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REGLUR 

um fjárhagsaðstoð hjá Vesturbyggð 

 

1. KAFLI 

Fjárhagsaðstoð, almenn atriði 
1. gr. 

Fjárhagsaðstoð, sbr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, skal 

veitt í eftirtöldum tilvikum eftir því sem nánar er kveðið á um í reglum þessum: 

 Til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna, sem hafa ónógar tekjur og geta ekki  

séð fyrir sér og sínum án aðstoðar, sbr. lV. og V1. kafla laga um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991. 

 Til einstaklinga og fjölskyldna vegna sérstakra aðstæðna, svo sem vegna náms, 

heimilisstofnunar og fleira sbr. IV. kafla. 

 

2. gr. 

Fjárhagsaðstoð getur hvort heldur sem er verið lán eða styrkur. Fjárhagsaðstoð skal veitt 

sem lán ef umsækjandi óskar þess eða könnun á aðstæðum leiðir í ljós að eðlilegt er að 

gera kröfur um endurgreiðslur með tilliti til eigna og framtíðartekna.  

 Fjárhagsaðstoð veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi þess sem 

aðstoðina fær er ætíð endurkræf.  

 Skylt er að veita félagsmálanefnd hverjar þær upplýsingar úr skattskýrslum þeirra 

sem leita fjárhagsaðstoðar eða hafa fengið hana. Sama gildir um upplýsingar úr 

skattskýrslum lögskylds framfæranda.  

 Atvinnurekendum er skylt að láta félagsmálaráði í té upplýsingar um laun þess 

sem fjárhagsaðstoðar leitar og framfæranda hans.  

 

II. KAFLI 

Umsóknir um fjárhagsaðstoð skv. III. og IV. kafla og málsmeðferð. 

3. gr. 

Umsókn og fylgigögn. 

Umsóknir um fjárhagsaðstoð skal leggja fram hjá starfsmanni nefndarinnar.  

Umsókn skal undirrituð á sérstök umsóknareyðublöð, þar sem veittar eru 

upplýsingar um umsækjanda, m.a. persónulegar aðstæður, lögheimili, tekjur og eignir. 

Umsækjandi getur veitt öðrum skriflegt umboð til að sækja um aðstoð fyrir sína 

hönd. 

Umsóknum skal fylgja yfirlit yfir tekjur og eignir umsækjanda og maka hans þann 

mánuð sem umsókn er lögð fram og mánuðinn á undan, svo og yfirlit yfir greiðslur frá 

Tryggingastofnun ríkisins, lífeyrissjóðum, sjúkrasamlagi, atvinnuleysistryggingum eða 

öðrum aðilum. 

Umsóknum um lán skulu fylgja upplýsingar um hvort umsækjandi sé með eldra 

lán hjá félagsmálanefndinni. Ef svo er þá fylgi einnig upplýsingar um stöðu þess láns. 

Í þeim tilvikum sem umsækjandi er atvinnulaus skal hann framvísa 

skráningarskírteini frá vinnumiðlun, er staðfestir atvinnuleysi umsækjanda. Njóti 

umsækjandi réttar til atvinnuleysisbóta skal hann framvísa dagpeningavottorði. Hafi 

umsækjandi ekki fengið atvinnuleysisbætur vegna veikinda skal hann framvísa 
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læknisvottorði. Hafi hann ekki skráð sig hjá vinnumiðlun, án viðhlítandi skýringa, missir 

hann hlutfallslegan rétt til fjárhagsaðstoðar það tímabil. 

 

4. gr. 

Upplýsingar um tekjur 

Starfsmaður nefndarinnar skal, ef þörf krefur, afla frekari upplýsinga um tekjur og eignir 

umsækjanda svo sem hjá skattayfirvöldum, atvinnurekendum, Tryggingastofnun ríkisins, 

lífeyrissjóðum og atvinnuleysistryggingasjóðum. 

 

5. gr. 

Leiðbeiningar til umsækjanda. 

Við afgreiðslu umsóknar skal starfsmaður nefndarinnar veita umsækjanda upplýsingar 

um rétt sem hann kann að eiga annars staðar, t.d. hjá Tryggingastofnun eða atvinnu-

leysisbæðaur og tryggja að sá réttur sé nýttur.  

 

6. gr. 

Samþykkt aðstoð. 

Að öllu jöfnu skal samþykkt aðstoð ekki vera lengur en einn mánuð í einu.  

 

7. gr. 

Rökstuðningur synjunar. 

Sé umsókn hafnað fær umsækjandi skriflegar upplýsingar þar sem forsendur synjunar eru 

rökstuddar. 

 

8. gr. 

Rangar/villandi upplýsingar. 

Vakni grunur um að villandi eða rangar upplýsingar hafi verið veittar í því skyni að fá 

fjárhagsaðstoð skal viðkomandi boðaður í viðtal, þar sem leitast er við að upplýsa málið. 

Ef það er mat aðila að um vítavert brot hafi verið að ræða skal bæjarstjóra 

sveitarfélagsins gert viðvart og metið hvort malið verði sent RLR. Hafi umsækjanda verið 

greidd hærri fjárhagsaðstoð en vera bar samkvæmt reglum þessum getur 

félagsmálanefndin endurkrafið viðkomandi eftir almennum reglum kröfuréttar. Þá er 

heimilt að draga upphæðina frá fjárhagsaðstoð sem umsækjandi kynni að öðlast rétt til 

síðar. 

Telji starfsmaður nefndarinnar dvöl skjólstæðings í sveitarfélaginu ekki ígildi 

fastrar búsetu í samræmi við ákvæði lögheimilislaga nr. 21/1990 skal félagsmálanefnd 

taka ákvörðun hvort málið skuli sent þjóðskránni, sbr. 11. gr. laga um lögheimili.   

 

9. gr.  

Málskot til félagsmálanefndar. 

Ákvörðun um synjun fjárhagsaðstoðar má skjóta til félagsmálanefndar Vesturbyggðar, 

Aðalstræti 63, Patreksfirði. Skal það gert skriflega og eigi síðar en 4 vikum eftir að 

viðkomandi barst vitneskja um ákvörðun.  

 

10. gr. 

Málskot til úrskurðarnefndar. 
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Ákvörðun félagsmálanefndar má skjóta til úrskurðarnefndar félagsþjónustu, 

Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu. Skal það gert innan 4ra vikna frá því viðkomandi barst 

vitneskja um ákvörðun.  

 

III. KAFLI 

Réttur til fjárhagsaðstoðar. 

11. gr. 

Upphæð fjárhagsaðstoðar. 

Fjárhagsaðstoð til einstaklings, 18 ára og eldri, miðast við allt að 85% ellilífeyri, 

tekjutryggingu ellilífeyrisþega og heimilisuppbót skv. ákvörðun Tryggingastofnunar 

ríkisins hverju sinni samkvæmt nánari ákvörðun félagsmálastjóra/félagsmálanefndar. 

Miðað við 1. apríl 2003, kr. 64.677. Fjárhagsaðstoð til hjóna og fólks í óvígðri skráðri 

sambúð hækkar um 1,8. miðað við 1. apríl 2003, kr. 116.418. 

 Upphæð fjárhagsaðstoðar er óháð því hvort barn/börn búa á heimilinu.  

 Geti umsækjandi ekki framvísað skráningarskírteini eða dagpeningavottorði frá 

Vinnumiðlun án viðhlítandi skýringa skal fjárhagsaðstoð lækka hlutfallslega fyrir umrætt 

tímabil.  

 Umsækjendum sem eru í neyslu áfengis- eða annarra vímuefna skal greidd 

fjárhagsaðstoð vikulega.  

 

 

12. gr. 

Tekjur umsækjanda. 

Allar tekjur einstaklings/maka, í þeim mánuði er 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, atvinnuleysisbætur, 

leigutekjur o.s.frv. Eigi umsækjandi rétt á atvinnuleysisbótum, skal reikna 

atvinnuleysisbætur honum til tekna, hvort sem hann hefur stimplað sig eða ekki, nema 

framvísað sé læknisvottorði.   

 

 

13. gr. 

Eignir umsækjanda/maka. 

Eigi umsækjandi, maki hans eða sambýlingur, eignir umfram íbúðarhúsnæði, sem 

umsækjandi eða fjölskylda hans býr í, og fleiri en eina fjölskyldubifreið, eða hafi hann 

nýlega selt eignir sínar, skal honum vísað á lánafyrirgreiðslu banka og sparisjóða, þó að 

tekjur hans séu undir viðmiðunarmörkum.  

 

14. gr. 

Meðlagsgreiðslur umsækjanda. 

Þegar umsækjandi er undir eða á viðmiðunarmörkum, er heimilt að taka tillit til 

meðlagsgreiðslna. Hér er átt við áfallandi meðlagsgreiðslur hverju sinni, en ekki 

uppsafnaðar meðlagsskuldir.  
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 Slíkar greiðslur skulu þá inntar af hendi beint og milliliðalaust af hálfu 

starfsmanna stofnunarinnar til Innheimtustofnunar sveitarfélaga.  

 

15. gr. 

Aðstoð vegna barna og ungmenna. 

Við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar er gert ráð fyrir að kostnaður vegna barna greiðist af 

barnabótum, barnabótaauka og meðlögum ef við á.  

 Ungu atvinnulausu fólki, á aldrinum 18-24 ára, sem býr hjá foreldri/foreldrum og 

hefur tekjur á eða undir viðmiðunarmörkum, skal reiknast ½ grunnupphæð á mánuði eða 

mismunur á þeirri upphæð og eigin tekjum þeirra. Meðlag sem það kann að fá greitt 

reiknast sem tekjur.  

 Hafi einstaklingur, er fellur undir ofangreint forsjá barns skal viðkomandi reiknuð 

fjárhagsaðstoð til framfærslu að fullu.  

 unglingar 18 ára og yngri eiga ekki rétt á fjárhagsaðstoð í eigin nafni.  

 

16. gr. 

Kostnaður vegna húsnæðis. 

Við afgreiðslu fjárhagsaðstoðar er gert ráð fyrir að kostnaði umsækjenda vegna húsnæðis 

verði mætt með greiðslum húsaleigu- eða vaxtabóta, enda hefur þegar verið gert ráð fyrir 

hluta þess kostnaðar í grunnupphæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu.  

 

17. gr. 

Atvinnurekendur/sjálfstætt starfandi einstaklingar, hlutastörf. 

Atvinnurekendur og sjálfstætt starfandi einstaklingar eiga rétt til fjárhagsaðstoðar að því 

tilskildu að þeir hafi hætt rekstri og leitað réttar síns til atvinnuleysisbóta í samræmi við 

ákvæði laga um atvinnuleysistryggingar, nr. 123/1997 frá 1. júlí 1997.  

 

18. gr. 

Námsmenn 

Einstaklingar sem stunda nám, sem lánshæft er hjá LÍN njóta ekki réttar til 

fjárhagsaðstoðar.  

 

19. gr. 

Tímamörk réttar til fjárhagsaðstoðar. 

Eigi umsækjandi rétt til fjárhagsaðstoðar, gildir rétturinn frá þeim tíma er viðkomandi 

hafði samband við starfsmenn stofnunarinnar og óskaði eftir viðtalstíma. Fjárhagsaðstoð 

er aldrei skylt að veita lengra aftur í tímann en fjóra mánuði frá því umsókn er lögð fram.  

 

IV. KAFLI 

Heimildir vegna sérstakra aðstæðna.  

20. gr. 

Húsbúnaðarstyrkur/lán. 

• Til einstaklings, sem er með tekjur á eða undir viðmiðunarmörkum, sem er eignalaus og 

er að hefja sjálfstæða búsetu eftir a.m.k. 2ja ára dvöl á stofnun. Hámark aðstoðar eru kr. 

80.000. 

Þegar um flutning á sambýli er að ræða, er hámark aðstoðar kr. 40.000. 
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• Til ungs fólks á aldrinum 18-24 ára, sem er eignalaust með tekjur við eða undir 

viðmiðunarmörkum og hefur átt í miklum félagslegum erfiðleikum og er að hefja 

sjálfstæða búsetu í fyrsta sinn. Hámark aðstoðar er kr. 80.000. 

• Til ungra foreldra á aldrinum 18-24 ára, sem eru eignalausir, hafa átt í miklum 

félagslegum erfiðleikum og eru að hefja sína fyrstu búsetu. Hámark aðstoðar er kr. 

80.000. 

 

Húsbúnaðarstyrkir greiðast einu sinni. 

  

 

21. gr. 

Útfararstyrkir/lán. 

Heimilt er að veita styrk að hámarki kr. 140.000 vegna útfarar þegar staðreynt hefur verið 

að dánarbúið geti ekki kostað útför hins látna.  

Heimilt er að veita eftirlifandi maka lán allt að kr. 140.000 vegna útfarar þegar 

dánarbúið getur ekki kostað útför hins látna og eignir eftirlifandi maka eru ekki umfram 

íbúðarhúsnæði sem umsækjandi býr í sbr. 13. gr. reglna um fjárhagsaðstoð.  

  

22.gr. 

Lán styrkir vegna sérstakra erfiðleika. 

Í þeim tilfellum sem umsækjandi hefur lent í sérstökum erfiðleikum er heimilt að veita 

lán eða styrk að fullnægðum eftirtöldum skilyrðum: 

 

 Heimilt er að veita lán til einstaklings/hjóna eða sambúðarfólks, þar sem fyrir 

liggur staðfest að viðkomandi hefur engan aðgang að lánafyrirgreiðslu banka, 

sparisjóða eða annarra lánastofnana. 

 Liggja þarf fyrir yfirlit frá Ráðgjafastofu um fjármál heimilanna um fjárhagsstöðu 

umsækjanda. Jafnframt er það gert að skilyrði að fram komi hvort og á hvern hátt 

lán eða styrkur muni breytia skuldastöðu umsækjanda til hins betra. 

  Styrkur kemur einungis til álita hafi umsækjandi haft tekjur á eða undir 

viðmiðunarmörkum undanfarna 6 mánuði eða lengur.  

  

23. gr. 

Um fjárhagsaðstoð sem veitt er sem lán. 

Fjárahagsaðstoð veitt sem lán samkvæmt þessum reglum, kemur einungis til álita fari 

umsækjandi í greiðsluþjónustu banka eða sparisjóða. Einnig þarf að liggja fyrir mat á 

hvesu mikla endurgreiðslugetu umsækjandi hefur.  

Ef veita á fjárhagsaðstoð sem lán og fyrir liggur að umsækjandi er þegar með eldra lán 

hjá Vesturbyggð, skal áður en nýtt lán er veitt, gera upp hið eldra lán eða sameina það 

nýrri lánaveitingu.  

 Fjárhagsaðstoðarlán eru vaxtalaus.  

 

24. gr. 

Félagsmálanefnd hefur eftirlit með því að heildarupphæð fjárhagsaðstoðar rúmist innan 

marka fjárhagsáætlunar miðað við eðlilega dreifingu aðstoðar eftir mánuðum. 
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25. gr. 

Reglur þessar taka gildi við dagsetningu samþykktar bæjarstjórnar. 

 

Reglur þessar voru samþykktar við síðari umræðu á fundi bæjarstjórnar þann 14. maí 

2003 en höfðu áður verið ræddar í bæjarstjórn á fundi þann 9. apríl 2003.  

 

Bæjarstjórinn í Vesturbyggð, 15. mars 2004. 

 

Brynjólfur Gíslason.  

 

 

Breyting á 1. mgr. 01.01.2007: 
 

III. KAFLI 

Réttur til fjárhagsaðstoðar. 

11. gr. 

Upphæð fjárhagsaðstoðar. 

Framfærslugrunnur einstaklings 18 ára og eldri tekur mið af grunnfjárhæð kr. 87.615.-. 

Grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar er tengd neysluvísitölu og skal breytt 1. janúar ár hvert í 

samræmi við hana.  

Breytingin taki gildi frá 01.01.2007 og miðast við vísitölu neysluverðs sem um 

áramót var 6,95%. Full fjárhagsaðstoð 2007 verður því kr. 93.704.  

Fjárhagsaðstoð til hjóna og fólks í óvígðri skráðri sambúð hækkar um 1,6. miðað við 1. 

janúar 2007, kr. 149.941. 

 Upphæð fjárhagsaðstoðar er óháð því hvort barn/börn búa á heimilinu.  

 Geti umsækjandi ekki framvísað skráningarskírteini eða dagpeningavottorði frá 

Vinnumiðlun án viðhlítandi skýringa skal fjárhagsaðstoð lækka hlutfallslega fyrir umrætt 

tímabil.  

 Umsækjendum sem eru í neyslu áfengis- eða annarra vímuefna skal greidd 

fjárhagsaðstoð vikulega.  

 


