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

Bæjarráð Mosfellsbæjar, 1439. fundur 16. apríl 2020 fjallaði um beiðni 
velferðarnefndar Alþingis um frumvarp til laga um félagslegan viðbótarstuðning við 
aldraða. Umsögn Mosfellsbæjar er eftirfarandi:

Bæjarráð Mosfellsbæjar telur markmið með setningu laganna mjög jákvætt, sem er 
að styrkja framfærslu aldraðra einstaklinga sem búsettir eru á Íslandi og eiga engin 
eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum.

Athugasemd er gerð við ákvæði 4.mgr. 2. gr. þess efnis að undanskilja þann hóp 
aldraðra sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Í því 
sambandi er tekið er undir sjónarmið í umsögn velferðarsviðs Reykjavíkurborgar frá 
6.apríl 20201, þar sem vísað er til þess að börnum einstaklinga sem eru eru 67 ára 
og eldri sem sækja um fjölskyldusameiningu sé heimilt að leggja fram gögn sem sýni 
fram á trygga framfærslu umsækjanda. Tilgreind eru í umsögninni dæmi um að 
foreldrar einstaklinga sem einungis hafa fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg hafi 
fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Þegar á reynir kemur í ljós að 
framfærsluaðstoð sveitarfélagsins til barns viðkomandi nægir ekki til að framfleyta 
þeim sem aðstoðina fær auk öldruðum foreldrum. Þar af leiðir að foreldri sem fengið 
hefur dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar sækir um fjárhagsaðstoð og nýtur 
hennar um ókomin ár, nokkuð sem er í berhögg við eðli fjárhagsaðstoðar 
sveitarfélaga sem er ætluð er til skamms tíma.

Ennfremur er ástæða til að gera athugasemd við ákvæði 3. gr. um að 
viðbótarstuðningur geti einungis numið 90% af fjárhæð ellilífeyris en sé ekki til jafns 
við upphæð hans.

Virðingarfyllst,

Unnur V. Ingólfsdóttir 
framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs
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