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Efni: Umsögn frá Félagsráðgjafafélagi íslands vegna frumvarps til laga um 
breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 100/2007, 322. mál.

Félagsráðgjafafélag íslands (hér eftir FÍ) tekur undir mikilvægi þess að auka skilvirkni 
i meðferð stjómsýslu almannatrygginga og að markmið laganna sé að þeir sem lögin 
taka til geti framfleytt sér og lifað sjálfstæðu lífi.

FÍ gerir eftirfarandi athugasemdir og breytingatillögur við lagafrumvarpið eins og það 
er sett fram:

5.gr. Sérákvæði um tryggingavemd.
Það er mjög jákvætt að tryggðir skv. lögum þessum teljist áfram tryggðir í allt að 
fimm ár. Þetta getur þó verið flókið í framkvæmd s.s. varðandi meðferð gagna og 
staðfestingu frá erlendum aðilum. FÍ bendir á að mikilvægt sé að skoða 
framkvæmdina vandlega.

11. grein. Staðsetning Tryggingastofnunar og þjónustustöðva hennar.
FÍ telur ekki rétt að færa heimild til ákvörðunar aðseturs stofnana til ráðherra og telur 
að valdið til að ákveða staðsetningu og flutning ríkisstofnunar eigi að vera hjá 
Alþingi. FÍ leggur jafnframt til að haft verði samráð við starfsmenn við ákvörðun á 
staðsetningu stofnunar.

12. grein. Stjóm.
FI bendir á mikilvægi þess að séríræðingar Tryggingastofnunar eigi fulltrúa í stjóm 
hennar til að undirbyggja enn frekar faglega ákvarðanatöku stjómar en það hefur gerst 
að verklag sem ákveðið hefur verið af stjóm skjóti í bága við lög og hafl verið dregið 
til baka með úrskurði úrskurðamefndar. Telur FI að koma megi í veg fyrir slíkt með 
aukinni aðkomu sérfræðinga á sviði almannatrygginga í stjóm.

15.grein. Reglugerðir.
2. mgr. FÍ telur jákvætt að orðið vasapeningar verði fellt úr lögunum.

9.gr. -breytingar á 48. grein.
I greininni er kveðið á um að enginn geti samtímis notið fleiri en einnar tegundar bóta 
samkvæmt lögum þessum vegna sama atviks og fyrir sama tímabil nema annað sé 
sérstaklega tekið fram. FÍ telur rétt að benda á að afturvirkar greiðslur örorku geta 
farið fram þótt einstaklingar fái aðstoð skv. öðrum lögum, s.s. félagsþjónustu 
sveitarfélaga og þannig fengið tvígreidda framfærslu fyrir ákveðin timabil.
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13. grein -  breytingar á 53. grein.
FÍ vill gera athugasemdir við orðalag sem er óskýrt, þ.e. að uppfylla skilyrði bóta á 
einum tíma en eiga rétt til greiðslna á öðrum tíma. FÍ leggur til að bætur verði 
greiddar eftir á líkt en ekki fyrirfram eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Rökin eru þau 
að alla jafna eru laun og aðrar bætur, s.s. fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og 
atvinnuleysisbætur, greiddar eftir á.

26. grein -  breytingar á öðrum lögum.
FÍ bendir á að þörf er á endurskoðun laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007. Það er 
óskýrt og ekki í anda gagnsærrar stjómsýslu að viðhalda tilvísun á milli lagabálka eins 
og hér er gert. Það er flókið fyrir almenning og flókið í framkvæmd að vísa með 
þessum hætti líkt og gert er í 2. mgr. 26. greinar á milli lagabálka.

Félagið er reiðubúið að fylgja þessari umsögn eftir, sé þess óskað.
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