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Þann 27. ágúst 2020 barst svohljóðandi framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalista um 
fjölda þeirra sem búa við þjónustuskerðingu vegna vanskila - R20080152: 
 

Í svari fjármála- og áhættustýringarsviðs við fyrirspurn vegna fjölda þeirra sem ekki 
njóta þjónustu frá Reykjavíkurborg eða fyrirtækja í eigu hennar vegna vanskila kemur 
fram að lokað hafi verið fyrir rafmagn hjá 8 einstaklingum, miðað við stöðuna þann 22. 
júní sl. Rafmagnsleysi á heimili veldur miklum óþægindum og erfiðleikum sama hver á 
í hlut. Er vitað hvort hér hafi verið um barnafjölskyldur að ræða sem voru án rafmagns? 
Er um fjölgun á milli ára að ræða eða er þetta svipuð staða miðað við síðustu 3 ár t.d.? 
Í svarbréfi kemur einnig fram að þann 22. júní sl. voru 39 í uppsagnarferli, samkvæmt 
skóla- og frístundasviði er þetta fjölgun á milli ára eða er um svipaða stöðu að ræða, 
sé litið til síðustu þriggja ára? Samkvæmt svarbréfi kom fram að núverandi staða væri 
sú að foreldrar/forráðamenn átta barna sem hafi fengið boð um leikskólavistun í haust 
þurfa að ganga frá vanskilum leikskólagjalda eða semja um þau svo að barnið fái notið 
þjónustunnar. Einnig fengu foreldrar sjö barna ítrekun á uppsögn og höfðu frest til 
næstu mánaðamóta til að ganga frá vanskilum. Í þeim tilfellum höfðu foreldrar áður 
fengið uppsögn, gert samning og ekki staðið við þann samning. Er það breyting á milli 
ára (sé litið til síðustu þriggja ára, eða er um svipaða stöðu að ræða?) 

Svar við fyrirspurn 

Á hverju ári skapast þær aðstæður að ekki berast greiðslur frá öllum foreldrum fyrir þá þjónustu 
sem þeir hafa sótt um fyrir börn sín. Þá fer af stað hefðbundið ferli þar sem vakin er athygli 
forráðamanna á því að greiðslur séu í vanskilum. Flestir forráðamenn bregðast við með því að 
greiða skuldina eða semja um hana. Ef ekki er brugðist við er sent bréf um fyrirhugaða uppsögn 
á leikskólaþjónustu þegar liðnir eru a.m.k. 110 dagar frá gjalddaga reiknings. 

Í desember árið 2013 samþykkti borgarstjórn verklagsreglur vegna vanskila 
foreldra/forsjármanna varðandi þjónustu við börn. Hlutverk verklagsreglnanna er „að tryggja 
að börn verði ekki af nauðsynlegri grunnþjónustu vegna erfiðrar fjárhagsstöðu eða 
skuldavanda foreldra og er lokaúrræði skuldara eftir að búið er að reyna til þrautar aðrar leiðir.“ 
Í verklagsreglunum er skilgreint það ferli sem fer af stað og þeim forsendum lýst sem skulu 
liggja fyrir við meðhöndlun mála og hvaða viðmið skulu höfð við úrlausn þeirra.   

Í sárafáum tilvikum tekur uppsögn gildi skv. upplýsingum skóla- og frístundasviðs eftir að 
skuldari hefur farið í gegnum það mats- og rýningarferli sem í boði er og í þeim tilvikum hafa 
börn verið að hætta af öðrum ástæðum, svo sem vegna aldurs eða flutnings. Þegar upplýsingar 
voru teknar saman árið 2020 hafði ekkert barn verið svipt leikskólaþjónustu undangengin 
misseri enda hafi foreldrar sótt um aðstoð frá velferðarsviði samkvæmt gildandi 
verklagsreglum.  

Haustið 2020 var skipaður starfshópur fulltrúa SFS, VEL og FAS til þess að endurskoða 
verklag við meðhöndlun á vanskilum foreldra/forsjáraðila er varðar þjónustu við börn. Hlutverk 
hópsins var að rýna verklagið og yfirfara verklagsreglurnar með það að markmiði að foreldrar 



 
séu upplýstir um þau úrræði sem eru í boði til að mæta fjárhagserfiðleikum eða félagslegri 
stöðu. Hópnum var falið að rýna verklagið út frá notendamiðaðri hönnun og stafrænni vegferð 
borgarinnar. Niðurstaða verkefnisins var að verklagsreglum var breytt lítillega, en auk þess 
hefur aukin áhersla verið lögð á að tryggja upplýsingagjöf til foreldra um viðeigandi úrræði og 
ná til foreldra til að koma í veg fyrir uppsagnir. Þá hafa stafrænar lausnir, einkum í tilvikum 
foreldra sem njóta fjárhagsaðstoðar einfaldað alla upplýsingaöflun vegna mats á stöðu 
skuldara. Áhersla er lögð á að slíkar lausnir séu nýttar almennt við þá upplýsingaöflun sem 
nauðsynleg er vegna meðhöndlunar á vanskilum.  

Varðandi lokun á rafmagni vegna vanskila, þá liggja ekki fyrir hjá Veitum einstaklingsmiðaðar 
upplýsingar um samsetningu íbúa í byggingum/íbúðum borgarinnar. Óvíst er hvort unnt sé að 
safna slíkum upplýsingum vegna ákvæða persónuverndarlaga.  

 

----- 

 

Að lokum er beðist er velvirðingar á því hversu seint meðfylgjandi fyrirspurn er svarað. 

 

Virðingarfyllst, 
 

Halldóra Káradóttir 
sviðsstjóri 

fjármála- og áhættustýringarsviðs 


