandi hvort hann sé með einhverjar 

áætlanir um að breyta stöðu sinni. Á hinum þjónustumiðstöðvunum var talað um að spurt er af 

hverju viðkomandi er að leita sér aðstoðar og áhersla er lögð á sjónarmið viðkomandi, hvaða leiðir 

hann sér í stöðunni og hverjir styrkleikar hans eru.   

3.grein verklagsreglnanna- Lækkun grunnfjárhæðar 

Samkvæmt 3.grein verklagsreglna um fjárhagsaðstoð ber að miða við að sótt hafi verið um fjögur 

störf í hverjum mánuði og ef umsækjandi hefur verið í virkri atvinnuleit þá á hann rétt á fullri 

fjárhagsaðstoð . 
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Allir umsækjendur þurfa að skila inn minnisblaði atvinnuleitenda mánaðarlega og þeir eru spurðir út í 

atvinnuleitina.  Nefnt var að það sæist á yfirlitinu hvað teldist vera raunhæft og hvað ekki. Hins vegar 

er, samkvæmt viðmælendum, ekki gerð formleg könnun á því hvort viðkomandi er í virkri atvinnuleyti 

eða ekki.  Það er að segja; það er ekki hringt í fyrirtæki eða stofnanir og kannað hvort fólk sé að segja 

rétt frá.   

 

Umsækjendum skal vera boðið að gera áætlun um virkni, svo sem gerð starfsferilsskrár með 

náms-og starfsráðgjafa. 

Allir viðmælendur sögðu að umsækjendum sé boðið að gera áætlun um virkni með náms- og 

starfsráðgjafa.  Á þjónustumiðstöð Vesturbæjar hefur náms- og starfsráðgjafinn samband við 

langflesta yngri en 25 ára og fá flestir nemar einnig viðtal hjá honum. Viðmælendur á 

þjónustumiðstöð Breiðholts nefndu að einblínt væri á unga fólkið þegar umsækjendum væru boðið 

að fara til náms-og starfsráðgjafa en eldri einstaklingum væri einnig boðið að nýta sér þjónustu hans. 

Viðmælandi á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts nefndi að allir sem sækja um námsaðstoð fara 

til náms-og starfsráðgjafa, en hann hefði reynt að gera starfsferilsskrár með einhverjum 

umsækjendum en ekki eins mörgum og þörf hefði verið á.  Það kæmi til vegna of lítils starfshlutfalls 

náms-og starfsráðgjafans.  Þetta nefndi viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis einnig 

en hann sagði að það væri ákjósanlegra að hafa náms-og starfsráðgjafa í fullu starfi. Nefnt var að 

náms-og starfsráðgjafinn væri einnig að taka umsækjendur í áhugasviðspróf til að tryggja rétt og 

raunhæft námsval. 

Samkvæmt 3.grein þarf að kynna fyrir umsækjendum strax í upphafi að það, að hætta við 

þátttöku eða hafna boði um þátttöku í úrræði, valdi því að hann fái lækkaða fjárhagsaðstoð á 

grundvelli 3.gr. í tvo mánuði. Ef umsækjandi er ekki að sinna skyldu sinni sbr. að vera í virkri 

atvinnuleit, er heimilt að lækka fjárhagsaðstoðina. 

Umsækjendum er, samkvæmt viðmælendum, almennt gert grein fyrir ákvæði 3.greinar reglna um 

fjárhagsaðstoð. Umsækjendur eru meðal annars upplýstir um ákvæðið ef þeir skrifa undir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf.  Einnig nefndu viðmælendur að virkniráðgjafarnir ræddu um 

ákvæðið í viðtali hjá sér.  

Samkvæmt viðmælendum eru megin ástæður fyrir lækkun á fjárhagsaðstoð til framfærslu þær að 

notendur eru ekki að sinna atvinnuleit eða virkni. Lækkanir eiga sér einnig stað ef skortur er á 

nauðsynlegum gögnum eða ef notendur eru ekki að sækja rétt sinn annarstaðar. Hins vegar kom fram 

í viðtölunum að almennt er 3.gr. ekki mikið notuð til að lækka fjárhagsaðstoðina til framfærslu.  

Oftast er um að ræða frestun á greiðslum frekar en lækkanir og er úrræðinu beitt sem þrýstingur til 

að virkja notendur og benda þeim á að það hefði ekki bara ákveðin réttindi heldur einnig skyldur. 

Breytingar á 3.gr. hefði þar af leiðandi haft jákvæð áhrif að því leyti að notendum er gert grein fyrir 

möguleikanum á lækkun en almennt sé ekki mikið um lækkanir á þeim forsendum.  Þrátt fyrir að 

viðmælendur hefðu sagt að það væri lítið um lækkanir á grundvelli 3.greinar þá sagði viðmælandi á 

þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis að á hverjum einasta fagfundi ættu sér stað einhverjar 

lækkanir á grundvelli 3.greinar.  Sem dæmi hefði á síðasta fagfundi fjórar notendur fengið lækkaða 

grunnfjárhæð á grundvelli  greinarinnar.  Viðmælendum fannst það koma mjög skýrt fram í reglunum 

hvenær lækkanir ættu að eiga sér stað og hvenær ekki. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvar notendur væru að fá viðbótarframfærslu ef fjárhagsaðstoð til 

framfærslu er lækkuð þá nefndu viðmælendur að fólk leitaði til dæmis til hjálparstofnanna.  Sumir 
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fengju lán hjá vinum og vandamönnum á meðan aðrir væru ef til vill í svartri vinnu.  Viðmælendur á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða sögðu að notendum væri bent á hvert þeir gætu leitað ef þeir 

ættu í vandamálum með framfærsluna.   

Í þriðju grein verklagsreglnanna er talað um að „mikilvægt er að virða gæta jafnræðis og að 

ákvörðun byggist á málefnalegum sjónarmiðum.  Mikilvægt er að virða sjálfsákvörðunarrétt 

umsækjanda og hafa ber að leiðarljósi valdeflingu hans“.  Hvernig er þessu ákvæði 

verklagsreglnanna framfylgt? 

Viðmælandi á þjónustumiðstöð Vesturbæjar sagði að jafnræðis sé gætt með því að taka umræðuna 

upp á undanþágufundum. Á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis er mat á lækkunum alltaf tekið 

fyrir á fagfundum.  Umsækjendur fá ætíð tækifæri á að útskýringa aðstæður sínar ef lækkanir þykja 

koma til greina. Einnig er beðið um vottorð  ef svo ber undir og jafnvel haft samband við foreldra eða 

aðra ættingja.  Reynt er að nálgast málin út frá valdeflingu og þess er gætt að ekki sé verið að bjóða 

notendum eitthvað sem er líklegt að þeim muni mistakast. Ef notendur eru hvattir til að prófa 

eitthvað sem þeim svo mistekst þá er þeim ekki refsað með því að lækka fjárhagsaðstoðina.  

Viðmælendur á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða sögðu að ef lækkanir ættu sér stað þá væri 

notenda kynntur réttur til áfrýjunar.  Hins vegar væri ekki mikið um lækkanir og að verklagið væri 

gott og reglurnar skýrar þannig að framfylgd greinarinnar væri auðveld. Viðmælandi á 

þjónustumiðstöð Breiðholts sagði að viðkomandi félagsráðgjafi ákveði það sjálfur hvort af lækkun 

verði og hann beri málin oftast undir deildarstjóra.  Lækkanir gæti átt sér stað vegna þess að 

viðkomandi mætir ekki á námskeið eða í virkni.  Hins vegar er frekar notast við frestanir á greiðslum 

og almennt séð nýti fólk vafans.  Lækkanir ættu til dæmis ekki  stað í þeim tilfellum sem einhverjum 

væri boðið úrræði sem henti honum ekki og í kjölfarið tækist honum ekki að uppfylla skilyrði 

úrræðisins. Viðmælandi á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sagði að ákvarðanir um lækkanir 

færi ekki fram á fagfundum en þær gætu komið til tals á fundunum.  Hins vegar væri lítið gert af því 

að lækka hjá notendum og aðallega væri um frestanir á greiðslum að ræða. Á þjónustumiðstöð 

Grafarvogs og Kjalarness fara umræður um hugsanlegar lækkanir fram á fagfundum. Notandi á að 

vita fyrirfram hvað afleiðingar það geti haft ef hann hafni til dæmis starfi eða ákveðnu virkniúrræði.  

Ef notandi hafnar úrræði er rætt við hann og þannig reynt að komast að ástæðu þess að hann hafni 

úrræðinu.   

Viðmælendur voru almennt sammála um að notendur eigi að vera upplýstir um að þeir geti orðið 

fyrir lækkun og að lækkanir ættu ekki að eiga sér stað nema samkomulag um félagslega ráðgjöf liggi 

fyrir.  Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis nefndi sem dæmi að ekki hafi verið 

skert hjá einstaklingi þar sem ekki þótti nægjanlega tryggt að viðkomandi hafi verið upplýstur um að 

lækkun gæti komið til greina. Viðmælendur á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness sögðu hins 

vegar að það hefði verið skert hjá einstaklingum sem hefðu ekki skrifað undir samkomulag um 

félagslega ráðgjöf ef viðkomandi hafi eingöngu verið með framfærslu og hafi gerst brotlegur 

samkvæmt 3. grein. 

Samkvæmt 3.grein verklagsreglnanna  skal miðað við að bjóða umsækjendum úrræði sem 

standa að lágmarki yfir í 3-4 vikur og að listi yfir öll úrræði sem í boði eru skuli liggja fyrir á 

þjónustumiðstöðinni. 

Viðmælendur voru sammála um að almennt væri umsækjendum boðin úrræði en það færi eftir 

einstaklingum hvort og hvaða úrræði þeim er boðið.  Stundum er ekki hægt að bjóða úrræði strax þar 

sem þörf er á að gera viðkomandi umsækjenda mótækilegan fyrir úrræðinu á meðan öðrum er ekki 
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hægt að bjóða ákveðin úrræði vegna veikinda. Oft er byrjað á styttri námskeiðum eins og 

kynningarnámskeiðinu en ef notendurnir eru þannig staddir og tilbúnir þá fara sumir beint inn í lengri 

úrræði.  Samkvæmt viðmælendunum er framboð á námskeiðum almennt mikið og reynt er að horfa 

til við val á námskeiðum hvað hentar hverjum og einum. Viðmælandi á þjónustumiðstöð Árbæjar og 

Grafarholts sagði hins vegar að úrvalið af námskeiðum væri stundum frekar einsleitt og mikið af því 

sama í boð.  Fleiri tækifæri til starfsþjálfunar væri betri fyrir ákveðna einstaklinga en að vera með þá á 

endalausum námskeiðum.    Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis sagði að  

nauðsynlegt væri að tryggja að úrræðin séu nýtt.  Á virknifundum væri rætt hvaða úrræði væru í boði 

hverju sinni.  Mikilvægt væri að bjóða fólki úrræði en jafnframt mikilvægt að velja fólk í hvert úrræði 

þar sem plássið væri takmarkað.  

Listi yfir þau úrræði sem eru í boði liggur frammi fyrir félagsráðgjafa og virkniráðgjafa á öllum 

þjónustumiðstöðvum. Á þjónustumiðstöð Breiðholts er hann einnig að finna á vefsíðu 

þjónustumiðstöðvarinnar. Almennt eru virkniráðgjafar að halda utan um listana á 

þjónustumiðstöðvunum. 

16.grein b verklagsreglnanna  

Samkvæmt 16.grein reglna um fjárhagsaðstoð á að liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf 

þegar aðstoð á grundvelli greinarinnar er veitt. Í þessum þætti var spurt hvort það sé alltaf gert  og 

jafnframt var spurt hvort og hvenær almenningi sé gert grein fyrir þessari aðstoð. 

 

Viðmælendur, að undanskildum viðmælendum á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, voru 

sammála um að samkomulag um félagslega ráðgjöf sé ekki alltaf gert þegar aðstoð á grundvelli 16.gr. 

b er veitt. Viðmælendur á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness sögðust vera mjög stíf á því að 

samkomulag um félagslega ráðgjöf væri alltaf gert þegar um væri að ræða aðstoð á grundvelli 

16.gr.b. 

Ástæður fyrir því að samkomulag er ekki alltaf gert voru margvíslegar samkvæmt  viðmælendum.  

Nefnt var að það geti gleymst eða, eins og einn deildarstjórinn nefndi, þá er vitneskja ekki alltaf fyrir 

hendi hjá ráðgjöfum um að samkomulag eigi að vera gert. Ráðgjöfunum finnist að þeir þurfi ekki að 

skrifa allt niður á blað enda taki það tíma og tilgangurinn ekki alltaf augljós. Mikilvægt væri að taka 

tillit til þeirra óskrifuðu samninga sem væru á milli félagsráðgjafa og notenda.  Einnig var talað um að 

stundum væru aðeins gerðir munnlegir samningar í málum þar sem félagsráðgjafinn sæi fram á að 

um tímabundna aðstoð væri að ræða.  Talað var um að það að gera samkomulag væri vinnsla sem 

færi ekki endilega í forgang. Það skorti tíma og að hver og einn félagsráðgjafi þurfi að forgangsraða 

þeim málum sem hann gæti unnið vel. Félagsráðgjöfunum finnst það einnig í sumum tilfellum óþarfi 

að endurnýja samningana og það jafnvel gleymst.  Þetta ætti sérstaklega við í tilfellum eins og þar 

sem verið væri að borga leikskólagjöld.   Viðmælendur á þjónustumiðstöð Breiðholts bentu á að 

samkomulag um félagslega ráðgjöf verði að vera samkomulag á milli tveggja aðila og innihaldið þurfi 

að vera til staðar svo hægt væri að nýta það vel og setja upp áætlanir.  Með því að gera samkomulag 

væri kannski verið að framfylgja reglum en samkomulagið gæti verið innihaldslaust. 

Að lokum má nefna að á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða er nauðsyn þess að gera samkomulag 

við umsækjendur rædd reglulega á fundum og á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis er það í 

starfsáætlun að skoða gerð samkomulaga nánar og tryggja betur að þau séu gerð og þeim fylgt eftir. 
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Á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts biður deildarstjórinn félagsráðgjafana reglulega um að 

gera samninga og að hans mati standa þeir sig almennt séð nokkuð vel í því að gera samningana. 

Kynning á greininni 

Viðmælendur voru sammála um að fólki væri almennt gert grein fyrir aðstoð á grundvelli 16.gr.b ef 

það á við.  Kynning á ákvæðinu kæmi oftast í kjölfar þeirrar vinnslu sem er í gangi.  Sem dæmi var 

nefnt að ef fólk tjáir sig um að það eigi erfitt með að borga til dæmis frístundir barnanna sinna eða 

leikskólagjöld þá er því kynnt þessi aðstoð.  Það sé í raun bara liður í vinnslu málsins. 

Viðmælendur á þjónustumiðstöð Breiðholts sögðust nota ákvæðið mjög þröngt og gæta þess mjög að 

það nýttist vel inn í stuðningsmál.  Þeir tóku fram að þeir hefðu séð ákvæðið notað í tilvikum þar sem 

ekki væri verið að uppfylla skilyrði ákvæðisins. Viðmælandi á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 

sagði að sumir notendur héldu sig eiga rétt á langvarandi aðstoð samkvæmt þessu ákvæði en það 

væri ekki í boði. 

Breytingar á hópnum? 

Deildarstjórarnir voru spurðir hvort þeir hefðu orðið varir við einhverjar breytingar á þeim hóp sem 

sækir um fjárhagsaðstoð. 

Viðmælendur voru sammála um að breytingar hefðu átt sér stað á þeim hóp sem sækir um 

fjárhagsaðstoð.  Sú breyting hefði fyrst og fremst átt sér stað eftir kreppu.  Eftir að kreppan skall á var 

nokkuð um að einstaklingar sem höfðu áður leitað til þjónustumiðstöðvanna væru að koma aftur 

ásamt hópi fólks sem hefði hreinlega misst vinnuna en hefði aldrei áður leitað eftir aðstoð hjá 

Reykjavíkurborg. Viðmælendur á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og á þjónustumiðstöð 

Grafarvogs og Kjalarnessi nefndu jafnframt að á síðustu árum hefðu mun fleiri sjúklingar leitað til 

þjónustumiðstöðvanna. Viðmælandi á þjónustumiðstöð Vesturbæjar nefndi að áður fyrr hefði það 

verið oftar þannig að vandi fólks hefði leitt til atvinnuleysis en í dag væru félagsráðgjafar að sjá fleiri 

tilfelli þar sem vandi fólks kæmi til vegna atvinnuleysis. Viðmælendur  á þjónustumiðstöð Miðborgar 

og Hlíða og á þjónustumiðstöð Breiðholts töluðu um að innflytjendur væru í auknum mæli að sækja 

um fjárhagsaðstoð en þeir væru aðallega að fá uppbót á atvinnuleysisbætur.  Viðmælandi á 

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts benti á að breytingar hjá þeim sem voru fátækir fyrir kreppu 

hafa verið litlar. Ef eitthvað þá væri þessi hópur verr staddur vegna mikilla verðhækkana í 

samfélaginu en hins vegar væri reynt að koma til móts við hann með aðstoð vegna barna. Sá hópur 

sem átti erfitt fyrir kreppu ætti enn fremur í auknum vanskilum við Félagsbústaði. 

Nokkrir viðmælendanna nefndu að það hefði orðið meiri ásókn eftir fjárhagsaðstoð vegna náms og 

að fjölgun hefði einnig átt sér stað á umsóknum um heimildagreiðslur, til dæmis aðstoð vegna barna.  

Sá hópur hefði jafnframt orðið breiðari.  Einnig hefði ungu fólki fjölgað sem byggi heima hjá 

foreldrum sínum og væri án menntunar og vinnusögu. 

Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis talaði um að margir þeirra sem væru að leita 

til þjónustumiðstöðvarinnar væru einstaklingar sem væru á bið eftir bótum bæði frá 

Vinnumálastofnun og Tryggingastofnun.   Fólki væri vísað til þjónustumiðstöðvanna á meðan það bíði 

eftir niðurstöðu Vinnumálastofnunar um hvort það fengi bætur eða ekki en að fá niðurstöður gæti 

tekið allt að 4-6 vikur.  Tryggingastofnun væri líka lengur að afgreiða umsóknir um lífeyrir og það væri 

mikil vinna fyrir félagsráðgjafana að afgreiða þessar umsóknir sérstaklega í ljósi þess að erfitt sé að ná 

í samstarfsaðila hjá Tryggingastofnun. Nefnt var að Tryggingastofnun væri aðeins með símatíma og 
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væri nánast hætt að veita ráðgjöfum upplýsingar.  Hins vegar svöruðu starfsmenn Vinnumálastofnun 

fyrirspurnum mjög fljótt.  Á heildina væri kerfið orðið flóknara og þyngra og þyrftu starfsmenn 

þjónustumiðstöðvanna að þekkja kerfi annarra stofnanna eins vel og sitt eigið. 

Hvernig er aðstoðin að nýtast? 

Að lokum voru viðmælendurnir spurðir hvernig þeim fyndist fjárhagsaðstoðin nýtast notendum og 

hvort þeim fyndist hún vera í takt við núverandi þarfir og raunveruleika.  Jafnframt voru þeir spurðir 

hvort einhverjar greinar/heimildarákvæði væru að nýtast vel og hvort það vantaði ákveðnar 

greinar/heimildaákvæði til að aðstoðin nýttist betur. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig fjárhagsaðstoð til framfærslu væri að nýtast notendum þá 

nefndu margir að hún væri ekki nægilega há fyrir þá sem væru að borga háa húsaleigu.  Það ylti í raun 

á húsaleigunni hvort fólk væri að ná endum saman eða ekki.   Húsaleiga hefði hækkað á síðustu árum 

og upphæð fjárhagsaðstoðarinnar  væri almennt ekki í takt við núverandi neyslu og framfærslu þarfir.  

Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis benti á að um langvarandi fátækt væri að 

ræða hjá þeim einstaklingum sem byggi við fjárhagsaðstoð í einhvern tíma. Viðmælandi á 

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sagði að þeir sem væri fá aðeins grunnframfærsluna og 

ekkert meir væri sá hópur sem þörf væri að hafa áhyggjur af. Einnig var bent á að einstaklingar væru 

að koma verst út þar sem barnafólk væri að fá greiðslur á móti hverju barni. Talað var um að 

fjárhagsaðstoð til framfærslu sé hugsuð sem tímabundin aðstoð og það væri reynt að aðstoða fólk 

með að finna sér aðrar leiðir.  Það færi líka eftir því í hvaða stöðu fólk væri hvernig fjárhagsaðstoðin 

nýttist því.  Til dæmis eru þeir sem eru aðeins með hálfa fjárhagsaðstoð til framfærslu ekki eins 

ánægðir og aðrir og þeir sem væru í neyslu fyndist jafnfram fjárhagsaðstoðin til framfærslu ekki vera 

nægilega hár. 

Viðmælendur voru sammála um að framfærsla til náms væri gott úrræði sem væri uppbyggilegt og 

nýttist almennt vel. Það yki möguleika fólks til vinnu og frekari náms. Viðmælendur á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða töluðu um að það væri með betri aðstoð sem verið væri að 

bjóða uppá. 

Aðrar greinar og heimildaákvæði sem eru að nýtast vel samkvæmt viðmælendum er 16.greinin en 

talað var um að reynt væri að koma til móts við notendur með því að nota ákvæði a og b greinarinnar 

fyrir barnafjölskyldur.  Styrkur til fyrirframgreiðslu húsaleigu var einnig nefnt sem ákvæði sem nýttist 

vel en hins vegar bentu viðmælendur á þjónustumiðstöð Breiðholts á að það mætti ekki veita styrk til 

fyrirframgreiðslu nema til þeirra sem væru á fjárhagsaðstoð sem þýddi að þeir sem væru á lægstu 

bótunum úr öðrum kerfum, eins og til dæmis öryrkjar og atvinnulausir, væru útilokaðir frá þeim styrk. 

27. greinin er einnig að nýtast vel að mati viðmælenda en hún er notuð í málum þar sem hefur verið 

mikil og langvarandi vinnsla. 

Viðmælendur á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og á þjónustumiðstöð Grafarvogs og 

Kjalarness nefndu að fjárhagsaðstoð til ungmenna sem byggju hjá foreldrum væri of há miðað við 

hæstu upphæðina til þeirra sem þurfa að standa undir húsnæðiskostnaði. Þau ungmenni eru að mati 

viðmælenda að fá drjúgan vasapening. 

Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis sagði að það vantaði aukaaðstoð til þeirra 

sem væru til lengri tíma á fjárhagsaðstoð til framfærslu og hefðu ekki aðrar bjargir.  Það vantar 



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 132 

heimildarákvæði til að taka á vanda þeirra sem hafa verið með aðstoð vegna mikilla veikinda og 

félagslegra aðstæðna árum saman.  Atvinnumarkaðurinn og heilbrigðisgeirinn væru einnig að 

bregðast þessum einstaklingum. Enn fremur nefndi hann að fólk sækti mikið um aðstoð vegna 

kostnaðar við lyf og læknisaðstoðar. 

Viðmælandi á þjónustumiðstöð Vesturbæjar vildi koma á framfæri að stundum leiti fólk til 

þjónustumiðstöðvarinnar sem er eingöngu í fjárhagserfiðleikum þ.e.  láglaunafólk sem hefði náð 

endum saman með aukavinnu en hafi misst hana.  Umræddur hópur er rétt yfir viðmiðunarmörkum 

og á því hvorki rétt á fjárhagsaðstoð né undanþágum.  Þessi hópur skuldar kannski ekki mikið þannig 

að Umboðsmaður skuldara er ekki lausnin en þarna þurfi samt sem áður að koma inn stuðningur 

vegna t.d. húsnæðiskostnaðar. 

 

18.2 Viðtöl við virkniráðgjafa 
Lagðar voru fyrir þá opnar spurningar sem áttu, meðal annars, að varpa ljósi á hvað felst í starfi 

virkniráðgjafans og hvernig hann stuðlaði að aukinni virkni þeirra sem vísað er til hans. 

Hvatning til virkni 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnar spurðir að því á hvaða hátt notendur þeirra væru hvattir til að 

auka virkni í sínu daglega lífi. 

Þegar einstaklingum er vísað til virkniráðgjafanna fer í gang ákveðið ferli sem er, samkvæmt 

virkniráðgjöfunum, mismunandi eftir hverjum og einum notenda. Almennt er fólki boðið á 

kynningarnámskeiðið „Virkni til velferðar“ en það er haldið af virkniráðgjöfunum einu sinni í mánuði. 

Virkniráðgjafarnir boða fólk í viðtöl, vinna ferilsskrár með viðkomandi, setja upp virkniáætlanir ásamt 

því að skoða úrræði sem hentar viðkomandi eftir félagslegri stöðu hans og aldri, svo dæmis séu tekin. 

Bent var á að þar sem virkni væri svo einstaklingsbundin væri það mismunandi hvað hentar hverjum 

og einum. Sem dæmi sagði virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða að það gæti verið full 

virkni fyrir suma einstaklinga að fara að sofa á réttum tíma og borða reglulega, og samkvæmt 

virkniráðgjafa á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis er það eitt að koma í viðtal á 

þjónustumiðstöðina mjög erfitt fyrir ákveðna einstaklinga. Samkvæmt virkniráðgjafa á 

þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness vilja ákveðnir einstaklingar hreinlega ekki gera neitt og það 

getur tekið mörg viðtöl til að hvetja viðkomandi til virkni.  Í suma einstaklinga er hringt reglulega og 

virkniráðgjafinn á Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sagðist senda fólki atvinnuauglýsingar ef 

það er eitthvað sem hann teldi henta viðkomandi.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Vesturbæjar 

sagði að hann reyni að vinna eftir óskum og þörfum fólks.  Það henti ekki öllum að koma í viðtöl og 

við þá tali hann frekar í síma á meðan aðrir hafi meiri þörf fyrir að koma í viðtöl.  Notendur eru, 

samhliða því að sinna virkri atvinnuleit af kappi, hvattir til að taka þátt í félagsstarfi, skrá sig á 

námskeið og sem sjálfboðaliða til að vinna gegn áhrifum einangrunarinnar sem fylgir atvinnuleysi. 

Úrræði 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir út í þau úrræði sem þeir hafa til að virkja notendur sína.  

Jafnframt voru þeir spurðir hvort þeir væru að bjóða notendum úrræði sem væru í tengslum við 

menntastofnanir eða vinnumarkaðinn, eins og til dæmis úrræði á borð við starfsþjálfun. 
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Þau úrræði sem virkniráðgjafarnir hafa til að virkja hópinn eru námskeið á borð við „Virkni til 

Velferðar“, Virknibrú, sjálfstyrkinganámskeið fyrir karla og konur, námskeið á vegum Vinnumiðlunar, 

námskeið hjá Virknisjóði, Vítamín á vegum Hins hússins, markþjálfunarnámskeið, Atvinnutorg og V6-

Sprotahús svo dæmi séu tekin.  Hverju sinni eru um 5-6 námskeið í gangi.  Úrræðin eru mislöng og 

misjafnt eftir námskeiðum hvernig unnið er með fólki.  Úrræði á vegum menntastofnanna er til 

dæmis Hringsjá og símenntunarstöðvarnar, en jafnframt er notendum leiðbeint með að sækja um 

námsstyrki eða námslán ásamt því að vera vísað til náms- og starfsráðgjafa ef áhugi fyrir námi er fyrir 

hendi.  

Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sagðist hafa boðið upp á ákveðna fræðslu 

með því að vera með opið hús fyrir þá sem eru 24 ára og yngri.  Á þjónustumiðstöð Miðborgar og 

Hlíða er reynt að koma til móts við virknina með því að vera með hópastarf sem kallast Orkan og Ung 

orkan og eru flestir notendur sem eru hjá virkniráðgjafanum boðin þau úrræði.  

Virkniráðgjafarnir voru sammála um að það vantaði fleiri tækifæri til starfsþjálfunar fyrir ákveðinn 

hóp og þá sérstaklega eldri atvinnuleitendur. Eldra fólk væri almennt ekki spennt fyrir námskeiðum 

og vildi komast í vinnu en vantaði tækifæri til að komast á vinnumarkaðinn. Virkniráðgjafi á 

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts skar sig hér úr að því leiti að samkvæmt honum eru næg 

tækifæri til starfsþjálfunar í Árbænum og því hefur verið hægt að bjóða upp á starfsþjálfun ef það 

hentar betur viðkomandi notanda.   Á þjónustumiðstöð Breiðholts starfar félagsráðgjafi sem setur sig 

í samband við fyrirtæki í nágrenninu og hefur hann verið að tengja eldri atvinnuleitendur við fyrirtæki 

en ekki er um mörg dæmi að ræða.  

Úrræði sem nýtast og brottfall 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir út í hvaða úrræði væru að nýtast notendum vel og 

hvaða úrræði ekki.  Að lokum voru þeir spurðir um hvaða leiðir þeir sæju til að minnka brottfall 

varðandi mætingar á námskeið. 

Samkvæmt virkniráðgjöfunum eru flest úrræði að nýtast vel, hins vegar bentu þeir á að það væri 

misjafnt hvað væri að nýtast hverjum og einum.  Það er því mikilvægt að hafa gott úrval af úrræðum 

fyrir þann fjölbreytta hóp sem er að sækja til þjónustumiðstöðvanna.  Talað var um að stutt og 

praktísk úrræði væru að nýtast vel, sem og markþjálfunarnámskeiðið en það væri bæði langt og 

ítarlegt námskeið.  Einnig var bent á að Atvinnutorg væri að nýtast notendum vel.   

Virkniráðgjafarnir voru sammála um að engin námskeið væru að nýtast illa. Virkniráðgjafi á 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða benti á að ákveðin námskeið væru keypt aftur og aftur en það 

væri nauðsynlegt að auka fjölbreytnina.  Sérstaklega í ljósi þess að margir af þeim sem væru að sækja 

námskeiðin væru búnir að vera lengi með framfærslu og ekki hægt að senda þá ítrekað á sömu 

námskeiðin. Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Vesturbæjar benti jafnframt á að það væri erfitt að sjá 

fram í tímann hvaða úrræði ættu eftir að nýtast best en það færi eftir samsetningu hópsins hverju 

sinni.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis tók undir þetta og bætti við að góður 

hópandi á námskeiðinu væri mikilvægur þar sem fólk er líklegra til að mæta ef því líður vel á 

námskeiðinu.  Það hefði neikvæð áhrif á mætingu og þar af leiðandi gagnsemi námskeiðsins ef andinn 

í hópnum væri ekki góður.   

Hvað mætingu í úrræðin varðar þá voru virkniráðgjafarnir sammála um að hún væri almennt góð.  

Talað var um að mæting væri allt frá 40-70% sem teldist gott í ljósi þess að um tiltölulega illa staddan 
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hóp væri að ræða. Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða sagði að ástæður fyrir slæmri 

mætingu gæti falist í því að það væri stórt skref fyrir marga að mæta á námskeiðin.  Stór hluti þessara 

einstaklinga hafi aldrei upplifað jákvæðni varðandi skóla eða annað sem þeir hefðu tekið sér fyrir 

hendur. Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sagði enn fremur að brottfall kæmi 

meðal annars til vegna veikinda og vegna áskotnaðra atvinnutækifæra.   

Til að koma í veg fyrir brottfall nefndu virkniráðgjafarnir að það væri betra ef félagsráðgjafar og 

virkniráðgjafar héldu utan um færri notendur.  Einnig var nefnt að það gæfi góða raun að ganga á 

eftir notendum með símtölum og hvatningu og láta þá finna fyrir stuðningi ráðgjafans. Einnig var 

talað um að það hafi virkað vel að geta vísað í 3.gr. verklagsreglnanna og að gera samkomulag um 

félagslega ráðgjöf en samkvæmt virkniráðgjafa á þjónustumiðstöð Vesturbæjar hefur brottfall 

minnkað heilmikið eftir breytingarnar sem tóku gildi á verklagsreglunum í desember 2011. Að lokum 

nefndu virkniráðgjafarnir að það væri mjög mikilvægt að þekkja notendur vel svo hægt væri að bjóða 

þeim úrræði sem hentar hverjum og einum.  

Hvernig er hægt að virkja hópinn betur? 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvort hægt væri að virkja hópinn betur og ef svo 

er; á hvaða hátt? 

Virkniráðgjafarnir voru sammála um að ef það væri meiri tími, fjármagn og betra húsnæði fyrir hendi 

þá væri hægt að virkja hópinn betur.  Ef virkniráðgjafastöðum yrði fjölgað þá gæti hver ráðgjafi verið 

með færri mál og gefið sér betri tíma að vinna þau. Viðmælandi á þjónustumiðstöð Laugardals og 

Háaleitis benti á að stöðugildi virkniráðgjafans væri of lítið fyrir þjónustumiðstöðina í ljósi þess að 

hann væri ekki aðeins að vinna sín mál heldur væri hann að miðla þekkingu og handleiða aðra 

félagsráðgjafa. Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Breiðholts nefndi að það væri gott ef tveir 

virkniráðgjafar störfuðu við þjónustumiðstöðina og skiptu hópnum á milli sín eftir aldri.  Sá ráðgjafi 

sem væri með einstaklinga á aldrinum 18 til 24 ára hefði þá tök á að vera í þeim miklu samskiptum 

sem þörf er á varðandi einstaklinga í þeim aldursflokk.  Það hefði gefið góða raun að hringja fyrir 

hvern tíma og minna fólk á að mæta en í dag hefði hann ekki tök á því að vera í þeim miklu 

samskiptum við alla sem á þurfa að halda. 

Talað var um að þeir sem væru á aldrinum 18 til 24 ára væru að fá mjög góða þjónustu en það væri 

kannski ekki sá hópur sem þyrfti á mestri þjónustu að halda.  Þeir sem væru eldri en 24 ára væri 

almennt erfiðara að virkja og það vantar úrræði fyrir þá.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð 

Vesturbæjar benti á að eldra fólk væri nánast alltaf með flóknari vandamál en það yngra og sem 

dæmi væri einföld lausn að hækka aldurstakmarkið á Atvinnutorg.  Einnig væru úrræðin flest öll 

sniðin að þeim sem væru ný orðnir atvinnulausir.  Virkniráðgjafinn benti jafnframt á að það vantaði 

úrræði fyrir þá sem væru búnir með bótaréttinn og þá sem væru búnir að vera lengi á fjárhagsaðstoð 

og væru með einhverjar augljósar hindranir.  Samkvæmt honum yrði ekki úr því bætt nema með átaki 

eða bættri þjónustu. 

Virkniráðgjafarnir bentu á að margir notendur væru með aðrar hindranir en bara atvinnuleysi og að 

það væri nauðsynlegt að vinna með það áður en farið væri að vinna í almennum úrræðum. Þeir sem 

væru til dæmis í ótryggu húsnæði ættu erfiðara með að haldast í vinnu eða sækja námskeið.  Það 

væri erfitt að krefja einstaklinga sem vita ekki hvar þeir munu dvelja næstu nótt að mæta reglulega á 

námskeið eða vera almennt virkir í atvinnuleit.  
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Að lokum má nefna að samkvæmt virkniráðgjafa á þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis eru 

ástæður þess að fólk er ekki  á atvinnumarkaðnum mismunandi.  Stór hópur fólks ætti hreinlega 

aldrei eftir að fá vinnu vegna mikilla félagslegra, andlegra eða líkamlegra vandamála og þyrftu þeir 

frekar á einhverskonar endurhæfingu að halda.   

Ábyrgð 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvor ábyrgðinni væri varpað á einhvern hátt á 

einstaklingana sjálfa. Ef svo er: hvernig þá?  

Samkvæmt virkniráðgjöfunum er ábyrgðinni alltaf á einhvern hátt varpað á notendur.  Valdefling er 

höfð að leiðarljósi samkvæmt virkniráðgjafa á þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness og er það 

meðal annars gert með því að fá notendur til að setja sér markmið og standa við þau.  Notendur eru 

upplýstir um skyldur þeirra og réttindi og hvað það er að vera ábyrgur samfélagsþegn. Það að gera 

samkomulag um félagslega ráðgjöf er, samkvæmt virkniráðgjöfunum, hluti af því að varpa ábyrgðinni 

á notandann en mikilvægt er að gera samkomulag sem viðkomandi treystir sér að standa við.  Talað 

var um að vísað væri í 3.gr. reglna um fjárhagsaðstoð með það að markmiði að sýna að virknin sé 

mikið til í höndunum á einstaklingnum sjálfum og til lækkunar geti komið ef viðkomandi stendur ekki 

við sinn hluta af samkomulaginu.  Jafnframt er farið yfir réttindi og skyldur þeirra sem eru á 

fjárhagsaðstoð á kynningarnámskeiðinu „Virkni til velferðar“.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð 

Árbæjar og Grafarholts sagði að ábyrgðinni væri varpað á notendur með því að láta þá gangast í þau 

mál sem þeir þurfa að vinna í.  Aðalatriðið væri að gera ekki hlutina fyrir fólk en aðstoða það eftir 

þörfum.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Breiðholts benti á að nýtilkomið sjálfsgetumat væri gott 

dæmi um hvernig ábyrgðinni væri varpað á einstaklinginn sjálfan með því að láta hann meta sína 

eigin stöðu.   

Mæling á virkni 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvort virkni einstaklinganna væri mæld.  Ef svo 

er þá hvernig. 

Mæting á námskeið er alltaf skráð, en hún er bæði skráð í málaskrá eða dagála og inn á sameiginlegt 

excel skjal sem allir virkniráðgjafarnir hafa aðgang að. Í málaskrá geta virkniráðgjafarnir skráð hjá 

þeim einstaklingum sem fara á Atvinnutorg hvenær viðkomandi kom í viðtal og hvaða námskeið hann 

hefur sótt.  Stöðuskýrslum er jafnframt skilað til verkefnisstjóra á Velferðarsviði sem vinnur upp úr 

þeim lokaskýrslu sem hann leggur fyrir velferðarráð á nokkurra mánaða fresti.  Í þeim er hægt að sjá 

hver þróunin er, hvaða úrræði vantar, og hvernig  þjónustan er að skila sér ásamt almennri tölfræði.  

Engin samhæfð skilgreining á virkni er notuð af virkniráðgjöfunum en virkniráðgjafarnir bentu á að 

erfitt sé að mæla virkni enda væri hún mjög huglæg.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Breiðholts 

nefndi að markmið notendanna væru mismunandi og jafnframt hvað teldist vera virkni hjá hverjum 

og einum.  Virkni eins getur verið eins óformleg og að vakna á morgnanna og borða morgunmat, á 

meðan virkni annars er að fara út á vinnumarkaðinn. Með notkun starfsgetumats, sem verið var að 

innleiða á þjónustumiðstöðvunum þegar viðtölin voru tekin, verður hægt að átta sig betur á hvað 

hentar hverjum og einum. Þannig er hægt að gera ákveðið mat á hver virkni einstaklingsins er og gæti 

orðið með réttum stuðningi.  
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Eftirfylgni 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir að því hvernig eftirfylgninni væri háttað og hvort hún 

væri virk.  

Virkniráðgjafarnir voru sammála um að það væri mjög einstaklingsbundið hvernig eftirfylgninni væri 

háttað. Oftast eru þeir að hitta notendur reglulega, allt frá vikulega upp í mánaðarlega.  Einnig er sest 

niður með notendum þegar samkomulag um félagslega ráðgjöf líkur og á sér þá stað endurskoðun á 

áætluninni og jafnvel ný áætlun sett upp. Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða sagði 

að ef hann sæi að einhver væri búinn að vera í lengri tíma með ákveðna áætlun í gangi boði hann 

viðkomandi í viðtal og fari yfir stöðuna með honum.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Grafarvogs og 

Kjalarness sagðist fylgja málum eftir á tveggja vikna fresti allt upp í einu sinni í mánuði þar til 

viðkomandi er komin í langvarandi úrræði. Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 

sagðist hitta þá sem væru í aldurshópnum 18 til 24 ára og þá sem ættu við mikla erfiðleika að stríða 

reglulega eða allt að tvisvar sinnum í mánuði. Suma væri hann að hitta vikulega í einhvern tíma og 

þegar málum hafi verið komið í góðan farveg fækki viðtölunum.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð 

Breiðholts benti á að þar sem hver og einn þurfi að vera í sambandi við hann hver mánaðarmót  til að 

fá greidda fjárhagsaðstoð þá fái hann mánaðarlega upplýsingar um hvernig viðkomandi notenda 

gengur og ef þörf er á þá er hann bókaður í viðtal og jafnvel vísað á námskeið. 

Samkvæmt virkniráðgjafa á þjónustumiðstöð Vesturbæjar er mikið flæði á einstaklingum í gegnum 

þjónustuna til dæmis vegna flutninga á milli hverfa eða kerfa og getur það gert eftirfylgnina erfiða.  

Notendur eru jafnframt að fá tímabundna vinnu, fara að vinna svart eða flytja tímabundið til útlanda.  

Þetta flæði gerir það að verkum að erfitt er að ná taki á ákveðnum hópi notenda því þeir eru farnir 

áður en hægt er að vinna með þeim.  Þar sem málaflokkurinn er mjög flókinn eru mánaðarlegir fundir 

virkniteymisins þar af leiðandi nauðsynlegir til að fá yfirsýn yfir hópinn.   

Hugmyndafræði og námskeið 

Í þessum þætti voru virkniráðgjafarnir spurðir hvort þeir notuðust við einhverja ákveðna 

hugmyndafræði í starfi sínu sem virkniráðgjafar.  Einnig voru þeir spurðir að því hvort þeir styddust 

við einhverjar innlendar eða erlendar rannsóknir og hvort þeir hefðu sótt einhver námskeið til að 

styrkja sig í starfi sínu sem virkniráðgjafar. 

Samkvæmt virkniráðgjöfunum er ekki notast við neina eina ákveðna hugmyndafræði í starfi þeirra 

sem virkniráðgjafar. Virkniráðgjafarnir nefndu að valdefling og notendasamráð sé haft að leiðarljósi í 

starfinu, ásamt „hjálp til sjálfshjálpar“ og lausnamiðaðri aðferð í samskiptum við notendur. Reynt er 

að vinna samkvæmt þörfum hvers og eins og hugmyndin sé fyrst og fremst sú að styðja fólk í að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir um líf sitt. 

Nokkrir af virkniráðgjöfunum sögðust hafa kynnt sér rannsóknir og fræði tengd virkninni en 

viðmælandi á þjónustumiðstöð Vesturbæjar sagðist hafa farið erlendis gagngert til að skoða þau 

ýmsu form af aðstoð og þannig kynnt sér hvað er að virka og hvað ekki.  Virkniráðgjafi á 

þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sagðist hafa lesið mikið af fræðibókum sérstaklega á sviði 

tilfinninga félagsfræði.  Einnig hefur hann lesið rannsóknir um hvaða áhrif atvinnuleysi hefur á 

sjálfsmynd fólks.  Virkniráðgjafi á þjónustumiðstöð Breiðholts sagðist hafa farið á námskeið sem 

kallast „motivational interviewing“ eða „áhugahvetjandi viðtalstækni.   
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Hvað námskeið varðar þá hafa ekki verið haldin nein námskeið sérstaklega fyrir virkniráðgjafanna, 

fyrir utan þegar þeir hófu störf sem virkniráðgjafar en þá fóru þeir á framsögunámskeið.  

Virkniráðgjafarnir hittast tvisvar sinnum í mánuði.  Á þessum fundum samræma þeir vinnubrögð og 

verklag, ásamt því ræða fyrirhugaðar breytingar og verkefni sem eru framundan.  Einnig hafa þeir 

verið að kynna sér þau úrræði sem þeir eru að vísa fólki í en þeir hafa farið á starfskynningar  á staði 

eins og  Fjölsmiðjuna, Ekron,Hringsjá, Vinnumálastofnun, og á þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða 

til að kynna sér Orkuna. 

 

19.  Viðauki 5: Reglur um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg 
 

Reglur þessar
 
 voru samþykktar velferðarráði 17. nóvember 2010 og í borgarráði 25. nóvember 2010 

með breytingum samþykktum í velferðarráði 17. febrúar 2011 og í borgarstjórn 1.mars 2011 

Reglur um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg 

 

I. kafli 

Almenn atriði 

 

1. gr. 

Inntak fjárhagsaðstoðar 

Skylt er að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta séð 

sér og sínum farborða án aðstoðar, sbr. IV. og VI. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, 

nr. 40/1991, með síðari breytingum, sbr. og III. kafla reglna þessara. 
 

Heimilt er að veita einstaklingum og fjölskyldum aðstoð vegna sérstakra aðstæðna, m.a. 

vegna heimilisstofnunar, náms eða óvæntra áfalla, sbr. IV. kafla reglna þessara. 
 

Gefa skal sérstakan gaum að fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum barnafjölskyldna og 

meta sérstaklega þarfir barna vegna þátttöku þeirra í þroskavænlegu félagsstarfi, í samræmi 

við 30. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum, sbr. og 16. og 17. gr. 

þessara reglna. 
 

Jafnan skal kanna til þrautar rétt umsækjanda til annarra greiðslna, þar með talið frá 

almannatryggingum, atvinnuleysistryggingum, lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, 

svo og skal kanna rétt til aðstoðar samkvæmt lögum um námsstyrki. 
 

Fjárhagsaðstoð skal veitt í eðlilegum tengslum við önnur úrræði velferðarráðs, svo sem ráðgjöf og 

leiðbeiningar, í samræmi við V. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. 
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2. gr. 

Framfærsluskylda 

Hverjum manni er skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 ára. Fólk sem 

er í skráðri sambúð í Þjóðskrá á sama rétt til fjárhagsaðstoðar og hjón.  
 

3. gr. 

Lækkun grunnfjárhæðar 

Hafi umsækjandi hafnað atvinnu eða sagt starfi sínu lausu án viðhlítandi skýringa eða hafnað 

starfsleitaráætlun, skal greiða hálfa grunnupphæð til framfærslu eins og er tilgreind í III. kafla 

reglna þessara þann mánuð sem hann hafnar vinnu, svo og mánuðinn þar á eftir. 
Sama á við atvinnulausan umsækjanda sem ekki framvísar minnisblaði atvinnuleitanda, sbr. ákvæði 8. 

gr. reglna þessara, án viðhlítandi skýringa og umsækjanda sem hætt hefur þátttöku í átaksverkefni, 

nema veigamiklar ástæður sem fram koma við mat á aðstæðum umsækjanda mæli gegn því. 

4. gr. 

Réttur fylgir lögheimili 

Umsókn um fjárhagsaðstoð skal leggja fram í lögheimilissveitarfélagi. Þurfi fólk á skyndilegri aðstoð 

að halda í dvalarsveitarfélagi er skylt að veita tímabundna aðstoð. Skal um það haft samráð við 

lögheimilissveitarfélag og aðstoð metin og veitt í samræmi við reglur þess. Lögheimilissveitarfélag 

endurgreiðir dvalarsveitarfélagi kostnaðinn, sbr. 14. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.  

 

5. gr. 

Form fjárhagsaðstoðar 

Fjárhagsaðstoð skal að jafnaði veitt sem styrkur. Fjárhagsaðstoð er einungis veitt sem lán óski 

umsækjandi þess eða könnun á aðstæðum leiðir í ljós að eðlilegt sé að gera kröfur um 

endurgreiðslur með tilliti til eigna og framtíðartekna, sbr. 24. gr. og 25. gr. þessara reglna, sbr. 

og 22. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. 
Lán eru vaxtalaus. 

 

6. gr. 

Tímabil samþykkis hverju sinni 

Fjárhagsaðstoð skal að öðru jöfnu vera greidd einn mánuð í senn og skulu ákvarðanir um aðstoð að 

jafnaði ekki ná yfir lengra tímabil en þrjá mánuði. Þegar umsækjandi fær jafnframt bætur frá 

Tryggingastofnun ríkisins og ljóst er að aðstæður hans muni ekki breytast, er heimilt að samþykkja 

aðstoð í sex mánuði í senn. Aðstæður þeirra sem fengið hafa fjárhagsaðstoð lengur en sex mánuði 
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skulu kannaðar sérstaklega, félagsleg ráðgjöf veitt í samræmi við V. kafla laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga og skal viðkomandi bent á að leita sér aðstoðar Umboðsmanns skuldara. 

 

Í undantekningartilvikum er heimilt að veita fjárhagsaðstoð vikulega vegna sérstakra 

aðstæðna.  
 

 

7. gr. 

Fjárhagsaðstoð aftur í tímann 

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

fram, sbr. 3. mgr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Rökstuddar ástæður þurfa að liggja að 

baki ef aðstoð er veitt aftur í tímann og verður skilyrðum reglna þessara fyrir fjárhagsaðstoð að vera 

fullnægt allt það tímabil sem sótt er um.  

 

 

II. kafli 

Umsókn um fjárhagsaðstoð 

 

8. gr. 

Umsókn og fylgigögn 

Umsókn um fjárhagsaðstoð skal leggja fram hjá þjónustumiðstöð. Í neyðartilfellum er heimilt 

að leggja umsókn fram í dvalarsveitarfélagi, sbr. 4. gr. Umsækjandi um fjárhagsaðstoð skal 

leggja fram persónuskilríki með mynd þegar umsókn er lögð fram. 
 

Umsókn skal undirrituð á sérstök umsóknareyðublöð, þar sem fram komi upplýsingar um 

umsækjanda, þar með talið lögheimili, fjölskyldugerð, nafn maka og barna á framfæri, upplýsingar 

um skráningu í nám og nákvæmar upplýsingar um tekjur og eignir. Umsókn skal fylgja yfirlit yfir eignir 

og tekjur vegna síðastliðins árs, yfirlit yfir allar tekjur og aðrar greiðslur til umsækjanda og maka hans 

þann mánuð sem umsókn er lögð fram og mánuðinn á undan, þar með taldar greiðslur frá 

Tryggingastofnun ríkisins, innlendum og erlendum lífeyrissjóðum, Atvinnuleysistryggingasjóði, 

sjúkrasjóðum stéttarfélaga, bönkum, sparisjóðum, lánastofnunum eða öðrum aðilum, barnabætur, 

mæðra- og feðralaun. 

 

Með undirritun umsóknar samþykkir umsækjandi að aflað verði upplýsinga um skráningu hans í nám 

við þær menntastofnanir sem bjóða upp á nám sem er lánshæft, sbr. ákvæði 15. gr. reglnanna. 
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Umsækjanda ber að leggja fram dvalarleyfi í þeim tilfellum sem það á við. 

 

Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja um aðstoð fyrir sína hönd. 
 

Þegar umsækjandi er atvinnulaus skal hann framvísa minnisblaði atvinnuleitanda er staðfestir 

atvinnuleysi hans. Um er að ræða minnisblað sem gefið er út af Vinnumálastofnun og er lagt til 

grundvallar í viðtölum ráðgjafa stofnunarinnar við atvinnuleitendur. 

 

Njóti umsækjandi réttar til atvinnuleysisbóta skal hann framvísa staðfestingu frá Vinnumálastofnum 

um greiðslu bótanna. Hafi umsækjandi ekki fengið atvinnuleysisbætur vegna veikinda skal hann 

framvísa læknisvottorði. Hafi hann ekki skráð sig hjá vinnumiðlun, án viðhlítandi skýringa, missir hann 

hlutfallslegan rétt til fjárhagsaðstoðar það tímabil. 

 

Einstaklingar sem afplána dóma eiga ekki rétt á fjárhagsaðstoð.   

 

9. gr. 

Upplýsingar varðandi umsækjanda 

Þjónustumiðstöð getur, ef þörf krefur, aflað frekari upplýsinga um umsækjanda, m.a. hjá 

skattayfirvöldum, atvinnurekendum, Tryggingastofnun ríkisins, Atvinnuleysistrygginga-sjóði, 

Útlendingastofnun, innlendum og erlendum lífeyrissjóðum og nemendaskrám skóla þar sem boðið er 

upp á lánshæft nám. Skal það gert í samráði við umsækjanda. 

Afgreiðsla umsókna stöðvast ef umsækjandi neitar að veita upplýsingar um fjárhag sinn og / eða 

maka síns eða aðrar upplýsingar sbr. 2. mgr. 8.gr. og 1.mgr. 9.gr. reglnanna. 

Skylt er að veita þjónustumiðstöðinni upplýsingar úr skattframtölum þeirra sem leita 

fjárhagsaðstoðar. Sama gildir um upplýsingar úr skattframtölum lögskylds framfæranda, enda 

hafi umsækjandi veitt þjónustumiðstöðinni umboð til að afla þessara upplýsinga, sbr. 24. gr. 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.  
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III. kafli 

Réttur til fjárhagsaðstoðar 

Mat á fjárþörf og útreikningur fjárhagsaðstoðar 

 

10. gr. 

Mat á fjárþörf 

Við ákvörðun á fjárhagsaðstoð skal grunnfjárþörf til framfærslu, sbr. 11. gr., lögð til grundvallar og frá 

henni dregnar heildartekjur, sbr. 12. gr. 

 

Tekið skal tillit til sérstakra aðstæðna eftir því sem við á, sbr. reglur þessar. 
 

11. gr. 

Grunnfjárhæð 

Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklings, 18 ára eða eldri, sem rekur eigið heimili getur numið 

allt að 149.000 kr. á mánuði. 

 

Með rekstri eigin heimilis, sbr. ákvæði 1. mgr. er átt við þær aðstæður þegar viðkomandi býr í eigin 

húsnæði eða leigir húsnæði og leggur fram þinglýstan húsaleigusamning um húsnæðið. 

 

Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til hjóna/sambúðarfólks getur numið allt að 223.500 kr. á mánuði ( 

149.000  :  2 = 74.500. 149.000+74.500 = 223.500). 

 

Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklings sem býr með öðrum, leigir húsnæði án þinglýsts 

leigusamnings eða hefur ekki aðgang að húsnæði er 125.540 kr.  

 

Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar til einstaklings sem býr hjá foreldrum er 74.500 kr. (149.000 : 2). Hafi 

einstaklingur, sem fellur undir framangreint forsjá barns, skal viðkomandi reiknuð grunnfjárhæð sem 

nemur 125.540 kr. á mánuði.  

 

Gert er ráð fyrir að húsnæðiskostnaði sé mætt með greiðslu vaxtabóta og húsaleigubóta en einnig er 

gert ráð fyrir honum í grunnfjárhæð. 
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Mat á fjárhagsaðstoð er óháð því hvort barn eða börn búa á heimilinu. Undantekning er þegar 

umsækjandi hefur skertar barnabætur í kjölfar skilnaðar/sambúðarslita og skal þá tekið tillit til 

skerðingarinnar við mat á fjárþörf. 
 

Unglingar yngri en 18 ára eiga ekki rétt á fjárhagsaðstoð í eigin nafni. 
 

Fjárhæðir verða endurskoðaðar af velferðarráði árlega í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. 

 

12. gr. 

Tekjur og eignir umsækjanda 

Allar tekjur einstaklingsins/maka, í þeim mánuði sem sótt er um og mánuðinn á undan, aðrar en 

greiðslur vegna barna og húsaleigubætur/vaxtabætur, koma til frádráttar við ákvörðun um upphæð 

fjárhagsaðstoðar. Mæðra- og feðralaun reiknast umsækjanda til tekna. Með tekjum er hér átt við 

allar tekjur einstaklings/maka sem ekki eru sérstaklega til framfærslu barna, þ.e. atvinnutekjur, allar 

skattskyldar tekjur TR, greiðslur úr lífeyrissjóðum, atvinnuleysisbætur, leigutekjur o.s.frv. Eigi 

umsækjandi rétt á atvinnuleysisbótum, skal reikna atvinnuleysisbætur honum til tekna, hvort sem 

hann hefur skilað minnisblaði atvinnuleitanda eða ekki nema framvísað sé læknisvottorði. 

 

Miða skal við heildartekjur áður en tekjuskattur hefur verið dreginn frá. 

 

Við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar sé gert ráð fyrir að kostnaður vegna barna greiðist af 

barnabótum, barnabótaauka og meðlögum ef við á. 
Húsaleigu- og vaxtabætur eru ekki taldar til tekna. Gert er ráð fyrir að húsnæðiskostnaði verði fyrst 

og fremst mætt með greiðslum vaxta- og húsaleigubóta, en einnig er gert ráð fyrir honum í 

grunnfjárhæð. 

 

Eigi umsækjandi, maki hans eða sambýlingur, eignir umfram íbúðarhúsnæði og eina fjölskyldubifreið, 

eða hafi hann nýlega selt eignir sínar, skal honum vísað á lánafyrirgreiðslu banka og sparisjóða, þó að 

tekjur hans séu lægri en grunnfjárhæð. 

 

13. gr. 

Greiðslur meðlags 

Þegar tekjur umsækjanda eru við eða lægri en fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum 

þessum skal taka tillit til meðlagsgreiðslna með barni eða börnum sem umsækjandi hefur greitt með 

reglulega fram að þeim tíma að hann fær fjárhagsaðstoð. Hækkar fjárhagsaðstoðin sem nemur einu 

meðlagi eins og það er á hverjum tíma með hverju barni. Umsækjandi skal sýna fram á að hann hafi 
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staðið í skilum með meðlag a.m.k. undanfarna þrjá mánuði. Átt er við meðlagsgreiðslur hverju sinni, 

en ekki uppsafnaðar meðlagsskuldir. 

 

14. gr. 

Atvinnurekendur, sjálfstætt starfandi einstaklingar og fólk í hlutastörfum 

Atvinnurekendur, sjálfstætt starfandi einstaklingar og fólk í hlutastörfum, sem hafa/hefur lægri tekjur 

en sem nema grunnfjárhæð, eiga rétt á fjárhagsaðstoð að því tilskildu að viðkomandi hafi stöðvað 

atvinnurekstur sinn og leitað réttar síns til atvinnuleysisbóta í samræmi við ákvæði laga um 

atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006, sbr. og 4. mgr. 1. gr. reglna þessara.  

 

Sé umsækjandi í hlutastarfi með tekjur undir grunnfjárhæð skal gerð krafa um að viðkomandi skrái sig 

hjá vinnumiðlun og leiti að fullu starfi. 

 

15. gr. 

Námsmenn 

Einstaklingar sem stunda nám sem er lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna, njóta ekki réttar 

til fjárhagsaðstoðar. Aðrir námsmenn eiga ekki rétt til fjárhagsaðstoðar til framfærslu nema fullnægt 

sé skilyrðum 18. gr. um námsstyrki/lán vegna náms. 

 

IV. kafli 

Heimildir vegna sérstakra aðstæðna 

 

16. gr. 

Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri 

A. Heimilt er að veita sérstaka fjárhagsaðstoð til foreldra í þeim mánuði sem þeir fá greidda 
fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum þessum. 
Um er að ræða börn sem eiga lögheimili hjá viðkomandi foreldri. 

Um er að ræða aðstoð til að greiða áfallandi greiðslur fyrir daggæslu barns í heimahúsum, 

leikskóla, skólamáltíðir, frístundaheimili, sumardvöl og/eða þátttöku barns í þroskandi félags- og 

tómstundastarfi. Ætíð skal vera um tímabundna aðstoð að ræða sem sætir endurskoðun á sex 

mánaða fresti. Viðmiðunarmörk aðstoðar með hverju barni eru að hámarki 12.640 kr. á mánuði. 

Skilyrði fyrir aðstoð samkvæmt þessum lið er að umsækjandi nýti sér fyrst rétt sinn samkvæmt 

frístundakorti og þjónustutryggingu leikskóla. 
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Jafnframt er heimilt að veita sérstaka aðstoð vegna skólabyrjunar þann 15. ágúst og sérstaka 

aðstoð vegna jólahalds þann 1. desember á ári hverju.  Um er að ræða 12.640 kr. fyrir hvert barn 

í hvort skipti. Heimildin nær til þeirra foreldra sem fá greidda fjárhagsaðstoð til framfærslu 

samkvæmt reglum þessum í ágúst og desember ár hvert. 

 

Leitast ber við að kanna aðstæður beggja foreldra þegar mat er lagt á umsókn um aðstoð vegna 

barna. 

 

B. Í þeim tilvikum þar sem um er að ræða sérstök meðferðar- og/eða stuðningssjónarmið eða 

fyrirbyggjandi starf á sviði barnaverndar, er heimilt að veita foreldrum styrk vegna 

áfallandi greiðslna sem nema heildarkostnaði eða hluta hans vegna daggæslu barns í 

heimahúsum, leikskóla, skólamáltíða, frístundaheimilis, sumardvalar, skólagjalda og/eða 

þátttöku barns í þroskandi félags- og tómstundastarfi. Ætíð skal liggja fyrir samkomulag 

um félagslega ráðgjöf. Ætíð skal vera um tímabundna samþykkt að ræða, sem sætir 

endurskoðun á þriggja mánaða fresti. 
Skilyrði fyrir aðstoð samkvæmt þessum lið er að umsækjandi nýti sér fyrst rétt sinn samkvæmt 

frístundakorti og þjónustutryggingu leikskóla. 

 

Leitast ber við að kanna aðstæður beggja foreldra þegar mat er lagt á umsókn um aðstoð vegna 

barna. 

 

C. Í þeim tilvikum þar sem um er að ræða sérstök meðferðar- og/eða stuðningssjónarmið eða 

fyrirbyggjandi starf á sviði barnaverndar, er heimilt að veita foreldrum fjárstyrk í 

tengslum við dvöl barns utan heimilis í sex mánuði eða skemur. Ávallt þarf að liggja fyrir 

samkomulag um félagslega ráðgjöf. 
Leitast ber við að kanna aðstæður beggja foreldra þegar mat er lagt á umsókn um aðstoð vegna 

barna. 

 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

17. gr. 

Námskostnaður barna í skóla fjarri heimabyggð 

Ef sérstök meðferðar- og/eða stuðningssjónarmið mæla með því, er heimilt að taka sérstakt tillit til 

námskostnaðar barna tekjulágra foreldra sem ekki geta sótt framhaldsskóla í heimabyggð. Við mat á 

fjárþörf skal taka mið af aðstæðum fjölskyldu, m.a. fjárhag hennar og fjarlægð skóla frá heimili. 

Skilyrði fyrir aðstoð vegna náms barna fjarri heimabyggð er, að sótt hafi verið um námsstyrk 

samkvæmt lögum um námsstyrki nr. 79/2003 og fjárþörf síðan metin að teknu tilliti til námsstyrksins. 

 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 
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18. gr. 

Námsstyrkir 

Námsstyrki er heimilt að veita í eftirfarandi tilvikum. Aðstoðin miðast við fjárhagsaðstoð til 

framfærslu samkvæmt 11. gr. reglna þessara ásamt almennum skólagjöldum, innritunarkostnaði og 

bókakostnaði: 

 

a) til einstaklinga á aldrinum 18–24 ára, sem ekki hafa lokið grunnskóla eða 

framhaldsskóla og hafa átt við mikla félagslega erfiðleika að stríða. 
 

b) til einstæðra foreldra á aldrinum 18–24 ára, sem ekki hafa lokið grunnskóla eða 

framhaldsskóla og haft hafa atvinnutekjur sem eru lægri en grunnfjárhæð  

fjárhagsaðstoðar, sbr. 1.mgr. 11. gr. reglna þessara, undanfarna tólf mánuði.  
Skilyrði er að umsækjandi hafi átt í félagslegum erfiðleikum. 

 
c) til einstaklinga á aldrinum 18-24 ára sem ekki hafa lokið framhaldsskóla og eiga eftir ólokið 

að hámarki tvær annir. Um sé að ræða einstakling sem ekki hefur tök á að vinna með skóla 
og fyrir liggur mat á því að ef ekki komi til aðstoðar sé ljóst að viðkomandi flosni upp úr 
námi. 

 

d) til einstaklinga sem hafa verið atvinnulausir án bótaréttar eða þegið fjárhagsaðstoð í 

sex mánuði eða lengur og hafa ekki lokið grunnnámi sem gefur rétt á námsláni. 

 

e) Heimilt er að veita tekjulágum foreldrum fjárstyrk vegna náms 16 og 17 ára barna 

þeirra. Hér er átt við tekjulága foreldra sem átt hafa í langvarandi félagslegum 

erfiðleikum. 

Skal styrkurinn miða að því að greiða áætlaðan bókakostnað og skólagjöld. 
Leitast ber við að kanna aðstæður beggja foreldra þegar mat er lagt á umsókn um aðstoð 

vegna barna. 

 

Leggja þarf inn umsókn tveimur mánuðum áður en nám hefst nema hvað varðar c- lið. 

 

Starfsmaður og námsmaður skulu gera með sér samkomulag um félagslega ráðgjöf þar sem 

fram kemur m.a. hvernig skuli staðið að skilum varðandi skólasókn, námsframvindu og/eða 

einkunnir. Einkunnum skal þó ætíð skilað í annarlok. 
 

Miðað skal við að námið leiði til þess að nemandi geti síðar hafið nám sem er lánshæft hjá 

Lánasjóði íslenskra námsmanna. 

Ákvarðanir um námskostnað skulu teknar fyrir hverja önn og er heimilt að halda námsaðstoð 

áfram með hliðsjón af námsframvindu. 
 

Meðlag sem umsækjandi kann að fá, reiknist honum til tekna. 
 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 
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19. gr. 

Styrkur vegna húsbúnaðar 

Fjárhagsaðstoð til kaupa á húsbúnaði er heimil í eftirfarandi tilvikum: 

 

a) til einstaklings sem fær fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum þessum er 

eignalaus og er að stofna heimili eftir a.m.k. tveggja ára dvöl á stofnun, 

 

b) til ungs fólks á aldrinum 18–24 ára, sem er eignalaust, sem fær fjárhagsaðstoð til 
framfærslu samkvæmt reglum þessum, hefur átt í miklum félagslegum erfiðleikum og er að 
stofna heimili í fyrsta sinn, 

 

c) þegar rýma þarf íbúð af heilbrigðisástæðum, 
 

d) þegar um er að ræða einstaklinga/hjón/sambúðarfólk sem eiga í félagslegum erfiðleikum og 
þurfa aðstoð vegna kaupa á nauðsynlegum heimilistækjum. Skilyrði er að viðkomandi hafi 
fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum þessum síðastliðna þrjá mánuði. 
 

Viðmiðunarmörk aðstoðar eru 100.000 kr. nema þegar einstaklingur er að flytjast á sambýli, 

þá eru mörkin 50.000 kr. 
 

Húsbúnaðarstyrkir greiðast einu sinni. 

 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

 

20. gr. 

Greiðsla sérfræðiaðstoðar 

I. Heimilt er að veita fjárhagsaðstoð til greiðslu nauðsynlegra tannlækninga til einstaklinga sem 
sem fengið hefur fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum  þessum, samfleytt 
undanfarna 12 mánuði. 

 

Viðmiðunarmörk aðstoðar eru 40.000 kr. á ári.  

Kostnaðaráætlun tannlæknis skal fylgja með umsókn. 

 

II. Heimilt er að veita einstaklingum í eftirtöldum aðstæðum fjárhagsaðstoð til greiðslu 

viðtala hjá félagsráðgjöfum, sálfræðingum og geðlæknum, ef það er liður í umfangsmeiri 
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félagslegri aðstoð og fyrirsjáanlegt að eigi sé hægt að veita þjónustuna innan 

þjónustumiðstöðvar eða á vegum heilbrigðisstofnana. 
 

a) einstaklingum sem búa við mikla og langvarandi félagslega erfiðleika, 

b) einstaklingum eða fjölskyldum sem hafa orðið fyrir alvarlegum áföllum, svo 

sem skyndilegum ástvinamissi eða alvarlegu ofbeldi. 
 

Viðmiðunarmörk aðstoðar eru 55.000 kr. á ári. 

 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

 

21. gr. 

Útfararstyrkir 

Heimilt er að veita aðstoð til greiðslu útfararkostnaðar þegar staðreynt hefur verið að dánarbúið 

getur ekki staðið undir útför hins látna. Viðmiðunarmörk eru 160.000 kr. 

 

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn um útfararstyrk: Staðfest ljósrit af skattframtali hins látna, 

launaseðlar og greiðsluyfirlit frá tryggingum og lífeyrissjóðum, staðfesting frá stéttarfélagi um rétt til 

útfararstyrks, tilkynning sýslumanns um skiptalok á grundvelli eignayfirlýsingar, sbr. 25. gr. laga um 

skipti á dánarbúum o.fl., nr. 20/1991, eða einkaskiptaleyfi útgefið af sýslumanni til erfingja skv. 31. 

gr., sbr. 28. gr. laga um skipti á dánarbúum o.fl.  

 

Heimilt er að veita tekjulágum eftirlifandi maka lán eða styrk vegna útfararkostnaðar þegar 

dánarbúið getur ekki greitt fyrir útför hins látna og eignir eftirlifandi maka eru ekki aðrar en 

íbúðarhúsnæði sem umsækjandi býr í. 

 

Heimilt er að veita foreldri eða foreldrum sem fengið hefur/hafa fjárhagsaðstoð til framfærslu 

samkvæmt reglum þessum, fjárhagsaðstoð vegna útfararkostnaðar barns.  

 

Samþykkt aðstoð greiðist gegn framvísun reiknings frá útfararstofu og annarra gagna um 

kostnað vegna útfarar. 
 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 
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22. gr. 

Áfallaaðstoð 

Heimilt er að veita tekjulágum einstaklingum eða fjölskyldum með tekjur undir grunnfjárhæð eða á 

mörkum hennar, fjárhagsaðstoð vegna skyndilegs missis búslóðar eða annars eignamissis sem orðið 

hefur vegna bruna eða náttúruhamfara. Aðstoðin kemur einungis til álita þegar tjónþoli hefur ekki 

haft heimilistryggingu eða aðra tryggingu sem bætir tjónið. 

Einnig er veitt fjárhagsaðstoð til þeirra sem haft hafa fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum 

þessum til heildarþrifa á íbúð sem er orðin það heilsuspillandi að illmögulegt er að búa við þær 

aðstæður. 

Skilyrði er að lögð séu fram gögn frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkurborgar þar að lútandi. 

 

Viðmiðunarmörk aðstoðar eru 100.000 kr. 

 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

23. gr. 

Styrkur eða lán til fyrirframgreiðslu húsaleigu og til tryggingar húsaleigu 

Heimilt er að veita þeim sem fengið hafa fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum  

þessum í mánuðinum sem sótt er um og í mánuðinum á undan lán eða styrk til 

fyrirframgreiðslu húsaleigu. Þinglýstur húsaleigusamningur skal liggja fyrir eða önnur 

staðfesting um að samningur eigi við rök að styðjast. Miða skal við að leigufjárhæð sé í 

samræmi við leigu á almennum markaði.  

Aðstoð á grundvelli þessarar greinar að er hámarki veitt einu sinni á ári. 

Ákvæði 1. mgr. gilda einnig um þá sem njóta sérstakra húsaleigubóta. 
 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

 

24. gr. 
Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika 

Heimilt er að veita einstaklingum, hjónum eða sambúðarfólki lán eða styrk vegna mikilla fjárhagslegra 

og félagslegra erfiðleika, að uppfylltum öllum neðangreindum skilyrðum: 

 

a) umsækjandi hafi fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu samkvæmt reglum þessum 

undanfarna sex mánuði eða lengur, 
 

b) staðfest sé að umsækjandi hafi ekki aðgang að lánafyrirgreiðslu banka, sparisjóða 

eða annarra lánastofnana, 
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c) fyrir liggi yfirlit starfsmanns þjónustumiðstöðvar eða Umboðsmanns skuldara um 

fjárhagsstöðu umsækjanda og tillögur að úrbótum þegar við á, 
 

d) fyrir liggi á hvern hátt lán eða styrkur muni breyta skuldastöðu umsækjanda til hins 

betra þegar til lengri tíma er litið, 
 

e) fyrir liggi samkomulag um félagslega ráðgjöf og/eða fjármálaráðgjöf þegar það á við 
 

Þegar um lán er að ræða skal greiðsluáætlun fylgja með umsókn. 

 

Eigi er heimilt að veita styrk eða lán til greiðslu skulda við banka, sparisjóði og aðrar lánastofnanir, s.s. 

greiðslukortafyrirtæki. Þá er hvorki heimilt að veita styrk eða lán til greiðslu skattaskulda og sekta, né 

heldur til greiðslu skulda við einkaaðila. 

 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

 

25. gr. 
Um fjárhagsaðstoð sem veitt er í formi láns 

Uppfylla þarf öll skilyrði 24. gr. þessara reglna auk eftirfarandi skilyrða: 
 

 Skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð í formi láns er að fyrir liggi mat á endurgreiðslugetu 

umsækjanda. Aðeins skal veita lán þegar ljóst er að umsækjandi muni geta staðið í 

skilum með afborganir af því. 
 

 Eigi er heimilt að veita lán ef umsækjandi er með lán frá Reykjavíkurborg fyrir. 

 Hámark láns sem hægt er að samþykkja á þjónustumiðstöð er kr. 300.000. 

Hámarkslánstími sem hægt er að samþykkja á þjónustumiðstöð er sex ár. Umsóknum 

um hærra lán og lengri lánstíma skal vísa til velferðarráðs. 
 

 Skilyrði er að umsækjandi veiti skriflegt samþykki fyrir reglulegri skuldfærslu fyrir 

afborgunum lánsins af reikningi sínum.  
 

 Að öllu jöfn skal ekki veita umsækjanda lán, ef hann hefur fengið afskrifað lán frá 

Reykjavíkurborg á síðustu 12 mánuðum. 
 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

 

26. gr. 

Sérstök fjárhagsaðstoð í desember 

Veita skal þeim sem hafa fengið fulla fjárhagsaðstoð undangengna þrjá mánuði samfellt, 

sérstaka desemberuppbót sem nemur 25% af grunnfjárhæð. 
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Þeir sem hafa haft til framfærslu samsvarandi upphæð fyrir sama tímabil eiga einnig rétt á 

uppbótinni. 
 

Gildistími umsóknar er tveir mánuðir frá samþykkisdegi. 

 

27. gr. 

Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu og /eða annarra sérstakra aðstæðna 

A. Heimilt er að veita sérstaka aðstoð í málum þar sem verið er að veita markvissan stuðning. 
Aðstoðin miðar að því að viðhalda árangri sem náðst hefur með stuðningsvinnu. Skilyrði er að 
umsækjandi eigi í miklum félagslegum erfiðleikum.   

B. Heimilt er að veita styrk til foreldra vegna sérstakra þarfa barna enda sé það hluti af 
umfangsmikilli stuðningsáætlun og til þess fallið að tryggja að árangur vinnu í máli viðkomandi 
glatist ekki. Skilyrði er að umsækjandi eigi í miklum félagslegum erfiðleikum. 

C. Heimilt er að veita sérstaka aðstoð til einstaklinga sem sýna fram á að þeir njóti augljóslega ekki 
fjárhagslegs ávinnings af því að búa með öðrum. 

 

Gildi umsóknar er tveir mánuðir frá umsóknardegi. 

 

V. kafli 

Málsmeðferð 

sbr. ákvæði stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og ákvæði XV. og XVI. kafla 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

 

28.gr. 

Könnun á aðstæðum 

Kanna skal aðstæður umsækjanda svo fljótt sem unnt er eftir að umsókn um fjárhagsaðstoð 

hefur borist. Sama á við ef þjónustumiðstöð berast upplýsingar um nauðsyn á aðstoð með 

öðrum hætti.  
 

Þjónustumiðstöð skal taka ákvörðun í máli svo fljótt sem unnt er og sjá jafnframt til þess að 

mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin. 
 

29. gr. 

Samvinna við umsækjanda 

Öflun gagna og upplýsinga skal unnin í samvinnu við umsækjanda. Við meðferð umsóknar og 

ákvarðanatöku skal leitast við að hafa samvinnu og samráð við umsækjanda eftir því sem unnt 

er, að öðrum kosti umboðsmann hans ef við á. Umboðsmaður skal framvísa skriflegu umboði. 



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 151 

 

30. gr. 

Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum 

Málsgögn er varða persónulega hagi einstaklinga skulu varðveitt með tryggilegum hætti. Hafi 

starfsmenn kynnst einkahögum umsækjanda eða annarra í starfi sínu er þeim óheimilt að fjalla 

um þau mál við óviðkomandi nema að fengnu samþykki viðkomandi. 
 

Umsækjandi á rétt á að kynna sér upplýsingar úr skráðum gögnum sem varða mál hans að svo 

miklu leyti sem það stangast ekki á við trúnað gagnvart öðrum. 
 

31. gr. 

Leiðbeiningar til umsækjanda 

Við afgreiðslu umsóknar skal starfsmaður bjóða umsækjanda félagslega og fjárhagslega 

ráðgjöf og veita upplýsingar og leiðbeiningar um réttindi sem hann kann að eiga annars 

staðar. Berist skriflegt erindi sem ekki snertir starfssvið þjónustumiðstöðvar, skal starfsmaður 

í samráði við umsækjanda framsenda erindið á réttan stað svo fljótt sem auðið er. 
 

32. gr. 
Niðurstaða og rökstuðningur synjunar 

Kynna skal niðurstöðu umsóknar svo fljótt sem unnt er. Sé umsókn hafnað í heild eða að hluta 

skal umsækjandi fá skriflegt svar þar sem ákvörðun er rökstudd með skýrum hætti með vísan 

til laga um félagsþjónustu sveitarfélaga og reglna sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð. 
 

33. gr. 

Rangar eða villandi upplýsingar 

Fjárhagsaðstoð veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi þess sem aðstoðina 

fær er endurkræf og getur þjónustumiðstöð endurkrafið viðkomandi um fjárhæðina samkvæmt 

almennum reglum kröfuréttar. Ef sannreynt er við vinnslu máls að upplýsingar sem 

umsækjandi hefur veitt eru rangar eða villandi stöðvast afgreiðsla umsóknarinnar. 
 

34. gr. 

Heimildir til ákvarðana samkvæmt reglum þessum 

Starfmenn þjónustumiðstöðvar taka ákvarðanir samkvæmt reglum þessum í umboði velferðarráðs 

Reykjavíkurborgar. 

Áfrýjunarnefnd velferðarráðs hefur heimild til að veita undanþágu frá reglum þessum ef sérstakar 

málefnalegar ástæður liggja fyrir og umsækjandi fer fram á það með sérstakri beiðni og greinargerð 

frá þjónustumiðstöð liggur fyrir. 
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35. gr. 

Kynning á ákvörðun um fjárhagsaðstoð  

Þar sem starfsmenn þjónustumiðstöðvar hafa umboð til að taka ákvörðun um fjárhagsaðstoð 

skulu þeir kynna umsækjanda niðurstöðu tryggilega og kynna honum um leið rétt hans til að 

fara fram á að velferðarráð Reykjavíkurborgar fjalli um umsóknina. Umsækjandi hefur að 

öðru jöfnu fjögurra vikna frest til að vísa máli sínu til velferðarráðs frá því honum barst 

vitneskja um ákvörðun. Velferðarráð skal fjalla um umsókn og taka ákvörðun svo fljótt sem 

unnt er. 

 

Ákvörðun velferðarráðs skal kynnt umsækjanda tryggilega og um leið skal honum kynntur 

réttur hans til málskots til úrskurðarnefndar félagsþjónustu. 
 

36. gr. 

Málskot til úrskurðarnefndar félagsþjónustu 

Umsækjandi getur skotið ákvörðun velferðarráðs til úrskurðarnefndar félagsþjónustu. Skal það gert 

innan fjögurra vikna frá því umsækjanda barst vitneskja um ákvörðun velferðarráðs. 

 

37. gr. 

Gildistaka 

Reglur þessar, sem byggðar eru á leiðbeiningum félagsmálaráðuneytisins varðandi reglur 

sveitarfélaga um fjárhagsaðstoð, taka gildi 1. janúar 2011. 
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20.  Viðauki 6: Verklagsreglur (leiðbeiningar með reglum um 

fjárhagsaðstoð) 

LEIÐBEININGAR 

MEÐ 

REGLUM UM FJÁRHAGSAÐSTOÐ 

 

Reglur samþykktar í velferðarráði 17. nóvember 2010 og í borgarráði 25. nóvember 2010. 
 
Hér á eftir fara athugsemdir og skýringar með einstökum ákvæðum reglnanna. Rétt er að ítreka að 

aldrei verði um tæmandi umfjöllun að ræða og er óskað eftir því að starfsmenn beini fyrirspurnum til 

lögfræðiskrifstofu Velferðarsviðs, sem  tekur ákvörðun um túlkanir í samráði við skrifstofustjóra 

velferðarþjónustu. Leiðbeiningarnar verða síðan uppfærðar jafnóðum og ákvarðanir eru teknar. 

 

I. kafli 

Almenn atriði  

 

Um 1. gr.  

Inntak fjárhagsaðstoðar 

Réttur til fjárhagsaðstoðar er skilyrðislaust fyrir hendi þegar ákvæði reglnanna eru uppfyllt. Ekki er 

ætlast til að umsækjandi komi í viðtal til ráðgjafa um leið og samþykki fyrir fjárhagsaðstoð liggur fyrir. 

Hins vegar er skylt, skv. 6. gr. reglnanna, að kanna aðstæður þeirra sem fengið hafa fjárhagsaðstoð í 

sex mánuði. Æskilegt er þó að aðstæður verði kannaðar eins fljótt og mögulegt er, þrátt fyrir 6 

mánaða ákvæðið. Fjárhagsaðstoð til ungmenna á aldrinum 18-24 ára  skal ekki greidd nema að 

undangengnu viðtali hjá ráðgjafa þegar hún er greidd í fyrsta sinn.  Fara skal yfir áætlun með 

viðkomandi með það að markmiði að hann geti séð sér og sínum farborða sjálfur.  Mikilvægt er að 

fjárhagsaðstoð til ungmenna sé einungis greidd einn mánuð í senn. 

 

Þegar um er að ræða heimildargreiðslur, skal umsækjandi ætíð koma í viðtal.  Undanþága frá þessu 

eru útfararstyrkir.  

 

Í leiðbeiningunum er skilgreint hvenær skal taka ákvörðun skv. tiltekinni grein á fundi.  Tilgreina skal 

oddamann fundar og ber hann ábyrgð á þeim ákvörðunum sem teknar eru. Ef ágreiningur er um 

afgreiðslu mála sker oddamaður úr. 
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4. mgr.: Mikilvægt er að ráðgjafar gæti leiðbeiningarskyldu sinnar, aðstoði umsækjanda og brýni fyrir 

honum að kanna rétt sinn annars staðar. Þegar viðkomandi sækir ekki rétt sinn, eins og. t.d. varðandi 

menntunarmeðlag, sjúkradagpeninga eða atvinnuleysisbætur, skal honum eigi að síður reiknuð sú 

fjárhæð til tekna. Sótt er um menntunarmeðlag til Sýslumanns. Börn öryrkja, sem eru í námi geta sótt 

um barnalífeyri vegna skólanáms eða starfsþjálfunar til Tryggingastofnunar ríkisins:  

 

Barnalífeyrir vegna skólanáms eða starfsþjálfunar 

Barnalífeyrir vegna náms eða starfsþjálfunar getur verið greiddur til ungmennis á aldrinum 18-20 ára 

sem er búsett á Íslandi ef annað foreldri eða báðir eru látnir; ennfremur ef annað foreldri eða báðir 

eru lífeyrisþegar. 

Eingöngu er greiddur einfaldur barnalífeyrir. 

Skilyrði fyrir greiðslu: 

Skilyrði er að ungmenni sé í fullu námi í viðurkenndum framhaldsskóla og að námið sé hans aðalstarf. 

Fullt nám er um 17 einingar á önn en heimilt er að víkja frá þessu skilyrði ef um er að ræða hægfara 

nám eða sérstaka erfiðleika nemandans. Nám þarf að taka að minnsta kosti sex mánuði ár hvert. Ef 

um er að ræða óreglulegt nám eða námskeið sem jafngildir viðurkenndu námi er námstíminn 

reiknaður í kennslustundafjölda á almanaksárinu og telst þá sex mánaða nám samsvara 624 

kennslustundum. Brot úr mánuði telst heill mánuður.  

Hægt er að fresta afgreiðslu menntunarbarnalífeyris þar til sex mánaða námstíma er náð. 

Ef nemandi er einnig í launuðu starfi eða launuðu iðnnámi fellur heimild til þessara greiðslna niður 

þegar mánaðartekjur eru hærri en sem nemur sjöföldum barnalífeyri.  

Ef ekki er um iðnnám að ræða þarf að færa sönnun á að launað starf sé unnið að jafnaði utan 

hefðbundins skólatíma. Menntunarbarnalífeyrir er aðeins greiddur ef umsækjandi á lögheimili á 

Íslandi. 

 

Nánari upplýsingar varðandi sjúklinga, fanga, útlendinga og námsmenn má finna í 4., 8. gr. og 15. gr. 

 

Um 2. gr. 

Framfærsluskylda 

 

Við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar skal ætíð ræða við umsækjanda um áætlanir hans um að breyta 

aðstæðum sínum í þá veru að hann geti sjálfur séð sér og sínum farborða. 
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Um 3. gr. 

Lækkun grunnfjárhæðar 

 

I. Umsækjendur sem eru í atvinnuleit án frekari stuðnings 
Ef  umsækjandi hefur verið í virkri atvinnuleit sl. mánuð á hann rétt á fullri fjárhagsaðstoð. Almennt 

ber að miða við að sótt hafi verið um fjögur störf  á þessu  mánaðartímabili. Í undantekningartilfellum 

er heimilt að miða við tvö störf. Séu viðhlítandi skýringar (þ.e. læknisvottorð) á því að  umsækjandi 

hafi ekki sinnt atvinnuleit ber að veita fulla fjárhagsaðstoð.  Í þeim tilfellum sem um er að ræða 

einstaklinga með hlutabætur verður að óska eftir upplýsingum frá Vinnumálastofnun um atvinnuleit 

umsækjanda og þátttöku í úrræðum á vegum Vinnumálastofnunar. Ef umsækjandi hefur ekki  sinnt 

þessari skyldu er  heimilt að skerða fjárhagsaðstoð. Skerðing verður aldrei meiri en 50% og í tvo 

mánuði í senn að hámarki. 

Umsækjanda skal boðið viðtal hjá félagsráðgjafa með það að markmiði að vinna einstaklingsmiðaða 

áætlun um virkni, svo sem gerð starfsferilsskrár með náms- og starfsráðgjafa. 

Ef um er að ræða einstakling á aldrinum 18-25 ára skal einungis gerð umsókn fyrir einn mánuð í senn. 

 

II. Umsækjendur sem eru í atvinnuleit og á bið vegna brota hjá Vinnumálastofnun 

Ef umsækjandi er settur á bið eftir atvinnuleysisbótum vegna brota þá verður skerðing á 

fjárhagsaðstoð mánuðinn sem sótt er um og mánuðinn þar á eftir.  Slíkt á við í öllum tilvikum og er 

óháð biðtíma hjá Vinnumálastofnun. Skerðing verður aldrei meiri en 50%.  

 

Í framkvæmd getur það komið upp að ekki kemur í ljós að viðkomandi hafi hafnað vinnu eða ekki 

sinnt vinnumarkaðsaðgerðum í umsóknarmánuði og það upplýsist ekki fyrr en í mánuðinum á eftir. Í 

slíkum tilvikum skal umsækjandi  fá skerta fjárhagsaðstoð  næstu tvo mánuði eftir 

umsóknarmánuðinn. Skerðing verður aldrei meiri en 50%.  

 

Dæmi: Maður hafnar vinnu eða sinnir ekki vinnumarkaðasaðgerðum í janúar, en Þjónustumiðstöðin 

fær þær upplýsingar ekki fyrr en í febrúar (maðurinn þá búinn að fá fulla fjárhagsaðstoð í jan.) Hann 

skal því fá hálfa grunnupphæð í febrúar og mars.  

Ekki skal skerða fjárhagsaðstoð ef liðnir eru 3 mánuðir eða meira frá því að viðkomandi hafnaði vinnu 

eða starfsleitaráætlun.  

 

III. Einstaklingar sem eru í atvinnuleit með stuðningi/þátttöku í  úrræðum 
Í niðurlagi 3. gr. kemur fram að heimilt sé að skerða fjárhagsaðstoð til  umsækjanda sem hætt hefur 

þátttöku í átaksverkefni nema veigamiklar ástæður sem fram koma við mat á aðstæðum umsækjanda 

mæli gegn því. 
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Í þeim tilfellum sem skerðing/lækkun grunnfjárhæðar  kemur til álita er mikilvægt að gæta jafnræðis 

og að ákvörðun byggist á málefnalegum sjónarmiðum. Mikilvægt er að virða sjálfsákvörðunarrétt 

umsækjanda  og hafa ber að leiðarljósi valdeflingu hans. Notendasamráð skal haft á þessum vettvangi 

eins og framast er unnt. 

Um er að ræða alla umsækjendur um fjárhagsaðstoð en sérstaka  áherslu ber að leggja á virkni og 

viðbrögð gagnvart ungu fólki. 

Skerðing verður aldrei meiri en 50% og í tvo mánuði í senn að hámarki. 

 

Mat á starfsgetu umsækjanda  þarf að liggja fyrir áður en ákveðið er að fara þessa leið.  

Í þeim tilfellum sem ekki er um að ræða mat á starfsgetu ber að fara með mál samkvæmt lið I. 

Við matið ber að líta til atriða eins og vinnusögu viðkomandi, líkamlegs og andlegs heilsufars og  

félagslegrar sögu (þ.m.t áfalla). 

Miða skal við að bjóða viðkomandi umsækjanda úrræði ( átaksverkefni, starfsþjálfun, námskeið) sem 

standa að lágmarki yfir í 3-4 vikur og talin eru vera viðkomandi til hagsbóta, s.s.  úrræði á vegum 

Vinnumálastofnunar eða Virknisjóðs.  Úrræði á vegum Atvinnutorgs falla einnig hér undir. Gera skal 

ráð fyrir því að um 100% mætingu sé að ræða. 

Þá gildir verklagið jafnframt í þeim tilvikum sem viðkomandi umsækjandi, sem fengið hefur 

námsstyrk, hættir námi ( gildir frá vorönn 2012). 

Verklag þetta gildir einnig þegar umsækjandi hafnar  því að taka þátt í úrræði sem stendur til boða. 

Ætíð skal gera þá kröfu að umsækjandi sé jafnframt í  atvinnuleit á meðan á þátttöku í úrræði stendur 

og skili minnisblaði atvinnuleitanda. Meta skal hversu oft hann skuli sækja um vinnu á tímabilinu sem 

úrræðið stendur yfir  

Á þjónustumiðstöðvum skal ætíð liggja fyrir  listi  yfir öll úrræði sem í boði eru og  skal virkniráðgjafi   

hverrar þjónustumiðstöðvar sjá um að uppfæra listann. 

 

Að jafnaði skal liggja fyrir samkomulag um félagslega ráðgjöf. Í samkomulaginu skal koma fram að 

umsækjanda hafi verið kynnt ákvæði 3. gr. Ef umsækjandi hafnar því að gera slíkt samkomulag skal 

gera grein fyrir því í dagál. 

 

Kynna þarf fyrir umsækjanda strax í upphafi að  það, að hætta við þátttöku eða hafna boði um 

þátttöku  í  átaksverkefni /námskeiði/starfsþjálfun,   valdi  því að hann fái skerta fjárhagsaðstoð á 

grundvelli 3. gr. í  tvo mánuði frá því hann hættir í  úrræði eða hafnar tilboði um þátttöku frá þeim 

tíma sem hann hættir að mæta og mánuðinn þar á eftir, sbr. 1. mgr. 3. gr. Kynna skal fyrir 

umsækjanda  rétt hans til að skjóta ákvörðun þjónustumiðstöðvar hvað varðar  skerðingu  til 

áfrýjunarnefndar velferðarráðs. 
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Með túlkun á orðunum “veigamiklar ástæður” í niðurlagi 3. gr. ber að styðjast við eftirfarandi viðmið : 

 

1. Andlegt og líkamlegt heilsufar:  Að jafnaði skal fara fram á að umsækjandi leggi fram 
læknisvottorð. Ráðgjafi hefur samband við lækni og/eða aðra sérfræðinga sem að málinu 
koma til að leita lausnar á vandamálum  umsækjanda,  t.d. með tilliti til endurhæfingar. Ef 
mat leiðir í ljós að umsækjandi geti ekki haldið áfram í úrræðinu er mjög mikilvægt að finna 
viðeigandi úrræði í samráði við hann. 
Nokkurra daga fjarvistir vegna veikinda valda þvi ekki að umsækjandi teljist hafa hætt í 

úrræðinu. 

2. Veikindi nákominna:  Þau þurfa að vera á alvarlegu stigi og krefjast umönnunar og  
      viðveru  viðkomandi. Fjarvistir í örfáa daga hafa ekki áhrif í þessu tilfelli. 

      Veikindi barna : Almennt valda veikindi barna þvi ekki að umsækjandi  teljist hafa  

       hætt í úrræðinu. Ef um margítrekuð eða langvarandi veikindi barna er að ræða skal  

       ráðgjafi  hafa samband við leikskóla /grunnskóla barnanna, (með samþykki  

      viðkomandi) eða óska eftir læknisvottorði. 

3. Gæsla barna : Ef  umsækjandi kveðst ekki hafa gæslu fyrir barn/börn skal ráðgjafi  
Leiðbeina viðkomandi með lausnir varðandi barnagæslu. Ráðgjafi skal gæta þess að taka tillit 

til    aðstæðna foreldra þegar  boðið er upp á námskeið. 

4. Aðrar ástæður : Þar getur verið um að ræða  erfiðar félagslegar aðstæður, húsnæðisleysi og 
skyndileg áföll  eins og skilnaður, dauðsföll í fjölskyldu og erfiðleikar barna). 

       

       Ákvörðun um skerðingu/lækkun grunnfjárhæðar ber að taka á fagfundi og rökstutt, faglegt mat 

skal fylgja með ákvörðuninni. 

 

4. gr. 

Réttur fylgir lögheimili 

 

1.Almennt 

2. Erlendir ríkisborgarar 

 2.1.  Ríkisborgarar Norðurlandanna 

 2.2. Ríkisborgarar frá EES-svæðinu 

  2.2.1.  Ríkisborgarar frá EES-svæðinu  sem dveljast hér á landi í  
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                                  atvinnuleit 

2.2.2.  Ríkisborgarar frá EES- svæðinu sem koma til starfa og flyjast beint  

           til Íslands 

  2.2.3.  Aðrir ótaldir ríkisborgarar frá EES- svæðinu 

  2.2.4. Ríkisborgarar frá EES- svæðinu sem ekki eiga lögheimili hér á landi 

 2.3. Ríkisborgarar frá svæði utan EES 

 2.4. Útlendingar í neyð  

2.5. Endurkröfuréttur á hendur ríkissjóði 

 

1. Almennt 
 

Umsækjandi skal leita til þjónustumiðstöðvar þar sem hann hefur skráð lögheimili, enda er gert ráð 

fyrir því í lögheimilislögum að lögheimili sé sá staður þar sem viðkomandi hefur fasta búsetu (1. gr. 

laga nr. 21/1990). Ef vafi rís er rétt að hafa samband við lögfræðiskrifstofu Velferðarsviðs. 

 

Í þeim tilfellum þar sem tveir einstaklingar eru skráðir á sama lögheimili eða  gefa 

upplýsingar um sambúð en eru ekki skráðir í sambúð/ staðfesta samvist í Þjóðskrá skal miðað 

við að greiða þeim fjárhagsaðstoð sem hjón.   Í Málaskrá þarf því að tengja þessa einstaklinga 

saman. Það er gert með því að stofna mál á báða aðila. Smella á ”breyta málsskjali”, síðan 

smella á blýantinn við kt. maka  og  skrá þar kennitölu sambúðaraðilans. Þetta er gert í 

málsskjölum beggja. Þannig er komin á tenging í Málaskrá. Skráning fjölskyldunúmers er 

gerð með sama hætti – kennitala þess eldri er sett inn.  

Þeir sem eru ”óstaðsettir í hús” samkvæmt skráningu í þjóðskrá, skulu leita til þeirrar 

þjónustumiðstöðvar þar sem síðasta lögheimilisskráning var, ef hún var í Reykjavík.  

 

Samráð við önnur sveitarfélög á grundvelli 4. gr. skulu ætíð vera skrifleg.  

Umsókn um fjárhagsaðstoð skal leggja fram í lögheimilissveitarfélagi. Þurfi fólk á skyndilegri aðstoð 

að halda í dvalarsveitarfélagi er skylt að veita tímabundna aðstoð. Skal um það haft samráð við 

lögheimilissveitarfélag og aðstoð metin og veitt í samræmi við reglur þess. Lögheimilissveitarfélag 

endurgreiðir dvalarsveitarfélagi kostnaðinn, sbr. 14. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 

40/1991.    Um er að ræða skyndilega aðstoð í bráðatilfellum en hér fellur ekki undir almenn 

þjónusta.  Í þessum tilfellum er haft samband við lögheimilissveitarfélag og tilkynnt um veitta aðstoð. 
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Gögn:   Staðreyna ber sömu upplýsingar um erlenda ríkisborgara og um Íslendinga, s.s. um 

hjúskaparstöðu og tekjur.  Erlendum ríkisborgurum ber að skila inn hjúskaparvottorði, skattframtali 

og launaseðlum. Gera má kröfu um að gögnunum sé skilað inn á ensku og er slíkt á kostnað 

umsækjanda.  Neiti umsækjandi að veita upplýsingar og gögn stöðvast afgreiðsla umsóknar sbr. 9. gr. 

reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. 

 

2. Erlendir ríkisborgarar 
 

Réttur til félagsþjónustu er bundinn lögheimili. Hver sá sem dvelst eða ætlar að dvelja á Íslandi í sex 

mánuði eða lengur skal eiga hér lögheimili, sbr. 1. mgr. 2. gr. lögheimilislaga nr. 21/1990. Hafi 

viðkomandi lögheimili í sveitarfélaginu á hann rétt til félagslegrar þjónustu til jafns á við aðra íbúa 

sveitarfélagsins. Erlendur ríkisborgari, með lögheimili í sveitarfélaginu, á þannig rétt á fjárhagsaðstoð 

uppfylli hann skilyrði reglna um fjárhagsaðstoð.  

Ef erlendur ríkisborgari er ekki með skráð lögheimili í þjóðskrá ber að tilkynna slíkt til  

Útlendingastofnunar. Í slíkri tilkynningu ber að greina frá nafni einstaklingsins, fæðingardegi, nafni 

barna (ef þau eru hér á landi ), búsetustað eða þekktum dvalarstað og hversu lengi viðkomandi er 

búinn að vera hér á landi.  Þá þarf að tilgreina nafn og netfang þess starfsmanns sem átti samskipti 

við viðkomandi.  

Tilkynningarskylda þessi byggist á h-lið 1. mgr. og 3. mgr. 54. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga: 

 

54.gr: Tilkynningarskylda annarra: 

 

1.mgr. Ráðherra  getur sett reglur um: 

............. h. að stjórnvöld skuli samkvæmt beiðni láta Útlendingastofnun eða lögreglunni í té 

upplýsingar um nafn útlendings og heimili til nota í máli samkvæmt lögunum þrátt fyrir reglur um 

þagnarskyldu í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og barnaverndarlögum. 

 

3. mgr: Þeim sem tilkynna á um er skylt að láta í té þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að 
tilkynningarskyldunni verði fullnægt. 

 

Samsvarandi ákvæði er að finna í 1. mgr. 114. gr. reglugerðar um útlendinga nr. 53/2003. 

 

Útlendingastofnun upplýsir ekki viðkomandi um að tilkynning hafi borist frá þjónustumiðstöð. 
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Tengiliður hjá Útlendingastofnun er Auður Bragadóttir, sími 510-5417,  

netfang:  audur@utl.is 

 

Til að ganga úr skugga um að einstaklingur eigi lögheimili hér á landi er nauðsynlegt að fá 

staðfestingu á því að hann sé skráður í þjóðskrá. Skráning í utangarðsskrá jafngildir ekki 

lögheimilisskráningu og veitir því ekki rétt til fjárhagsaðstoðar.  Rétt er að taka skýrt fram að 

einstaklingur getur verið skráður í aðrar skrár Þjóðskrár en þjóðskrá. Slík skráning er ekki staðfesting 

á því að hann eigi lögheimili hér. Þannig getur maður haft hér kennitölu og dvalarstað, án þess að 

eiga hér lögheimili.  

 

Lögheimili, sem skráð er  í þjóðskrá, fær enginn á Íslandi án þess að framvísa samnorrænu 

flutningsvottorði, dvalarleyfi eða sýna fram á framfærslu ef um EES-ríkisborgara er að ræða.  Vísað er 

á heimasíðu Útlendingastofnunar, www.utl.is varðandi nýjustu upplýsingar varðandi dvalar- og 

atvinnuleyfi. Ef erlendur ríkisborgari hefur fengið útgefið dvalarleyfi en er ekki kominn með 

lögheimili, er rétt að benda honum á að snúa sér  til Útlendingastofnunar til að ljúka útgáfu 

dvalarskírteinis (dvalarleyfis). 

Hægt er að fá upplýsingar á síðunum www.utl.is og www.mcc.is 

 

Um þrískiptan hóp erlendra ríkisborgara er að ræða : 

Ríkisborgara Norðurlandanna 

Ríkisborgara frá EES-svæðinu 

Ríkisborgara  sem koma frá löndum  utan EES-svæðisins 

 

2.1.  Ríkisborgarar Norðurlandanna 

Ríkisborgari einhvers Norðurlandanna á sama rétt til aðstoðar og samkvæmt lið 2 hér að framan hafi 

hann skráð lögheimili í landinu. Ríkisborgarar Norðurlandanna þarfnast ekki dvalarleyfis. 

Norðurlandabúar, sem hyggja á lengri dvöl í öðru norrænu landi, skulu hafa með sér samnorrænt 

flutningsvottorð frá því landi sem þeir flytjast frá. Meginreglan um Norðurlandabúa er að þeir geta 

dvalið í landinu í allt að 6 mánuði án þess að flytja lögheimili sitt. Ef Norðurlandabúi, sem dvelur 

tímabundið í öðru norrænu landi, þarf skyndilega á félagslegri þjónustu að halda, á hann rétt á 

aðstoð þar til hann hefur komist aftur til síns heimalands.  Það fer hins vegar eftir lögum 

heimalandsins hvort hann á rétt á félagslegri aðstoð umfram þetta. Samkvæmt íslenskum lögum þarf 

Norðurlandabúinn að eiga lögheimili hér á landi til að fá aðstoð umfram þessa bráðaaðstoð. 

Lögheimili í landinu tryggir þannig rétt til félagslegrar þjónustu, hvort sem um skyndiaðstoð eða 

varanlega aðstoð er að ræða.  

http://www.utl.is/
http://www.mcc.is/
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Búsetuleyfi eða dvalarleyfi á Norðurlöndunum veitir ekki aukin réttindi á Íslandi (þá er  um að ræða 

þá sem eru ekki norrænir ríkisborgarar heldur þriðjaríkisborgarar).  

 

2.2.  Ríkisborgarar frá EES-svæðinu 

 

Þjóðskrá sér um skráningu EES-ríkisborgara og einstaklingar geta leitað þangað varðandi 

upplýsingar og skráningu. 

 

2.2.1. Ríkisborgarar frá EES-svæðinu  sem dveljast hér á landi í atvinnuleit. 

 
EES-ríkisborgurum er heimilt að vera hér á landi án sérstaks leyfis í allt að sex mánuði, sé 

viðkomandi í atvinnuleit. Hins vegar má EES-ríkisborgari vera hér á landi í allt að þrjá mánuði og 

vinna án skráningar í þjóðskrá. Eftir það tímamark ber viðkomandi að skrá sig hjá þjóðskrá.  

Viðkomandi þarf að skrá lögheimili þegar hann er kominn með vinnu, þó ekki síðar en þremur 

mánuðum eftir að vinnusamband kemst á og ekki síðar en sex mánuðum eftir komu, ef hann er í 

atvinnuleit og hefur ekki fengið vinnu.  Það athugist að dvöl EES-ríkisborgarans án skráningar 

hérlendis má aldrei fara fram yfir sex mánaða tímabilið hvort sem viðkomandi er með atvinnu eða 

í atvinnuleit og að hann má ekki vinna lengur en þrjá mánuði án þess að ganga frá skráningu. 

 

EES borgarar koma til landsins með vottorð 303, sem veitir rétt til aðstoðar vinnumiðlunar á Íslandi 

og til greiðslu atvinnuleysisbóta samkvæmt reglum heimalands. Atvinnuleysistryggingasjóður sér um 

greiðslu atvinnuleysisbóta sem eru fluttar frá heimalandi viðkomandi. Þessi hópur flytur ekki 

lögheimili sitt enda er hann einungis hér í atvinnuleit. Viðkomandi getur dvalið hér á landi í 

atvinnuleit í allt að þrjá mánuði og þarf ekki atvinnuleyfi hér á landi. Ekki er gert ráð fyrir því að 

viðkomandi  eigi rétt á félagsþjónustu sveitarfélaga eða aðstoð í húsnæðismálum, heldur einungis 

rétt á þjónustu á sviði atvinnumála. Lendi viðkomandi í vandræðum og þarfnist félagsþjónustu, 

verður að vísa  á sendiráð eða ræðismann viðkomandi lands. Þessi hópur fólks á að vera í 

almannatryggingakerfi í sínu heimalandi og þurfi viðkomandi  á félagsþjónustu að halda á hún einnig 

að koma frá heimalandi. Um leið og einstaklingur hefur fengið atvinnu, skal hann njóta sömu 

félagslegu réttinda og skattaívilnana og innlendir launþegar, enda flytji hann lögheimili sitt til 

landsins.  

 

2.2.2. Ríkisborgarar frá EES-svæðinu  sem koma til starfa og flytjast beint til 

Íslands 

 
Ríkisborgarar frá EES-svæðinu sem koma beint til starfa hafa með sér “yfirfærsluvottorð”. Réttur  

til almannatryggingabóta frá heimalandi flyst hingað  við framvísun sérstaks vottorðs (E 119) 

þessa efnis. Þeir sem vilja sækja um atvinnuleysisbætur hér á landi þurfa að skila 

lágmarksvinnutíma hérlendis og framvísa vottorði (E 301) sem staðfestir starfstímabil launþega í 

öðrum EES-löndum. 

 

Eftirfarandi hópar falla undir þennan lið; 

 launþegar 
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 sjálfstætt starfandi 

 

2.2.3. Aðrir ótaldir ríkisborgarar frá EES svæðinu 

 
Til þessa hóps teljast þeir sem ekki eru í atvinnuleit eða eru ekki starfandi. Hér er átt við einstaklinga 

sem með einum eða öðrum hætti geta séð sér farborða, eiga eignir, hafa fastar tekjur og eiga að vera 

tryggðir  fyrir ófyrirséðum útgjöldum. 

Eftirfarandi hópar falla undir þennan lið;  

 Námsmenn 

 Einstaklingar í fjölskyldusameiningu (ef fjölskyldan er frá EES-svæðinu þá fer fram skráning 
hjá Þjóðskrá en ef fjölskyldan er frá landi utan EES-svæðisins  þá er skráning hjá 
Útlendingastofnun). Um getur verið að ræða: 

 Börn yngri en 21 árs 

 Foreldra 

 Maka 

 Aðrir sem geta séð fyrir sér sjálfir 

 Ellilífeyrisþegar 

 Örorkulífeyrisþegar 

 

Ellilífeyrisþegar og örorkulífeyrisþegar: 

Meginreglan er að fólk eigi að framfleyta sér sjálft, annaðhvort með vinnuframlagi eða tekjum frá 

heimalandi, a.m.k. þangað til það hefur unnið til bótaréttar almannatrygginga hér á landi. Ef aðili 

sem fengið hefur lögheimilisskráningu en nær ekki framfærslu og leitar til þjónustumiðstöðvar 

eftir fjárhagsaðstoð þá er rétt að kanna mál hans hjá Útlendingastofnun sem hefur samband við 

Þjóðskrá sem hefur forsjár skráningar. Eftir sex mánaða búsetu eru almannatryggingar greiddar á 

Íslandi til þeirra sem höfðu lífeyri við flutninginn, en þriggja ára biðtími er hjá þeim sem ekki 

höfðu lífeyri þegar þeir fluttust til Íslands. Réttur þess til félagsþjónustu er sá sami og hjá öðrum 

íbúum landsins.  

 

Fjölskyldusameining: 

Skilyrði fyrir framfærslu eru þau sömu og hjá þeim sem flytjast beint til landsins án þess að vera í 

atvinnuleit.  Þeir sem koma hingað til lands á grundvelli fjölskyldusameiningar þurfa að sýna fram á 

framfærslu og að þeir verði ekki byrði fyrir félagsmálakerfi dvalarlands.  Dvöl og framfærsla þeirra 

sem sameinast með fjölskyldusameiningu er alltaf tengd þeim einstaklingi sem upphaflega kom til 

Íslands og skráði sig hér á landi (t.d. fjölskyldufaðir og/eða -móðir) og ber sá einstaklingur ábyrgð á 

að framfæra alla þá einstaklinga sem sameinast við fjölskyldu hans með fjölskyldusameiningunni. Um 

leið og fólkið hefur öðlast lögheimili hérlendis á það sama rétt til félagsþjónustu og aðrir íbúar 

sveitarfélagsins.  Framfærsluskylda einstaklingsins (fjölskyldurföður og/eða móður) helst þó áfram og 

ber starfsmönnum að kanna aðstæður umsækjanda um fjárhagsaðstoð, m.a. hjá  Útlendingastofnun. 

2.2.4. Ríkisborgarar frá EES-svæðinu  sem ekki eiga lögheimili hér á landi 
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Ef EES-ríkisborgari er ekki með skráð lögheimili í þjóðskrá ber að tilkynna slíkt til  

Útlendingastofnunar. Í slíkri tilkynningu ber að greina frá nafni einstaklingsins, fæðingardegi, 

búsetustað eða þekktum dvalarstað, sem og nafni og netfangi þess sem starfsmanns sem átti 

samskipti við viðkomandi.  

 

Í slíkum tilfellum ber þjónustumiðstöð að neita um þjónustu og vísa á Þjóðskrá Íslands, Borgartúni 21, 

105 Reykjavík, sími 515-5300  (hvað varðar skráningu)  eða sendiráð/ ræðismann   hvað varðar 

aðstoð. 

2.3. Ríkisborgarar frá svæði utan EES-svæðisins 
 

Útlendingastofnun sér um veitingu dvalarleyfa fyrir ríkisborgara frá löndum utan EES-svæðisins.  

Einstaklingar leita til Útlendingastofnunar varðandi  upplýsingar og umsóknir. 

 

Ef ríkisborgari frá landi utan EES-svæðisins  dvelst hér á grundvelli dvalarleyfis ber honum að leggja 

það fram á þjónustumiðstöð (dvalarleyfiskort). Taka á ljósrit  af  kortinu og leggja það inn í málið. 

 

Ef ríkisborgari frá landi utan EES-svæðisins er  með lögheimili í sveitarfélaginu en er með útrunnið 

dvalarleyfi skal veita upplýsingar um það til Útlendingastofnunar sem leiðbeinir viðkomandi um 

endurnýjun leyfis. 

Útlendingastofnun upplýsir viðkomandi ekki um að haft hafi verið samband frá þjónustumiðstöð. 

Mikilvægt er að starfsmenn leiti til Útlendingastofnunar varðandi þau vafaatriði sem upp kunna að 

koma í þessum tilfellum.   

2.4.   Útlendingar í neyð  
 

Erlendir ríkisborgarar sem ekki eiga lögheimili í sveitarfélaginu geta í sérstökum neyðartilvikum  átt 

rétt á fjárhagsaðstoð hér á landi. Aðstoð skal þá veitt af dvalarsveitarfélagi að höfðu samráði við  

velferðarráðuneytið, enda hafi áður verið leitað eftir aðstoð frá heimalandi viðkomandi, sbr. 15. gr. 

laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga sbr. 4. gr. laga nr. 4/1997. Aðstoðin er endurkræf úr 

ríkissjóði. Sjá nánar næsta kafla varðandi endurkröfurétt á hendur ríkinu og reglur 

velferðarráðuneytisins um aðstoð við erlenda ríkisborgara sem ekki eiga lögheimili í landinu. 

Tilkynna ber Útlendingastofnun um erlendan ríkisborgara í neyð sem ekki er með lögheimili á Íslandi 

eða er með útrunnið dvalarleyfi og leiðbeinir stofnunin viðkomandi um rétt hans til dvalar hérlendis 

og/eða endurnýjun leyfis, ef svo ber við.  Útlendingastofnun upplýsir viðkomandi ekki hvaðan 

upplýsingar um dvöl hans hafa borist. 
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Á Þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða eru starfsmenn sem eru sérhæfðir í málefnum útlendinga 

og geta starfsmenn annarra þjónustumiðstöðva leitað eftir aðstoð þaðan. 

 

2.5.   Endurkröfuréttur á hendur ríkissjóði 
 

Í 15. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991  er kveðið á um að ríkissjóður endurgreiði 

veitta aðstoð við erlenda ríkisborgara í tvenns konar tilfellum. 

Annars vegar ef þeir eiga ekki lögheimili hér á landi og hins vegar ef þeir  hafa átt hér lögheimili 

skemur en tvö ár. Endurgreiðslan er með þeim hætti að velferðarráðuneytið greiðir einungis 

útlagðan kostnað við framfærslu hins erlenda ríkisborgara, sbr. reglur um fjárhagsaðstoð (þ.e. 

fjárhagsaðstoð til framfærslu og heimildargreiðslur). Velferðarsvið getur því snúið sér til 

velferðarráðuneytisins og krafist endurgreiðslu á framfærslu útlendings sem hefur dvalið í landinu 

skemur en 2 ár. Verklag við gerð endurkröfu á hendur ríkissjóði er með þeim hætti að Velferðarsvið 

annast gerð kröfunnar í samráði við þjónustumiðstöðvar og er slík krafa gerð einu sinni á ári (safnað 

saman öllum málum af þessu tagi).  

 

Við gerð endurkröfu skal eftirfarandi koma fram: 

1. Nafn, kennitala og ríkisfang þess sem fengið hefur fjárhagsaðstoð. 

2. Komudagur til landsins ásamt vottorði frá Hagstofu um lögheimilisskráningu á 

Íslandi.  
3. Fjárhæð aðstoðar og tímabil fjárhagsaðstoðar.  

4. Staðfesting velferðarráðuneytisins á því um sé að ræða erlendan ríkisborgara án 

lögheimilis hér á landi.  
 

Rétt er að minna á að grundvallarreglan um lögheimili gildir um rétt til félagsþjónustu sveitarfélaga. Í 

einstaka undantekningartilfellum getur verið um að ræða fólk er lendir í eftirfarandi aðstæðum: Það 

dvelur hér tímabundið, er í fjárhagskröggum, á ekki lögheimili hér, hefur lítil eða engin tengsl við íbúa 

landsins og getur ekki fengið aðstoð frá heimalandi eða sendiráði/ræðismanni heimalands. Þetta 

geta t.d. verið ferðamenn eða strandaglópar af farskipum. Í þessu tilvikum ber starfsmönnum að hafa 

samband við ráðuneytið áður en fjárhagsaðstoð er veitt.  

Þegar haft er samráð við velferðarráðuneytið um veitta aðstoð, skal senda ráðuneytinu bréf þar sem 

óskað er eftir vilyrði ráðuneytisins til endurgreiðslu. Hægt er að hafa samráð við ráðuneytið með 

tölvupósti en nauðsynlegt er að senda einnig formlegt skriflegt erindi, þar sem óskað er eftir vilyrði til 

endurgreiðslu. 

Hafi hins vegar erlendur ríkisborgari átt lögheimili hér á landi skemur en tvö ár, er aðstoðin 

endurkræf frá ríki en ekki þarf að leita staðfestingar ráðuneytisins fyrirfram í þeim tilfellum. 

 



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 165 

Að öðru leyti vísast til reglna Velferðarráðuneytisins um aðstoð í sérstökum tilvikum við erlenda 

ríkisborgara, utan EES, sem ekki eiga lögheimili í landinu, sbr. 1. mgr. 15. gr. laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, nr. 40/1991, ásamt viðmiði Velferðarráðuneytisins um fjárhagsaðstoð í slíkum tilfellum 

sem og umsóknareyðublað þar um, sbr. fylgiskjal I, II og III með reglum þessum. Einnig má nálgast 

reglurnar á þessari slóð: 

http://stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&documentID=fe2a8ae7-3d28-

4d74-b881-cec6694ea6ca 

Tengiliður ráðuneytisins er Rósa Guðrún Bergþórsdóttir, sérfræðingur. 

 

Um 5.gr. 

Form fjárhagsaðstoðar. 
 Einstaklingum sem eru að bíða eftir örorkulífeyri eða atvinnuleysisbótum er veitt lán til framfærslu. 

Ekki skal veita lán til framfærslu ef um áfallandi mánuð er að ræða. Styrkur er veittur 1. mánuðinn  

sem sótt er um og lán 2. mánuðinn þegar fólk bíður eftir greiðslu atvinnuleysisbóta. Lánið er veitt 

með útgáfu skuldabréfs. Þar sem um er að ræða lán til framfærslu má líta fram hjá að fólk hafi fengið 

lán áður og sé með óuppgert skuldabréf.  Skuldabréf sem veitt eru þegar um er að ræða bið eftir 

lífeyri eða bótum eru alltaf með einn gjalddaga. 

Skuldabréf: Umsækjendur skulu skrifa undir skuldabréf við borgarsjóð. Starfsmenn eiga ekki að votta 

á skuldabréf, heldur skal umsækjandi sjálfur  útvega undirskriftir votta. Ef lántakandi fær 

fjárhagsaðstoð þarf að samræma bankareikning vegna lánsins og þann reikning sem fjárhagsaðstoð 

greiðist inn á. 

Umboð. Lántakandi þarf að skrifa undir yfirlýsingu þar sem hann heimilar að afborganir af 

láninu verði skráðar í beingreiðslu  af viðskiptareikningi hans og hann skal staðfesta að hann 

muni eigi breyta bankareikningsnúmeri sínu, sem afborganir láns eru á, á meðan verið er að 

greiða af láninu. 

Skuldabréf og umboð eru send rafrænt til skrifstofu Velferðarsviðs á netfangið: 

framfaerslulan@reykjavik.is  Afgreiðsla þar tekur u.þ.b. 3 daga. 

 

Um 6.gr. 

Tímabil samþykkis hverju sinni 

 

Rétt þykir að miða við að umsækjandi hafi tvær vikur til að skila inn  gögnum vegna umsóknar. Leggja 

verður mat á aðstæður umsækjanda hverju sinni. Miða skal við að umsækjandi nýti samþykkta 

umsókn um heimildargreiðslur innan tveggja mánaða. 

http://stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&documentID=fe2a8ae7-3d28-4d74-b881-cec6694ea6ca
http://stjornartidindi.is/DocumentActions.aspx?ActionType=Open&documentID=fe2a8ae7-3d28-4d74-b881-cec6694ea6ca
mailto:framfaerslulan@reykjavik.is
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Meginreglan er sú að samþykkt til fjárhagsaðstoðar sé ekki til lengri tíma en 3ja mánaða í senn. Ef 

unnt er skal á þessu tímabili veita umsækjanda viðtal hjá ráðgjafa sem metur stöðuna.    Við sérstakar 

aðstæður er heimilt að samþykkja aðstoð til 6 mánaða frá upphaflegri umsókn umsækjanda. 

Mikilvægt er að starfsmenn kanni  fyrirliggjandi upplýsingar.  

 

Hafi umsækjandi fengið fjárhagsaðstoð í samfleytt allt að sex mánuði skal mál hans skoðað 

sérstaklega með tilliti til þess að meta þörf fyrir frekari aðstoð, svo sem ráðgjöf og gerð áætlunar um 

frekari meðferð málsins. Ef unnt er skal leggja áherslu á að aðstæður verði kannaðar eins fljótt og 

mögulegt er, þrátt fyrir 6 mánaða ákvæðið.  Mikilvægt er að benda fólki á möguleg úrræði sem fyrst 

eftir að það leitar til þjónustumiðstöðvar. Við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar skal ætíð ræða við 

umsækjanda um áætlanir hans um að breyta aðstæðum sínum í þá veru að hann geti sjálfur séð sér 

og sínum farborða. 

 

Ungmenni: Fjárhagsaðstoð til ungmenna á aldrinum 18-24 ára  skal ekki greidd nema að 

undangengnu viðtali hjá ráðgjafa þegar hún er greidd í fyrsta sinn.  Fara skal yfir áætlun með 

viðkomandi með það að markmiði að hann geti séð sér og sínum farborða sjálfur.  Mikilvægt er að 

fjárhagsaðstoð til ungmenna sé einungis greidd einn mánuð í senn. 

 

Um 7. gr.  

Fjárhagsaðstoð aftur í tímann 

 

Skv. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 sbr. 7. gr. laga nr. 34/1997 um breytingu 

þeirra ákvæða, er aldrei skylt að veita fjárhagsaðstoð lengra aftur í tímann en fjóra mánuði frá því að 

umsókn er lögð fram.  Ljóst er að  umsækjandi verður þá að fullnægja settum skilyrðum reglna um 

fjárhagsaðstoð það tímabil sem sótt er um. Kannað skal hvernig umsækjandi hefur framfleytt sér 

þessa mánuði og hvaða rökstuddu ástæður eru fyrir því að greiða skuli aftur í tímann. Túlka ber þessa 

heimild þröngt.   

Ef skuldir vegna framfærslu (þ.m.t. húsaleiga) hafa myndast á þessum tíma skal frekar benda 

umsækjanda á rétt hans til að sækja um styrk vegna sérstakra erfiðleika samkvæmt 24. gr. reglnanna.  

Ef sú grein er notuð skal ekki greiða sem svarar framfærslu allt að fjóra mánuði aftur í tímann. 

Ákvörðun tekin á fagfundi. 
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II. kafli. 

Umsókn um fjárhagaðstoð  

 

Um 8. gr. 

Umsókn og fylgigögn 

 

Atvinnuleitendur: 

Með  atvinnuleitendum í verklagsreglum þessum, er átt við alla einstaklinga, sem ekki stunda 

launaða vinnu, aðrir en námsmenn, öryrkjar, sjúklingar og ellilífeyrisþegar.  Þannig ber þeim 

umsækjendum sem ekki stunda launaða vinnu að skrá sig hjá vinnumiðlun til þess að njóta réttar 

til fjárhagsaðstoðar hjá þjónustumiðstöðvum.  Þannig er gert ráð fyrir því að ekki komi til álita 

aðstoð hjá þjónustumiðstöðvum nema umsækjandi reyni allt sem í hans valdi stendur til þess að 

afla sér tekna annars staðar frá.  

 

Njóti umsækjandi atvinnuleysisbóta skal hann framvísa greiðsluseðli atvinnuleysisbóta. Á 

greiðsluseðli atvinnuleysisbóta kemur fram bótahlutfall og upphæð bóta. Ef umsækjandi á ekki rétt 

skal hann framvísa staðfestingu þess efnis. 

Staðreyna ber sömu upplýsingar um erlenda ríkisborgara og um íslendinga, s.s. um hjúskaparstöðu og 

tekjur.  Erlendum ríkisborgurum ber ber að skila inn hjúskaparvottorði, skattframtali og launaseðlum. 

Gera má kröfu um að gögnunum sé skilað inn á ensku og er slíkt á kostnað umsækjanda.   

Tekjur maka/sambúðaraðila: 

Gera skal kröfu um að lögð séu fram umbeðin gögn um tekjur maka óháð því í hvaða landi hann kann 

að starfa.  Ef miklum vandkvæðum er bundið að afla gagna er hægt að veit tímabundnar 

undantekningar frá þessu skilyrði með hliðsjón af aðstæðum. Ef undanþága er veitt er rétt að greiða 

hálfa hjónaaðstoð.  

 

Sömu kröfur eru gerðar til fólks sem er að flytjast til landsins frá útlöndum um skil á gögnum.  

EES – borgarar sem hafa dvalið skemur en eitt ár á Íslandi og því ekki skilað inn skattframtali þegar 

þeir sækja um framfærslu skulu skila skattframtali frá heimalandi sínu áður en til ákvörðun er tekin 

hvort veita skuli fjárhagsaðstoð til framfærslu.  

 

Frá hvaða degi á að reikna aðstoðina.  

Bótalausir eða bætur ekki komnar: 
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Við útreikning fjárhagsaðstoðar í þessum tilvikum miðast upphæð fjárhagsaðstoðar við þann dag 

sem umsækjandi leitar eftir aðstoð , þ.e. fjárhagsaðstoðin reiknast hlutfallsleg miðað við þann fjölda 

daga sem eftir er af umsóknarmánuði. 

Umsækjendur í neyslu áfengis eða annarra vímuefna.  

Eini munurinn á fjárhagsaðstoð til þeirra sem eru í neyslu og annarra umsækjenda er sá að ef talið er 

ljóst að umsækjandi sé í neyslu er heimilt að greiða honum fjárhagsaðstoð vikulega sbr. 6. gr. 

Einstaklingar sem eru að koma úr áfengis-/vímuefnameðferð eiga rétt á fullri fjárhagsaðstoð að 

fullnægðum þeim skilyrðum sem almennt gilda um fjárhagsaðstoð, þ.e. sé viðkomandi ekki í vinnu 

skal hann skrá sig hjá Vinnumiðlun í samræmi við ákvæði laga um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 

eða skila læknisvottorði/ sjúkradagpeningavottorði þegar það á við. Læknisvottorð mega ekki vera 

eldri en 3ja mánaða. 

Fullnægjandi umsókn:  

Til þess að umsókn fái afgreiðslu er nauðsynlegt að allar upplýsingar sem tilgreindar eru í 3. 

gr. séu fyrirliggjandi og lagðar fram. Fylla þarf út umsóknareyðublaðið og nauðsynlegt er að 

umsækjandi undirriti það. Þegar umsókn varðar hjón eða sambúðarfólk, er nauðsynlegt að 

bæði undirriti umsóknina. Heimilt er að einungis annað hjóna/sambúðarfólks undirriti, ef með 

fylgir umboð frá hinu sem heimilar undirritun fyrir þess hönd. Umboðið er í Málaskrá undir 

“Eyðublöð”.   

 

Ef um er að ræða útlendinga sem dveljast hér á grundvelli dvalarleyfis, skulu þeir framvísa 

því og halda ber eftir ljósriti af því.  

 

Undirritun umsækjanda er nauðsynleg því með henni er hann að staðfesta að upplýsingar sem 

tengjast umsókninni séu réttar og einnig að starfsmönnum þjónustumiðstöðvar sé heimilt að 

afla nánari upplýsinga um tekjur og eignir í tengslum við umsóknina. Rétt er að vekja athygli 

umsækjanda á þýðingu undirritunarinnar og leiðbeina honum um að lesa umsóknina yfir. 

 

Sjúkrahúss- og fangavist:  

 

 Skammtímadvöl á sjúkrastofnun:  Dvelji sjúklingur um það bil 2 vikur á stofnun, heldur hann rétti 
sínum til fjárhagsaðstoðar, enda breytist ekki framfærslukostnaður nema að litlu leyti við slíka 
dvöl.  

 Lengri dvöl á sjúkrastofnun:  Þegar ljóst er að umsækjandi dvelur til lengri tíma á 

sjúkrastofnun, fellur réttur til fjárhagsaðstoðar til framfærslu niður, enda kostnaður vegna 

uppihalds enginn. Hins vegar breytast fastir útgjaldaliðir lítið þann tíma, s.s. greiðsla 

húsaleigu, hita og rafmagns. Aðstæður framangreindra umsækjenda verður að skoða í hverju 

tilfelli fyrir sig og þá frekar spurning um hvort forsendur eru til þess að veita einhverja aðstoð 

eftir á, t.d. lán / styrk vegna sérstakra erfiðleika eða skv. 27. gr. Til sjúkrastofnana  teljast t.d. 

Vogur, Vík, Staðarfell og Hlaðgerðarkot.  

  Fólk í meðferð vegna áfengis-/fíkniefnameðferð: Um þá gildir það sama og um aðra 

sjúklinga. Þeir áfengissjúklingar sem eru á dagdeildum þurfa að sjálfsögðu ekki að skrá sig 

hjá Vinnumiðlun, enda ekki til reiðu fyrir vinnumarkaðinn. Þeir þurfa hins vegar að framvísa 



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 169 

læknisvottorði til þess að sýna fram á meðferð. Framfærsla er greidd til þeirra sem eru í 

Krísuvík. Staðfestingargjöld og dvalargjöld á sjúkrastofnunum eru ekki greidd. 

 Makar sjúklinga og fanga: Skoða verður aðstæður maka í hverju tilfelli fyrir sig. 

 Refsivist/Gæsluvarðhald:  Fangar, sem afplána refsivist í fangelsum eiga ekki rétt á 
fjárhagsaðstoð til framfærslu. Þeir geta sótt um fjárhagsaðstoð frá þeim degi sem þeir ljúka 
afplánun. Einstaklingar sem ljúka afplánun á Vernd eiga rétt á fjárhagsaðstoð að uppfylltum 
skilyrðum reglna um fjárhagsaðstoð. Þeir sem sitja í gæsluvarðhaldi eiga ekki rétt á 
fjárhagsaðstoð til framfærslu.  

 Samfélagsþjónusta:  Einstaklingar í samfélagsþjónustu eiga rétt á fjárhagsaðstoð til framfærslu ef 
þeir eru í virkni og/eða virkri atvinnuleit og eru til reiðu fyrir vinnumarkaðinn milli kl. 8-17 alla 
virka daga.  Þeir skila minnisblaði atvinnuleitanda á þjónustumiðstöð og sækja þau námskeið sem 
þeim stendur til boða.   

 Fæðingarorlof:  Einstaklingar í fæðingarorlofi fá ekki uppbót á fæðingarorlofsgreiðslur ef þeir 
kjósa að skipta orlofinu á lengra tímabil. 

 

Um 9. gr. 

Upplýsingar um tekjur og fjárhag umsækjanda 

 

Samkvæmt 24. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, er umsækjendum skylt að veita 

upplýsingar úr skattskýrslum, það sama gildir um upplýsingar úr skattskýrslum lögskylds 

framfæranda. Þá er atvinnurekendum skylt að láta starfsmönnum í té upplýsingar um laun þess sem 

fjárhagsaðstoðar leitar og framfærenda hans.   

Umsókn skal ógilda ef gögnum  hefur ekki verið skilað innan 2 mánaða frá umsóknardegi í þeim 

tilvikum þar sem kveðið er á um að gildistími umsóknar sé 2 mánuðir frá samþykkisdegi.   

 

III.kafli  

Réttur til fjárhagsaðstoðar 

Mat á fjárþörf og útreikningur fjárhagsaðstoðar 

 

Um 10. gr.  

Mat á fjárþörf  

Eigi umsækjandi rétt til aðstoðar, gengur starfsmaður frá samþykkt og ákveður hvenær og hvernig 

aðstoð verði greidd út. Rétt er að árétta að einstaklingur getur auk fjárhagsaðstoðar til framfærslu 

átt rétt til aðstoðar vegna sérstakra aðstæðna skv. IV. kafla reglnanna og getur starfsmaður er fer 

með mál umsækjanda tekið ákvörðun þar um. Sé einungis sótt um aðstoð skv. IV. kafla reglnanna 

(heimildargreiðslur) og umsækjandi á rétt samkvæmt III. kafla skulu starfsmenn leiðbeina 

umsækjanda um þann rétt.  

 



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 170 

Varðandi upplýsingar umsækjanda um tekjur sínar og maka í þeim mánuði sem sótt er um, og 

mánuðinn á undan, skal áréttað að tekjur yfir viðmiðunarmörkum mánaðarins á undan, flytjast yfir 

til þess mánaðar er sótt er um.  

Ávallt skal setja inn tekjur umsækjanda í svokallaðan núllmánuð í umsókn. Núllmánuður er 

mánuðurinn á undan umsóknarmánuði. Ef fyrsti mánuður umsóknar er t.d. febrúar skal setja inn 

tekjur umsækjanda, ef einhverjar eru, inn í janúarmánuð í umsókninni í MSK.  Ef tekjurnar í janúar 

eru yfir viðmiðunarmörkum færist það sem er umfram sem tekjur í febrúar. Ef þetta er ekki gert 

svona fer greiðsla á villu sem tefur greiðslu fjárhagsaðstoðar. 

 

Um 11. gr.  

Grunnfjárhæð 

Einstaklingar verða fjárráða 18 ára gamlir. Sæki unglingur 16 eða 17 ára gamall um fjárhagsaðstoð 

þar sem hann er með barn á framfæri  þurfa foreldrar að koma í viðtal og skrifa undir umsóknina 

ásamt umsækjanda. Starfmenn skulu þá fyrst hafa samband við foreldra/forsjáraðila umsækjanda og 

tilkynna þeim um að unglingur hafi leitað aðstoðar. Þá skulu starfsmenn gera umsækjanda grein fyrir 

því að framangreind leið verði farin. Kanna þarf fjárhagslega getu foreldra umsækjanda til að sjá fyrir 

umsækjanda og barni hans. Aðstoðin er skráð á foreldri/forsjáraðila umsækjanda og greidd inn á 

reikning umsækjanda.  

 

Þegar réttur til fjárhagsaðstoðar er metinn skal horfa til tekna í umsóknarmánuði og mánuðinum 

þar á undan 

Dæmi um útreikninga sem framkvæmdir eru í Málaskrá eftir að tekjur hafa verið færðar inn í 

fjárhagsaðstoðarálfinn: 

 

Tekjur í mánuði á undan kr. 160.000 ( 11.000 yfir viðmiðunarupphæð) 

Tekjur í umsóknarmánuði kr.   50.000 ( 50.000+11.000=61.000) 

Fjárhagsaðstoð til framfærslu kr. 149.000 (149.000-61.000=88.000) 

Réttur til fjárhagsaðstoðar* kr.   88.000 

*Mismunur tekna og framfærslu mánuðinn á undan er kr. 11.000  sem leggst við kr. 50.000 = 61.000.  

149.000 – 61.000 myndar því rétt til fjárhagsaðstoðar í umsóknarmánuði kr. 88.000 

 
 

Um 12. gr. 
Tekjur og eignir umsækjanda 

 
Miða skal við heildartekjur, þ.e. brúttótekjur áður en staðgreiðsla hefur verið dregin frá.  
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Ákvæðið ber að skilja eftir orðanna hljóðan, þannig að allar skattskyldar tekjur umsækjanda og 

maka, í mánuðinum sem sótt er um og mánuðinum þar á undan, koma til frádráttar við útreikning 

fjárhagsaðstoðar.  

Ekki er rétt að tekjur barna sem búa  á heimilinu komi til frádráttar útreiknaðri fjárhagsaðstoð  til 

foreldri, enda eru börn ekki framfærsluskyld  gagnvart foreldrum sína. Skv. 62. gr. barnalaga nr. 

76/2003 er unnt að krefjast framlags foreldris til menntunar eða starfsþjálfunar allt þar til 

viðkomandi nær allt að 20 ára aldri.  

Hér er átt við tekjur í skilningi laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Skv. 7. gr. þeirra laga eru tekjur m.a. 

endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, sem innt er af hendi fyrir annan aðila.  

Sem dæmi um tekjur má nefna eftirfarandi: 

Hvers konar biðlaun, starfslaun, mæðra- og feðralaun, nefndarlaun, stjórnarlaun, eftirlaun 

og lífeyrir, fatnaður, fæði, leigutekjur, risnufé, verkfærapeningar, ökutækjastyrkur, 

flutningspeningar og aðrar hliðstæðar starfstengdar greiðslur, fríðindi og hlunnindi. 

Þegar um fósturlaun er að ræða þarf að skoða mál sérstaklega. 

Tryggingabætur, styrkir, skaðabætur og vátryggingafé vegna sjúkdóms, slyss, atvinnutaps 

eða launamissis og hvers konar aðrar skaðabætur og vátryggingabætur.  

Endurgjald til höfunda og rétthafa fyrir hvers konar hugverk, bókmenntir, listir eða listverk. 

Verðlaun, heiðurslaun og vinningar í happdrætti 

Leigutekjur og arður af lausafé, þar með talin skip og loftför. 

Hagnaður af sölu eigna. 

Ekki skiptir máli hér hvort um tekjur er að ræða sem hugsanlega kunna að vera undanþegnar skatti 

skv. ákvæðum skattalaga. Ætíð skal reikna til frádráttar fjárhæð sem umsækjandi hefur fengið 

mánuðinn sem sótt var um og mánuðinn á undan. 

Eftirtaldar greiðslur reiknast ekki sem tekjur:  
Greiðslur sem sérstaklega eru ætlaðar til framfærslu barna; þ.e. fengin meðlög, barnalífeyrir og 

umönnunargreiðslur, og greiðslur vegna húsnæðis; þ.e. húsaleigubætur og vaxtabætur. 

Þjónustutrygging vegna barna frá Reykjavíkurborg og endurgreidd ofgreidd staðgreiðsla reiknast 

heldur ekki sem tekjur.  Séreignasparnaður, endurgreidd ofgreiðsla staðgreiðslu og orlof reiknast 

heldur ekki sem tekjur. 

 

Eignir umsækjanda/maka. 

Með öðrum eignum er m.a. átt við sumarhús, hesthús, landareignir, jarðir, vélsleða, bifhjól, 

bankainnistæður, verð- og hlutabréf o.s.frv. Þannig að eigi umsækjandi einhver slík verðmæti er rétt 

að hann nýti þau sér og fjölskyldu sinni til framfærslu. Hins vegar er ekki ætlast til þess að 

umsækjendur þurfi að skuldsetja íbúðarhúsnæði sitt eða bifreið sér til framfærslu.    
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Hafi umsækjandi selt eignir í þeim mánuði er hann sækir um eða í mánuðinum á undan er rétt að 

reikna honum söluandvirðið til tekna, skiptir þá ekki máli hvort um íbúðarhúsnæði eða bifreið hafi 

verið að ræða.  

Þegar um verð- og hlutabréf er að ræða ber að framvísa staðfestingu frá verðbréfasjóði um verðmæti 

bréfanna.  Slíkar upplýsingar mega ekki vera eldri en mánaðargamlar. 

Þó svo að umsækjandi búi í leiguhúsnæði og eigi ekki bíl, en eigi einhver verðmæti ber honum að 

nýta þau sér til framfærslu. Hér gæti verið um að ræða skuldabréf, hlutabréf og bankainnistæður. 

 

Um 13. gr.  

Greiðslur meðlags 

Til þess að umsækjandi njóti réttar skv. þessu ákvæði er þess ekki krafist að viðkomandi eigi við 

félagslega örðugleika að etja. Hins vegar er gerð krafa um að heildartekjur hans séu við eða  lægri en 

fjárhagsaðstoð til framfærslu.Við mat á því hvort tekjur séu á eða undir mörkum er horft til  

heildartekna áður en meðlag / meðlög eru dregið frá.  

Rétt er að athuga að einungis er heimilt að veita aðstoð sem nemur áfallandi meðlagsgreiðslum, þ.e. 

ekki er heimilt að taka tillit til greiðslna sem eru hærri, svo sem vegna uppsafnaðra skulda sem 

umsækjandi hefur samið um greiðslu á. 

Rétt er að gera þá kröfu að umsækjandi hafi a.m.k. staðið skil á greiðslum meðlags  undanfarandi 3 

mánuði til þess að geta átt rétt skv. ákvæðinu.  

Þegar einstaklingur hefur samið um meðlagsskuld og greiðir umsamda upphæð mánaðarlega sem er 

lægri en áfallandi meðlag skal sú upphæð greidd. 

Þegar um er að ræða meðlagsgreiðslur vegna barna er búa erlendis þarf að framvísa gögnum frá 

þarlendum yfirvöldum er sýna fram á greiðslustöðu meðlags. 

 

Um 14. gr. 

Atvinnurekendur, sjálfstætt starfandi einstaklingar og fólk í hlutastörfum 

Leiti sjálfstætt starfandi einstaklingar fjárhagsaðstoðar verður slík aðstoð ekki veitt nema að því 

tilskildu að þeir hafi hætt rekstri og leitað réttar til atvinnuleysisbóta. Um bótarétt sjálfstætt 

starfandi einstaklinga  er að finna ákvæði í lögum um atvinnuleysistryggingar.   Rétt þykir að 

einstaklingar leiti annarrar atvinnu svo þeir geti framfleytt sér og fjölskyldu sinni sem þeim er skylt 

lögum samkvæmt, 19. gr. laga nr. 41/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, 53. gr. barnalaga nr. 

76/2003 svo og VII. kafli hjúskaparlaga nr. 31/1993.  

 

“Sjálfstætt starfandi einstaklingur”:  
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Við skilgreiningu á því hvenær einstaklingur er sjálfstætt starfandi er miðað við skilgreiningu í  1. 

gr. og 18. gr. laga  um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006.  
Sjálfstætt starfandi einstaklingur sem telst án atvinnu á rétt á atvinnuleysisbótum hafi hann á síðustu 

tólf mánuðum áður en hann stöðvaði rekstur eða varð án atvinnu staðið mánaðarlega í skilum með 

greiðslu tryggingagjalds og staðgreiðsluskatts af reiknuðu endurgjaldi fyrir fullt starf  í þrjá mánuði 

áður en rekstur stöðvaðist.  

Hafi sjálfstætt starfandi einstaklingur verið í hlutastarfi skal hann hafa greitt tryggingagjald og 

staðgreiðsluskatt af reiknuðu endurgjaldi hlutfallslega lengur til að öðlast rétt á greiðslu úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði. 

  

Skilyrði um að “umsækjandi hafi hætt rekstri”: 

Við mat á því í reglum um fjárhagsaðstoð, hvort umsækjandi hafi hætt rekstri, er miðað við 

ákvæði  20. og 21. gr. laga nr. 54/2006 um atvinnuleysistryggingar. 

 

Sjálfstætt starfandi einstaklingur telst hafa stöðvað rekstur hafi hann tilkynnt til launagreiðendaskrár 

ríkisskattstjóra að hann hafi stöðvað rekstur og að öll starfsemi hafi verið stöðvuð. Þegar meta skal 

hvort starfsemi hafi verið stöðvuð skal líta til hreyfinga í virðisaukaskattsskrá ríkisskattstjóra. Heimilt 

er að taka tillit til hreyfinga í virðisaukaskattsskrá vegna eignasölu enda hafi sjálfstætt starfandi 

einstaklingur  lagt fram yfirlýsingu þess efnis að hann hyggist hætta rekstri. 

Enn fremur telst sjálfstætt starfandi einstaklingur hafa stöðvað rekstur hafi hann tilkynnt 

skráningarnúmer sitt af skrá, sýnt fram á að atvinnutæki hafi verið seld eða afskráð, reksturinn 

framseldur öðrum eða hafi verið tekinn til gjaldþrotaskipta. 

Sjálfstætt starfandi einstaklingur skal láta fylgja umsókn sinni um  fjárhagsaðstoð  staðfestingu um að 

hann hafi stöðvað rekstur skv. 21. gr. laganna. Staðfestingin skal fela í sér:  

 

a. yfirlýsingu hlutaðeigandi um að öll starfsemi hafi verið stöðvuð og ástæður þess, og 

b. afrit af tilkynningu til launagreiðendaskrár ríkisskattstjóra um að rekstur hafi verið stöðvaður eða 

vottorð frá skattyfirvöldum um að skráningarnúmer hans hafi verið tekið af skrá (eða önnur 

viðeigandi gögn frá opinberum aðilum sem staðfesta kunna stöðvun rekstrar. 

 

 

Um 15. gr. 

Námsmenn 

Varðandi námskostnað er rétt að ítreka að námsmenn er stunda nám sem er lánshæft hjá LÍN njóta 

ekki réttar til fjárhagsaðstoðar til framfærslu. Ber þá einungis að horfa til þess hvort námið er 

lánshæft eða ekki. Hvort að umsækjandi geti fengið sjálfskuldarábyrgðaraðila að skuldabréfi hjá LÍN 

eða hvaða fjárhæð hann á rétt á, skiptir þannig ekki máli. Þeir námsmenn sem eiga við félagslega 

erfiðleika að etja geta átt rétt á heimildargreiðslum, s.s. sérfræðiviðtöl. 



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 174 

Háskólanemar og fjárhagsaðstoð:   

 Sambúðarfólk, annað er í námi og með lán frá LÍN.  Það fær ekki námslán vegna makans.  
Framfærsluskyldan er til staðar en sá sem er í námi hefur ekki nein úrræði til að framfleyta 
maka sínum.  Reikna þeim þá hálfan hjónakvarða.  Ef lánið er hærra en ½ hjónakvarði þá skal 
skerða fjárhagsaðstoðina sem mismuninum nemur. Samanlögð fjárhagsaðstoð og námslán 
frá LÍN nema aldrei hærri upphæð en hjónakvarði.  Hámark fjárhagsaðstoð í þessum tilfellum 
er ½ hjónakvarði 

 Synja ber námsmönnum sem eru að taka nokkrar einingar í lánshæfu námi um 
framfærslu/námsstyrki.  Alltaf möguleiki að áfrýja slíkum synjunum. 

 Líta ber á jöfnunarsjóðsstyrki sem tekjur hjá þeim námsmönnum sem fá þá og koma þeir því 
til frádráttar framfærslu/námsstyrkjum. 

 Þeir sem eru í háskólanámi og með námssamning hjá Vinnumiðlun ásamt hlutabótum fá ekki 
uppbót frá þjónustumiðstöð 

 

Fjárhagsaðstoð til nema í lánshæfu námi á sumrin:  

Á sumrin getur námsfólk sem er atvinnulaust sótt um fjárhagsaðstoð ef þeir eru atvinnulausir og fá 

ekki sumarstarf.  Skilyrði er að þeir skili minnisblaði um atvinnuleit mánaðarlega,  og staðfestingu um 

lánsáætlun frá LÍN. Deilt er í þá áætlun með 9 mánuðum og taka 4,5 mánuði vegna vorannar (frá 

miðjum janúar fram í lok  maí).  Krafa er gerð um að námsmenn skili inn staðfestingu um umsókn um 

sumarstarf.  Sé þessu skilyrði ekki fullnægt ber að skerða fjárhagsaðstoð sbr. 3. gr. 

Nemar á samningi: Ef um er að ræða nema sem fá laun meðan þeir eru á samningi, er rétt að láta 

umsækjanda  fyrst sækja rétt sinn hjá LÍN. Ef þeir eiga ekki rétt þar, eiga þeir rétt á uppbót þennan 

tíma.   

Hlutanám: 

Heimilt er atvinnuleitendum án bótaréttar sem eru á fjárhagsaðstoð til framfærslu að stunda 

hlutanám, t.d. fjarnám á framhaldsskólastigi. Skilyrði er að viðkomandi sé í atvinnuleit. 

 

IV.kafli 

Heimildir vegna sérstakra aðstæðna 

Eins og yfirskrift kaflans ber með sér er hér um heimildarákvæði að ræða sem geta orðið sem viðbót 

við þá fjárhagsaðstoð sem veitt er skv. III. kafla. Starfsmenn skulu leiðbeina umsækjendum um rétt 

sem þeir hugsanlega eiga annars staðar hvort sem þeir sækja um fjárhagsaðstoð til framfærslu eða 

um heimildargreiðslur. Í þeim tilfellum þar sem heimildarákvæði miða ekki við fjárhagsaðstoð til 

framfærslu ber að miða við að tekjur séu við mörk fjárhagsaðstoðar til framfærslu og þykir rétt að 

miða við að viðbót við tekjur fari ekki yfir 5% af heildarfjárhæð. Túlka skal mörkin þröngt. 

Skilyrði er að umsækjandi nýti samþykkta umsókn um heimildargreiðslur innan tveggja mánaða. 

Heimildargreiðslur skulu einungis veittar að undangengnu viðtali við umsækjanda. 
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Um 16. gr. 

Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri 

Gert er að skilyrði að foreldrar nýti sér  rétt samkvæmt frístundakorti áður en aðstoð samkvæmt 

þessari grein er veitt. Fyrir þarf að liggja staðfesting á nýtingu á kortinu.  

A. ÞEIR SEM FÁ FJÁRHAGSAÐSTOÐ TIL FRAMFÆRSLU:  

Hér er einungis um að ræða áfallandi greiðslur og greiðsla fer fram gegn kvittun. Miðað er við að um 

sé að ræða kr.  12.640  sem foreldri með forsjá fær fyrir hvert barn vegna þeirra útgjalda sem getur 

um í þessum lið. Því er hægt að færa á milli barna, svo framarlega sem upphæðin er notuð í þágu 

barna.  Einungis  er greitt vegna þeirra atriða sem talin eru upp í greininni. 

Námsmenn með námsstyrk skv. 18. gr geta líka átt rétt samkvæmt þessarri grein. 

B. EKKI ER UM AÐ RÆÐA TEKJUVIÐMIÐ en hins vegar verða að vera fyrir hendi sérstök meðferðar 

og/eða stuðningssjónarmið eða fyrirbyggjandi starf á sviði barnaverndar. Ekki er greitt vegna 

innritunargjalds og bókakostnaðar í framhaldsskóla skv þessum lið. Skólagjöld í einkareknum 

grunnskólum  falla  undir þennan lið.  

Þegar um er að ræða félags- og frístundastarf þarf það að vera skipulagt.  Sumarbúðir og 

Hálendishópurinn falla hér undir.  

Meðferð á vegum Greiningarstöðvarinnar, lækniskostnaður, taugasálfræðileg greining, aðgerðir eða 

annað slíkt, sem fellur undir heilbrigðisþjónustu ríkisins fellur ekki undir þessa grein.  Þegar um er að 

ræða nauðsynleg sérfræðiviðtöl og  listmeðferð er hámarkið 10 tímar. Greiningar, s.s. vegna ADHD, 

einhverfu, Asperger o.s.frv. eru ekki greiddar.  

Ákvörðun tekin á fagfundi. 

C. EKKI ER UM AÐ RÆÐA TEKJUVIÐMIÐ. Dvöl barns utan heimilis, t.d framlengd vist hjá 

stuðningsfjölskyldu eða dvöl hjá einstaklingum sem foreldrar treysta til þess að annast börn sín. Hér 

er EKKI um að ræða barnaverndarmál. Gjaldið er sambærilegt við sumardvalargjald.  

Ákvörðun tekin á fagfundi. 

 

Um 17. gr. 

Námskostnaður barna í skóla fjarri heimabyggð. 

 

Þetta er sérákvæði sem beita á við sérstakar aðstæður vegna barna í framhaldsskóla sem eru yngri 

en 18 ára. 

Um er að ræða styrk til foreldra.  



 
 

 
 

Úttekt á fjárhagsaðstoð samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar Júní 2012 

 
 

Síða 176 

Benda skal umsækjanda á að kanna rétt til námsstyrks samkvæmt lögum nr. 79/2003 um námsstyrki. 

Líta ber á slíka styrki sem tekjur. 

 

Ákvörðun tekin á fagfundi. 

 

Um 18. gr. 

Námsstyrkir. 

 

Tekjuviðmið eru í b-lið en ekki í a-lið og c-lið. Gera skal samkomulag um félagslega ráðgjöf við alla 

sem fá samþykktan námsstyrk. 

Í reglum LÍN kemur fram að nemar, t.d. í hárgreiðslu, geti sótt um uppbót hjá LÍN þegar laun ná ekki 

lágmarks framfærslu. Ítreka skal við umsækjanda að kanna rétt sinn hjá LÍN. 

Mikilvægt er að kannað sé í hverju tilfelli með lánshæfi viðkomandi náms. 

a – liður: Skilyrðið er miklir félagslegir erfiðleikar.  

Stuðst er við þennan gátlista þegar umsókn er metin vegna a liðar 

Fjölskylduaðstæður/heimilisaðstæður í uppvexti: 

 Efnahagur foreldra m.t.t. stuðnings við nám slæmur 

 Tilfinningalegur stuðningur frá foreldrum og hvatning til náms  

       Brotnar fjölskyldur (skilnaður foreldra, lítið samband/stuðningur frá öðru     
            foreldrinu) 

       Búseta s.s. tíðir flutningar 

       Áfengis- og vímuefnaneysla foreldra eða önnur veikindi 

       Ofbeldi á heimilinu 
 

Persónulegir erfiðleikar í uppvexti 

 Einelti í skóla 

 Námserfiðleikar 

 Vímuefnaneysla 

       Áföll  
 veikindi ungmennis eða foreldra  
 ástvinamissir (nákominn)  
 kynferðislegt ofbeldi 
 annað ofbeldi 
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Staðan í dag 

 Bakland – félagslegur og fjárhagslegur stuðningur. 

       Atvinnumöguleikar með námi (ef námsörðugleikar eru ekki til staðar) 

       Húsnæðisaðstaða, þarf viðkomandi að greiða leigu (skila húsal.samn) 

       Af hverju hætti viðkomandi námi í framh.sk./hélt ekki áfram eftir grunnskóla ? 
   veikindi 
 neysla 
 námserfiðleikar 
 barneignir 

 Möguleikar til menntunar án aðstoðar borgarinnar. 

 

Í öllum tilfellum verður  að lágmarki að vera eitt skilyrði uppfyllt í hverjum kafla  og skoða þarf 
félagslegar aðstæður í samhengi.   

b – liður: Félagslegir erfiðleikar eru gerðir að skilyrði. Við mat á félagslegum erfiðleikum ber að taka 

mið af gátlista með a lið en ekki eru gerðar jafn ríkar kröfur og varðandi a-lið.   Varðandi félagslega 

erfiðleika umsækjanda skal m.a. litið til þess hvort umsækjandi hefur alist upp hjá foreldrum sem 

hafa átt við langvarandi atvinnuleysi að stríða eða hafa verið með tekjur undir viðmiðunarmörkum til 

lengri tíma. Þá er rétt að hafa til hliðsjónar hvort umsækjandi njóti fjárstuðnings frá foreldrum.  

Umsækjandi þarf að skila upplýsingum um tekjur sl. 12 mánuði frá umsóknarmánuði. 

c- liður:   Fyrir einstaklinga sem ekki hafa lokið framhaldsskóla og eru í námi, en vegna 

efnahagsástandsins eru þau að flosna upp úr skóla, s.s. áætlanir um framfærslu hafa brugðist, þau 

hafa misst það starf sem þau hugðust vinna meðfram skóla, eða að störf þeirra hafa verið skert, 

tekjur foreldra hafa einnig minnkað. Ef þau fá ekki þessa aðstoð er eina leiðin fyrir þau að hætta í 

skóla. Sýna þarf fram á það með skriflegri staðfestingu, að fyrirtæki geti ekki haft þá lengur í starfi eða 

lægra starfshlutfall er í boði. 

d– liður: Unnt er að greiða atvinnulausum einstaklingum sem eru án bótaréttar eða þeim sem þegið 

hafa fjárhagsaðstoð í 6 mánuði eða lengur námstyrk. Ekki eru ákveðin nein aldursmörk. 

Undir þennan lið falla einnig þeir sem hafa hlutabótarétt. Benda skal umsækjanda á rétt sem hann 

kann að eiga samkvæmt reglugerð nr. 12/2009 um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan 

atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um búferlastyrki.  Gert er að skilyrði að 

umsækjandi njóti ekki réttar samkvæmt þessari reglugerð.  

e- liður. Tekjulágir foreldrar sem átt hafa í langvarandi félagslegum erfiðleikum.  

Samkvæmt þessum lið er  unnt að greiða náms- og bókakostnað ungmenna 16 og 17 ára. 

(framfærsluskyldan hvílir á foreldrum ungmenna til 18 ára). Athuga þarf að líta ber til tekna 

foreldra/forsjáraðila ungmennanna undanfarandi 12 mánuði. Hér er einungis um að ræða aðstoð til 

foreldra vegna 16 og 17 ára unglinga sem að jafnaði búa heima og aðstoðin er færð á foreldra.   

Krafa um að leggja þurfi inn umsókn tveimur mánuðum áður en nám hefst á ekki við í c-lið. 
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Skólagjöld: Skólagjöld eru mismunandi há eftir skólum. Eðlilegt er að skoða með hliðsjón af 

aðstæðum öllum hvort umsækjandi geti mögulega stundað nám við annan skóla ef skólagjöldin eru 

mun hærri en gengur og gerist. Greitt eftir reikningi eða allt að hámarki (kr. 20.000) fyrir hverja önn. 

Bókakostnaður: Eðlilegt er að leiðbeina umsækjanda um að hann leiti sem hagstæðustu kjara við 

bókakaup, t.d. fari á skiptibókamarkað o.s.frv. Eingöngu er átt við efniskostnað (bækur og nauðsynleg 

gögn vegna námsins).  Hámark bókakostnaðar er kr. 25.000.-  á önn. 

Nauðsynleg gögn vegna náms telst m.a. íþróttaskór þegar um er að ræða íþróttabraut, hnífar og 

önnur áhöld á matreiðslubraut, ýmis tæki og tól á hárgreiðslubraut o.s.frv. Ekki má nota bókakostnað 

upp í tölvukaup. Nauðsynlegt er að skoða  vel reikninga vegna útlagðs kostnaðar. 

Sumarnám. Að öllu jöfnu er einungis veittur styrkur á sumrin þegar fólk er að komast yfir síðasta 

hjallann (1-2 annir). Sumarnám getur einnig verið  hluti af virkni 

Starfsmaður skal benda umsækjanda, yngri en 20 ára, á að sækja um framlag til menntunar eða 

starfsþjálfunar til sýslumanns er getur úrskurðað slíkt úr hendi meðlagsskyldu foreldri á grundvelli 

ákvæða barnalaga. Búi umsækjandi ekki hjá foreldrum, getur ungmennið sótt um framlag til 

menntunar eða starfsþjálfunar til beggja foreldra. Menntunarframlag kemur þá til frádráttar greiðslu 

framfærslu eins og hverjar aðrar tekjur viðkomandi.  

Reikna skal með menntunarframlagi við útreikning fjárhagsaðstoðar án þess að það sé endilega í 

hendi. Ávallt skal kanna þennan rétt og framvísa þarf staðfestingu ef þetta er ekki greitt. Námsmaður 

þarf að kanna rétt sinn úr lífeyrissjóði foreldra ef þeir eru látnir. Þá þarf að kanna rétt til barnalífeyris 

vegna náms eða starfsþjálfunar ungmenna á aldrinum 18 – 20 ára sem er búsett á Íslandi ef annað 

foreldri eða báðir eru látnir; ennfremur ef annað foreldri eða báðir eru lífeyrisþegar.  

Einnig kann barnalífeyrir að vera greiddur með börnum látins sjóðfélaga til 22 ára aldurs. Börn 

örorkulífeyrisþega geta átt sama rétt þ.e. til 22 ára aldurs.   

Námsframvinda: Starfsmaður skal meta það í hverju tilviki hvað er eðlileg námsframvinda miðað við 

aðstæður hvers og eins umsækjanda. Rétt er að gera kröfu um skil á yfirliti skólasóknar mánaðarlega 

og að einkunnir séu lagðar fram í annarlok. Almennt skal miða  við 90 % mætingu.   

Líta ber á jöfnunarsjóðsstyrki sem tekjur hjá þeim námsmönnum sem fá þá og koma þeir því til 

frádráttar framfærslu/námsstyrkjum. 

Ákvörðun tekin á fagfundi í liðum a, b, c, d og e.  

 

19. gr. 

Styrkir vegna húsbúnaðar 

 

Gert er að skilyrði að umsækjandi sé með fjárhagsaðstoð til framfærslu í a-, b- og d lið. Þegar um 

flutning á sambýli er að ræða lækkar hámark aðstoðar í kr. 50.000.-. Rökin eru þau að á sambýli eru 

ýmsar nauðsynjar sem íbúi þarf ekki að kosta til sjálfur. Hins vegar gefur flutningur úr sambýli í íbúð 
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aftur rétt til aðstoðar allt að kr. 50.000.-, enda þarf íbúi þá oft að fjárfesta í frekari húsbúnaði. 

Búsetukjarnar eru sambærilegir almennum íbúðum. 

Ungt fólk, er skilgreint á aldrinum 18-24 ára. Þá er það gert að skilyrði að umsækjandi sé að hefja 

sína fyrstu sjálfstæðu búsetu.  

c – liður: Rýmd íbúð af heilbrigðisástæðum. Vottorð heilbrigðiseftirlits þarf að liggja fyrir. Ef 

nauðsynlegt er að rýma íbúð og þrífa og endurnýja húsbúnað er heimilt að veita styrk til slíks til 

einstaklinga/fjölskyldu.  

 
d – liður: Umsækjandi skal hafa fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu síðastliðna 3 mánuði. 
Reyna skal eftir megni að heimsækja umsækjendur til að kanna þörf fyir húsbúnaðarstyrk. Greiðsla 
fer fram gegn kvittunum. 
 

Ákvörðun tekin á fagfundi . 

 

Um 20. gr. 

Greiðsla sérfræðiaðstoðar 

 
Í I. hluta er miðað við að umsækjandi hafi fengið fjárhagsaðstoð í 12 mánuði samfleytt. Í II. hluta er 
ekki sett tekjuviðmið. Aðstoð samkvæmt þessar grein skal ekki veitt oftar en einu sinni á 12 mánaða 
tímabili. 
 

I. Styrkur til greiðslu tannlækninga. 

Einungis er veitt aðstoð varðandi nauðsynlegar tannlækningar. Greinin er túlkuð þröngt og á því 

einungis við þá sem hafa fengið fjárhagsaðstoð síðustu 12 mánuði.  

Aðeins um að ræða styrk. 

Samþykkt tannlæknaaðstoð gildir í 6 mánuði. Hafi ekkert af samþykktinni verið nýtt innan 

þess tíma eða meðferð ekki hafin, ógildist samþykktin. Í svarbréfi vegna tannlæknastyrkja 

þarf að koma fram að samþykktin gildi í tvo mánuði. Óski umsækjandi eftir 

tannlæknastyrk eftir að samþykkt hefur fallið úr gildi skal skoða umsókn með tilliti til 

reglna. 

Rétt er að taka fram að reglur um fjárhagsaðstoð gera ráð fyrir að kostnaður vegna barna, 

þ.m.t. tannlæknakostnaður, greiðist af barnabótum og meðlagi ef við á. 
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II. Styrkur til niðurgreiðslu viðtala hjá sálfræðingum, geðlæknum og félagsráðgjöfum. 

Varðandi sérfræðiviðtöl er ekki gerð krafa um að umsækjandi hafi tekjur undir eða á 

viðmiðunarmörkum.  Hins vegar er rétt að hafa til hliðsjónar hvort um einstakling er að ræða sem 

stundað hefur láglaunastörf. Heimild til að veita sérfræðiviðtöl er liður í umfangsmeiri félagslegri 

aðstoð sem ekki er hægt að veita innan þjónustumiðstöðvarinnar eða á heilbrigðisstofnunum.  

Aðstoð samkvæmt þessari grein er ekki veitt til barna. 

Með orðalaginu ,, alvarleg áföll” í kafla um greiðslu sérfræðikostnaðar, er átt við t.d. nauðgun, 

skyndilegan ástvinamissi, foreldrar barns sem misnotað hefur verið kynferðislega o.s.frv. Greiningar, 

s.s. vegna ADHD, einhverfu, Asperger o.s.frv. eru ekki greiddar. 

Aðstoð skal greidd beint til viðkomandi sérfræðings eða greidd umsækjanda gegn framvísunar 

greiðslukvittunar. 

Ákvörðun tekin á fagfundi. 

 

Um 21. gr. 

Útfararstyrkir/lán 

 
Umsókn um útfararstyrk er gerð á nafni og kennitölu hins látna.  Jafnframt skal eftirlifandi maki eða 
nánasti aðstandandi undirrita umsóknina fyrir hönd dánarbúsins og einnig fyrir sína hönd þar sem 
hann lýsir yfir samþykki sínu fyrir því að samsvarandi fjárhagsupplýsinga verði aflað um hann. 
 
Tekjuviðmið: Hinn látni hafi verið eignalaus og með tekjur við eða lægri en grunnfjárhæð. 
 
Maki: Rétt er að miða við að tekjur maka séu einnig á eða undir grunnfjárhæð.  
Gerð er krafa um að hinn látni hafi verið eignalaus og að tekjur hans hafi verið við eða lægri en 

grunnfjárhæð. Ávallt skal skrá umsóknina á nafn hins látna, einnig þegar um eftirlifandi maka er að 

ræða. 

 

Styrkur verður ekki greiddur fyrr en búið er að sækja um leyfi til skipta á dánarbúi og  og staðfest er 

það sé eignalaust. Séu einhverjar eignir í dánarbúinu  gengur útfararkostnaður fyrir öðrum skuldum 

og á að greiðast af eignum hins látna. 

Gögn sem þurfa að liggja fyrir vegna umsóknar um útfararstyrk / lán eru: 

 staðfesting frá stéttarfélagi um rétt til útfararstyrks 

 tilkynning sýslumanns um skiptalok á grundvelli eignaleysisyfirlýsingar, sbr. 25. gr. skiptalaga 
nr. 20/1991, eða einkaskiptaleyfi útgefið af sýslumanni til erfingja skv. 31. gr. sbr. 28. gr. 
skiptalaga.  

 reikningur frá útfararstofu og önnur gögn v/ kostnaðar við útförina. 
 

Nauðsynlegt er að yfirfara staðfest skattframtal til að fá yfirlit yfir eignarstöðu dánarbúsins. 
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Aðstandandi eða sá sem tilkynnir andlátið, getur skrifað undir eignaleysisyfirlýsingu hjá sýslumanni, 

ef hann telur að hinn látni hafi verið eignalaus. Sýslumaður má ljúka skiptum á grundvelli þeirrar 

yfirlýsingar.  

Hafi hinn látni átt einhverjar eignir og erfingjar vilja sjálfir annast búskiptin, fá þeir útgefið leyfi hjá 

sýslumanni til einkaskipta. Þegar þeir hafa lokið skiptunum þurfa þeir að leggja einkaskiptagerð fyrir 

sýslumann, þar sem m.a. kemur fram hverjar eignir / skuldir búsins voru. Starfsmenn ættu að geta 

fengið afrit af þeirri skýrslu. 

Útfararstyrkir frá verkalýðsfélögum eða öðrum aðilum.  

Í þeim tilvikum þar sem hinn látni á einnig rétt á útfararstyrk frá öðrum en þjónustumiðstöð, skal 

upphæð styrksins dregin frá hámarks styrkupphæð sem veitt er af þjónustumiðstöð eða 

heildarkostnaði ef upphæð er lægri en hámarksupphæðin. 

Styrkur verður aldrei hærri en sem nemur kr. 160.000.    

Samþykkt aðstoð skv. þessum lið greiðist gegn framvísun reiknings frá útfararstofu og annarra gagna 

um kostnað v/ útfarar. 

Flutningur á líki milli landa fellur ekki undir greinina. 

 

Um 22. gr. 

Áfallaaðstoð 

 

Tekjuviðmið hér er  tekjur við eða undir grunnfjárhæð.  

Skilyrði fyrir áfallaaðstoð er að umsækjandi hafi tekjur á eða undir grunnfjárhæð til þess að til álita 

komi að veita aðstoð. Þá þarf áfallið að hafa leitt til eignamissis, sem orðið hefur vegna bruna, 

asahláku, jarðskálfta, flóða eða annarra hamfara sem leitt geta til eignatjóns.  Þessi grein gildir ekki í 

þeim tilfellum þar sem hreinsa þarf íbúðir vegna langvarandi óþrifnaðar. 

Hafi umsækjandi verið tryggður fyrir tjóni á einhvern hátt, svo sem með heimilistryggingu, kemur 

ekki til álita að veita áfallaaðstoð, enda tjónið bætt annars staðar. Ganga skal úr skugga um að 

umsækjandi sé ekki tryggður. Kalla skal eftir lögregluskýrslu, skýrslu frá tryggingafélagi eða 

sambærilegum gögnum og þar kemur fram hvort viðkomandi hafi verið tryggður fyrir slíku tjóni. 

 

Um 23. gr.  

Styrkur/lán til fyrirframgreiðslu eða tryggingu húsaleigu 

Heimilt er að veita þeim sem fengið hafa fjárhagsaðstoð til framfærslu skv. reglum þessum í 

mánuðinum sem sótt er um og mánuðinn þar á undan styrk eða lán á grundvelli ákvæðis þessa. 
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Samkvæmt 40. gr. húsaleigulaga  nr. 36/1994 getur trygging verið með einhverjum eftirfarandi hætti:  

   1. Ábyrgðaryfirlýsing banka eða samsvarandi aðila (bankaábyrgð). 

   2. Sjálfskuldarábyrgð þriðja aðila, eins eða fleiri. 

   3. Leigugreiðslu- og viðskilnaðartrygging sem leigjandi kaupir hjá viðurkenndu tryggingafélagi. 

   4. Tryggingarfé sem leigjandi greiðir til leigusala og hann varðveitir. Leigusali má ekki ráðstafa fénu 

eða taka af því án samþykkis leigjanda nema genginn sé dómur um bótaskyldu leigjanda. Þó er 

leigusala jafnan heimilt að ráðstafa tryggingarfénu til greiðslu á vangoldinni leigu, bæði á 

leigutímanum og við lok leigutímans. Tryggingarfé í vörslu leigusala skal vera verðtryggt, en ber ekki 

vexti. Að leigutíma loknum skal leigusali segja til þess svo fljótt sem verða má hvort hann gerir kröfu í 

tryggingarfé eða hefur uppi áskilnað um það. Ella skal hann skila leigjanda tryggingarfénu ásamt 

verðbótum án ástæðulauss dráttar. Leigusala er aldrei heimilt að halda tryggingarfénu í sinni vörslu 

án þess að gera kröfu í það lengur en í tvo mánuði frá skilum húsnæðisins, sbr. 1. mgr. 64. gr. 

   5. Önnur trygging en greinir í 1.–4. tölul. sem leigjandi býður fram og leigusali metur gilda og 

fullnægjandi. 

Tryggingafé skv. 4. tl. 30. gr. má ekki nema meira en 3 mánaða leigu, sbr. 2. mgr. 40. gr.    

Í 34. gr. og 35. gr.  húsaleigulaga er að finna ákvæði um fyrirframgreiðslu húsaleigu.  Hafi leigjandi 

íbúðarhúsnæðis reitt fram tryggingarfé skv. 4. tölul. 1. mgr. 40. gr. þá er óheimilt að krefja hann 

jafnframt um húsaleigu fyrir fram fyrir lengri tíma en einn mánuð, sbr.  2. mgr. 34. gr.   Þá segir í 35. 

gr. að ef leigjandi afhendir leigusala skuldabréf, víxla, tékka eða annars konar viðskiptabréf til 

greiðslu á leigu fram í tímann, þá telst það vera fyrirframgreiðsla skv. 34. gr. með þeim takmörkunum 

og lögfylgjum sem þar greinir. 

Árétta skal að að ekki er gerður greinarmunur á tryggingu og fyrirframgreiðslu. 

Miða skal við að styrkur/ lán vegna fyrirframgreiðslu eða tryggingar húsaleigu sé ekki afgreiddur oftar 

en á 12 mánaða fresti.  Megin markmiðið er þó að tryggingjald sé einungis veitt einu sinni og gert ráð 

fyrir að það megi nýta þegar annað húsnæði er tekið á leigu. Kanna þarf hvort viðkomandi hafi fengið 

tryggingu greidda til baka áður en ákvörðun er tekin.  

 

 Sérstakt samkomulag er í gildi við Félagsbústaði varðandi tryggingu, gert í des. 2004. 

Styrkur eða lán samkvæmt þessari greint er greiddur til leigusala. 

Ákvörðun tekin á fagfundi. 

Um 24 .gr. 

Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika 

 
Þegar umsókn berst um lán / styrk vegna sérstakra erfiðleika þarf að kanna aðstæður umsækjanda 

nákvæmlega. Staðreyna þarf skuldastöðu umsækjanda. Eðlilegt er að starfsmenn reyni að greiða úr 

skuldastöðu umsækjanda í einfaldari málum og leggi fram tillögur til úrbóta. Í flóknari málum skulu 

starfsmenn vísa umsækjanda á skrifstofu Umboðsmanns skuldara sem fer þá yfir fjárhagsstöðuna og 
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kemur með tillögur eftir atvikum. Nauðsynlegt er að öll lán og vanskilaskuldir umsækjanda séu 

tilgreind á sem nákvæmastan hátt og sérstaklega staða þeirra á umsóknardegi. Í álitsgerð (tillögum) 

starfsmanns þjónustumiðstöðvar / ráðgjafa hjá  Umboðsmanni skuldara skal koma fram á hvern hátt 

lán / styrkur muni breyta fjárhagsstöðu umsækjanda til hins betra. Liggi fyrir að uppsafnaðar skuldir 

séu svo miklar að viðkomandi hafi ekki greiðslugetu til þess að greiða af enn einu láninu ber að synja 

honum um aðstoðina. Kannað skal og fá staðfest að umsækjandi njóti ekki lánafyrirgreiðslu banka, 

sparisjóða eða annarra lánastofnana. Nægjanlegt er að fá slíka staðfestingu munnlega, t.d. frá 

þjónustufulltrúa banka. Framangreind könnun skal fara fram með samþykki umsækjanda  

Sérstakir erfiðleikar: Við mat á slíku er rétt að hafa til hliðsjónar hvort umsækjandi hafi lent í áföllum 

svo sem veikindum, skilnaði eða öðru sem orsakað hefur skyndilegt tekjutap. Þá er rétt að hafa 

félagslegar aðstæður umsækjanda til hliðsjónar. 

Rétt er að benda umsækjanda á að leita réttar síns annars staðar, eins og hjá stéttarfélögum og 

lífeyrissjóðum. 

Einnig er nauðsynlegt að viðkomandi skjóti máli sínu til úrskurðar hjá kærunefndum þegar það á við, 

t.d. hjá úrskurðarnefnd almannatrygginga og úrskurðarnefnd atvinnuleysisbóta. 

Skuldir við Félagsbústaði hf. Ávallt skal benda umsækjanda á að fara og reyna að semja við 

Félagsbústaði hf. um skuldirnar. Umsækjandi getur síðan, ef nauðsyn krefur, sótt um lán / styrk, til 

greiðslu á skuldum sínum/hluta af skuldum við Félagsbústaði hf. Umsóknir af því tagi eru svo metnar 

á grundvelli reglnanna. Hægt er að gera sex mánaða samkomulag við umsækjanda um að fá ívilnanir 

vegna húsnæðisskulda sé staðið við samkomulagið. Ekki er heimilt að gera slíkt samkomulag ef skuld 

við Félagsbústaði er hærri en kr. 300.000.- án samþykkis áfrýjunarnefndar.  

Ætíð skal kanna hvort skuld einstaklings við Félagsbústaði sé fyrnd að lögum. 

Í sérstökum tilfellum þegar um er að ræða einstaklinga sem hafa átt við langvarandi félagslega 

erfiðleika að stríða, er heimilt að falla frá skilyrði d-liðar 24.gr. þegar um er að ræða tímabundna 

aðstoð vegna húsaleigu, í þeim tilgangi að gera viðkomandi kleift að halda húsnæðinu. Deildarstjóri 

tekur ákvörðun í slíkum málum. 

Ekki er heimilt að veita styrk eða lán til greiðslu skulda við banka, sparisjóði og aðrar lánastofnanir, 

s.s. greiðslukortafyrirtæki. Þá er hvorki heimilt að veita styrk eða lán til greiðslu skattaskulda, sekta 

og lögfræðikostnaðar, né heldur til greiðslu skulda við einkaaðila. 

Ákvörðun tekin af fagfundi. 

 

Um 25. gr. 

Um fjárhagsaðstoð sem veitt er í formi láns. 

Uppfylla þarf öll skilyrði 24. gr. til að hægt sé að veita lán. 

Fylgigögn umsóknar: Með umsókn um lán skal fylgja yfirlit yfir tekjur og eignir umsækjanda og maka 

hans fyrir síðustu 6 mánuði. Einnig yfirlit yfir greiðslur frá Tryggingastofnun, lífeyrissjóðum, 

sjúkratryggingastofnun, vinnumálastofnun, eða öðrum aðilum.  
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Við mat á lánveitingu skal í fyrsta lagi yfirfara lánalista og kanna hvort umsækjandi sé með lán. Í öðru 

lagi þarf að hafa samband við fjármálaskrifstofu Velferðarsviðs til að kanna hvort umsækjandi hafi 

fengið afskrifað lán sl. 12 mánuði.  

Greiðslugeta umsækjanda er metin út frá þeim gögnum sem fylgja umsókn og út frá viðtölum 

við umsækjanda. Skal það mat annað hvort vera í höndum ráðgjafa þjónustumiðstöðvar eða 

skrifstofu Umboðsmanns skuldara.  

Við ákvörðun varðandi lengd lánstíma  skal miða við greiðslugetu umsækjanda og upphæð lánsins. 

Skulu afborganir af nýju láni við það miðaðar að greiðslubyrði sé viðráðanleg.  

Skuldabréf: Umsækjendur skulu skrifa undir skuldabréf við borgarsjóð. Starfsmenn eiga ekki að votta 

á skuldabréf, heldur skal umsækjandi sjálfur  útvega undirskriftir votta. Ef lántakandi fær 

fjárhagsaðstoð þarf að samræma bankareikning vegna lánsins og þann reikning sem fjárhagsaðstoð 

greiðist inn á. 

Umboð. Lántakandi þarf að skrifa undir yfirlýsingu þar sem hann heimilar að afborganir af 

láninu verði skráðar í beingreiðslu af viðskiptareikningi hans og hann skal staðfesta að hann 

muni eigi breyta bankareikningsnúmeri sínu, sem afborganir láns eru á, á meðan verið er að 

greiða af láninu. 

Skuldabréf og umboð er sent rafrænt til skrifstofu Velferðarsviðs á netfangið: 

framfaerslulan@reykjavik.is  Afgreiðsla þar tekur u.þ.b. 3 daga. 

Unnt er að skuldajafna vangoldnum afborgunum af láni við greiðslu fjárhagsaðstoðar.  Haft 

skal samráð við umsækjanda. 

Niðurfelling láns: Umsækjandi sækir um hjá þjónustumiðstöð að skuld verði felld niður. Ekki er 

heimilt skv. reglum um fjárhagsaðstoð að fella slíkar skuldir niður. Þjónustumiðstöðvar hafa ekki 

heimild til að fella niður, afskrifa, lán / vanskilaskuldir umsækjanda við borgarsjóð. Mál af því tagi 

verða því að fara fyrir áfrýjunarnefnd  velferðarráðs sem tekur ákvörðun að fengnu skriflegu mati og 

rökstuddum tillögum starfsmanna.   

Ákvörðun tekin á fagfundi. 
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Um 26. gr. 

Sérstök fjárhagsaðstoð í desember 

Desemberuppbót greidd frá öðrum telst sem tekjur.  Desember uppbót frá öðrum girðir ekki fyrir rétt 
til desemberuppbótar skv. reglunum.  
 

27. gr.  

Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu 

A – liður:  Heimilt er að veita aðstoð þegar verið er að vinna markvissa stuðningsvinnu með 

einstakling 18 ára og eldri. Líta ber til þeirrar vinnu sem verið hefur í málum umsækjanda. Einnig er 

heimilt í slíkum undantekningartilvikum að greiða fyrir SOS námskeið og/eða önnur 

uppeldisnámskeið til þess að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu.  Ekki er um að ræða styrki til 

greiðslu vegna námskeiða sem haldin eru á vegum þjónustumiðstöðva.  Aðstoðin er liður í því að 

viðhalda þeim árangri sem náðst hefur. Skilyrði er að umsækjandi hafi átt í miklum félagslegum 

erfiðleikum. Að öllu jöfnu er greitt samkvæmt reikningi eða kvittunum.  Ekki er  veittur styrkur vegna 

hjálpartækja s.s. heyrnartæki, gleraugu.  Lyfja og heilbrigðiskostnaður fellur ekki hér undir. Þá fellur 

fyrirframgreiðsla eða trygging húsaleigu ekki undir þessa grein. 

 

Búslóðageymsla: Ef um er að ræða styrk vegna búslóðargeymslu, þá er hann aðeins veittur einu sinni 

að hámarki kr. 100.000 og skilyrði er að umsækjandi hafi haft tekjur á eða undir viðmiðunarmörkum 

fjárhagsaðstoðar til framfærslu sl. 12 mánuði og hafi átt í miklum og langvarandi félagslegum 

erfiðleikum. 

 

B – liður: Í undantekningartilvikum er heimilt að veita styrk vegna sérstakra þarfa barna ef brýn 

nauðsyn er talin vera til að bæta stöðu barnsins, t.d. vegna kaupa á rúmi, gleraugum  og 

nauðsynlegum fatnaði til að tryggja þátttöku barnsins í hefðbundnu skóla- og frístundastarfi. Einnig 

er heimilt í slíkum undantekningartilvikum að greiða fyrir námskeið fyrir barn t.d. í reiðistjórnun og 

félagsfærni til þess að gera það betur í stakk búið til að geta nýtt sér betur hefðbundin 

frístundaúrræði.  Ekki er um að ræða styrki til greiðslu vegna námskeiða sem haldin eru á vegum 

þjónustumiðstöðva. Ekki er heimilt að veita styrk þegar um langvarandi og háa útgjaldaliði er að 

ræða, s.s. tannréttingar, sjúkraþjálfun og talþjálfun.  

Heimilt er að veita forsjárlausum foreldrum styrk vegna útlagðs kostnaðar í tengslum við umgengni 

við börn sín enda er sá stuðningur liður í frekari stuðningi við barn og foreldri. Ávallt skal greitt gegn 

kvittun.  

C – liður:  Undir þessa grein falla þeir sem búa heima hjá foreldrum / foreldri og fjölskylda þeirra á við 

að etja langvarandi og mikla félagslega erfiðleika, t.d. verið barnaverndarmál. Gert er ráð fyrir að 

aðstæður foreldra séu þekktar og mat byggist ekki eingöngu á frásögn umsækjanda. Þessi heimili 

verða fyrir tekjuskerðingu þegar þau missa húsaleigubætur við 18 ára aldur barns og 

menntunarmeðlag við 20 ára aldur.  
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Umsókn er gerð út frá 11. gr. reglna en hakað í umsókn að veitt sé undaþága á grundvelli c-liðar 27. 

gr. Gera þarf sömu kröfur um skil á gögnum eins og um er að ræða almenna umsókn um 

fjárhagsaðstoð. Þessi liður er viðbót við greiðslu skv. 11. gr.  Greiðsla samkvæmt þessum lið getur  

mest orðið kr. 51.040.-.  

Greinina ber að túlka þröngt. 

Ákvörðun tekin  af fagfundi/deildarstjóra.  

 

 

V. KAFLI. 

Málsmeðferð 

 

Um 28. gr. 

Könnun á aðstæðum 

 

Í þeim tilvikum sem aðili vill ekki þiggja aðstoð, þrátt fyrir upplýsingar og beiðni frá ættingjum, er rétt 

að hafa samband við héraðslækni, sem metur það hvort rétt sé að vera með inngrip. 

 

Um 29. gr. 

Samvinna við umsækjanda 

 

Greinin þarfnast ekki skýringa. 

 

Um 30. gr. 

Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum 

 

Leggja þarf inn skriflega umsókn. Í Skjalaskjóðunni er að finna upplýsingar varðandi afhendingu 

gagna. 
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Um 31. gr. 

Leiðbeiningar til umsækjanda 

Ítreka skal við umsækjanda um að hann kanni rétt sinn annars staðar, t.d. hjá TR, stéttarfélögum og 

lífeyrissjóðum. 

 

Um 32. gr.  

Niðurstaða og rökstuðningur synjunar 

Krafa um rökstuðning fyrir afgreiðslu umsóknar er lögbundin í 58. gr. laga nr. 40/1991 svo og 

samkvæmt meginreglu 21. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þar sem synjun um veitingu 

fjárhagsaðstoðar er íþyngjandi ákvörðun í skilningi stjórnsýslulaga, ber að rökstyðja ákvörðun 

samhliða því sem niðurstaða ákvörðunar er birt. Ekki er nægjanlegt að slíkt sé gert eftir á. Ástæða 

fyrir kröfu um rökstuðning er að sjálfsögðu sú að umsækjandi á að geta áttað sig á því hvers vegna 

umsókn hans fékk umrædda afgreiðslu. Umsækjandi á þá auðveldara með að átta sig á því hverjir 

möguleikar hans eru varðandi málskot ákvörðunarinnar til æðra stjórnvalds (Velferðarráðs - 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu). 

Eðlilegt er að starfsmenn noti ,,stöðluð svör” og vísi í viðkomandi ákvæði í reglunum. Þar sem 

reglurnar skulu liggja frammi fyrir umsækjendur og verða birtar á heimasíðu Velferðarsviðs á netinu, 

er eðlilegt að vísa í viðkomandi ákvæði. 

 

Þó er nauðsynlegt að fram komi í dagál forsendur fyrir synjun, þannig að hægt sé að útbúa 

rökstuðning síðar meir. Einnig er nauðsynlegt að ástæður synjunar á fundi komi fram í greinargerð 

þegar mál fer fyrir áfrýjunarnefnd. 

 

Hvað varðar ritun greinargerða  er einnig vísað til: 

Minnisatriði fyrir ritun greinargerða fyrir áfrýjunarnefnd Velferðarráðs. 

Gátlisti með greinargerðum frá 25. janúar 2011. 

 

Um 33. gr.  

Rangar eða villandi upplýsingar 

Skv. 23. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga er fjárhagsaðstoð veitt á grundvelli 

rangra eða villandi upplýsinga af hendi þess sem aðstoðina fær, ætíð endurkræf. Mótað hefur verið 

ákveðið verklag sem viðhafa skal þegar grunsemdir vakna um ofgreiðslu fjárhagsaðstoðar á 

grundvelli rangra eða villandi upplýsinga. 
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Samkvæmt því skal deildarstjóra gert viðvart um leið og grunsemdir vakna um ofgreiðslu. 

Deildarstjóri felur þeim starfsmanni sem fer með málið að kanna það nánar, þ.e. upphæð ofgreiðslu, 

tímabil og hugsanlegar skýringar á ofgreiðslunni. Einungis skal kanna fyrirliggjandi gögn, þ.e. gögn 

sem starfsmenn hafa aðgang að í störfum sínum. Því skal ekki fara í meiri rannsóknir en komast má 

að með skoðun á fyrirliggjandi gögnum. Þannig er ekki rétt að “fara á staðinn og kanna málið”. Þurfi 

meiri rannsóknir er það hlutverk lögreglu að undangenginni kæru á málinu.  

Rétt er að boða viðkomandi í viðtal svo fljótt sem kostur er (hvort sem gögn liggja fyrir eða ekki) og 

óska í viðtalinu eftir frekari gögnum ef þörf er á til að staðreyna grunsemdirnar. Í viðtalinu kemur 

fjárhagsaðstoðarþegi sjónarmiðum sínum að.  

Liggi fyrir upplýsingar / gögn til sönnunar ofgreiðslu (t.d. ljóst að viðkomandi fær greiðslur frá 

Tryggingastofnun vegna örorku, launaseðlar ofl.), er forstöðumanni rétt að stöðva frekari 

fjárhagsaðstoð þegar í stað, þó með hliðsjón af félagslegum aðstæðum viðkomandi. Einnig verður 

að viðhafa ákveðið ferli áður en til stöðvunar fjárhagsaðstoðar kemur, þ.e. að senda viðkomandi 

skriflega tilkynningu um að fyrirhugað sé að stöðva greiðslu fjárhagsaðstoðar og jafnframt þarf að 

benda viðkomandi á rétt hans til málskots til velferðarráðs.  

Varðandi endurgreiðslu á ofgreiddri fjárhagsaðstoð er þess að geta að náist samkomulag um 

endurgreiðsluna, sjá starfsmenn  þjónustumiðstöðvar um frágang skuldabréfs eða samnings um 

endurgreiðsluna. Skuldabréfið skal sent Velferðarsviði sem heldur utan um innheimtu kröfunnar. 

Skuldabréfið ásamt umboði og er sent á netfangið framfaerslulan@reykjavik.is. Þjónustumiðstöð skal 

halda utan um skráningu hvers máls, þ.e. hver á í hlut, fjöldi mála, upphæðir og hvernig þeim hefur 

lyktað. Í Málaskrá er sjónarhorn yfir ofgreiðslur. 

Náist ekki samkomulag um endurgreiðslu við fjárhagsaðstoðarþega, skal málið sent  skrifstofu 

Velferðarsviðs. Öll gögn sem máli skipta, ásamt greinargerð, skulu fylgja málinu. Að höfðu 

samráði skrifstofustjóra fjármála og rekstrar, skrifstofustjóra velferðarmála og forstm. 

lögfræðiskrifstofu er tekin ákvörðun um framhald málsins. Ábyrðgarmönnum fjárhagsaðstoðar á 

viðkomandi þjónustumiðstöð er síðan send tilkynning um niðurstöðu málsins. 

Fjárhagsaðstoðarþega skal einnig gerð grein fyrir ákvörðun um endurkröfu og honum bent á rétt 

hans til málskots til velferðarráðs. 

 

Rétt er að taka fram varðandi endurgreiðslu ofgreiddrar fjárhagsaðstoðar að heimilt er (skv. 

leiðbeiningum sem borist hafa frá félagsmálaráðuneytinu) að skuldajafna áfallandi fjárhagsaðstoð 

(eigi viðkomandi rétt á fjárhagsaðstoð) við áður ofgreidda fjárhagsaðstoð að eftirtöldum 

skilyrðum fullnægðum: 

 

 að fyrir liggi að ofgreiðslu megi rekja til rangra eða villandi upplýsinga 

fjárhagsaðstoðarþega, sbr. skilyrði 23. gr. l. nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga, og 

 að þess verði gætt að ekki verði gengið lengra en svo við skuldajöfnuð, að 

fjárhagsaðstoðarþegi geti áfram séð fyrir sér og sínum, sbr. 12. gr. l. nr. 40/1991.  

 

Ef mál er þannig vaxið að grunur er um að villandi eða rangar upplýsingar hafi verið veittar í því 

skyni að fá fjárhagsaðstoð og það er mat deildarstjóra að um vítavert brot hafi verið að ræða, þ.e. 

til álita komi að vísa máli til lögreglu (hvort sem samkomulag er um endurgreiðslu eða ekki), skal 

taka saman greinargerð um allar þekktar staðreyndir málsins, ásamt fyrirliggjandi gögnum og 

senda skrifstofustjóra velferðarmála og forstm. lögfræðiskrifstofu sem ásamt sviðsstjóra tekur 
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ákvörðun um hvort máli verði vísað til lögreglu til frekari rannsóknar. Þegar niðurstaða liggur 

fyrir skal framkvæmdastjóra tilkynnt þar um.  

 

 

Um 34. gr. 

Heimildir til ákvarðana samkvæmt lögum þessum 

 

Greinin þarfnast ekki skýringa. 

 

Um 35. gr. 

Kynning á ákvörðun um fjárhagsaðstoð 

 

Heimild til málskots byggist á 10. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Velferðarráði 

er heimilt að fela starfsmönnum afgreiðslu ákveðinna mála, enda hafi verið settar um þau ákveðnar 

reglur. Ákvörðun starfsmanna skal þó ætíð unnt að skjóta til velferðarráðs. 

Þegar umsækjandi hefur ákveðið að skjóta niðurstöðu þjónustumiðstöðva til Velferðarráðs, geta 

starfsmenn ef óskað er eftir, aðstoðað umsækjanda við að útbúa áfrýjun.  

Til þess að ráð geti tekið málið fyrir þarf eftirfarandi að fylgja málskotinu: 

 

1. Áfrýjunarbréf undirritað af umsækjanda, þ.e. bréf þar sem fram kemur að umsækjandi áfrýji 
niðurstöðu þjónustumiðstöðvar til velferðarráðs.  

Rétt er að starfsmenn leiðbeini umsækjanda um að hann geti komið sjónarmiðum sínum 

að í málinu. 

2. Afrit umsóknar (undirritað) og synjunarbréfs (undirritað).  

3. Greinargerð eða umsögn starfsmanns sem fer með málið. Nauðsynlegt er að í greinargerð komi 

fram stutt samantekt á aðstæðum umsækjanda, svo sem fjölskyldustærð, félagslegar aðstæður, 

húsnæði, atvinnu, hversu lengi umsækjandi hefur notið aðstoðar, tekjur og eignir o.s.frv. Einnig 

þurfa að koma fram ástæður og rök fyrir synjun og loks álit/ umsögn félagsráðgjafa sem fer með 

málið.  

4. Önnur þau gögn sem tengjast umsókninni. 

 
Áfrýjunarnefnd velferðarráðs er skipuð tveimur kjörnum fulltrúum úr Velferðarráði auk eins 

starfsmanns velferðarsviðs ( skrifstofustjóra velferðarmála).  Lögfræðingur er starfsmaður 

nefndarinnar.  Nefndin fundar venjulega fyrir fundi velferðarráðs, hvern þriðjudag. Þar sem mörg mál 

liggja venjulega fyrir, hefur verið ákveðið að takmarka fjölda þeirra við 20 og þurfa gögn að hafa 
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borist í síðasta lagi fyrir kl. 14 á föstudegi. Ekki er þó sjálfgefið að mál fari þá fyrir strax á næsta fund, 

þar sem elstu málin eru afgreidd fyrst. 

Samþykki velferðarráð umsókn umsækjanda um aðstoð, skal starfsmaður sem fer með málið ganga 

frá /sjá um að aðstoð verði veitt. 

 

Um 36. gr. 

Málskot til úrskurðarnefndar félagsþjónustu 

 

Hafi umsækjandi ákveðið að skjóta máli til úrskurðarnefndar félagsþjónustu, en treystir sér ekki til 

þess að ganga frá málskoti sjálfur, skal vísa viðkomandi til úrskurðarnefndarinnar. Úrskurðarnefndin 

starfar á grundvelli XVII. kafla laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Þrír menn eiga sæti í 

nefndinni, tilnefndir til fjögurra ára í senn. Hæstiréttur skipar oddamann nefndarinnar og varamann 

hans. ráðherra skipar einn mann í nefndina og einn til vara. Sama gildir um Samband íslenskra 

sveitarfélaga. 

Þegar máli hefur verið skotið til nefndarinnar, kallar hún eftir greinargerð frá Velferðarsviði sem 

lögfræðingur sér um að ganga frá. Í greinargerð eru málavextir raktir og gerð grein fyrir félagslegri 

stöðu umsækjanda. Þá eru færð rök fyrir synjun stofnunarinnar, með vísan til viðeigandi ákvæða 

reglna um fjárhagsaðstoð og laga nr. 41/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

 

Telji úrskurðarnefnd að brotið hafi verið á einhvern hátt á umsækjanda við meðferð máls hans leggur 

nefndin fyrir stofnunina að taka máls hans fyrir að nýju. Í forsendum úrskurðar eru færð nánari rök 

fyrir niðurstöðunni. 

Séu úrskurðir á einhvern hátt stefnumarkandi mun lögfræðiskrifstofa Velferðarsviðs sjá um kynningu 

á niðurstöðu úrskurðar fyrir skrifstofustjóra Velferðarþjónustu og framkvæmdastjórum 

Þjónustumiðstöðva. Allir úrskurðir eru kynntir fyrir áfrýjunarnefnd Velferðarráðs. 
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