
 

 

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga 

Nú þegar hafa hátt í 3 þúsund atvinnuleitenda fullnýtt bótarétt sinn í atvinnuleysistryggingakerfinu en 

það eru þeir einstaklingar sem hafa verið á atvinnuleysisskrá í þrjú ár eða lengur. Fyrir þá einstaklinga, 

sem eru án atvinnu og eiga engan eða lítinn rétt til atvinnuleysisbóta, er fjárhagsaðstoð 

sveitafélaganna sú lágmarksframfærsla sem hinu opinbera ber að tryggja.  

Hverju sveitarfélagi ber skylda til að setja sér reglur um fjárhagsaðstoð. Reglur þessar eru mismunandi 

eftir sveitarfélögum en í megindráttum er fjárhagsaðstoð veitt þeim einstaklingum og fjölskyldum sem 

hafa tekjur undir ákveðnum viðmiðunarmörkum. Helsti munurinn milli sveitarfélaga felst í 

grunnfjárhæðinni, sem veitt er einstaklingum 18 ára og eldri, en einnig er mismunandi hvort 

fjárhagsaðstoðin tekur tillit til fjölskyldustærðar. Að auki veita sveitarfélög aðstoð vegna sérstakra 

aðstæðna til einstaklinga og fjölskyldna vegna barna á þeirra framfæri, náms eða óvæntra áfalla.  

Einstaklingum á atvinnuleysisskrá fjölgaði mjög árin eftir hrun. Atvinnulausir einstaklingar sem njóta 

fjárhagsaðstoðar eru rúmlega þrefalt fleiri árið 2012 en árið 2007.  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alls þekkt 4.265 4.929 5.744 6.694 7.521 7.498 

Í starfi 897 1.184 680 793 657 653 

þar af í fullu stafi  700 975 485 400 374 359 

þar af í hlutastarfi 197 209 195 212 265 274 

þar af í hlutastarfi með hlutaatvinnuleysisbætur - - - 181 21 20 

Atvinnulausir 1.012 1.272 2.323 2.947 3.634 3.623 

þar af með bótarétt 276 401 959 1.154 1.352 1.353 

þar af án bótaréttar 736 871 1.364 1.793 2.282 2.270 

Annað 2.371 2.573 2.991 3.170 3.424 3.460 

Alls 4.280 5.029 5.994 6.910 7.715 7.736 

 

Frá árinu 2009 fjölgar atvinnulausum einstaklingum sem þiggja fjárhagsaðstoð mikið og heldur þeim 

áfram að fjölga til ársins 2011.  

Samanburður á atvinnuleysisbótum og fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna 

Í meðfylgjandi töflu eru grunnfjárhæðir einstaklings á atvinnuleysisbótum og grunnfjárhæð einstaklings 

sem fær fjárhagsaðstoð frá sveitarfélagi. 

 

 



 

Atvinnuleysis-

bætur 

Fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna Tekjumissir 

Einstaklingur 172.609 - 

 Reykjavík - 163.635 8.974 

Reykjanesbær - 129.766 42.843 

Akureyri - 144.359 28.250 

Borgarnes - 142.273 30.336 

 

Þegar viðkomandi einstaklingur hefur lokið bótarétti sínum hjá Vinnumálastofnun og þarf að reiða sig á 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna verður viðkomandi fyrir nokkrum tekjumissi eins og sést í töflunni. 

Þegar bornar eru saman grunnfjárhæðir hjóna/sambúðarfólks með tvö börn á atvinnuleysisbótum 

annars vegar og sem fá fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna kemur í ljós að þar er mikill munur.  

  Atvinnuleysisbætur 

Fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna Tekjumissir 

Hjón/sambúðarfólk 

með 2 börn 
359.027 - - 

Reykjavík - 245.453 113.574 

Reykjanesbæ - 207.625 151.402 

Akureyri - 230.974 128.053 

Borgarnes - 318.691 40.336 

 

Ef báðir aðilar þiggja atvinnuleysisbætur eru mánaðartekjur þeirra 359.027 kr. Tekjumissir 

atvinnulausra hjóna, þar sem báðir aðilar eru á atvinnuleysisbótum en annar aðilinn er að ljúka 

bótarétti sínum hjá Vinnumálastofnun, verður 113.574 kr. hjá Reykjavík þar sem fjárhagsaðstoð 

Reykjavíkur er 245.453 kr. á mánuði.  

Ef skoðað er dæmi um hjón með tvö börn á framfæri þar sem annar aðilinn fær atvinnuleysisbætur en 

hinn er á lágmarkslaunum (204.000 kr.) eru tekjur þeirra 383.513. Ef bótaréttur þess sem er án atvinnu 

klárast og viðkomandi þarf að reiða sig á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna þá skerðast tekjur þeirra 

mikið.  

 

  

Atvinnuleysibætur 

+ lágmarkslaun 

Fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaganna Tekjumissir 

Hjón/sambúðarfólk 

með 2 börn 
383.513 - 

 Reykjavík - 245.453 138.060 

Reykjanesbæ - 207.625 175.888 

Akureyri - 230.974 152.539 

Borgarnes - 318.691 64.822 

 

Tekjumissir atvinnulausra hjóna verður 138.068 kr. í Reykjavík ef annar aðilinn er að ljúka bótarétti 

sínum en hinn aðilinn á lágmarkslaunum. Það er því óhætt að segja að þegar um hjón/sambúðarfólk 

er að ræða og annar aðilinn er að ljúka bótarétti sínum þá þarf að mestu leyti að treysta á tekjur maka. 

Tekjumissirinn er minnstur hjá Borgarnesi en það er vegna þess að Borgarnes tekur mið af 

fjölskyldustærð. Hins vegar eru barnabætur dregnar frá tekjum viðkomandi hjóna/sambúðarfólks í 



Borgarnesi. Barnabætur fyrir hjón með tvö börn á framfæri eru 30.585 á mánuði miðað við óskertar 

barnabætur en eftirfarandi upphæð miðast við barn eldra en 7 ára. Ef þessi upphæð er dregin frá 

grunnfjárhæð Borgarness kemur í ljós að fjárhagsaðstoð Borgarness sé í raun 288.106 kr. á mánuði 

og er tekjumissirinn í raun 95.407 kr.  

Eins og sést hér í dæmunum að framan verða einstaklingar og/eða fjölskyldur fyrir nokkrum tekjumissi 

þegar viðkomandi færast af atvinnuleysisbótum yfir á fjárhagsaðstoð sveitar-félaganna. Dæmin hér að 

framan sýna einnig að ef um hjón/sambúðarfólk er að ræða og annar aðilinn er að ljúka bótarétti 

sínum hjá Vinnumálastofnum verða þau í raun fyrir miklum tekjumissi vegna tekjutengingar maka.  

Umfjöllunin hér að framan sýnir að sveitarfélögin hafa ólíkar reglur um fjárhagsaðstoð. Misjafnt er hvað 

sveitarfélögin reikna inn í framfærslugrunn sinn, hvernig þau meðhöndla tekjur og áhrif 

fjölskyldustærðar en með þessu skapast mismunandi reglur sem leiða til þess að upphæð framfærslu 

verður ekki sú sama frá einu sveitarfélagi til annars. Einstaklingar sem búa við sama vanda eiga því 

rétt á mismunandi aðstoð allt eftir því í hvaða sveitarfélagi þeir búa. 

Lilja Lind Pálsdóttir,  

hagfræðingur hjá ASÍ 


