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Efni: Umsögn EAPN á íslandi um mál nr. 1 á 148. löggjafarþingi, fjárlög 2018

EAPN á Íslandi eru regnhlífasamtök félaga sem berjast gegn fátækt og félagslegri einangrun á Íslandi 
og voru stofnuð í upphafi árs 2011. Samtökin eiga aðild að EAPN (European Anti Poverty Network) 
sem voru stofnuð árið 1990. Lykilatriði í baráttu EAPN er virk þátttaka fólks sem lifir í fátækt. Í þeim 
tilgangi starfar Pepp á Íslandi innan EAPN á Íslandi sem samanstendur af fólki sem hefur sjálft 
upplifað fátækt og félagslega einangrun.

Aðildarfélögin eru Félag einstæðra foreldra, Hagsmunasamtök heimilanna, Hjálparstarf kirkjunnar, 
Hjálpræðisherinn, Kærleiksþjonusta kirkjunnar, Samhjálp, Sjálfsbjörg, Velferðarsjóður Suðurnesja og 
Öryrkjabandalag Íslands.

Í kynningu fjármálaráðuneytisins á máli nr. 1, fjárlögum 2018 kom fram að það ætti að endurspegla 
áherslur nýrrar ríkisstjórnar „sem miða að því að samfélagið allt njóti góðs af yfirstandandi 
hagvaxtarskeiði og treysta til framtíðar samfélagslegan stöðugleika, velsæld og lífsgæði."

Bætur öryrkja, atvinnulausra og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga

Örykjar, langveikir og atvinnulausir eru þeir sem líklegastir eru til að búa við fátækt skv. mælingu á 
skort á efnislegum gæðum. Árið 2015 bjuggu 23% þeirra sem skilgreina sig sem öryrkjar við skort á 
efnislegum gæðum og 2,5% ellilífeyrisþega. Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að bætur öryrkja 
munu dragast áfram aftur úr bótum aldraðra með 1,1 milljarða króna aukningu til aldraðra vegna 
hækkun frítekjumarks. Ekkert sambærilegt er að sjá til öryrkja. Hækkun framlaga skýrist af fjölgun 
öryrkja og lögbundinni hækkun bóta. Meðaltekjur ellilífeyrisþega voru fyrir væntanlegar breytingar 
rúmar 384.000 krónur á mánuði á meðan meðaltekjur öryrkja voru tæpar 333.000 krónu á mánuði, 
eða sem svarar mismun upp á 612 þúsund krónum yfir árið.

Króna á móti króna skerðing mun áfram koma illilega við öryrkja nú þegar framfærsluviðmið öryrkja 
sem búa einir hækkar upp í 300.000 krónur líkt og Alþingi hafði áður samþykkt, þar sem hækkunin er 
ekki tekin í gegnum heimilisuppbótina líkt og gert er fyrir einstæða ellílífeyrisþega.

Áfram munu þeir sem búa með öðrum vera langt undir lágmarkslaunum í landinu.

Lægstu bæturnar í samfélaginu eru bætur atvinnulausra og fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna. Ekkert 
er að finna í frumvarpinu um hækkun bóta atvinnulausra eða aukna fjárveitingu til sveitarfélaga til að 
hækka fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna sem er lágmarksframfærslan í landinu.

Aukin niðurgreiðsla tannlækninga

Skref er tekið í að draga úr heilbrigðiskostnaði þeirra sem verst standa með auknum niðurgreiðslum 
tannlækninga öryrkja og aldraðra. Mikilvægt er að tryggja nægt fjármagn í breytinguna, og best



hefði verið að hún tæki gildi strax um áramótin. Jafnframt er vakin athygli á því að 7% vinnandi fólks 
er talið búa við fátækt hér á landi og mun áfram þurfa að fresta því að leita til tannlæknis sem og þeir 
sem eru atvinnulausir eða á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna.

Barnabætur

Fleiri börn en fullorðnir búa við fátækt á Íslandi. Börn búa við fátækt vegna fátæktar fullorðinna.
Þess vegna verða lausnir á vanda barna sem búa við fátækt að endurspegla þessa staðreynd. Hærri 
stuðningur við barnafjölskyldur hefur verið eitt af baráttumálum þeirra sem láta sig fátækt varða.
ASÍ benti á við fjárlög ársins 2016 að skattbyrði þeirra sem lægstu tekjurnar hafa og einstæðra 
foreldra hefði aukist verulega frá 1998 m.a. vegna lækkandi barnabóta. Ástæðan væri að 
barnabætur hefðu ekki haldið í við þróun launa né verðlags, skerðingarhlutföll tekna hefðu aukist 
allra síðustu ár og frá og með tekjuárinu 2010 voru allar barnabætur tekjutengdar, líka fyrir 7 ára og 
yngri. Því hefur verið lögð áhersla á að snúa þessari þróun við m.a. í tillögum Velferðarvaktarinnar 
gegn fátækt. Hækkun útgjalda til barnabóta um 900 milljónir króna munu ekki ná því markmiði.

Mennta- og menningarmál

Í mennta- og menningarmálum má sjá aukningu útgjalda til ýmissa þátta en lítið sem ekkert sem 
mun nýtast þeim sem berjast við fátækt. Þannig eru engin áform um að lögfesta gjaldfrjáls 
námsgögn og skólamáltíðir grunnskólabarna, né að tryggja fátækum gjaldfrjálst aðgengi að menntun 
og listum líkt og gert er víða í nágrannalöndum okkar.

Menntun hefur lengi verið álitin leið út úr fátækt og félagslegri einangrun. Því er mikilvægt að hafa 
stöðu þeirra sem búa við fátækt í huga þegar kemur að breytingum á skipulagi náms og 
námslánakerfinu. Námsmenn passa illa í þá kassa sem eru til staðar til aukinnar aðstoðar þrátt fyrir 
að vera með mjög lága framfærslu, ekki hvað síst námsmenn með börn.

Húsnæðismál

Í húsnæðismálum er tryggt fjármagn til byggingar almennra íbúða, en húsnæðisvandinn kemur allra 
verst niður á þeim sem búa við fátækt. Mjög mikilvægt er að tryggja áframhaldandi fjárveitingu til 
uppbyggingar kerfisins, þannig að leigjendur geti búið við húsnæðisöryggi í vönduðu og hagkvæmu 
leiguhúsnæði rekið af hagnaðarlausum leigufélögum. Ekkert er talað um endurskoðun á 
grunnfjárhæðum húsnæðisbóta né breytingu á stuðlum vegna heimilismanna. Í alþjóðlegum 
samanburði á borð við OECD Better Life index og Social Progress index er það einna helst aðgengi að 
hagkvæmu húsnæði sem dregur Ísland niður þegar kemur að velferð.

Samhæfingaraðili máls og frjáls félagasamtök

Að lokum viljum við benda sérstaklega á tvær tillögur frá Velferðarvaktinni1 um aðgerðir gegn fátækt. 
Það er annars vegar samhæfingaraðili máls og hins vegar samvinnu við frjáls félagasamtök:

Stjórnvöld þurfa að tryggja betur en nú er gert með einstaklingsmiðaðri þjónustu með þverfaglegu 
samstarfi milli velferðarþjónustu, menntakerfisins og þriðja geirans. Það væri gert með því að 
einstaklingur eða fjölskyldur, sem fá fjölþætta þjónustu, eigi sér samhæfingaraðila sem tryggi að 
samstarf og samþætting eigi sér stað milli ólíkra þjónustukerfa. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar 
almenn úrræði duga ekki til.

1 (https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti- 
media/media/velferdarvakt09/Skyrsla_Velferdarvaktar_Jan2015.pdf).

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-


Frjáls félagasamtök gegna mikilvægu hlutverki við að aðstoða einstaklinga og fjölskyldur sem búa við 
sára fátækt. Hægt er að efla starfsemi þeirra og tryggja þannig enn betri þjónustu. Tillögur til þess 
eru m.a. auknar skattaívilnanir til þeirra sem styrkja starfsemi frjálsra félagasamtaka, 
almannaheillalöggjöf og auknar fjárveitingar í stök verkefni með stofnun sérstaks verkefnasjóðs sem 
styrkt gætu tímabundin verkefni með mælanlegum árangri.

Um þessar tillögur var einnig fjallað í skýrslunni Farsæld -  Baráttan gegn fátækt á Íslandi2.

Virðingarfyllst,

Vilborg Oddsdóttir, formaður EAPN á Íslandi

2 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2013/02/28/Skyrsla-um-Farsaeld-og-barattu- 
gegn-fataekt-kynnt-i-velferdarraduneytinu/
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