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

Útlendingastofnun barst umsagnarbeiðni velferðarnefndar vegna frumvarps til laga um félagslegan 
viðbótarstuðning við aldraða hinn 21. mars sl. og þykir rétt að koma að eftirfarand ábendingum.

Í frumvarpinu er meðal annars mælt fyrir um í hvaða tilvikum aldraðir erlendir ríkisborgarar geti átt rétt 
á félagslegum viðbótarstuðningi. Í 2. gr. frumvarpsins kemur fram sú meginregla að aðeins þeir erlendu 
ríkisborgarar sem hafi hér á landi ótímabundið dvalarleyfi geti átt rétt að félagslegum viðbótarstuðningi 
samkvæmt lögunum. Í 3. mgr. þeirrar greinar er mælt fyrir um þá undanþágu frá því skilyrði þegar hinn 
erlendi ríkisborgari hefur dvalarleyfi sem getur verið grundvöllur ótímabundins dvalarleyfis og hafi haft 
hér á landi fasta búsetu og skráð lögheimili samfellt í a.m.k. tvö ár þegar sótt er um félagslegan 
viðbótarstuðningbreytingar og sérstakar ástæður séu fyrir hendi. Í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins 
segir að hér geti til dæmis verið um að ræða mjög erfiðar eða breyttar aðstæður, t.d. andlát maka og að 
ekkert bendi til þess að ótímabundið dvalarleyfi verði ekki veitt.

Útlendingastofnun telur rétt að benda á að eitt skilyrða þess að fá útgefið ótímabundið dvalarleyfi er að 
framfærsla viðkomandi sé trygg. Því felst í því ákveðin þversögn að segja að ekkert bendi til þess að 
ótímabundið dvalarleyfi verði ekki veitt þegar viðkomandi sækir um og fær viðbótarstuðning vegna 
bágborinnar fjárhagsstöðu. Frá kröfunni um trygga framfærslu eru þó undantekningar, s.s. í tilvikum 
flóttafólks og handhafa dvalarleyfa á grundvelli mannúðarsjónarmiða, sbr. 5. mgr. 58. gr. laga um 
útlendinga nr. 80/2016.

Í 4. mgr. 2. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um að útlendingur sem fengið hefur dvalarleyfi á grundvelli 
fjölskyldusameiningar falli ekki undir lögin hafi sá aðili sem óskað var sameiningar við hér á landi 
ábyrgst framfærslu þeirra. Sama eigi við hafi annar aðili sem deili heimili með viðkomandi ábyrgst 
framfærslu hans.

Að mati Útlendingastofnunar mætti skýra nánar hvort ákvæðið eigi bæði við um þá einstaklinga sem 
fengið hafa ótímabundið dvalarleyfi eða eru enn á dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar. Þá 
vekur Útlendingastofnun athygli á því að ekki er fyrir að finna ákvæði í lögum sem skylda einstaklinga 
til að framfæra foreldra sína og tekur stofnunin undir þær athugasemdir sem fram hafa komið í 
umsögnum um málið og lúta að þessu.

Að lokum telur stofnunin ástæðu til að benda á að af frumvarpinu má ætla að EES- og EFTA- borgarar 
eigi ekki rétt til félagslegs viðbótarstuðnings þar sem þeir eru undanskildir kröfunni um dvalarleyfi. 
Stofnunin þekkir ekki til hvort og þá að hvaða leyti í gildi eru samevrópskar almannatryggingarreglur.
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