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Til ríkisstjórna Norðurlanda 

Skrifleg fyrirspurn um flutninga einstaklinga sem búa á stofnunum 
 

Samkvæmt ákvæðum Norðurlandasamnings um félagslega aðstoð og félagslega 

þjónustu ber hlutaðeigandi stjórnvöldum að hafa með sér samstarf um að gera 

öldruðum og þeim sem dvelja á stofnunum kleift að flytja til þess lands sem þeir 

tengjast sterkustum böndum. 

 
Í 9. gr. norræna samningsins um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu frá 1994 
segir að einstaklingar sem hafa þörf fyrir meðferð eða hjúkrun í langan tíma geti flutt 
á milli norrænu landanna. 
 
Í öllum norrænu löndunum sjá sveitarfélögin um slíka umönnun. 
Samkvæmt samningnum er sveitarfélögum skylt að greiða fyrir flutningi milli 
norrænna landa og semja um skiptingu á útgjöldum vegna meðferðar eða hjúkrunar í 
báðum löndum. Engar beinar reglur eru þó til um skiptingu kostnaðar. Áður voru til 
leiðbeiningar sem fólu í sér að útflutningslandið stæði straum af kostnaði við sjálfan 
flutninginn auk uppihalds fyrstu sex mánuðina en eftir það tók nýja vistlandið við 
greiðsluskyldu. Þessar leiðbeiningar eru af óljósum ástæðum ekki lengur til. Þá eru 
einnig til staðar vandamál sem tengjast rétti til að komast á biðlista eða fram fyrir 
biðlista, t.d. á dvalarheimili fyrir aldraða sem rekið er af sveitarfélagi. Oft er það 
forsenda þess að fá úthlutað plássi að viðkomandi búi þegar í sveitarfélaginu. Í 
samtölum við sveitarfélög sem lent hafa í þess háttar aðstæðum hefur komið í ljós að 
sveitarfélögin eru ráðvillt og óska eftir leiðbeiningum eða reglum um það hvernig 
meðhöndla skuli slík mál, þar með talið hvað greiðsluskyldu viðvíkur.  
 
Starfshópur um endurskoðun norræna félagsmálasáttmálans hefur lokið störfum og 
liggur málið hjá EK-S (ráðuneytunum). 
 
Tillaga að lausn 
Löndin vinna að því að endurskoðun á Norræna sáttmálanum um félagslega aðstoð 
og félagslega þjónustu feli í sér skýrar reglur um skiptingu ábyrgðar og, ef við á, 
kostnaðar á milli yfirvalda í löndunum.  
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Í ljósi vandans sem að ofan er lýst, sem snertir fáa en hefur mikla þýðingu fyrir þá sem 
hann snertir, beinir norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin eftirfarandi spurningum 
til allra norrænu ríkisstjórnanna: 

• Hefur ríkisstjórnin í hyggju að leysa þann vanda sem að ofan er lýst? 

• Ef svarið er já, hvernig er tímaáætlun vinnunnar? 

• Hver/hverjir bera ábyrgð á málinu sem stendur? 

 
 

Stokkhólmi, 23. apríl 2020 

Pyry Niemi (S), fyrir hönd norrænu 

hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar 

 

 

 


