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1. Almennt um Félagsráðgjafafélag Íslands
Fjöldi félagsmanna 2020
Alls voru félagsmenn FÍ 547 við lok árs 2020 og voru konur í miklum meirihluta eða 512 og 35
karlar (7%). Félagsráðgjafar með stéttarfélagsaðild voru 519 og með fagaðild voru 28.
Starfsmenn Félagsráðgjafafélags Íslands
Steinunn Bergmann formaður í 100% starfi og Eldey Huld Jónsdóttir framkvæmdastjóri í 80%
starfi.
Áherslur stjórnar 2020-2021
Covid-19 heimsfaraldurinn setti sannarlega sitt mark á starfsárið og færðist starfsemi félagsins
yfir í rafrænar lausnir á flestum sviðum. Flestir stjórnarfundir voru rafrænir,
kjarasamningsviðræður voru að mestu rafrænar og undirritun samninga að hluta, viðræður
vegna stofnanasamninga voru rafrænar, fundir með félagsmönnum og fræðsla fór einnig fram
á rafrænum miðlum sem og samstarf við BHM, önnur aðildarfélög og Félagsráðgjafardeild HÍ
auk þess sem starfsmenn félagsins unnu að stórum hluta að heiman. Kjarasamningsviðræðum
við vinnuveitendur á opinberum markaði lauk í júlí 2020 þegar samningur var undirritaður við
Reykjavíkurborg en samningur við Samband íslenskra sveitarfélaga var undirritaður í maí og
við Ríkið í apríl. Samið var um styttingu vinnuvikunnar í allt að 36 stundir, 30 daga orlof fyrir
alla starfsmenn óháð lífaldri eða starfsaldri en launahækkanir voru óverulegar. Í kjölfarið hófst
vinna við stofnanasamninga og innleiðingu styttingu vinnuvikunnar. Í janúar 2021 var
undirritað samkomulag við Samtök atvinnulífsins. Þó lögverndun starfa félagsráðgjafa hafi
náðst í október 2018, þegar ný ákvæði tóku gildi í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga,
hefur stjórn þurft að fylgjast með auglýsingum og ráðningum í störf á grundvelli laganna.
Félagið hefur í umsögnum sínum um þingmál og lagafrumvörp sem varða heilbrigðisþjónustu
lagt áherslu á mikilvægi félagsráðgjafar í heilsugæslu og þverfaglegri geðheilbrigðisþjónustu.
Þá kom fram þingsályktunartillaga til Alþingis í október 2020 um félagsráðgjöf í grunn- og
framhaldsskólum sem félagið styður við. Skýrsla stjórnar gefur yfirlit yfir störf félagsins en hér
eru helstu verkefni dregin fram:
Stéttarfélagið. Kjarasamningsviðræður voru í forgrunni hjá félaginu fyrri hluta ársins en eftir
það tók við eftirfylgni varðandi innleiðingu á styttingu vinnuvikunnar, bókanir og aðra þætti
tengda kjarasamningum. Þá var undirritað samkomulag um breytingu og uppfærslu á
kjarasamningi 14 BHM félaga við Samtök atvinnulífsins um aðlögun vinnutímaákvæðis
kjarasamningsins að vinnutímaákvæðum kjarasamninga skrifstofufólks á almennum
vinnumarkaði. Starfsmat hjá Reykjavíkurborg og sveitarfélögunum er viðvarandi verkefni þar
sem ný störf koma til eða eldri störf endurmetin. Þrír nýir stofnanasamningar voru
undirritaðir, þ.e. við Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra, Sýslumannsembætti
Höfuðborgarsvæðis og Heilbrigðisstofnun Austurlands auk þess sem undirritaður var
endurskoðaður stofnanasamningar við Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins. Endurskoðun
stofnanasamnings við Landspítala stendur yfir auk viðræðna um nýjan stofnanasamning við
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þá leituðu félagsmenn eftir liðsinni varðandi ýmiss mál.
Sýnileiki félagsráðgjafar. Áhersla hefur verið á umsagnir um þingmál og frumvörp auk funda
með ráðherrum og stjórnendum í velferðarþjónustu. Haldinn var rafrænn morgunfundur í
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tengslum við Alþjóða mannréttindadaginn um félagsráðgjöf og fátækt. Félagsráðgjöf hlaut
talsverða umfjöllun fjölmiðla á árinu, en um var að ræða greinaskrif og viðtöl við fjölmiðla auk
yfirlýsinga og áskorana, s.s. varðandi börn á flótta og niðurgreiðslu viðtala hjá félagsráðgjöfum
sem veita meðferð á stofu. Stjórn ákvað að leita til almannatengslafyrirtækis til að auka
fjölmiðlaumfjöllun í tengslum við afmælisdagskrá félagsins. Þá hefur formaður lagt áherslu á
að taka þátt í rafrænum viðburðum á sviði velferðarmála til að auka sýnileika félagsins.
Efla starf fagdeilda og aukin áhersla á fræðslu á vegum FÍ. Stjórn fundaði með fagdeildum í
október 2020 þar sem farið var yfir starfsemi fagdeildanna og fræðsluáætlun. Stjórn fór
jafnframt yfir starfsreglur deilda og nefnda. Boðið var upp á rafræna fræðslu með Herman
Mönnink í maí og júní 2020 um áfallavinnu félagsráðgjafa. Formaður tók þátt í rafrænum
stofnfundi fagdeildar í heilbrigðisþjónustu 16. nóvember 2020. Rafrænn morgunfundur á
alþjóðlega mannréttindadeginum þann 10. desember 2020 var í samstarfi við fagdeild í
félagsþjónustu undir yfirskriftinni félagsráðgjöf og fátækt. Fagdeild í fjölmenningu var með
rafrænan morgunfund 11. febrúar 2021 um heiðurstengt ofbeldi. Í kjölfar vinnusmiðju og
erindis á Félagsráðgjafaþingi 2019 hefur FÍ skoðað innleiðingu Signs of Safety innan
barnaverndar í samstarfi við Barnaverndarstofu.
Félagsráðgjafaþing. Það voru mikil vonbrigði að fresta þurfti Félagsráðgjafaþingi sem áætlað
var að halda á afmælisdegi félagsins 19. febrúar 2021. Ákveðið var að bjóða upp á rafræna
afmælisdagskrá undir yfirskriftinni Nýsköpun í félagsráðgjöf. Tækifæri og áskoranir á tímum
heimsfaraldurs. Dagskráin tókst vel og voru 150 skjáir tengdir viðburðinum en allt að 20
félagsráðgjafar voru saman að horfa. Jafnframt verða alls fimm rafrænar hádegismálstofur en
þrjár hafa þegar farið fram og þátttakendur verið á bilinu 30-40.
Starf fagdeilda og landshlutadeilda FÍ starfsárið 2020-2021:
Fagdeildirnar eru mjög mikilvægar í öllu starfi félagsins. Markmiðið er að fagdeildir standi
árlega fyrir fræðsluviðburði/um og haldi erindi á Félagsráðgjafaþingi. Einnig eru fagdeildirnar
flestar með Facebook hóp til að halda utan um starf sinnar deildar, kynna viðfangsefni hennar
fyrir félagsmönnum og efla umræðu á viðkomandi málasviði. Fagdeildir geta fengið aðstoð frá
skrifstofu við að undirbúa fræðslufundi og sækja um styrk til Starfsþróunarseturs vegna þeirra.
Innan félagsins starfa nú 12 fagdeildir en fagdeild heilbrigðisþjónustu var stofnuð 16.
nóvember 2020 á rafrænum fundi 29 stofnfélaga. Virkni innan fagdeilda hefur verið
mismunandi mikil á starfsárinu en fagdeild félagsþjónustu kom að morgunfundi FÍ á Alþjóða
mannréttindadaginn og fagdeild í fjölmenningu stóð fyrir morgunfundi í febrúar sl. Nokkrar
fagdeildir hafa komið að gerð ályktana og umsagna á vegum félagsins auk eftirfylgni með
þeim, svo sem með þátttöku á fundum og fjölmiðlaumfjöllun en nánari upplýsingar um störf
fagdeilda eru í skýrslum þeirra á heimasíðu félagsins. Landshlutadeildirnar eru fimm;
Suðurland, Norðurland, Austurland, Vesturland og Suðurnes. Þær hafa ekki verið virkar á
starfsárinu.
Starf nefnda FÍ starfsárið 2020-2021:
Í Félagsráðgjafafélagi Íslands eru tvær fastanefndir, siðanefnd og vísindanefnd. Siðanefnd
vann að endurskoðun siðareglna félagsins á starfsárinu sem verða til umfjöllunar á aðalfundi
2021 en félagsmenn fá endurskoðaðar siðareglur til kynningar með fundargögnum
aðalfundar. Einnig fjallaði Siðanefnd um nokkur erindi sem vísað var til nefndarinnar. Verkefni
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Vísindanefndar fólust í umsýslu með umsóknir og úthlutun styrkja úr B-hluta sjóðsins auk
greiðslu A-hluta í samstarfi við skrifstofu félagsins. Vísindanefnd ákvað að styrkja útgáfu bókar
um faghandleiðslu sem Sigrún Júlíusdóttir ritstýrir auk þess sem þrjár umsóknir félagsráðgjafa
hlutu styrk. Í skýrslu nefndanna má sjá yfirlit yfir störf þeirra á starfsárinu.

2. Fundir og móttökur
Fundir stjórnar
Stjórn fundar að jafnaði mánaðarlega á fimmtudögum, tvo tíma í senn. Einnig hefur stjórn
samskipti í gegnum síma og tölvupóst varðandi einstaka málefni. Það voru haldnir átta
stjórnarfundir á þessu starfsári, sex þeirra voru rafrænir og einnig var rafrænn starfsdagur í
september 2020.
Aðalfundur Félagsráðgjafafélags Íslands 2020
Aðalfundi Félagsráðgjafafélags Íslands sem halda átti 17. mars 2020 í Borgartúni 6 var frestað
vegna heimsfaraldurs Covid-19 en rafræn aðalfundur var haldin þriðjudaginn 12. maí 2020.
Fjórtán félagsráðgjafar tóku þátt í fundinum en þar voru skýrslur stjórnar og nefnda lagðar
fram, ársreikningar félagsins kynntir auk fjárhagsáætlunar og starfsáætlunar. Kosið var í þrjár
stöður í stjórn félagsins, þrjár stöður í Siðanefnd og tvær stöður í Vísindanefnd. Þrír
stjórnarmenn gáfu kost á sér til endurkjörs en ekki bárust önnur framboð og þeir því
sjálfkjörnir. Tveir fulltrúar Siðanefndar gáfu kost á sér áfram og eitt framboð barst til viðbótar
og því sjálfkjörið í nefndina. Einn fulltrúi Vísindanefndar gaf kost á sér til endurkjörs og eitt
framboð barst til viðbótar og því sjálfkjörið í nefndina. Tillögur að lagabreytingum voru
samþykktar þannig að framboðsfrestur í embætti stjórnar og nefnda lýkur nú tveimur vikum
fyrir aðalfund í stað viku áður. Auk þess voru samþykktar breytingar á 8.1. mgr. lið 4 um
Vísindasjóð og höfuðstóll B-hluta sjóðsins hækkaður í úthlutunarreglum. Lagt var til óbreytt
stéttarfélagsgjald 1,2%.
Móttaka félagsráðgjafanema og samstarf við Félagsráðgjafardeild HÍ
Félagsráðgjafafélag Íslands leggur áherslu á tengsl við nemendur í félagsráðgjöf og kemur
formaður inn í kennslu félagsráðgjafanema sem eru að fara að útskrifast til að kynna félagið
og starfsemi þess. Hefur þessi kynning á félaginu gefið góða raun og skila flestir nýútskrifaðir
félagsráðgjafar sér inn í félagið að útskrift lokinni. Árlega býður Félagsráðgjafafélag Íslands
útskriftarnemum úr Félagsráðgjafardeild við Háskóla Íslands (HÍ) í móttöku þar sem þeir
undirrita meðal annars eiðstaf félagsráðgjafa. Móttakan var haldin 26. júní 2020 í samræmi
við sóttvarnarreglur þar sem stór hluti nema mættu ásamt kennurum deildar,
starfsþjálfunarkennurum og stjórn FÍ.
Félagsráðgjafaþing og fleiri fræðslufundir eru unnir í samstarfi félags og deildar auk þess sem
formaður FÍ og deildarforseti Félagsráðgjafardeildar HÍ eru í reglubundnu samstarfi. Formaður
og varaformaður FÍ funduðu með stjórn Faró nemendafélags félagsráðgjafarnema við HÍ um
samstarf vegna kynningar á félagsráðgjöf á háskóladeginum. Leitað var til félagsráðgjafa
vegna þátttöku í myndböndum sem nýtt voru á háskóladeginum og verða þau sett á
samfélagsmiðla félagsins í tengslum við Alþjóðadag félagsráðgjafar 16. mars 2021.
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3. Kjara- og vinnumarkaðsmál
Kjaraviðræður
Kjarasamningar við ríki, Reykjavíkurborg og sveitarfélög losnuðu þann 1. apríl 2019 og stóðu
kjaraviðræður fram í júlí 2020. Kjaraviðræður einkenndust af miklu samráði bæði af hálfu
vinnuveitenda annars vegar og samtaka launafólks á opinberum markaði hins vegar. Einnig
voru viðræður við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu og Samtök atvinnulífsins.
Ríki
Félagsáðgjafafélagið hóf viðræður í samfloti með sjö öðrum félögum innan BHM (BHM-8) en
enduðu í samstarfi ellefu félaga (BHM-11).Kjarasamningur var undirritaður 2. apríl 2020 og
hann samþykktur af félagsmönnum með 74,24% atkvæða, samanber umfjöllun í skýrslu
stjórnar 2019-2020.
Reykjavíkurborg
Viðræður við samninganefnd Reykjavíkurborgar snerust í fyrstu um tilboð borgarinnar um
styttingu vinnuvikunnar í 37 stundir eins og fjallað var um í skýrslu stjórnar 2019-2020. Fundir
urðu alls 13 auk 10 sameiginlegra funda með fimm öðrum félögum innan BHM. Samningur
var undirritaður 25. júní 2020 en félagsmenn FÍ felldu samninginn með 61,54% atkvæða.
Boðað var til félagsfundar og viðræður hófust aftur við Reykjavíkurborg. Nýr kjarasamningur
var undirritaður 7. júlí 2020 og samþykktur af félagsmönnum með 83,62% atkvæða. Reynt
hefur á útfærslu samningsins er varðar yfirfærslu fastlaunasamninga yfir í önnur laun og
fundaði formaður og framkvæmdastjóri með trúnaðarmönnum innan Reykjavíkur í janúar
2021 auk þess að funda með félagsráðgjöfum á fjórum þjónustumiðstöðvum
Reykjavíkurborgar.
Sveitarfélög
Kjaraviðræður við Samband íslenskra sveitarfélaga hófust ekki fyrr en í lok árs 2019 með
einum fundi en var frestað ítrekað þar til viðræðurnar hófust í fjarfundi 26. mars 2020.
Samningur var undirritaður 8. maí 2020 eftir sameiginlega fundi með fimm öðrum félögum
innan BHM eins og fjallað var um í skýrslu stjórnar 2019-2020. Kosningar um samninginn stóðu
til 15. maí 2020 og var samningurinn samþykktur af félagsmönnum með 83,72% atkvæða.
Almennur vinnumarkaður
Þann 16. júní 2020 var undirritað samkomulag um framlengingu kjarasamnings við Samtök
fyrirtækja í velferðarþjónustu (SVF) ásamt fjórum öðrum félögum á heilbrigðissviði innan
BHM. Samningurinn var í samræmi við samninga félaganna við ríkið. Samkomulag við Samtök
atvinnulífsins um breytingu og uppfærslu á kjarasamningi 14 BHM félaga um aðlögun
vinnutímaákvæðis kjarasamningsins að vinnutímaákvæðum kjarasamninga skrifstofufólks á
almennum vinnumarkaði var undirritað 6. janúar 2021.
Starfsmat og stofnanasamningar
Starfsmat hjá Reykjavíkurborg og sveitarfélögunum er viðvarandi verkefni þar sem ný störf
koma til eða eldri störf endurmetin. Þá átti enn eftir að klára vörpun félagsráðgjafa hjá
nokkrum sveitarfélögum vegna samningsins 2016 og lauk því síðast liðið haust. Þrír nýir
stofnanasamningar voru undirritaðir á starfsárinu, þ.e. við Fjölbrautarskóla Norðurlands
vestra, Sýslumannsembætti Höfuðborgarsvæðis og Heilbrigðisstofnun Austurlands auk þess
sem
undirritaður
var
endurskoðaður
stofnanasamningar
við
Heilsugæslu
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Höfuðborgarsvæðisins. Endurskoðun stofnanasamnings við Landspítala stendur yfir auk
viðræðna um nýjan stofnanasamning við Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.
Vinnumarkaðsmál
Mikil eftirspurn hefur verið eftir félagsráðgjöfum en reglulega berast félaginu beiðnir um að
auglýsa störf félagsráðgjafa laus til umsóknar, einnig stjórnendastörf. Hvetur stjórn
félagsráðgjafa til þess að sækja um stjórnendastöður þar sem félagsráðgjöf er megininntak
starfs svo stéttin hverfi ekki úr stjórnun í félagsþjónustu og barnavernd. Mikil aukning var á
auglýsingum í janúar 2021 þar sem félaginu bárust um 30 auglýsingar. Ennþá berast
auglýsingar þar sem auglýst er eftir félagsráðgjafa og menntunarákvæðið er félagsráðgjöf eða
sambærileg menntun og hefur félagið gert athugasemdir við slíkar auglýsingar þegar
félagsráðgjöf er megininntak starfs. Félagsmenn eru hvattir til þess að fylgjast með
atvinnuauglýsingum og koma á framfæri við félagið svo hægt sé að deila þeim á Facebook síðu
þess hafi vinnuveitandi ekki óskað eftir auglýsingu frá félaginu. Jafnframt eru félagsmenn
hvattir til að halda vöku yfir stöðum þar sem auglýst er eftir ráðgjafa en ekki félagsráðgjafa
þar sem félagsráðgjöf er meginverkefni starfs, svo félagið geti sent athugasemdir til
vinnuveitandans. Talsvert er um að félagsmenn leiti til félagsins með margvísleg málefni er
varðar túlkun á kjarasamningi og vinnuaðstæður.

4. Tímarit félagsráðgjafa
Ritstjórn Tímarits félagsráðgjafa er skipuð tveimur ritstjórum, dr. Jóna Margrét Ólafsdóttir tók
við af dr. Freydísi Jónu Freysteinsdóttur í lok árs 2020 sem ritstjóri ritrýndra greina og Eldey
Huld Jónsdóttir er ritstjóri annars efnis. Með þeim í ritstjórn er Chien Tai Shill, félagsráðgjafi,
sem tók við af þeim Írisi Dögg Lárusdóttur, félagsráðgjafa og doktorsnema, og Ingibjörgu
Þórðardóttur, félagsráðgjafa. Þeim Freydísi, Írisi og Ingibjörgu er þakkað fyrir þeirra störf í
þágu tímaritsins. Steinunn Bergmann, formaður FÍ er ábyrgðarmaður tímaritsins. Hefur
ritstjórn lagt áherslu á að efla þátttöku félagsmanna í ritun þess með birtingu stuttra frétta og
greina af vettvangi félagsráðgjafar. Hefur gengið vel að fá inn efni í tímaritið eins og fyrri ár.
Dregið hefur úr prentuðu upplagi tímaritsins sem er eftir sem áður aðgengilegt á vefsíðu
þess: www.timaritfelagsradgjafa.is.

5. Fagpólitíkin
Umsagnir um þingmál og frumvörp
Stjórn FÍ leggur áherslu á að skrifa umsagnir um þingmál og frumvörp til laga sem félaginu
berast. Umsagnarbeiðnir berast oft með mjög litlum fyrirvara og er markmiðið að búið sé að
koma þeim í farveg innan þriggja daga þar sem oft á tíðum þarf að leita þekkingar út fyrir
stjórn félagsins auk þess sem það er stefna stjórnar að virkja fleiri félagsráðgjafa á þessum
fagpólitíska vettvangi. Leitar stjórn til fagdeilda með ritun umsagna og eftirfylgd þeirra á
fundum málefnanefnda Alþingis ef málefnið snertir sérsvið þeirra. Einnig er kallað til
félagsmanna vegna einstakra mála.
Umsagnir hafa verið skrifaðar á starfsárinu um eftirtalin þingmál og lagafrumvörp:
• Umsögn við frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari
breytingum (skipt búseta barns). 150. Löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 1215 - 707.
mál.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Umsögn um frumvarpsdrög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. 151.
Löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal x - x mál.
Umsögn um frumvarpsdrög um Barna- og fjölskyldustofu 151. Löggjafarþing 20202021. Þingskjal x - x mál.
Umsögn um frumvarpsdrög um Gæða- og eftirlitsstofnun 151. Löggjafarþing 20202021. Þingskjal x - x mál.
Umsögn um frumvarpsdrög til laga um fæðingar- og foreldraorlof.
Umsögn við frumvarp til fjárlaga 2021. 151. löggjafarþing 2020-2021. 1. þingmál.
Umsögn við frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari
breytingum (skipt búseta barns). 151. Löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 11 - 11. mál.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019
(breytt aldursviðmið). 151. löggjafarþing 2020/2021. Þingskjal 20 – 20. mál.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði, nr. 80/2019
(ódæmigerð kyneinkenni). 151. löggjafarþing 2020/2021. Þingskjal 22 – 22. mál.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940
(umsáturseinelti). 151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 133 - 132. mál.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940
(kynferðisbrot). 151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 261 - 241. mál.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (refsing
við tálmun eða takmörkun á umgengni). 151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 104 103. mál.
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um búsetuöryggi í dvalar- og hjúkrunarrýmum.
151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 258 - 240. mál.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940
(kynferðisleg friðhelgi). 151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 296 - 267. mál.
Stjórnartillaga.
Umsögn um tillögu til þingsályktunar um menntastefnu fyrir árin 2020-2030. 151.
löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 310 – 278. mál. Stjórnartillaga.
Umsögn um frumvarp til laga um fæðingar- og foreldraorlof. 151. löggjafarþing 20202021. Þingskjal 375 - 323. mál. Stjórnarfrumvarp.
Umsögn við tillögu til þingsályktunar um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum.
151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 114 – 113 mál.
Umsögn við frumvarp til laga um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. 151.
löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 440 – 354. mál. Stjórnarfrumvarp.
Umsögn við frumvarp til laga um Barna- og fjölskyldustofu. 151. Löggjafarþing 20202021. Þingskjal 441 - 355. mál. Stjórnarfrumvarp.
Umsögn við frumvarp til laga um Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. 151.
Löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 442 - 356. mál. Stjórnarfrumvarp.
Umsögn Félagsráðgjafafélags Íslands og Félagsráðgjafardeildar Háskóla Íslands um
tillögu til þingsályktunar um stofnun landsráðs um mönnun og menntun í
heilbrigðisþónustu, 151. löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal x – x. mál. Stjórnartillaga.
Umsögn við drög að frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum nr. 80/2002
(barnaverndarþjónusta, umdæmisráð barnaverndar, samþætting o.fl.). 151.
löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal x – x. mál. Stjórnarfrumvarp.
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•

Umsögn við frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum, nr. 75/1998 (sala á
framleislustað). 151. Löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 850 - 504. mál.
Stjórnarfrumvarp.
Í kjölfar umsagna tók félagið þátt í fjölmörgum rafrænum fundum alsherjar- og
menntamálanefndar og velferðarnefndar Alþingis.
Ályktanir og umsagnir um skýrslur og stefnumál
Stjórn FÍ leggur jafnframt áherslu á að skrifa umsagnir um skýrslur og stefnumál ráðuneyta
auk þess að setja fram ályktanir um álitamál. Oft á tíðum þarf að leita þekkingar út fyrir stjórn
félagsins auk þess sem það er stefna stjórnar að virkja fleiri félagsráðgjafa á þessum
fagpólitíska vettvangi. Leitar stjórn til fagdeilda ef málefnið snertir sérsvið þeirra.
Umsagnir, ábendingar, yfirlýsingar, ályktanir ritaðar:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Umsögn um tillögu að endurhæfingarstefnu dags. 20. maí 2020 unnin í samvinnu við
fagdeild í endurhæfingu.
Ályktun fjögurra félaga heilbrigðisstétta innan BHM (FÍ, IÞÍ, SÍ, ÞÍ) dags. 7. júlí 2020 í
kjölfar þess að frumvarp til laga um breytingu á lögum um ávana- og fíkniefni, nr.
65/1974 (varsla) var fellt á Alþingi. Unnin í samvinnu við fagdeild í áfengis- og
vímuefnamálum.
Tillaga til félagsmálaráðuneytis dags. 10. ágúst 2020 um að kalla til samráðs fulltrúa
hagaðila varðandi fyrirkomulag fósturmála.
Ábendingar vegna skýrslu Samráðsfundar: að lifa með veirunni sem haldinn var 20.
ágúst 2020 um áframhaldandi vinnu gegn Covid-19 næstu misseri.
Yfirlýsingu 15. september 2020 með áskorun til dómsmálaráðherra um að tryggja
mannréttindi barna á flótta, sent á fjölmiðla og þingheim.
Ábendingar dags. 24. september 2020 til forseta félagsvísindasviðs HÍ og
deildarforseta félagsráðgjafardeildar HÍ um fjölgun MA nema í félagsráðgjafardeild.
Ályktun FÍ og fagdeildar sjálfstætt starfandi dags. 20. október 2020 þar skorað er á
þingheim að tryggja fjármagn til Sjúkratrygginga Íslands vegna niðurgreiðslu á
samtalsmeðferð í samræmi við breytingu á lögum sem tóku gildi 30. júní 2020.
Ábendingar dags. 7. desember 2020 vegna grænbókar um framtíðarumhverfi
kjarasamninga og vinnumarkaðsmála.
Ábendingar dags. 10. febrúar 2021 vegna fyrirspurnar nefndar heilbrigðisráðherra
sem ætlað er að rannsaka og meta umfang þunglyndis meðal eldri borgara unnar af
fagdeild í öldrunarmálum.

Fundir með ráðherrum, fulltrúum ráðuneyta og stjórnendum í velferðarþjónustu
Formaður FÍ átti rafrænan fund ásamt Sveindísi Jóhannsdóttur fulltrúa fagdeildar
félagsráðgjafa í endurhæfingu með sérfræðingi Heilbrigðisráðuneytis í september 2020.
Formaður FÍ fundaði í september 2020 ásamt Valgerði Halldórsdóttir fulltrúa fagdeildar
sjálfstætt starfandi félagsráðgjafa með Ástu Sölvadóttur og Þórey Eddu Heiðarsdóttur hjá Virk
til að koma á framfæri starfi félagsráðgjafa sem meðferðaraðila með fjölbreytt úrræði en ekki
bara sem ráðgjafa um félagsleg réttindi.
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Formaður FÍ fundaði ásamt Guðnýju B. Eydal deildarforseta Félagsráðgjafardeildar HÍ með
félags- og barnamálaráðherra í febrúar 2021. Ítrekuð hefur verið beiðni um fund með menntaog menningarmálaráðherra en áætluðum fundum hefur ítrekað verið frestað, síðast vegna
COVID-19. Einnig hefur verið ítrekuð beiðni um fund með dómsmálaráðherra.

6. Erlent samstarf
NSSK (Nordisk socionomers samarbets kommité)
Félagsráðgjafafélag Íslands er aðili í NSSK, norrænum samtökum félagsráðgjafafélaga.
Samtökin funda tvisvar á ári, að vori og haust, tvö ár í senn í sama landi en vegna
heimsfaraldurs hafa fundirnir verið rafrænir á árinu 2020. Formennsku FÍ lauk 1. janúar 2021
og hefur Danmörk tekið við.
IFSW (International Federation of Social Workers) og IFSW Europe
Félagsráðgjafafélag Íslands er meðlimur í IFSW og IFSW Europe en samtökin skipuleggja m.a.
heimsráðstefnu félagsráðgjafa, Evrópuráðstefnu félagsráðgjafa og alþjóðadag félagsráðgjafa
sem fagnað er þriðja þriðjudag í mars ár hvert. Í tengslum við ráðstefnurnar eru haldnir
fulltrúaráðsfundir með þátttöku aðildarfélaga.
Alþjóðasamtökin og Evrópusamtökin hafa lagt áherslu á að styðja við aðildarfélög sín vegna
þeirra aðstæðna sem sköpuðust vegna heimsfaraldurs COVID-19 og hafa staðið fyrir
fjölmörgum rafrænum fræðslufundum.
Formaður FÍ tók þátt í rafrænum fundi og ráðstefnu IFSW dagana 10.-16. júlí 2020 og
rafrænum fundi Evrópusamtakana dagana 5.-7. nóvember 2020.
Rafræn bók IFSW To the top of the cliff. How Social Work Changed With COVID-19 kom út 6.
nóvember 2020 en þar eru að finna dæmi frá öllum heimsálfum, meðan annars frá Íslandi.

7. Fræðsla og ráðstefnur
Félagsráðgjafaþing 2021
Áformað var að halda áttunda Félagsráðgjafaþingið 19. febrúar 2021 undir yfirskriftinni,
Nýsköpun í félagsráðgjöf. Tækifæri og áskoranir á tímum heimsfaraldurs. Þinginu var frestað
til ársins 2022 en þess í stað var FÍ með rafræna afmælisdagskrá 19. febrúar þar sem 150 skjáir
tengdust viðburðinum en félagsráðgjafar söfnuðust saman á vinnustöðum eftir því sem
sóttvarnarreglur leyfðu og voru allt að 20 félagsráðgjafar saman að horfa. Fyrirlesarar voru
Guðný B. Eydal deildarforseti Félagsráðgjafardeildar HÍ með erindið Hamfarir og heildarsýn:
Hlutverk félagsráðgjafa og Regína Ásvaldsdóttir sviðsstjóri Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar
sem fjallaði um helstu áskoranir sem sviðið stendur frammi fyrir á tímum Covid og þann
lærdóm og tækifæri sem hafa skapast í kjölfarið. Að lokum ræddi Pálmar Ragnarsson
körfuboltaþjálfari og fyrirlesari um jákvæð samskipti. Almannatengslafyrirtæki sá um
samskipti við fjölmiðla og voru viðtöl við félagsráðgjafa á fjölmörgum fjölmiðlum, bæði
prentmiðlum og í útvarpi. Stjórn ákvað að félagsmenn FÍ fengju gjöf í tilefni af afmæli félagsins,
vatnsbrúsa með áletruðu merki félagsins. Trúnaðarmenn aðstoðuðu við að koma gjöfunum til
félagsmanna á stærstu vinnustöðunum en unnið er að því að koma gjöfunum til annarra.
Talsvert af málstofum bárust í undirbúningi fyrir þing og standa FÍ, Félagsráðgjafardeild HÍ og
RBF fyrir málstofuröð í hádegi á fimmtudögum, fyrsta málstofan var 25. febrúar um gagnreynt
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vinnulag í heimsfaraldri, síðan 4. mars um Tækifærið sem er endurhæfingarúrræði í þróun,
11. mars um stafræna þróun innan Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, 25. mars um nýsköpun
í öldrunarþjónustu á Akureyri og sú síðasta verður 8. apríl um ofbeldi í nánum samskiptum.
Rafræn fræðsla
Boðið var upp á þrjá hádegisfyrirlestra í fjarfundi með Herman Mönnink höfund bókarinnar
Social Work Toolbox en hann hefur sérhæft sig í áfallavinnu og leiðum til að fyrirbyggja kulnun.
Í fyrirlestrunum lagði hann sérstaka áherslu á hvernig félagsráðgjafar geta veitt stuðning í
framhaldi af COVID-19 faraldrinum. Fyrirlestrarnir voru 20. og 27. maí og 10. júní og fengu
afar góðar viðtökur félagsmanna en 51 þátttakandi var skráður.
Ákveðið hefur verið að fylgja eftir fræðslunni með Herman Mönnink og verður hann með
námskeið dagana 12. og 19. apríl og 10. maí 2021. Markmið námskeiðsins er að efla
félagsráðgjafa í starfi þar sem lögð verður áhersla á sérþekkingu félagsráðgjafa í vinnu með
streitu og áföll til að auka félagslega heilsu. Skráning er hafin og þegar hafa 30 félagsmenn
skráð þátttöku.
Morgunfundir
Haldin var rafrænn morgunfundur í tengslum við alþjóða mannréttindadaginn 10. desember
2020 í samvinnu við fagdeild félagsráðgjafa í félagsþjónustu, yfirskrift fundarins var
„Félagsráðgjöf og fátækt“. Á fundinum kynnti Ásdís Arnalds niðurstöður úttektar á
hjálparstofnunum á Íslandi og þær Vilborg Oddsdóttir og Hervör Alma Árnadóttir voru með erindi um
áhrif fátæktar á börn. Þátttakendur voru 90.

Fagdeild félagsráðgjafa í fjölmenningu stóð fyrir rafrænum morgunfundi 11. febrúar undir
yfirskriftinni Heiðurstengt ofbeldi, þar sem Ásta Kristín Benediktsdóttir fjallaði um MA
rannsókn sína Heiðurstengt ofbeldi; hvað er það og hvernig birtist það í vestrænum
samfélögum og Sædís Jana Jónsdóttir um Áhættumat í nánum samböndum – úr verkfærakistu
lögreglu. Þátttakendur voru 106.
Erindi á málþingum
Formaður FÍ var með innlegg á rafrænum viðburði til heiðurs Guðrúnu Ögmundsdóttur 19.
október 2020 en Velferðarsvið Reykjavíkur ráðgerði að halda málþing í Ráðhúsi Reykjavíkur
undir yfirskriftinni Lát hjartað ráða för en fella þurfti niður vegna fjöldatakmarkana.
Formaður FÍ var með erindið COVID-19: Challenges for social work in Iceland á rafrænu
málþingi Spanish Nacional University of Distance Education (UNED) þann 30. nóvember 2020.
Formaður FÍ var með erindi á opnum veffundi BHM um fjarvinnu háskólamenntaðra þann 10.
mars 2021.
Samstarf við Endurmenntun HÍ
Endurmenntun bíður félagsmönnum FÍ afslátt af tilteknum námskeiðum í samræmi við
samstarfssamning FÍ og Endurmenntunar HÍ (EHÍ) frá 2. janúar 2020. Stjórn FÍ hefur rýnt
niðurstöður fræðslukönnunar sem EHÍ framkvæmdi meðal félagsmanna í febrúar 2020. Benda
þær til þess að þau námskeið EHÍ sem svarendur hafa áhuga á að sækja fjalla um sálgæslu og
áfallahjálp, lausnamiðaða nálgun en um helmingur, áhrif svefnleysis á heilsu og áfallastjórnun
á vinnustað, núvitund, teymisvinnu og siðfræði og fagleg gildi. Spurt var um viðfangsefni sem
tengjast fagsviðinu sem vekur áhuga svarenda og komu fjölmargar ábendingar um efni.
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8. Tillögur og áætlanir um störf félagsins 2020-2021
Eins og skýrsla stjórnar gefur til kynna hefur Félagsráðgjafafélag Íslands staðið fyrir mörgum
verkefnum á liðnu ári og heldur vinna við sum verkefni áfram á komandi starfsári, s.s.
eftirfylgni vegna kjarasamninga, efling faglegrar ímyndar félagsráðgjafa og innleiðing Signs of
Safety innan barnaverndar.
Félagsráðgjafaþing er orðið fastur liður í dagskrá félagsins og hefst undirbúningur fyrir þing
ársins 2022 strax á vormánuðum en þegar eru komnar á dagskrá málstofur sem áætlaðar voru
2021 en var frestað. Nefndir og deildir sem starfa innan Félagsráðgjafafélags Íslands gegna
lykilhlutverki í faglegu starfi félagsins og verður lögð áhersla á að efla störf þeirra.
Kjarasamningsviðræður tóku mikið rými á starfsárinu og verður horft til þess á næsta starfsári
að gera áætlanir um störf félagsins til lengri tíma. Huga þarf að innra starfi félagsins og
vinnuaðstöðu starfsmanna en endurbætur á skrifstofu félagsins eru langt komnar en
endurbætur standa enn yfir á aðliggjandi skrifstofum, endurskoða þarf vefsíðu félagsins og
efla starfsemi deilda. Á starfsárinu heldur áfram eftirfylgni varðandi kjarasamningana,
sérstaklega innleiðingu á styttingu vinnuvikunnar auk vinnu við stofnanasamninga og
starfsmat. Þá þarf að vinna áfram með ímynd félagsráðgjafar, vinnuumhverfi og vinnuálag.
Gefa þarf út endurskoðaðar siðareglur FÍ sem hafa verið rýndar í samræmi við siðareglur
alþjóðasamtaka félagsráðgjafa (IFSW) og leita eftir umræðu meðal félagsmanna um hlutverk
siðanefndar. Formaður og framkvæmdastjóri FÍ munu efna til vinnustaðafunda með
félagsmönnum þar sem starfa fimm eða fleiri. Þegar hafa verið haldnir fundir með
félagsráðgjöfum á fjórum þjónustumiðstöðum Reykjavíkurborgar. Haldnir verða reglulegir
fundir með trúnaðarmönnum til að fylgja eftir innleiðingu styttingu vinnuvikunnar. Félagið
tekur virkan þátt í starfsemi Bandalags háskólamanna (BHM) svo sem á fulltrúaráðsfundum
og setu í nefndum á vegum þess.
Félagið mun fylgjast áfram með lagafrumvörpum, þingsályktunum og öðrum aðgerðum
stjórnvalda sem snerta félagsráðgjöf, auk þess að taka virkan þátt í þeirri vinnu sem stendur
nú yfir varðandi endurskoðun þjónustu við börn og fjölskyldur. Einnig verður fylgt eftir
fundarbeiðnum við mennta- og menningarmálaráðherra og dómsmálaráðherra. Halda þarf
áfram samtali við VIRK vegna þjónustu sjálfstætt starfandi félagsráðgjafa sem sinna meðferð.
Þá verður áfram stutt við innleiðingu á Signs of Safety í barnaverndarstarfi hér á landi.
Þátttaka félagsins í norrænu samstarfi NSSK heldur áfram en áætlað var að funda í
Kaupmannahöfn dagana 15. og 16. apríl 2020 en í ljósi stöðu heimsfaraldurs verður rafrænn
fundur. Þá tekur félagið áfram þátt í starfi IFSW en fundur Evrópusamtaka IFSW verður dagana
8.-10. október og ráðstefna 11.-13. október 2021 í Zagreb Króatíu, einnig verður undirbúin
rafræn dagskrá. Félagið er aðili að norrænni ráðstefnu FORSA sem haldin verður hér á landi í
nóvember 2021 og mun vinna við undirbúning og framkvæmd ráðstefnunnar setja sitt mark
á starfsárið.
Að endingu er félagsmönnum bent á að þeir geta alltaf komið hugmyndum sínum á framfæri
við stjórn félagsins sem tekur þær til umfjöllunar á fundum sínum.
F.h. stjórnar
Steinunn Bergmann, formaður FÍ
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