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Efni: Umsögn um tillögu fulltrúa Flokks fólksins um  gjaldfrjálsar heimsendingar á 

mat og gjaldfrjálsa sjúkraþjálfun til eldri borgara sem mælast undir 

framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins.   

 

Á fundi velferðarráðs þann 19. ágúst 2020 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram 

eftirfarandi tillögu: 

 

„Tillaga Flokks fólksins um að taka upp gjaldfrjálsar matarheimsendingar til þeirra 

eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. Fulltrúi 

Flokks fólksins leggur til að skoðað verði að taka upp gjaldfrjálsar heimsendingar á 

mat til eldri borgara sem mælast undir framfærsluviðmiði velferðarráðuneytisins. 

Sama gildir um þjónustu sjúkraþjálfara. Í þessu sambandi vill fulltrúi Flokks fólksins 

taka fram að kostnaður við sveitafélag er um 14 milljónir á skjólstæðing sem dvelur á 

dvalarheimili. Hægt er að helminga þann kostnað með því að hjálpa viðkomandi til að 

vera heima sem lengst með auknum fríðindum eins og þessum. Þá getur viðkomandi 

frekar borgað af eign sinni eða húsaleigu. Fyrir marga eldri borgara munar um hverja 

krónu. Lagt er til að tillögunni verði vísað í sérstakan starfs- eða vinnuhóp til frekari 

úrvinnslu  og að gert verði kostnaðarmat. 

Vísað til umsagnar velferðarsviðs.“ 

 

Umsögn: 

Fjöldi notenda sem eru 67 ára og eldri sem eru undir framfærsluviðmiði 

Tryggingastofnunar ríkisins og fengu fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg til 

framfærslu í júlí 2020 voru alls 54 einstaklingar. Þann 1. júlí 2020 tóku gildi ný lög um 

um félagslegan viðbótarstuðning við aldraða sem komu til framkvæmda þann 1. 

nóvember síðastliðinn. Lögin taka til einstaklinga sem eru 67 ára eða eldri, hafa fasta 

búsetu og skráð lögheimili hér á landi og dvelja varanlega á Íslandi. Markmið laganna 

er að styrkja framfærslu aldraðra einstaklinga sem búsettir eru hér á landi og eiga engin 

eða takmörkuð lífeyrisréttindi í almannatryggingum. Þá munu þeir 54 einstaklingar sem 

nú eru á fjárhagsaðstoð hjá velferðarsviði ekki lengur vera á fjárhagsaðstoð heldur fá 



 

mánaðarlegan viðbótarstuðning greiddan frá Tryggingastofnun 

ríkisins. Hámarksfjárhæð mánaðarlegs viðbótarstuðnings nemur 90% af fjárhæð fulls 

ellilífeyris eins og hann er ákveðinn hverju sinni í lögum um almannatryggingar.  

 

Samkvæmt gjaldskrá Reykjavíkurborgar fyrir árið 2020 er akstursgjald heimsendingar 

210 kr. en máltíðin kostar 745 kr. í áskrift hvort heldur sem maturinn er snæddur í 

einhverri af 18 félagsmiðstöðvum velferðarsviðs eða í heimahúsi. Máltíðir sem seldar 

eru á velferðarsviði eru lang ódýrastar borið saman við önnur sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu. Það að borða með öðrum hefur félagslegt gildi og samneyti við 

annað fólk í mötuneytum félagsmiðstöðva er fastur punktur í tilverunni fyrir marga eldri 

borgara. Því væri æskilegt að hvetja þá sem ekki geta eldað sjálfir að fara út af heimilinu 

í hádeginu frekar en að fá matinn sendan heim því það getur komið í veg fyrir félagslega 

einangrun eldri borgara.  

 

Niðurgreiðsla á sjúkraþjálfun er á hendi Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) enda um 

heilbrigðisþjónustu að ræða. Samkvæmt gjaldskrá SÍ fyrir árið 2020 greiða aldraðir 

60% af heildargjaldi sjúkraþjálfunar gegn framvísun beiðni um sjúkraþjálfun. Í 

almanaksmánuði greiða aldraðir og öryrkjar að hámarki 17.400 kr. fyrir 

heilbrigðisþjónustu en að lágmarki 2.900 kr. Í þeim tilfellum sem sjúkraþjálfun er liður 

í þjálfun Endurhæfingar í heimahúsi á vegum velferðarsviðs er hún ókeypis. Í ljósi 

ofangreindra upplýsinga er ekki talin þörf á að stofna sérstakan starfs- eða vinnuhóp á 

velferðarsviði til frekari úrvinnslu tillögunnar og að gert verði kostnaðarmat. 


