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Efni: Breytingar á almannatryggingakerfinu - 857. mál 145. Iþ.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 8. september sl., þar sem óskað 
var eftir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint þingmál.

Almennt

Sambandið átti fulltrúa í nefnd þeirri sem fjallaði um breytingar á almannatrygginga- 
kerfinu, sbr. skýrslu er skilað vartil félags- og húsnæðismálaráðherra í byrjun mars sl.

Eins og fram kemur í bókun dags. 8. febrúar sl. (sjá meðf.) voru fulltrúar sambandsins 
sammála tillögum um breytt bótakerfi, hækkun lífeyrisaldurs og sveigjanleg starfslok. Á 
hinn bóginn var gerður fyrirvari við skýrsluna varðandi tillögu um þrepaskiptingu í 
starfsgetumati. Þá kallaði sambandið eindregið eftir úrlausn fyrir þá einstaklinga sem 
ekki munu öðlastfull réttindi í almannatryggingakerfinu vegna búsetu í öðru landi.

í fyrirliggjandi frumvarpi eru settar fram tillögur um breytt bótakerfi, hækkun lífeyris- 
aldurs og sveigjanleg starfslok. Sambandið er sammála þessum tillögum en telur mjög 
miður að hvorki skuli reynt að stíga einhver skref í átt til innleiðingar á starfsgetumati í 
almannatryggingakerfinu né gerð tilraun til að leysa úr vanda þess ört stækkandi hóps 
fólks sem sætir búsetuskerðingum hjá Tryggingastofnun ríkisins.

Þrátt fyrir að skammur tími sé til stefnu er velferðarnefnd eindregið hvött til þess að 
nýta tækifærið og skapa farveg til þess í lögum að unnið sé að þessum mikilvægu 
verkefnum, enda þótt skiptar skoðanir séu um aðferðafræði við breytingarnar. I því efni 
leggur sambandið áherslu á tvennt:

1. Að starfsgetumat í almannatryggingakerfinu verði til framtíðar í fleiri þrepum en 
þeim sem tillögur í áðurnefndri skýrslu gerðu ráð fyrir og þannig að við ákvörðun 
bótaréttar verði tekið tillit til starfsgetu sem er metin 51%  eða meiri. Mögulega 
mætti afgreiða fyrirliggjandi frumvarp með ákvæði til bráðabirgða um að innan árs 
skuli leggja fyrir Alþingi frumvarp um þrepaskipta innleiðingu starfsgetumats í 
almannatryggingakerfinu.

2. Að tilteknum aðila innan stjórnsýslunnar verði falin tillögugerð til lausnar á vanda 
þeirra einstaklinga sem búa við skertan rétt í almannatryggingakerfinu vegna 
búsetu í öðru landi. Sambandið hefur nefnt að velferðarvakt velferðarráðuneytisins 
verði falið að ræða þau álitaefni sem hér er við að eiga, á breiðum grundvelli, og 
eftir atvikum móta tillögur sem tryggi ákveðin lágmarksrétt.
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Athugasemdir við einstakar greinar

Af hálfu sambandsins eru eftirfarandi athugasemdir gerðar við einstakar greinar:

9. gr. (viðbót við 2. mgr. 53. gr):

Sú hætta hefur legið fyrir um langt skeið að um tvígreiðslu bóta sé að ræða, þ.e. að 
endurhæfingarlífeyrir (og mögulega aðrar greiðslur) komi frá Tryggingastofnun ríkisins 
(TR) fyrir sama tímabil og fjárhagsaðstoð er greidd hjá hlutaðeigandi sveitarfélagi.

Sveitarfélögin hafa lagt þunga áherslu á umbætur í samspili milli ólíkra framfærslukerfa 
hins opinbera. Víða eru óljós skil til staðar og skortur á samhæfingu sem leiðir til 
svokallaðra grárra svæða. Vaxandi skilningur er hins vegar á þýðingu þess að fækka 
þessum gráum svæðum \ verkaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga.

Unnið er að því verkefni samkvæmt samkomulagi sem gert hefur verið á grundvelli 11. 
gr. laga um opinber fjármál nr. 123/2015. Aðilar samkomulagsins eru annars vegar 
fjármála- og efnahagsráðherra og innanríkisráðherra og Samband íslenskra 
sveitarfélaga hins vegar. Mikilvægt er einnig að löggjafinn sýni vilja sinn í verki og taki 
á þeim málum sem þar sem fyrir liggur greining á þörf fyrir lagabreytingar.

Velferðarráðuneytið setti á sínum tíma á fót verkefni um kortlagningu og greiningu á 
möguleikum þess að samnýta betur upplýsingar stofnana í því augnamiði að auka 
skilvirkni og varna misnotkun við ákvörðun greiðslna og réttinda (ívilnana) til 
einstaklinga. í skýrslu sem skilað vartil ráðuneytisins um niðurstöðu verkefnisins (maí 
2014) er kallað eftir breytingu á almannatryggingalögum sem tryggi rétt sveitarfélaga til 
endurgreiðslu fjárhagsaðstoðar sem veitt er á biðtíma eftir lífeyri frá TR (liður 1.23.2).

V ið breytingar á almannatryggingalögum sem gerðar voru vorið 2015 (322. mál 144. 
löggjafarþings) lagði sambandið til að lögin myndu mæla fyrir um endurgreiðslurétt 
sveitarfélaga. Tillagan hlaut nokkra umræðu en náði ekki fram að ganga.

Jafnræðis- og sanngirnisrök mæla með því að komið sé í veg fyrir tvígreiðslur og að 
sveitarfélög fái fjárhagsaðstoðina endurgreidda með skilvirkum hætti. Af þeirri ástæðu 
fer sambandið fram á að ný málsgrein komi inn í 9. gr. frumvarpsdraganna sem verði 
5. mgr. 53. gr., svohljóðandi:

Njóti umsækjandi um bætur hjá Tryggingastofnun fjárhagsaðstoðar hjá 
lögheimilissveitarfélagi á meðan umsókn hans er til meðferðar hjá stofnuninni skal 
stofnunin endurgreiða viðkomandi sveitarfélagi þá fjárhæð við fyrstu greiðslu bóta 
til umsækjanda.

18. gr. (nvtt bráðabirgðaákvæði við lög um félagslega aðstoð)

Sambandið tekur þátt í því tilraunaverkefni sem tillagan mælir fyrir um. Sambandið 
styður bráðabirgðaákvæðið en telur að bæta þurfi inn í það betri lagastoð fyrir 
umræddu fyrirkomulagi, þ.e. að notandi greiði milliliðalaust annars vegar húsaleigu og 
hins vegar vegna framfærslu (matur o.fl).

Sé dvalar- eða hjúkrunarheimili rekið af sveitarfélagi myndu þessar greiðslur væntan- 
lega falla í flokk þjónustugjalda. Samkvæmt lögmætisreglu íslensks stjórnsýsluréttar 
þarf innheimta þjónustugjalda að styðjast við viðhlítandi lagaheimild. Því er lagttil að 
við greinina bætist ný málsgrein svohljóðandi:
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Hjúkrunar- og dvalarheimilum sem rekin er af opinberum aðilum, og taka þátt í 
verkefninu, er heimilt að innheimta þau gjöld scm nýtt fyrirkomulag á greiðslu- 
þátttöku kalla á, enda liggi fyrir samningur þar að lútandi viö hlutaðeigandi íbúa.

Virðingarfyllst 
SAM BAN D  ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

v  Guðjon 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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Bókun fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga við niðurstöður nefndar um 
endurskoðun laga um almannatryggingar

Fulltrúar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg fengu aðild að 
nefndinni í mars 2014 og hafa síðan starfað með henni að gerð skýrslunnar.

Sambandið er sammála tillögum um breytt bótakerfi, hækkun lífeyrisaldurs og 
sveigjanleg starfslok. Þá tekur sambandið undir niðurstöður skýrslunnar um: (1) 
víxlverkanir í samspili almannatrygginga og lífeyrissjóða, (2) nauðsyn þcss að í lögum 
verði kveðið sérstaklega á um samráð við notendur þegar kemur að ákvörðunum um 
starfsgetu í almannatryggingum og (3) mikilvægi þess að umsýsla verði skilvirkari og 
biðtíminn styttur þar til niðurstaða liggur fyrir um bótarétt þannig að ekki myndist rof í 
greiðslum.

Sambandið telur á hinn bóginn að tillaga um þrepaskiptingu í starfsgetumati gangi ekki 
nógu langt. Til framtíðar eigi stefnan þannig að vera sú að sé starfsgeta metin til meira 
en helmings (t.d. 51 - 70%) virkji það rétt til bóta almannatrygginga með hliðstæðum 
hætti og nú gildir um örorkustyrk. An þessa viðbótarþreps er viðbúið að fjölga muni í 
þeim hópi sem óskar eftir fjárhagsaðstoð frá sínu sveitarfélagi enda liggur fyrir að 
framboð og aðgengi að hlutastörfúm er misjafnt eftir landshlutum, árstímum og öðrum 
utanaðkomandi aðstæðum. A f þeiná ástæðu mun verða kallað eftir því - við 
innleiðingu á nýju starfsgetumati - að áhrif þess á fjárhag og stjórnsýslu sveitarfélaga 
verði greind með formlegum hætti.

Sambandið mun jafnframt kalla eftir því að áfram verði unnið að úrlausn þeirra 
einstaklinga sem ekki munu öðlast full réttindi í almannatryggingakerfmu vegna 
búsetu í öðru landi, sbr. 6. lið í niðurstöðum nefndarinnar. Hér er m.a. vísað til þein-a 
erlendu ríkisborgara sem ríkið veitir dvalarleyfi en núverandi fyrirkomulag ýtir þeim 
hópi yfir á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. I mörgum tilvikum festast þessir einstaklingar 
inni á ljárhagsaðstoð til langframa, endahafa sveitarfélögin lítil tök áþv í að sanmæyna 
hvort og þá hvaða réttindi viðkomandi eigi annars staðar. Sú staða er óviðunandi fyrir 
alla hlutaðeigandi auk þess sem óeðlilegt er að annað stjórnsýslustigið skerði 
einstaklingsbundin réttindi til þess eins að auka útgjöld hins stjórnsýslustigsins.

Reykjavík, 8. febrúar2016

Gyða Hjartardóttir 
Tryggvi Þórhallsson


