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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 
100/2007, lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 
125/1999, með síðari breytingum. Þingskjal 1624-857. mál.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar óskar eftir að koma efitirfarandi athugasemdum að varðandi 
ffumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, lögum um 
félagslega aðstoð, nr. 99/2007, og lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari 
breytingum.

Vakin er athygli á að með því að hækka rétt til ellilífeyris til 70 ára aldurs, eins og kveðið er á 
um í 2. gr. frumvarpsins, þá er einnig verið að lengja þann tíma sem einstaklingar geta þurft á 
fjárhagsaðstoð að halda frá sveitarfélagi. Slík framkvæmd mun því að öllum líkindum leiða 
til aukins kostnaðar fyrir sveitarfélögin og því brýnt framkvæmt sé kostnaðarmat um þann 
þátt.

í 18. gr. frumvarpsins kemur fram nýtt bráðabirgðaákvæði í lögum um málefni aldraðra nr. 
125/1999, þar sem fram kemur að ráðherra muni fela sérstökum starfshópi að útfæra og koma 
á tilraunaverkefni í samvinnu við eitt eða fleiri hjúkrunarheimili um nýtt fyrirkomulag um 
greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. í athugasemdum við lagafrumvarpið 
kemur fram varðandi 18. gr. að í nýju fyrirkomulagi felist m.a. að íbúar á hjúkrunarheimilum 
greiði milliliðalaust fyrir almenna framfærslu sem þeir fá þar, þ.e. fyrir mat, þrif, þvott, 
tómstundastarf og húsaleigu. Um heilbrigðisþjónustu, þ.m.t. lyf og aðra umönnun gildi hins 
vegar almennar reglur. Gert er ráð fyrir að ijárhæð húsaleigu taki mið af stærð og gæðum 
húsnæðisins en einnig af tekju- og eignastöðu einstaklinganna. Jafnframt er gert ráð fyrir að 
viðkomandi geti átt rétt á húsnæðisbótum.

Velferðarráðuneytið hefur þegar sent bréf til forstjóra og framkvæmdastjóra dvalar- og 
hjúkrunarheimila í því skyni að leita eftir áhugasömum aðilum til að taka þátt í 
tilraunaverkefninu.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar telur rétt í þessu samhengi að benda á þau tilfelli þar sem 
einstaklingar eiga ekki rétt á fullum ellilífeyri eða eiga engan rétt á ellilífeyri. Oljóst er 
hvemig farið verði með slík tilfelli en JQárhagsaðstoð hefur ekki verið veitt til einstaklinga 
sem dveljast á hjúkrunarheimilum enda er grunnþörfum einstaklingsins mætt þar. Fyrirséð er 
því að upp geti komið atvik þar sem upphæð greiðslna fyrir þjónustu á hjúkrunarheimili verði
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hærri en sem nemi upphæð lífeyrisgreiðslna. Sé gert ráð fyrir aðkomu sveitarfélaga í þeim 
tilvikum verður skýrt kostnaðarmat hvað varðar þann þátt að liggja fyrir.

Sérstaklega er vakin athygli á þeim tilfellum þar sem foreldrar erlendra einstaklinga með 
dvalarleyfi á íslandi hafa komið til landsins á grundvelli flölskyldusameiningar skv. 
útlendingalögum. Við umsóknir um dvalarleyfi eða framlengingu dvalarleyfis hefur 
viðkomandi sýnt fram á að framfærsla hans sé trygg eða sýnt hefur verið fram á að 
fjölskyldumeðlimur hafi nægar tekjur til að framfleyta viðkomandi, sbr. 11. gr. og 13. gr. laga 
um útlendinga nr. 96/2002. í þessum tilfellum er oftast um að ræða aldrað fólk sem á lítinn 
eða engan rétt til aðstoðar samkvæmt lögum um almannatryggingar og leitar því eftir 
framfærslu frá sveitarfélagi þegar framfærsla þeirra bregst af hálfu fjölskyldunnar. Umræddir 
einstaklingar eiga ekki rétt á ellilífeyri skv. 17. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007 
þar sem þeir hafa ekki verið búsettir hér á landi a.m.k. þrjú almanaksár frá 16 til 67 ára aldurs 
(frá 18 til 70 ára miðað við fyrirliggjandi frumvarp). Ef einstaklingur án lífeyris flyst á 
hjúkrunarheimili á hann að sama skapi ekki rétt á vasapeningum sem greiddir eru 
lífeyrisþegum í stað lífeyris, eftir flutning á hjúkrunarheimili, sbr. 8. mgr. 48. gr. sömu laga.

í nýlegum úrskurði frá úrskurðarnefnd velferðarmála var fjallað um mál einstaklings sem 
hafði fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar en sótti í kjölfar þess um 
fjárhagsaðstoð til framfærslu frá Reykjavíkurborg þar sem viðkomandi átti ekki rétt til 
ellilífeyris frá Tryggingastofnun. Við flutning viðkomandi á hjúkrunarheimili átti hann því 
ekki heldur rétt til greiðslu vasapeninga frá Tryggingastofnun. Synjaði sveitarfélagið um 
greiðslu flárhagsaðstoðar að samsvarandi fjárhæð og vasapeningar frá Tryggingastofnun. 
Úrskurðamefnd vísaði þeirri ákvörðun til nýrrar meðferðar hjá sveitarfélaginu og er málið nú 
til meðferðar þar á ný. Búast má við að sambærilegum komi til með að fjölga í framtíðinni 
þar sem fjölskyldusameiningum fer fjölgandi.

Komi framangreint bráðabirgðaákvæði til framkvæmda er ljóst að einstaklingar sem eru í 
þessari stöðu munu ekki hafa ellilífeyri til þess að framfleyta sér en sveitarfélög veita ekki 
fjárhagsaðstoð inn á hjúkrunarheimili.

Þá verður einnig að skoða hvort framangreint bráðabirgðaákvæði feli í sér að velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar verði krafið um að veita áfram tiltekna þjónustu, sem veitt hefur verið 
einstaklingum að kostnaðarlausu inn á heimili þeirra, efíir að þeir flytjist inn á 
hjúkrunarheimili þar sem greiða verður fyrir slíka þjónustu.

í athugasemdum með frumvarpinu við umrætt bráðabirgðaákvæði kemur fram að gert sé ráð 
fyrir því að viðkomandi geti átt rétt á húsnæðisbótum. í því samhengi er því nauðsynlegt að 
skoða hvort einstaklingar geti átt rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi sem sveitarfélögum 
verður skylt að veita frá 1. janúar nk. en slíkt mun þá einnig fela í sér aukinn kostnað fyrir 
sveitarfélögin.

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar ítrekar að nauðsynlegt er að frumvarpið sé skoðað með 
hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem rakin eru hér að framan og framkvæmt verði kostnaðarmat 
sem taki mið af þeim áhrifum sem breytingamar geti haft á sveitarfélögin.

Þá tekur velferðarsvið undir þær athugasemdir sem fram koma í umsögn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga.



Vakin er athygli á því að umsagnarbeiðni um frumvarp þetta var ekki send til 
Reykjavíkurborgar og því áskilur velferðarsvið Reykjavíkurborgar sér rétt til að koma að 
frekari athugasemdum á síðari stigum.
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