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Má!alykill:

Boð fulltrúa Félagsráðgjafarfélags íslands til velferðarnefndar alþingis 18. feb. 2015.
2 21  'y

Vantar að skilgreina bótarétt í orðskýringum (1. gr.). J

Tryggingavernd erlendis (gott en erfitt í framkvæmd) (5. gr.).

Staðsetning Tryggingastofnunar-viljum höfuðborgarsvæðið (11. gr)

Fá fulltrúa starfsmanna í stjórn (12. gr) -  möguleiki að tryggja betur eftirlitshlutverkið (dæmi: „gat" í 
bótagreiðslum, afturvirkargreiðslur, heimilisuppbót féll niður, búseta erlendis, réttindi utan EES).

Ekki greiða tvöfalda aðstoð -  t.d. örorku/endurhæfingarlífeyrir og fjárhagsaðstoð sveitarfélags. Sama 
með fæðingarorlof og endurhæfingarlífeyri (9. gr.)

Bætur ættu að greiðast eftrá -  einfaldar alla stjórnsýslu og gerir réttindi skýrari (13. gr). Erum með 
málaflokka sem við borgum eftirá -  til dæmis foreldragreiðsur (sbr. lög 22/2006). Meirihluti 
sveitarfélaga borgar félagslega aðstoð eftirá.

Af hverju tvenn lög -  hvers vegna eru lög um félagslega aðstoð ekki sér og almannatryggingalög sér -  
þessi tilvísun á milli laga er ekki til einföldunar fyrir þjónustuþega eða starfsmenn (.

Afturvirkar greiðslur -  mikið álitaefni í þjónustunni í dag.
a) Greiða tvö ár afturvirkt -  staðan í dag.
b) Þegar sótt er um eða þegar skilyrði/bótaréttur stofnast (endurhæfingarlífeyrir - framkvæmd 

núna)
c) Greitt næsta mánaðar eftir að sótt var um (örorkulífeyrir framkvæmd núna)
d) Greitt fyrir þann mánuð sem skilyrði bótana stofnast (umönnunargreiðslur framkvæmd núna)

Frumvarpið leggurtil:
a) Bótaréttur stofnast þegar umsækjandi uppfyllir skilyrði bótanna
b) Greitt skal frá frá fyrsta degi næsta mánaðar eftir að bótaréttur stofnast

Til umhugsunar um upphafstíma réttinda í framlögðu frumvarpi:
a) Mjög óljóst -  verðum að hafa skýrara orðalag.
b) Með núverandi tillögu erum við að skerða mjög réttindi þeirra sem fá umönnunargreiðslur.
c) Erum líka að skerða rétt þeirra sem eru að falla út af greiðslum (sjúkrasjóður vs. 

endurhæfingarlífeyrir).
d) Erfitt getur verið í framkvæmd að finna út hvenær umsækjandi telst upppfylla skilyrði til bóta 

(t.d. að meta afturvirkt síðustu tvö ár).
e) Framkvæmdaraðilar (TR) eru í miklum vandræðum með að greiða aðstoð frá tilteknum degi, 

til dæmis að greiða bætur frá 12. mars eða 20. apríl (annmarkar í tölvukerfum).

Tillaga FÍ um upphaf greiðslna:

Afturvirkni í hámark sex mánuði.
Greitt frá þeim degi er bótaréttur/skilyrði stofnast (ekki fyrsta næsta mánaðar)
Auk þess hafa eftirágreiddar greiðslur (verður miklu skýrara í framkvæmd og tryggir skýari 
mannréttindi).
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