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Efni: Frumvarp til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða

Með tölvubréfi, dags. 13. apríl 2020, óskaði velferðamefnd efitir minnisblaði frá
félagsmálaráðuneytinu með afstöðu ráðuneytisins til umsagna sem borist hafa vegna máls nr. 666, um 
félagslegan viðbótarstuðning við aldraða.

A heimasíðu Alþingis eru nú birtar ellefu umsagnir um frumvarpið, frá Alþýðusambandi íslands, 
Félagi eldri borgara í Reykjavík, félagsvísindasviði Háskóla íslands, Landssambandi eldri borgara, 
Ríkisskattstjóra, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, sveitarfélaginu Árborg, Tryggingastofnun ríkisins, 
velferðarsviði Reykjavíkurborgar, Þjóðskrá íslands og Öryrkjabandalagi Islands. Þá hafa borist tvær 
bókanir, frá starfshóp um lífskjör og aðbúnað aldraðra og frá samstarfsnefnd um málefni aldraðra. 
Umsagnimar og bókanimar em að mestu leyti jákvæðar og telja þeir sem tjá sig um málið að um sé 
að ræða mjög jákvætt skref í því skyni að styðja mjög viðkvæman hóp sem er í hvað mestri hættu að 
búa við fátækt. Þær athugasemdir sem gerðar em lúta að mestu leyti að sömu eða svipuðum atriðum. 
Hér á efitir er farið yfír helstu athugasemdir sem varða það sem einstakir aðilar telja að bæta þurfi úr 
eða þarfnist nánari skoðunar.

1. Fjöldi þeirra er geta fengið viðbótarstuðning, 2. gr.

Bent er á að ekki sé unnt að áætla með mikilli nákvæmni hversu margir einstaklingar falli 
undir afmörkun fmmvarpsins, sbr. 2. gr. eða hver þróunin muni verða á næstu ámm. Nokkrir 
benda á að búast megi við að þeim einstaklingum muni íjölga sem búa hér á landi án þess að 
hafa áunnið sér réttindi hjá almannatryggingum eða í lífeyrissjóðakerfinu. 
Félagsmálaráðuneytið tekur undir það en bendir á sama tíma á að það fellur ekki undir 
málefnasvið ráðuneytisins hverjir og með hvaða skilyrðum fólk getur flust til landsins og sest 
hér að.

2. Afmörkun þess hóps er fmmvarpið tekur til, 2. gr.

Markmiðið er, sbr. 1. gr. fmmvarpsins, að styrkja framfærslu aldraðra sem búsettir em hér á 
landi. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. fmmvarpsins er meginskilyrðið þríþætt, þ.e. skráð lögheimili, 
föst búseta og varanleg dvöl á íslandi. Skráð lögheimili er því ekki nóg, enda geta 
einstaklingar verið hér með skráð lögheimili en þó dvalið langdvölum erlendis, eins og 
Þjóðskrá bendir á í umsögn sinni. Á það jafnt við um íslenska sem erlenda ríkisborgara.

Allir sem geta sest að hér á landi samkvæmt lögum um útlendinga geta fallið undir 
fmmvarpið.

Með lögum um útlendinga hefur löggjafinn ákveðið hvaða erlendir ríkisborgarar geta sest að 
hér á landi og með hvaða skilyrðum. Um er að ræða nokkra flokka dvalarleyfa eins og þar er 
lýst.

í umsögnum um fmmvarp þetta er annars vegar gerð athugasemd við það að þegar um 
erlendan ríkisborgara sé að ræða þurfi hann að hafa ótímabundið dvalarleyfi samkvæmt 
lögum um útlendinga sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Þetta skilyrði þykir hins vegar vera í samræmi



við meginmarkmið frumvarpsins sem fram kemur í 1. gr., þ.e. að þegar um erlenda 
ríkisborgara sé að ræða hafi þeir þau tengsl við landið að þeir hafi fengið varanlegt 
dvalarleyfi hér í samræmi við lög um útlendinga. Skilyrðið þykir einnig til þess fallið að 
koma til móts við áhyggjur af því að ótryggðir einstaklingar muni sækjast efitir búsetu hér á 
landi í því skyni að fá trygga framfærslu samkvæmt lögum hér á landi, verði frumvarpið að 
lögum. Bent skal á að í 3. mgr. ákvæðisins er opnað á að heimilt sé að víkja frá skilyrðinu 
þegar um sérstakar eða breyttar ófyrirséðar aðstæður er að ræða. Ótímabundin dvalarleyfi er 
veitt á grundvelli 58. gr. laga um útlendinga.

Hins vegar eru gerðar athugasemdir við að frumvarpið gildi ekki um þá sem hafa fengið 
dvalarleyfi á grundvelli íj ölskyldusameiningar og þegar sá sem óskaði efitir sameiningunni 
ábyrgðist framfærsluna. Hér kemur einkum til álita dvalarleyfi fyrir foreldra, sbr. 72. gr. laga 
um útlendinga. Sömu rök eiga við hér og að framan segir. Bent skal á að löggjafinn hefur sett 
tiltekin skilyrði fyrir því að útlendingum eldri en 67 ára verði veitt dvalarleyfi hér á landi. 
Ennfremur er rétt að taka firam að með þessu frumvarpi eru ekki lagðar til breytingar á túlkun 
eða framkvæmd sveitarfélaga á ákvæðum laga um félagsþjónustu sveitarfélaga hvað varðar 
ijárhagslegan stuðning. Þá ber að hafa í huga að takmarkaðir fjármunir eru ætlaðir til þessa 
úrræðis samkvæmt fjárlögum.

Fjárhæð félagslegs viðbótarstuðnings, 3. gr.

Lagt er til í 3. gr. frumvarpsins að hámarksfjárhæð stuðningsins nemi 90% af fjárhæð fulls 
ellilífeyris almannatrygginga auk 90% af heimilisuppbót þegar það á við. Fram kemur í 
nokkrum umsögnum að fjárhæðin ætti að vera jafnhá og fullur ellilífeyrir og heimilisuppbót 
ef við á. Þessi grein frumvarpsins byggir á skýrslu og tillögu starfshóps um kjör aldraðra. 
Afstaða félagsmálaráðuneytisins er að ekki sé rétt að leggja til að greiðslur til þeirra sem hafa 
jafnvel aldrei búið hér á landi fyrir 67 ára aldur og sem hafa því ekki áunnið sér rétt í 
almannatryggingakerfinu verði jafnháar ellilífeyri til þeirra sem hafa búið hér á landi í 40 ár 
fyrir 67 ára aldur. Er viðbúið að þeir sem hafi áunnið sér full réttindi í 
almannatryggingakerfinu muni telja ósanngjamt að þeir sem engin réttindi hafa áunnið sér fái 
jafnháar greiðslur og var höfð hliðsjón af því við gerð frumvarpsins. Þá er ítrekað að 
íjármunir til málaflokksins em takmarkaðir samkvæmt fjárlögum.

Peningalegar eignir og viðmið, 7. gr.

Um er að ræða sömu viðmið og gilda við mat á þörf fyrir uppbætur á lífeyri samkvæmt lögum 
um félagslega aðstoð. Að mati ráðuneytisins ætti ekki að hafa rýmra viðmið þegar um er að 
ræða félagslegan viðbótarstuðning en gildir um lífeyrisþega í almannatryggingum.

Fjárhæðir taki breytingum í samræmi við þróun launa/verðlags, 5. og 7. gr. frumvarpsins.

Samkvæmt frumvarpinu er það í höndum Alþingis að ákveða útgjöld til málaflokksins sbr. 
16. gr. frumvarpsins og þar með einnig hvort eða hvenær skuli breyta fjárhæðum. í 
frumvarpinu er því ekki lögð til sjálfkrafa tenging við þróun launa eða verðlags. í þessu 
sambandi skal þó tekið fram að fjárhæð viðbótarstuðningsins sjálfs fylgir breytingum á 
fjárhæð ellilífeyris samkvæmt lögum um almannatryggingar og breytingum á heimilisuppbót 
þegar það á við samkvæmt lögum um félagslega aðstoð.

Sett verði viðmiðunartímamark lausafjárstöðu, 7. gr.

í frumvarpinu er ekki lagt til að byggja skuli á lausafjárstöðu á tilteknum tímapunkti heldur 
að miða skuli við nýjustu upplýsingar á hverjum tíma, sbr. 6. gr. Upplýsingagjöf umsækjanda 
er hér mjög mikilvæg og er gert ráð fyrir að hann leggi fram gögn um lausafjárstöðu sína. 
Verði breytingar á tekjum eða öðrum aðstæðum sem nema meira en 10% af áður reiknaðri 
fjárhæð stuðningsins verður ný fjárhæð ákvörðuð, sbr. 3. mgr. 6. gr. Tekið skal fram vegna 
athugasemda um tekjuáætlanir og endurreikning að frumvarpið byggir ekki á sama 
fyrirkomulagi og lög um almannatryggingar, m.a. hvað varðar endurreikning og uppgjör bóta



þegar endanlegar upplýsingar um tekjur liggja fyrir.

7. Upplýsingaöflun og persónuvemd, 12. gr.

Fjallað er um breytingar á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018. í því sambandi skal tekið 
fram að í 3.-4. mgr. 46. gr. laga um almannatryggingar er fjallað um vinnslu 
persónuupplýsinga, og skal hún vera í samræmi við lög um persónuvemd og vinnslu 
persónuupplýsinga. Var almannatryggingalögunum breytt í tengslum við gildistöku þeirra 
laga. Þá er tekið fram í 15. gr. frumvarpsins að ákvæði V. kafla laga um almannatryggingar 
(37. gr. -  46. g r .) gildi eftir því sem við á.

8. Endurkröfur vegna rangrar upplýsingagjafar, 10. gr.

Fram kemur að til þess að unnt sé að endurkrefja um ofgreiddan viðbótarstuðning þurfi 
sterkari lagastoð en fram kemur í 10. gr. frumvarpsins en þar segir að hafi greiðsla 
viðbótarstuðnings átt sér stað án þess að skilyrðum laganna sé fiillnægt skuli endurkrefja um 
hina ofgreiddu fjárhæð. I athugasemdinni er vísað til 6. gr. í því sambandi þar sem kveðið er á 
um að verði breytingar á tekjum eða öðmm aðstæðum sem nemi að lágmarki 10% 
fjárhæðarinnar skuli ný fjárhæð ákvörðuð í næsta mánuði. Þetta getur verið hvort heldur sem 
er til hækkunar eða lækkunar. Ef um er að ræða breytingar sem leiða til lækkunar er ekki gert 
ráð fyrir endurkröfu, heldur að fjárhæð viðbótarstuðningsins skuli þá endurákvörðuð og 
lækkuð. Þetta ákvæði fjallar um breytingar á aðstæðum eða tekjum, ekki ranga 
upplýsingagjöf.

9. Gildistaka, 19. gr.

Tryggingastofnun bendir á að verði frumvarpið samþykkt og gert ráð fyrir gildistöku 1. júlí 
nk. sé það frekar stuttur undirbúningstími. Telur stofnunin nauðsynlegt að taka firam í 
lögunum hvenær þau komi til framkvæmda og að þá yrði greitt afturvirkt. Telur ráðuneytið þá 
tillögu ágæta að lögin komi til framkvæmda síðar með afturvirkum greiðslum ef ekki næst að 
undirbúa framkvæmd breytinganna fyrir 1. júlí nk.

Aðrar athugasemdir varða m.a. fullnýtingu réttinda, tekjur sem komi til frádráttar og upplýsingar 
um tekjur, dvöl hér á landi og erlendis og efitirlit, umsóknir í eigin persónu eða á annan hátt. Ekki 
þykir tilefni til að fjalla sérstaklega um þær hér. Einnig skal á það bent að í frumvarpinu er kveðið 
á um félagslegan viðbótarstuðning fyrir aldraða, þ.e. þá sem eru 67 ára og eldri, en ekki aðra 
hópa.




