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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða, 50. 
löggjafarþing 2019-2020. Þingskjal 1130 — 666. mál.

Samtökum kvenna af erlendum uppruna á Íslandi hafa borist umsagnarbeiðni 
velferðarnefndar Alþingis 20. apríl 2020 um frumvarp félags- og barnamálaráðherra til laga 
um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða, sbr. 666. mál á 150. löggjafarþingi 2019-2020

Samtök kvenna af erlendum uppruna fagna þeirri jákvæðu breytingu í garð viðkvæmustu 
samfélags hópanna sem á sér stað með þessu frumvarpi, en markmið frumvarpsins er að 
efla framfærslu aldraðra einstaklinga sem búsettir eru á Íslandi og eiga takmörkuð eða 
jafnvel engin lífeyrisréttindi hjá almannatryggingum.

Þá leggjum við fram athugasemdir okkar varðandi eftirfarandi atriði.

2. gr. Gildissvið.

Fjölskyldumeðlimir sem fengið hafa dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli 
fjölskyldusameiningar falla ekki undir lögin hafi sá aðili sem óskað var sameiningar 
við hér á landi ábyrgst framfærslu þeirra. Sama á við hafi annar aðili sem deilir heimili 
með viðkomandi ábyrgst framfærslu hans.

Frumvarp þetta nær til tveggja viðkvæmra hópa, annars vegar eldri Íslendinga sem koma 
aftur til landsins eftir langa dvöl erlendis og hinsvegar eldri innflytjenda. Á meðan að við 
fögnum þeim breytingum sem koma fyrrnefndum hópi til gagns og auka lífsgæði þeirra 
töluvert þá teljum við það vera með öllu ótækt að mismuna þessum tveimur hópum eldri 
borgara hvað rétt til lífsviðurværis varðar.

Fjöldi innflytjenda á Íslandi hafa komið hingað fyrir tilstilli dvalarleyfis á grundvelli fjölskyldu 
sameiningar. Þá eru þeir innflytjendur sem flytja eldri fjölskyldu meðlimi sína til landsins á 
sínu framfæri oft nú þegar með bágan fjárhag. Við flutninginn verður aðilinn ábyrgur fyrir fullri 
framfærslu annars fullorðins aðila sem gæti átt við veikindi að stríða og jafnvel þurft á mikilli 
umönnun að halda. Samkvæmt skýrslunni eru konur í meirihluta þeirra sem búa við þessar 
aðstæður.

Þetta getur þá haft þær afleiðingar að börn þessara eldri fjölskyldumeðlima verða fyrir miklu 
fjárhagstjóni, sér í lagi ef til einhverjar breytingar verða á aðstæðum þeirra eða ættingja
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þeirra frá því að komið er til landsins. Skilnaðir eða andlát maka/fyrirvinnu geta breytt 
aðstæðum fjölskyldna og getu þeirra til þess að sjá eldri fjölskyldumeðlimum farborða sem 
hafa engan rétt á viðbótarstuðning. Þá er einnig vert að taka fram að íslenskum 
ríkisborgurum er ekki lagalega skylt að taka fjárhagslega ábyrgð á íslenskum fjölskyldu 
meðlimum sínum sem eru eldri borgarar, því er ótækt að krefjast þess af innflytjendum sem 
eru í sambærilegum aðstæðum.

3. gr.

Viðbótarstuðningur og fjárhæðir.

Þeir sem uppfylla skilyrði laga þessara geta fengið greiddan félagslegan 
viðbótarstuðning sér til framfærslu í samræmi við nánari ákvæði laganna.

Hámarksfjárhæð mánaðarlegs viðbótarstuðnings skal nema 90% af fjárhæð fulls 
ellilífeyris eins og hann er ákveðinn hverju sinni í  lögum um almannatryggingar.

Ef um einhleypan umsækjanda er að ræða, sem býr einn og er einn um heimilisrekstur 
án þess að njóta fjárhagslegs hagræðis af sambýli eða samlögum við aðra um 
húsnæðisaðstöðu eða fæðiskostnað, er til viðbótar stuðningi samkvæmt 1. mgr. 
heimilt að greiða 90% af mánaðarlegri fjárhæð fullrar heimilisuppbótar eins og hún er 
ákveðin hverju sinni í lögum um félagslega aðstoð.

Það er okkar skilningur að skýrsla starfshóps sem byggir á norskri fyrirmynd sem leggur til 
fullar viðbótarbætur (100%) til viðkvæmra samfélagsþegna.
Sjá “Lov om supplerande st0nad til personar med kort butid I Noreg”

Það er ofar okkar skilningi hvers vegna þetta ætti að vera á annan veg á Íslandi og viljum við 
að því sögðu hvetja íslenska löggjafaraðila til þess að vernda hagsmuni þeirra sem eru 
viðkvæmastir. Við hjá Samtökum kvenna af erlendum uppruna stöndum við þá sannfæringu 
okkar um að allir Íslendingar og allir þeir sem hafa varanlega búsetu hér á landi eigi rétt á 
lágmarks framfærslu og lífsviðurværis og að það séu íslensk stjórnvöld sem bera ábyrgð á 
því að standa vörð um þann rétt.

Virðingarfyllst,

Angelique Kelley 
stjórnarmeðlimur 
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