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Efni: Um sögn um frum varp til laga um breytingu á lögum um
alm annatryggingar, nr. 100/2007 (barnalífeyrir), 149. löggjafarþing -  12. 
mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 27. september 2018, þar sem óskað 
er eftir umsögnum um ofangreint mál. Frumvarp þetta var áður flutt á 148. löggjafarþingi 
(97. mál) og er nú endurflutt Iítillega breytt.

Um frum varpið og hlutverk sveitarfélaga

Samkvæmt ákvæði 20. gr. í gildandi lögum um almannatryggingar, er barnalífeyrir 
greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef annað hvort foreldra er látið, er 
örorkulífeyrisþegi eða ef ekki er hægt að feðra barn eða móður nýtur ekki við vegna 
sérstakra aðstæðna. Það er þó skilyrði að annað hvort foreldra eða barnið sjálft, hafi 
verið búsett hér á landi í a.m.k. þrjú ár áður en umsókn er lögð fram. Eins er greiddur 
barnalífeyrir með barni manns sem sætir gæsluvist eða afplánarfangelsi, enda hafi vistin 
varað a.m.k. íþrjá mánuði.

Samkvæmt 60. gr. barnalaga nr. 76/2003, má úrskurða meðlagsskyldan aðila til greiðslu 
framlaga vegna skírnar, fermingar, gleraugnakaupa, tannréttinda, sjúkdóms eða 
greftrunar. Önnur tilefni geta einnig orðið grundvöllur slíkra framlaga, enda er 
reglubundnum meðlagsgreiðslum ætlað að standa straum af almennri framfærslu barns.

Almennt er hverjum manni skylt að framfæra sjálfan sig, maka sinn og börn yngri en 18 
ára. Hlutverk félagsþjónustu sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi 
íbúanna í sveitarfélögum. Því geta einstaklingar undir ákveðnum viðmiðunarmörkum eða 
einstaklingar án framfærslu átt rétt á því að sækja um fjárhagsaðstoð hjá sínu 
sveitarfélagi. Sveitarfélögin hafa hins vegar ekki veitt fjárhagsaðstoð vegna skírnar barns 
og hið sama gildir um aðstoð vegna tilfallandi kostnaðar í tengslum við fermingu barns, 
en þá gefst foreldrum fermingarbarns kostur á að sækja um fjárhagsaðstoð til Rauða 
krossins eða kirkjunnar.

Markmið frumvarpsins er að jafna aðstöðumun einstæðra foreldra með nýrri grein, 20. 
gr. a., vegna sérstakra útgjalda en flutningsmenn telja að lögin eins og þau eru núna 
mismuni börnum einstæðra foreldra, eftir því hvort báðir foreidrar eða annar er á lífi. Er 
því lagt til að sambærileg heimild og stuðningur og felst í 60. gr. barnalaga nr. 76/2003 
komi sem nýtt lagaákvæði í lög um almannatryggingar þannig að Tryggingastofnun 
ríkisins geti ákveðið sérstakt framlag vegna útgjalda við skírn barns, fermingu, 
gleraugnakaup, tannréttingar, vegna sjúkdóms, greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni.

Sambandið fagnar framkomnu frumvarpi en hefði þó viljað sjá frumvarpið ganga lengra, 
sérstaklega þegar litið er til skilyrða um búsetutíma og lengd afplánunar framfæranda, 
sem fram koma í 20. gr. gildandi laga. Þannig er það gert að skilyrði fyrir greiðslu 
barnalífeyris, þegar barn missir foreldri sitt að það hafi búið hér á landi í a.m.k. þrjú
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síðustu ár áður en umsókn er lögð fram. Sambandið leggur til að þessi tími verði styttur 
umtalsvert eða í það minnsta, að heimilt verði líta til styttri búsetutíma þegar umsókn er 
lögð fram.

Fangar

Eins hefði sambandið viljað sjá gengið lengra hvað varðar þær aðstæður þegar 
framfærandi barns þarf að afplána í fangelsi eða sæta gæsluvist. Greiðsla barnalífeyris í 
þeim tilvikum er einungis greiddur hafi vistin varað a.m.k. í þrjá mánuði. Sambandið hefur 
fjallað um stöðu fanga, sem sækja um fjárhagsaðstoð frá sínu sveitarfélagi til þess að 
greiða ýmsan kostnað vegna heilbrigðisþjónustu o.fl. sem fellur til á meðan þeir afplána 
refsivist. Hinn 16. mars 2016 var samþykkt á Alþingi ný heildarlöggjöf um fullnustu 
refsinga, nr. 15/2016. í meðförum málsins skilaði sambandið inn umsögn þar sem athygli 
allsherjar- og menntamálanefndar var vakin á þeim gráu svæðum sem væru til staðar á 
milli réttarvörslukerfisins annars vegar og félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu hins 
vegar. Tiilögur sambandsins um úrbætur náðu hins vegar ekki fram að ganga.

Álitaefnin í þeim málum sem upp hafa komið varða í hnotskurn hvort fangar séu lögum 
samkvæmt á „framfæri ríkisins" á meðan þeir eru í afpiánun. Sveitarfélögin hafa talið að 
svo sé og að fangelsisyfirvöld, fyrir hönd ríkisins eigi að veita föngum almenna aðstoð til 
að standa undir sinni framfærslu og barna sinna. Þetta þurfi löggjafinn að skýra betur.

Samkvæmt 53. gr. barnalaga er foreldrum skylt, báðum saman og hvoru um sig, að 
framfæra barn sitt. Þeir einstaklingar sem sæta afplánun eða gæsluvist og eru með börn 
á framfæri, hafa þurft að sækja um fjárhagsaðstoð til síns sveitarfélags, þrátt fyrir að 
viðkomandi afpláni á stofnun á vegum ríkisins. Einnig er það Ijóst að framfærsluskylda 
með barni hverfur ekki þó viðkomandi sé gert að sæta afplánun eða gæsluvist í skemmri 
tíma en þrjá mánuði. Sambandið Ieggur því til að ákvæði 3. mgr. 20. gr. verði breytt á 
þann veg:

□  Tryggingastofnun ríkisins getur ákveðið að greiða barnalífeyri með barni 
ellilífeyrisþega, svo og með barni manns sem sætir gæsluvist eða afplánar fangelsir efida 
hafi vistin varað a.m.k. þrjá mánuði.

Lokaorð

Sambandið tekur jákvætt undir frumvarpið og styður framgang þess enda sé markmiðið 
að jafna aðstöðu barna sem ekki eiga framfæranda á lífi vegna sérstakra útgjalda sem 
skipta umtalsverðu máli í lífi hvers barns. Sambandið leggur þó áherslu á framangreindar 
tillögur sem raktar hafa verið í umsögn þessari um að löggjafinn skýri enn betur þau gráu 
svæði sem myndast hafa á milli ríkis og sveitarfélaga þegar kemur að velferð einstaklinga 
og barna.
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