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Efni: Umsögn ASÍ um frumvarp til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða, 666. 
mál.

Alþýðusamband Islands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga félagslegan 
viðbótarstuðning við aldraða, 666. mál.

Frumvarpið varðar félagslegan viðbótarstuðning til aldraðra sem búsettir eru hér á landi og 
hafa enginn eða mjög takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum vegna stuttrar búsetu 
hér á landi. Hér er um viðkvæman hópa aldraðra að ræða sem er í hvað mestri hættu á að búa 
við fátækt.

ASÍ tekur undir mikilvægi þess að tryggja með lögum þeim hópi sem hér um ræðir rétt til 
öruggrar framfærslu á efri árum og fagnar frumvarpi þess efnis. ASÍ gerir hins vegar 
athugasemdir við að hin félagslegi viðbótarstuðningur skuli skv. 3. gr. frumvarpsins miðast við 
90% af fullum ellilífeyrir almannatrygginga sem er í dag 256.789 kr. á mánuði. Ljóst er að 
möguleikar þeirra einstaklinga sem um ræðir til að afla sér viðbótartekna eru verulega 
takmarkaðir, eignartakmarkanir miklar og heildartekjur viðkomandi því mjög lágar í öllum 
samanburði. ASÍ telur því rétt að miða hinn félagslega viðbótarstuðning við fullan ellilífeyrir 
almannatrygginga og gæta þar með samræmis í framfærslutryggingu eldri borgara sem 
búsettir eru hér á landi.

Þá bendir ASÍ á að ekki er gert ráð fyrir að fjárhæðir frítekju- og eignarmarka í 5. og 7 gr. 
frumvarpsins taki breytingum í samræmi við þróun launa og verðlags en mikilvægt er að 
tryggja að frítekjumörk almannatrygginga rýrni ekki að raunvirði og dragi þannig úr kaupmætti 
lífeyristrygginga.

Þá gerir ASÍ athugasemd við ákvæði um að stuðningurinn nái ekki til einstaklinga sem fá 
dvalarleyfi hér á landi á grundvelli fjölskyldusameiningar í þeim tilvikum þar sem sá aðili sem 
óskað var sameiningar við ábyrgðist framfærslu viðkomandi. ASÍ telur rétt að hverjum 
einstaklingi sé tryggður sjálfstæður réttur til framfærslu á eigin forsendum.

Virðingarfyllst,

Henný Hinz 
hagfræðingur ASÍ
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