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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í 
kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. Þingskjal 1157 - 683. mál.

Almennt um ástandið og áherslur sem vantar inn í frumvarpið

Það er ekki að ástæðulausu sem slagorð Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna er „leave no 
one behind“, því tilhneigingin er oft hjá stjómvöldum að skilja eftir jaðarsetta hópa samfélagsins 
við ákvarðanatöku sína. Nú þegar við stefnum hraðbyri í djúpa efnahagskreppu af völdum 
Covid-19, er afar mikilvægt að stjórnvöld skilji ekki jaðarsetta hópa eftir. Aðgerðum 
ríkisstjórnarinnar er ætlað að veita viðspyrnu í efnahagskreppunni. Í því Ijósi er mikilvægt að 
minnast þess að Alþjóðabankinn hefur, með rannsóknum, sýnt fram á að stuðningur við 
lágtekjuhópa er besta leiðin til þess að koma hjólum atvinnulífsins af stað.1 Þetta er ákaflega 
mikilvægt sérstaklega þar sem verðbólga mun aukast, og ef ekkert verður að gert, og 
stuðningur við örorkulífeyrisþega aukinn verulega, mun það verða til þess að hópur fólks verður 
skilinn eftir í frekari fátækt og samfélagslegt tap verður enn meira. Stjórnvöld verða að fara að 
átta sig á því hvað setningin „leave no one behind“ raunverulega þýðir.

Í fjáraukalögum er hvergi að sjá að bregðast eigi við stöðu örorkulífeyrisþega. Fólks sem upp 
til hópa er gert að búa við afar bág kjör. Örorkulífeyrisþegar þurfa margir hverjir að velja hvernig 
þeir verja þeim lífeyri sínum sem algengt er að nái ekki 230.000 kr. á mánuði útborguðum. Fólk

1 https://www.theguardian.com /business/2015/jun/15/focus-on-low-incom e-fam ilies-to-boost-econom ic- 
growth-says-imf-study
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reynir fyrst og fremst að tryggja sér heimili og greiða leigu, sú greiðsla tekur um og yfir helming 
framfærslufjársins. Bjargir þessara einstaklinga sem berjast í bökkum, heilsulausir og/eða 
fatlaðir, eru ýmsar hjálparstofnanir sem úthluta matargjöfum, sumir búa að því að ættingjar 
reyni eftir fremsta megni að aðstoða með því að færa björg í bú, þó flestir eiga nóg með sig.

Á tímum þar sem kórónaveira geysar og leggst jafnt á alla þjóðfélagshópa, er sú skylda 
stjórnvalda að horfa sérstaklega til þeirra sem bágast standa í samfélaginu, ríkari. Stjórnvöld 
sem í meira en áratug hafa látið hjá líða að bæta fjárhagslega stöðu öryrkja verða nú að bæta 
fyrir það. Örorkulífeyrir er í sögulegu lágmarki langt undir framfærsluviðmiðum og skerðingar, 
þær mestu sem nokkurn tíman hafa verið lagðar á hér á Íslandi, voru lagðar á öryrkja. 
Stjórnvöld verða að bregðast við og bæta nú það sem bágt hefur farið í stjórnartíðum margra 
ríkisstjórna frá hruni. Sárafátækt er veruleiki öryrkja í dag, nokkuð sem við íslendingar viljum 
ekki að þrífist hér og margir trúa að sé ekki raunveruleg. Hún er það samt, svo hræðilega 
raunveruleg fjölmörgu fólki. Fólki sem eru fjölskyldur, börn og einstaklingar. Fólk sem að 
stórum hluta getur ekki unnið vegna fötlunar eða veikinda. Sameinuðu þjóðirnar og 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hafa bent á aðgerðir sem eru nauðsynlegar til þess að tryggja 
réttindi og hagsmuni fatlaðs fólks í faraldrinum. Sérstakur skýrslugjafi sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks hefur bent á mikilvægi þess að stjórnvöld skilji ekki fatlað fólk eftir í 
aðgerðum sínum. Allir þessir aðilar benda á mikilvægi þess að tryggja áfram þjónustu, 
fjárhagslegan stuðning við fatlað fólk og aðstandendur. ÖBÍ tekur undir með Sameinuðu 
þjóðunum, Sérstökum skýrslugjafa Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 
Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni og skorar á stjórnvöld að taka utan um þennan hóp og bæta 
stöðuna!

Fatlað og langveikt fólk er margt hvert komið í sjálfskipaða heimasóttkví um óákveðinn tíma. 
Margir hafa haft þann hátt á að nýta alla mataraðstoð og matarúthlutanir sem fengist hafa, til 
að geta dregið fram lífið. Nú bregður svo við að viðkvæmt fólk getur ekki sótt sér mat eða lyf. 
Öryrkjar hafa ekki efni á að versla í dýrari búðum sem bjóða heimsendingu gegn gjaldi. Fólk 
verður að hafa aðgang að lyfjum og svo eru það þrif bæði á heimilum fólks, þvottur og 
persónuleg hreinlæti. Margir þurfa aðstoð við athafnir daglegs lífs. Þegar dagvistunarúrræði 
og önnur úrræði loka verður að vera hægt að þjónusta fólk heima.

Þá er ónefnd aðstoð við foreldra fatlaðra barna, og aðstoð við fjölskyldur fatlaðra fullorðinna 
einstaklinga. En aukið álag er á heimili þessara hópa, hvaða aðgerðir eru stjórnvöld að að 
hugsa og setja í framkvæmd varðandi þessa hópa?

Athugasemd við 7.gr. frumvarpsins

Breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997. 
7. gr. Ákvæði til bráðabirgða VIII í lögunum orðast svo:

Við hefur verið bætt setningunni:
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„Útgreiðsla séreignarsparnaðar samkvæmt ákvæði þessu hefur ekki áhrif á bætur samkvæmt 
lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð. Þá hefur útgreiðslan ekki áhrif 
á greiðslu húsnæðisbóta samkvæmt lögum um húsnæðisbætur, greiðslu barnabóta eða 
vaxtabóta skv. 68. gr. laga um tekjuskatt, atvinnuleysisbóta skv. 36. gr. laga um 
atvinnuleysistryggingar og greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna, sbr. 22. 
gr. laga nr. 22/2006.“

Allar þessar breytingar fela í sér skýran texta um að útgreiðslan eigi ekki að hafa áhrif á 
greiðslur almannatrygginga, félagslegrar aðstoðar og aðrar greiðslur. Afar jákvætt er að komið 
sé nú skýrt ákvæði um þetta. ÖBÍ hefur í áraraðir bent á að framkvæmd TR hefur verið sú að 
þessar greiðslur hafi áhrif á greiðslur almannatrygginga, hafa áhrifin verið sú að hafa 100% 
skerðingaráhrif í gegnum sérstaka framfærsluuppbót og sparnaður einstaklinga þar með nýttur 
til að spara ríki greiðslur. Þetta er ólíðandi og því jákvætt að sjá breytingu í þessa átt. Bent er 
hér á að farsælast væri að tryggja með almennu ákvæði, þ.e. ekki bráðabirgðaákvæði þar sem, 
tryggt verður að útgreiðsla séreignasparnaðar hafi ekki áhrif á greiðslur almannatrygginga og 
félagslega aðstoð.

Forsætisráðherra hefur líkt þessu ástandi við stríðsástand, sagan kennir okkur að í slíku 
ástandi vill veikasti og varnarlausasti hópurinn gleymast. Hvernig eru önnur lönd að taka utan 
um þennan hóp?

Skiljum engan eftir! Við hvetjum stjórnvöld til að horfa sérstaklega til aðgerða til verndar 
viðkvæmustu hópum samfélagsins, og bæta hag þeirra hópa í því ástandi sem nú ríkir.

ÖBÍ er tilbúið að gera grein fyrir umsögn sinni og sjónarmiðum sem varða mannréttindi og 
þarfir fatlaðs fólks við meðferð og afgreiðslu frumvarpsins sé þess óskað.

Ekkert um okkur án okkar.

Lokaorð

Þuríður Harpa Sigurðardóttir, 

formaður ÖBÍ
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