U m sögn um þingsályktu nartillö gu

V elferðarnefnd A lþ in g is

Reykjavík, 29. október 2014

Nefndarsvið Alþingis
Velferðarnefnd

Efni: Tillaga til þingsályktunar um útreikning nýrra neysluviðmiða fyrir íslensk heimili.

Félag um foreldrajafnrétti þakkar nefndinni fyrir tækifærið til að veita umsögn um ofangreinda
þingsályktun.
Félagið telur að núverandi neysluviðmið Velferðarráðuneytisins sé raunhæft og afrakstur mikillar vinnu þeirra
sem að því stóðu.
Upplýsingar um núverandi neysluviðmið má finna hér:
https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/nanar/nr/33453
Gagnrýni á neysluviðmiðið hefur fyrst og fremst snúið að húsnæðiskostnaði. Í kjölfar mikilla breytinga á
húsnæðisverði var ljóst að neysluviðmið var ekki að skila raunhæfum viðmiðum er varðar húsnæðiskostnað.
Af þeim sökum var ákveðið að fella húsnæðiskostnað út úr neysluviðmiðinu. Félagið telur það sjálfsagt að
skoða hvort raunhæft sé að búa til viðmið vegna húsnæðiskostnaðar sérstaklega og verði aftur bætt við
núverandi neysluviðmið.
Ef raunin verður sú að húsnæðiskostnaður er of misvísandi til þess að hægt sé að búa til raunverulegt viðmið,
þá er einnig hægt að skoða þann möguleika að gera fólki mögulegt að setja sjálf inn raunverulegan kostnað
vegna húsnæðis inn í núverandi reiknivél Velferðaráðuneytisins. Þá væri jafnvel hægt að hafa þar leiðbeinandi
kostnað vegna húsnæðis. Félagið telur þó enga þörf á því að vinna nýtt neysluviðmið. Öllu nær væri að nota
það sem fyrir liggur til þess að meta þörf heimila í landinu fyrir fjárhagslegri aðstoð.
Félagið telur rétt að benda á mismunandi kjör umgengnis- og lögheimilisforeldra í þessum efnum. Niðurstöður
BA rannsóknar Heimis Hilmarssonar sýna fram á að ákveðin hópur umgengnisforeldra hefur ekki möguleika á
að afla tekna sem

duga til að mæta fram færslukostnaði sam kvæm t dæmigerðu neysluviðmiði

Velferðarráðuneytis. Þá sýna niðurstöður rannsóknar Guðnýjar Eydal og Heimis Hilmarssonar að m ikill munur
er á afkomumöguleikum lögheimilisforeldra og umgengnisforeldra. Jafnvel þó umgengnisforeldri hafi tekjur
sem samkvæmt viðmiðum innanríkisráðuneytis duga til að greiða viðbótarmeðlag, getur það ekki aflað tekna
sem duga fyrir dæmigerðu neysluviðmiði.
Félagið telur meiri þörf á að nota fjármuni samfélagsins til þess að aðstoða þá sem á því þurfa að halda fremur
en að margendurtaka sömu vinnuna.
Fjölskyldur og framfærsla barna

-

http://hdl.handle.net/1946/13379

Framfærsluskyldur foreldra sem ekki búa saman. Opinber stuðningur við barnafjölskyldur
http://hdl.handle.net/1946/11629
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