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Efni: Umsögn Félags eldri borgara í Reykjavík um frumvarp til laga um breytingu 
á lögum um almannatryggingar o.f., 857. mál.

Stjórn Félags eldri borgara í Reykjavík FEB, sendir hér með umsögn sína um 857. 
mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um 
félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun 
bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.).

Félags eldri borgara í Reykjavík hefur áður sent velferðarráðuneytinu athugasemdir við 
drög að frumvarpi til laga um almannatryggingar. Var það gert með bréfi til 
ráðuneytisins dags. 29. júlí s.l. Því miður virðist að velferðarráðuneytið hafi hvorki tekið 
tillit til athugasemda FEB eða svarað þeim efnislega. Það er ekki síður athyglisvert í 
ljósi þess að FEB er lang stærsta aðildarfélag innan Landssambands eldri borgara, 
LEB, með um 10.000 félagsmenn.

Um afnám frítekjumarka

Fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að eitt af megin markmiðum þess sé 
að einfalda almannatryggingakerfið og afnema svokölluð frítekjumörk.

FEB telur að þetta megin markmið að afnema frítekjumörkin geti engan veginn staðist. 
Þannig virðist ljóst að hvorki LEB, Öryrkjabandalagið og FEB geti fallist á að afnema 
frítekjumark af atvinnutekjum við endurskoðun almannatryggingalaganna. Benda má 
á að skerðing vegna annarra tekna er engin í Noregi og 30% vegna atvinnutekna í 
Danmörku.

Ef heimila á frítekjumark af atvinnutekjum þá telur FEB afar óraunhæft að hægt sé 
afnema með lagasetningu frítekjumark á lífeyri frá lífeyrissjóðum annars vegar og hins 
vegar af fjármagnstekjum. Eðlilegt er að gæta samræmis í meðhöndlun allra tegunda 
af tekjum, þó varla sé hægt láta jafnt ganga yfir þær allar.
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Álit verkefnisstjórnar um almannatryggingar árið 2009

Athygli skal vakin á því að með þessum tillögum um afnám frítekjumarka er gengið 
alveg þvert á álit verkefnisstjórnar um endurskoðun almannatrygginga, sem skilaði 
tillögum sínum í október 2009. Í því áliti er ekki lagt til afnám frítekjumarka, heldur er 
þvert á móti lagt til að framtíðarstefnan eigi að vera sú að frítekjumörk verði hækkuð 
umtalsvert.

Markmiðið sé að auka sanngirni í almannatryggingakerfinu, hvetja til sparnaðar og 
aukinnar atvinnuþátttöku lífeyrisþega. Þeim markmiðum sé best náð með því að draga 
úr skerðingum. Stefnumörkunin felist öðu fremur í því að beita frítekjumörkum til að ná 
þessum markmiðum.

Verkefnisstjórnin hnykkir á þessari skoðun sinni með því að fullyrða að 
frítekjumarksleiðin sé einnig betur til þess fallin að bæta virkni almannatrygginga- 
kerfisins og draga úr frávikum og skekkjum á lífeyrisgreiðslum. Verður nú vikið nánar 
að frítekjumörkunum.

Nauðsyn frítekjumarka

Frítekjumark á atvinnutekjur ætti að vera hátt, Það hvetur eldri borgara og öryrkja til 
atvinnuþátttöku og skilar sér í auknum skatttekjum til ríkis og sveitarfélaga.

Skerðing lífeyris aldraðra hjá Tryggingastofnun (TR) vegna fjármagnstekna er 
ósanngjörn. Margar ástæður geta verið fyrir því að aldraðir geyma fé í bönkum. Algeng 
ástæða er sú að eldri borgarar eru að skipta um húsnæði, minnka við sig og eru e.t.v. 
búnir að selja stærri íbúðina og hafa því eignast peningalegan sparnað. Þá hafa 
raunvextir iðulega verið neikvæðir og í mikilli verðbólgu geta vextir verið háir en undir 
verðbólgustiginu.

Margir eldri borgrar verða nú þegar fyrir verulegum skerðingum lífeyris frá TR vegna 
fjármagnstekna. Segja má að þeir eldri borgarar, sem að ráðdeild og sparnaði eiga 
fjármuni á bönkunum, verði fyrir þrefaldri skerðingu.

Í fyrsta lagi eru umtalsverðir fjármunir lífeyrisþega á óverðtryggðum bankareikningum 
með neikvæðum raunvöxtum. Lág verðbólga bætir þó þetta ástand nokkuð upp nú um 
stundir. Í öðru lagi hefur fjármagnstekjuskattur verið hækkaður úr 10% í 20% eða um 
100% og skiptir þá engu máli þó verið sé að greiða fjármagnstekjuskatt af verðbótum 
eða neikvæðum vöxtum og í þriðja lagi skerðast bætur almannatrygginga vegna 
fjármagnsteknanna. Um því er að ræða þrefalda skerðingu hjá þessum fjölmenna hópi. 
Samkvæmt frumvarpinu koma flestir lífeyrisþegar með fjármagntekjur betur út 
samkvæmt tillögunum, heldur en samkvæmt gildandi reglum. Það er ánægjulegt en 
væntanlega má ná markmiðunum betur með hærri og breyttum frítekjumörkum og 
lægri skerðingarprósentu.

2



Frítekjumark á lífeyrissjóðstekjur

Þó að hækkun frítekjumarka og minni skerðingar af atvinnutekjum sé góðra gjalda 
verð, þá ber að meðhöndla lífeyrissjóðstekjur með allt öðrum hætti.

Íslenska lífeyriskerfið byggist á þremur megin stoðum. Í fyrsta lagi almannatryggingum, 
í öðru lagi eftirlaunum frá lífeyrissjóðum og í þriðja lagi greiðslum úr séreignarsparnaði. 
Sú tilhneiging hefur því miður skotið upp kollinum að grunnstoðin séu lífeyrissjóðirnir 
en síðan komi almannatryggingar sem viðbót. Þetta er alrangt og stenst enga skoðun. 
Lífeyrissjóðirnir voru settir á stofn og hugsaðir sem viðbót við greiðslur frá 
almannatryggingum. Sjóðirnir eru sem sagt önnur stoð lífeyriskerfisins, en fyrsta stoðin 
eru almannatryggingar. Því er eðlilegra að hækka grunnlífeyrir almannatrygginga 
verulega frá því sem nú er, þannig að hann sé viðunandi en til viðbótar komi svo lífeyrir 
frá lífeyrissjóðunum. Frítekjumark af lífeyristekjum ætti því að vera óþarft, en miðað við 
þá stöðu mála í dag, m.a. vegna skeytingaleysis stjórnvalda á undanförnum áratugum 
að hækka grunnlífeyri TR í samræmi við hækkun launavísitölu, þá gæti þurft að ná 
megin markmiðum þess í áföngum á næstu árum með verulegri hækkun frítekjumarka 
af lífeyrissjóðstekjum.

Önnur atriði frumvarpsins

Verður nú vikið að öðrum atriðum sem koma fram í umræddum frumvarpinu.

Um sveigianleika og upphaf lífeyristöku

FEB tekur undir þau ákvæði sem fjalla um aukinn sveigjanleika og upphaf lífeyristöku. 
Í tillögunum er gert ráð fyrir að hægt sé að fresta töku lífeyris til 80 ára aldurs, enda 
hafi viðkomandi ekki fengið greiddan lífeyri hjá lífeyrissjóðum.

FEB telur mikilvægt að sambærileg ákvæði um sveigjanleika og upphaf lífeyristöku 
gildi samhliða einnig hjá lífeyrissjóðunum. Hjá lífeyrissjóðum á almennum 
vinnumarkaði miðast t.d. hinn almenni eftirlaunaaldur við 67 ára aldur. Sjóðfélagi hefur 
val um að flýta töku lífeyris til 65 ára aldurs eða fresta til allt að 70 ára aldurs. Frestun 
lífeyris fram yfir 70 ára aldur hjá TR er hins vegar marklaus nema sambærileg ákvæði 
gildi hjá sjóðunum.

Um hækkun lífeyristökualdurs

FEB tekur einnig undir þá tillögu að hækka hinn almenna lífeyristökualdur í áföngum 
og miða þá við 70 ára aldursmarkið. Hins vegar telur FEB þær tillögur ógerlegar nema 
sambærileg ákvæði gildi samtímis um alla starfandi lífeyrissjóði, hvort sem þeir eru á 
hinum almenna eða opinbera vinnumarkaði.

Um greiðsluþátttöku á hjúkrunarheimilum

FEB fagnar því að stofnaður hefur verið sérstakur starfshópur til að koma á 
tilraunaverkefni í samvinnu við hjúkrunarheimili um nýtt fyrirkomulag um 
greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. Hins vegar ber að gjalda varhug 
við því að gera greinarmun á hinum efnameiri sem geta greitt hærri húsaleigu og geta
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þannig öðlast betra og stærra húsnæði á hjúkrunarheimilunum, en í frumvarpinu segir 
að fjárhæð húsaleigu eigi að fara eftir gæðum og stærð húsnæðis.

Um 4.200 lækka eða fá engan lífeyri frá TR

Samkvæmt frumvarpinu munu nánast allir lífeyrisþegar með tekjur undir 100.000 kr. á 
mánuði fá hærri greiðslur frá TR, ef frumvarpið nær fram að ganga og langflestir með 
tekjur á bilinu 100-300 þús. kr. á mánuði. Greiðslur TR til þeirra sem hafa tekjur yfir 
400 þús. kr. munu lækka sem skýrist af afnámi reglu um að lífeyrissjóðstekjur skerði 
ekki lífeyri (grunnlífeyri) sem nú er tæplega 40.000 kr. á mánuði. Um 4.200 manns 
munu því sæta lækkun eða fá engan lífeyri frá TR, ef frumvarpið nær fram að ganga í 
óbreyttri mynd.

Á ráðstefnu Alþýðusamband Íslands um velferðarkerfið sem haldin var fyrir nokkrum 
árum kom fram sú eindregna skoðun ræðumanna, að ekki mætti einskorða lífeyri 
almannatrygginga einvörðungu við þá sem verst væru settir í þjóðfélaginu. Afleiðing 
slíks kerfis væri sú að að velferðarkerfið væri svelt, vandkvæði tengd neikvæðri 
stimplun styrkþega kæmi upp auk fátæktargildra. Því meira sem lífeyrir er 
lágtekjumiðaður, því lægri verður upphæðin sem er til ráðstöfunar, þ.e. því meiri 
áhersla verður lögð á að beina lífeyri aðeins til hinna fátækustu í samfélaginu, því minni 
árangri nær velferðarríkið í því að draga úr ójöfnuði. Í samræmi við þetta sjónarmið 
leggur FEB því áherslu á að lífeyristekjur sjóðanna skerði ekki eftirlaun hjá TR.

Niðurstaða

Að lokum vill FEB árétta eftirfarandi:

• FEB getur með engu móti samþykkt óbreytt það frumvarpi til laga um 
almannatryggingar sem fyrir liggur. Þó mörg atriði frumvarpsins séu vissulega 
til bóta frá því kerfi sem nú er í gildi varðandi almannatryggingarnar, eru of mörg 
önnur atriði í frumvarpinu sem ekki eru ásættanleg í óbreyttri mynd.

• Þar má helst nefna:afnám frítekjumarka, m.a. á launatekjur, sem mun virkja 
letjandi á eldra fólk að halda áfram störfum á vinnumarkaði og vinna þannig 
gegn því markmiði sem fram kemur í drögunum að hækka eftirlaunaaldur 
manna og fresta töku lífeyris til 80 ára aldurs. Eðlilegt er að gæta samræmis í 
meðhöndlun allra tegunda af tekjum eftir því sem kostur er, svo sem vegna 
fjármagnstekna.

• Breytingar samkvæmt frumvarpinu munu valda því að um 4.200 manns munu 
sæta lækkun eða fá engan lífeyri frá TR, ef frumvarpið nær fram að ganga í 
óbreyttri mynd. Það er óviðunandi að leggja niður grunnlífeyri til allra í 
almannatryggingum, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Það væri eðlilegra að 
hækka hann verulega, þannig að hann verði viðunandi og lífeyrir frá 
lífeyrissjóðunum komi svo til viðbótar.

• Því er haldið fram í opinberri umræðu að grunnstoð eftirlaunakerfisins sé 
lífeyrissjóðirnir og síðan komi almannatryggingar sem viðbót. Þessi skoðun kom 
m.a. fram á nýlegum fundi félags- og húsnæðismálaráðherra með fulltrúum FEB
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og Gráa hersins. Þetta er alrangt og stenst enga skoðun. Lífeyrissjóðirnir voru 
hugsaðir sem viðbót við greiðslur frá almannatryggingum. Ekki þarf að deila um 
þetta megin atriði í uppbyggingu lífeyriskerfisins.

• Það er einnig krafa FEB að nú þegar verði hækkaður lífeyrir þeirra sem verst 
eru settir í 300.000 kr. á mánuði en í frumvarpinu er ekki stafkrókur um að 
hækka lágmarkslífeyririnn. Sá hópur eldri borgara sem býr við fátækt í dag getur 
ekki beðið eftir einhverjum óljósum kerfisbreytingum. Fátækt fólk meðal eldri 
borgara og öryrkja þarf á leiðréttingu að halda og það strax.

Virðingarfyllst, 

f..h. Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður

Hrafn Magnússon, gjaldkeri

Gísli Jafetsson, framkvæmdastjóri
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