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I. Inngangur.
Með tölvubréfí, dags. 12. september 2016, óskaði velferðamefnd Alþingis eftir minnisblaði 
velferðarráðuneytisins með viðbrögðum við umsögnum er borist höfðu Alþingi um fmmvarp til laga 
um breytingu á lögum um almannatryggingar og fleiri lögum, þingskjal 1624, 857. mál.

Frumvarpið, sem er liður í heildarendurskoðun laga um almannatryggingar, nr. 100/2007, íjallar um 
bótakerfi almannatrygginga vegna elli. Þar er kveðið á um kerfisbreytingu er felst í sameiningu 
bótaflokka og einfaldari reiknireglum, lögð er til hækkun lífeyristökualdurs og aukinn sveigjanleiki 
við lífeyristöku. Velferðarráðuneytið hefur farið yfir umsagnimar og fara hér á eftir viðbrögð 
ráðuneytisins við ýmsum athugasemdum og ábendingum er þar koma fram.

Flestir umsagnaraðilar em jákvæðir í garð þeirra breytinga sem lagðar em til í frumvarpinu. 
Sameining bótaflokka þykir jákvæð breyting og ánægja er með þá tillögu að sérstök uppbót til 
framfærslu falli brott sem félagsleg aðstoð en renni inn í sameinaðan bótaflokk, ellilífeyri, og að 
svokölluð krónu á móti krónu áhrif heyri þar með sögunni til. Þegar gerðar em athugasemdir við 
einstaka atriði er yfirleitt hvatt til samþykkar fmmvarpsins, enda þykir það í heild vera til bóta fyrir 
lífeyrisþega, en allflestir lífeyrisþegar munu fá hærri greiðslur úr almannatryggingum verði það að 
lögum. Þá er almennt stuðningur við tillögur um hægfara hækkun lífeyristökualdurs um þrjú ár á 
næsta aldarfjórðungi og tillögur um aukinn sveigjanleika við lífeyristöku.

Nokkrir umsagnaraðilar fjalla um kerfi almannatrygginga vegna örorku og vísa í bókanir með skýrslu 
endurskoðunamefndarinnar er snúa að því. Tekið skal fram að frumvarpið byggir eingöngu á tillögum 
nefndarinnar hvað varðar ellilífeyri. Er því ekki talin þörf á að fjalla nánar um þær athugasemdir. 
Heildarendurskoðun almannatryggingalaganna mun hins vegar halda áfram og er gert ráð fyrir að í 
næsta áfanga verði megináhersla á endurskoðun ákvæða um örorkulífeyri, bæði réttindaávinnslu og 
bótaflokka, starfsgetumat, starfsendurhæfingu og fleira því tengt.

II. Bótafjárhæðir, vægi annarra tekna við útreikning bóta og brottfall frítekjumarka.
í nokkmm umsögnum em gerðar athugasemdir við að ekki séu lagðar til hækkanir á bótaljárhæðum 
og að skerðingarhlutfallið sé of hátt. Þá koma fram athugasemdir við fyrirætlanir um að fella 
frítekjumörk niður.

í fmmvarpinu er lagt til að allar aðrar tekjur sem lífeyrisþegi hefur sér til framfærslu hafi sama vægi 
við útreikning á íjárhæð ellilífeyris, eða 45%, og að frítekjumörk verði felld niður. I því sambandi 
skal tekið fram að ellilífeyrir almannatrygginga er ætlaður þeim er þess þurfa og til að stuðla að því 
að lífeyrisþegar geti framfleytt sér. Frumvarpið byggir á því að það sé heildarfjárhæðin sem 
einstaklingur hefur til ráðstöfunar sem skipti meginmáli hvað varðar framfærslu, en ekki uppmni 
teknanna. Byggir fmmvarpið hvað þessi atriði varðar alfarið á tillögum nefndar um endurskoðun 
laganna sem skilaði tillögum til ráðherra í byrjun mars 2016. I nefndinni sátu fulltrúar
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stjómmálaflokka og hagsmunaaðila og eins og fram kom í umsögn Landssambands eldri borgara þá 
er frumvarpið byggt á málamiðlun sem hagsmunaðilamir gerðu með sér í nefndinni til að ná saman 
um þau skref sem frumvarpið felur í sér.

Þá er gagnrýnt að ekki sé kveðið á um það hvemig skuli staðið að hækkun bóta til framtíðar, þ.e. ekki 
em gerðar tillögur um breytingu á 69. gr. laganna sem fjallar um það á hvem hátt skuli staðið að 
hækkun fjárhæða bóta. Endurskoðunamefndin gat þess í skýrslu sinni til ráðherra að eðlilegt væri að 
lífeyrir almannatrygginga hækkaði til samræmis við lágmarkslaun, en nefndin lagði þó ekki fram 
ákveðnar breytingartil lögur og var 69. gr. laganna ekki endurskoðuð í þessum áfanga.

III. Samspil almannatryggingakerfísins og lífeyrissjóðakerfísins.
Nokkrir umsagnaraðilar fjölluðu um uppbyggingu lífeyristryggingakerfisins sem byggir í dag á 
þremur meginstoðum og samspili þessara stoða innbyrðis, m.a. hvort lífeyrissjóðakerfið eigi að vera 
til viðbótar almannatryggingakerfinu eða öfugt.

Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjómarskrárinnar skal öllum, sem þess þurfa, tryggður í lögum réttur til 
aðstoðar m.a. vegna elli. Akveðnu kerfi hefur verið komið á með lögum í þeim tilgangi að tryggja 
þeim sem þess þurfa þennan rétt. Almannatryggingakerfmu var komið á hér á landi á fyrri hluta 
síðustu aldar og hefur það verið í stöðugri þróun síðan en uppbygging atvinnutengdu lífeyrissjóðanna 
hófst 1969. Þá er valfrjálst að greiða í séreignaspamað, séreignalífeyri. Þessar þrjár meginstoðir 
lífeyristryggingakerfisins hafa mismunandi markmið.

Ollum á vinnumarkaði er skylt að greiða iðgjald í lífeyrissjóð, sbr. lög nr. 129/1997, en frjálst að 
greiða í séreignaspamað. Langtímamarkmið þess að koma á fót öðm lífeyristryggingakerfi til hliðar 
við almannatryggingakerfið er m.a. að létta á framtíðarframfærslubyrði ríkissjóðs, m.a. vegna 
fyrirsjáanlegra breytinga á aldurssamsetningu þjóðarinnar. Ellilífeyrir sem lífeyrissjóðir greiða fer 
eftir greiddum iðgjöldum og tímalengd aðildar en ekki því hvort sjóðfélaginn þarfnist aðstoðar.

Almannatryggingakerfið er einnig skyldubundið. Það tekur til allra sem búa hér á landi, réttur ávinnst 
við búsetu og veitir 40 ára búseta fullan rétt en ef um skemmri tíma að ræða greiðist lífeyrir 
hlutfallslega. Réttindaávinnsla er því óháð fyrri tekjum, iðgjaldagreiðslum, skattgreiðslum eða vinnu. 
Ellilifeyri almannatrygginga er fyrst og fremst ætlað að tryggja þeim er þess þurfa tiltekna 
lágmarksfjárhæð sér til framfærslu. Þannig eykur hann við þær tekjur sem viðkomandi hefur þegar sér 
til ffamfærslu, s.s. laun, lífeyrissjóðsgreiðslur eða íjármagnstekjur. Almannatryggingalögin gera 
þannig beint ráð fyrir því að þeir sem hafi lægri tekjur sér til framfærslu fái hærri lífeyri en þeir sem 
hærri tekjur hafa, þ.m.t. frá lífeyrissjóðakerfinu.

I frumvarpinu er lagt til að greiðslur ellilífeyris til þeirra sem fá lífeyri frá lífeyrissjóðakerfinu 
stöðvist ekki fyrr en fjárhæð lífeyris frá lífeyrissjóði fari yfir um 374.000 kr. á mánuði. Samkvæmt 
gildandi kerfi heldur hins vegar lífeyrisþegi alltaf grunn ellilífeyri, þ.e. um 40.000 kr. á mánuði, óháð 
því hversu háar greiðslur hann hefur frá lífeyrissjóði. Hvað aðrar tekjur varðar, t.d. atvinnutekjur, er 
þessu öfugt farið, því lífeyrisþegi í nýju kerfi mun geta haft tekjur allt að 473.000 kr. á mánuði áður 
en greiðslur til hans stöðvast, en í gildandi kerfi stöðvast greiðslumar þegar aðrar tekjur 
lífeyrisþegans nema 374.000 kr. á mánuði. Það er því ekki rétt sem haldið er fram í umsögn að 
almannatryggingar verði einkum fyrir þá sem eiga engin eða lítil réttindi í lífeyrissjóðum.

IV. Barnalífeyrir og barnabætur.
I tveimur umsögnum er vikið að því að nauðsynlegt sé að gera breytingar á bamalífeyri, sem kveðið 
er á um í 20. gr. almannatryggingalaga, sem „tryggi jafnræði í framfærslustuðningi við tekjulágt 
bamafólk, óháð því hvort það hafi laun eða lífeyristekjur“. Bent skal á að bamalífeyrir telst ekki vera 
framfærslustuðningur við tekjulágt bamafólk, heldur bætur til bams vegna andláts foreldris og sama á 
við verði foreldri lífeyrisþegi. Bamalífeyrir fylgir baminu og er ekki háður tekjum móttakanda. Aftur 
á móti hefur verið til umræðu að sameina bamabætur og bamalífeyri, ásamt öðmm greiðslum vegna

2



baraa, í eitt almennt kerfi bamatrygginga. Endurskoðunamefndin fjallaði í störfum sínum m.a. um 
það mál en lagði ekki til breytingar, enda krefst slík kerfisbreyting mikils undirbúnings og aðkomu 
margra aðila. Þá skiptir bamalífeyrir fyrst og fremst máli í tengslum við kerfi almannatrygginga 
vegna örorku, enda fá mjög fáir ellilífeyrisþegar greiddan bamalífeyri.

V. Heimilisuppbót.
í umsögnum komu fram hugleiðingar um hvort fella mætti heimilisuppbót niður, e.t.v. í áföngum. 
Þessi tillaga hefur komið fram áður en í henni felst að einstaklingur sem býr einn fengi fullan lífeyri, 
100%, en sá sem býr með öðmm fengi ákveðið hlutfall af fullum lífeyri, t.d. 85%. Slíkt myndi þó 
auka útgjöld vegna þeirra lífeyrisþega sem búa erlendis, en heimilisuppbót er í dag greidd samkvæmt 
lögum um félagslega aðstoð og er því bundin við búsetu viðkomandi hér á landi.

Nefndin lagði til að skilgreiningar að baki heimildar til að ákvarða heimilisuppbót yrðu skoðaðar 
betur við mat á því hvort um fjárhagslegt hagræði sé að ræða af sambýli við aðra eða ekki. 
Sérstaklega á það við ef í hlut eiga ungmenni sem em orðin 18 ára, em í námi og búa áfram hjá 
foreldrum. Hér þarf ekki lagabreytingu til heldur nægir að breyta reglugerð. Fyrst og fremst er þó um 
að ræða mat Tryggingastofnunar hverju sinni á því hvað teljist vera fjárhagslegt hagræði af því að búa 
með öðmm.

Tryggingastofnun bendir réttilega á í umsögn sinni að ekki sé hægt að sjá að gert sé ráð fyrir að 
búsetuhlutfall skuli hafa áhrif á heimilisuppbót. Hefur sá málsliður í 14. gr. fmmvarpsins fyrir mistök 
fallið niður við vinnslu þess og leggur ráðuneytið til breytingu á 14. gr. frumvarpsins, sjá kafla XII.

VI. Hálfur lífeyrir.
Nefnt er í umsögnum að óljóst sé hvort nýmælið um hálfan lífeyri nái til allra lífeyrisþega eða 
eingöngu þeirra er hefja töku lífeyris efitir gildistöku þess, verði frumvarpið að lögum. Ljóst er 
samkvæmt frumvarpinu að ekki er gert ráð fyrir að heimildin verði fyrir hendi fyrr en árið 2018 þegar 
nauðsynlegar breytingar hafa verið gerðar á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða. Reglan mun því eingöngu gilda um þá sem öðlast rétt til ellilífeyris frá þeim tíma.

Vegna athugasemdar við 6. gr. fmmvarpsins varðandi hálfan lífeyri, þá er orðalag ákvæðisins að mati 
ráðuneytisins skýrt, þ.e. engar tekjur eiga að hafa áhrif til lækkunar hálfs lífeyris.

VII. Fangar og ráðstöfunarfé.
Samkvæmt 52. gr. almannatryggingalaga skal leggja fram umsókn um allar bætur og greiðslur 
samkvæmt lögunum. Samkvæmt 38. gr. laganna er Tryggingastofnim skylt að að sjá til þess að mál sé 
nægjanlega upplýst áður en ákvörðun um bótarétt er tekin, þar á meðal að öll nauðsynleg gögn og 
upplýsingar liggi fyrir. I 39. gr. er síðan kveðið á um skyldu umsækjanda til að veita þær upplýsingar 
sem em nauðsynlegar svo unnt sé að ákvarða bótarétt og fjárhæðir greiðslna. Þá er í 37. gr. m.a. 
kveðið á um skyldu Tryggingastofnunar til að kynna sér aðstæður umsækjanda og skoða mál 
heildstætt.

Fram kom í umsögn Afstöðu að lífeyrisþegi sem hefur afplánun hafi fram til 2011 fengið svokallaða 
vasapeninga á gmndvelli heimildar 1. mgr. 56. gr. laganna án þess að sækja sérstaklega um það. 
Ráðuneytið telur ljóst að sú framkvæmd hafi ekki verið í samræmi við 52. gr. laganna.

Heimilt er að greiða ráðstöfunarfé til lífeyrisþega sem afþlánar refsingu í fangelsi samkvæmt 3. málsl. 
1. mgr. 56. gr. almannatryggingalaga, en það er ekki skylt. Þar sem um heimildarákvæði er að ræða 
ber Tryggingastofnun að leggja mat á hverja umsókn enda ekki um skilyrðislausan rétt allra 
lífeyrisþega í fangelsum að ræða. I lögin vantar hins vegar vegvísi um það til hvaða atriða skuli 
einkum líta við mat á því hvort verða eigi við umsókninni og er í frumvarpinu lagt til að þessari 
heimild megi að jafnaði beita þegar sérstaklega standi á. I athugasemdum með ákvæðinu kemur firam 
að átt sé við að lífeyrisþegi í fangelsi geti haft þörf fyrir greiðslur umfram það sem
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Fangelsismálastofnun greiðir föngum, svo sem vegna örorku, sjúkrakostnaðar eða endurhæfmgar,

Umræddar tillögur sem eru í frumvarpinu voru undirbúnar af hálfu Tryggingastofnunar og 
Fangelsismálastofnunar. Astæðan var einkum sú að lífeyrisþegar í fangelsum höfðu að staðaldri meiri 
fjárráð en aðrir fangar. Tilgangur breytinganna er að fangar sem eru lífeyrisþegar verði jafnsettir 
öðrum föngum eftir því sem unnt er og því er talið nauðsynlegt að setja það viðmið að greiðsla 
ráðstöfunaríjár sé bundið við sérstakar aðstæður lífeyrisþegans meðan á afplánun stendur, þar sem 
hægt er að sýna fram á umfram þörf, t.d. sjúkrakostnað eða endurhæfingu.

Velferðarráðuneytið leggur til að 56. gr. laganna fái nýja fyrirsögn, þar sem ljóst er að núgildandi 
heiti er of þröngt miðað við efni ákvæðisins, sjá XII. kafla.

VIII. Hækkun á lífeyristökualdri.
I einni umsögn komu fram þau sjónarmið að hækkun á lífeyristökualdri sé almenn skerðing réttinda. I 
frumvarpinu er lögð til hægfara hækkun á lífeyristökualdri um þrjú ár á 24 árum. Eins og fram kemur 
í athugasemdum með frumvarpinu er verið að mæta lengingu meðalævinnar og því að almennt 
greiðist nú ellilífeyrir í mun fleiri ár en þegar almannatryggingum var komið á fót. Þá miðaðist 
upphaf lífeyristöku við 67 ára aldur og hefur það verið óbreytt síðan. Það er rétt að þegar þessi 
breyting verður að fullu komin til framkvæmda má ætla að meðallengd greiðslutímabils ellilífeyris 
almannatrygginga verði þremur árum styttri ef meðalævilengd lengist ekki á tímabilinu, en slíkt er nú 
talið ólíklegt miðað við þróunina undanfarin ár.

IX. Lífeyrisþegar sem fá ekki auknar greiðslur í nýju kerfi.
Frumvarpið fjallar um kerfisbreytingu hvað varðar bætur vegna elli en kveður ekki sérstaklega á um 
hækkun bóta. Þó munu langflestir ellilífcyrisþegar fá hærri bætur í nýju kerfi en þeir fá í gildandi 
kerfi. Frumvarpið hefúr afltur á móti ekki áhrif á bótafjárhæð ellilifeyris þeirra 23 einstaklinga sem 
hafa engar aðrar tekjur en ellilífeyri frá almannatryggingum. Lífeyrisþegar sem hafa mjög lágar aðrar 
tekjur munu afltur á móti langflestir koma betur út í nýju kerfi. Þá verður nýi ellilífeyririnn greiddur úr 
landi til lífeyrisþega sem búsettir eru í þeim ríkjum sem Island hefur gert samninga við á sviði 
almannatryggingar. Það á hins vegar ekki við um framfærsluuppbót í dag sem er félagsleg aðstoð og 
er bundin við búsetu viðkomandi hér á landi. Því eru réttindi þessa hóps aukin samkvæmt 
frumvarpinu.

Vegna þeirrar kerfisbreytingar sem lögð er til í frumvarpinu og nær til u.þ.b. 40 þúsund eldri borgara 
gefúr auga leið að einhverjir muni njóta betri réttinda í gildandi kerfi en hinu nýja, þótt útreikningar 
sýna að langflestir muni njóta betri réttar verði frumvarpið að lögum. I bráðabirgðaákvæði er því lögð 
til samanburðarregla er taki til þeirra sem fá greiðslur úr gildandi kerfi við gildistöku breytinganna, til 
að draga úr hugsanlegum neikvæðum áhrifúm frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að samanburðarreglan 
verði ótímabundin og er það í samræmi við tillögu endurskoðunamefndarinnar. Mun ákvæðið renna 
út sjálfkrafa er fram líða stundir. I einni umsögn er gerð athugasemd við þetta og talið að reglan eigi 
eingöngu að gilda til skamms tíma. Velferðarráðuneytið telur þó nauðsynlegt að reglan verði í gildi 
þar til fúndin verður varanleg lausn á málum þeirra sem aðeins hafa áunnið sér hlutfallsleg réttindi 
hér á landi vegna búsetu erlendis.

I umsögnum koma fram hugleiðingar um að það geti talist brot á jafnræði að bráðabirgðaákvæðið 
með samanburðarútreikningi taki ekki til þeirra sem ekki fá greiddan ellilífeyri við gildistöku laganna 
en sækja um ellilífeyri síðar. Það er misskilningur að slíkt feli í sér brot á jafnræðisreglu, því 
greiðslur almannatrygginga til þeirra sem öðlast rétt til ellilífeyris síðar hafa ekki lækkað, þar sem að 
þeir voru ekki með greiðslur fyrir gildistöku nýs kerfis.

Bent skal á að Tafla 2 í umsögn Öryrkjabandalags íslands er röng, því til viðbótar við greiðslur 
samkvæmt frumvarpinu kemur viðbótargreiðsla samkvæmt samanburðarreglunni í ákvæði til 
bráðabirgða þannig að viðkomandi yrði nákvæmlega eins settur í nýju kerfl og hann er nú. Það er því
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rangt sem haldið er fram í umsögninni að greiðslumar yrðu lægri í nýju kerfi.

X. Tilraunaverkefni um greiðsluþátttöku á hjúkrunarheimilum.
í 18. gr. frumvarpsins er lagt til nýtt bráðabirgðaákvæði við lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999, 
um tilraunaverkefni varðandi breytta greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 
Umsagnaraðilar sem íjölluðu um ákvæðið em almennt jákvæðir gagnvart slíku tilraunaverkefni og 
telja að breytt fyrirkomulag greiðsluþátttöku íbúanna stuðli að auknum sjálfsákvörðunarrétti þeirra. 
Þó koma fram ýmsir fyrirvarar og spumingar.

M.a. er bent á að ekki sé ljóst til hversu stórs hóps tilraunaverkefnið muni ná og að útfærsla þess liggi 
ekki fyrir. Ráðherra skipaði starfshóp í maí sl. sem falið var að íjalla um tilraunaverkefni í samvinnu 
við eitt eða fleiri hjúkmnarheimili um nýtt fyrirkomulag um greiðsluþátttöku íbúa. Vinna hópsins er 
skammt á veg komin en af samtölum við fulltrúa þeirra hjúkmnarheimila sem hafa lýst áhuga á 
þátttöku í slíku verkefni er þó ljóst að það yrði afmarkað við ákveðna einingu innan hvers heimilis. Er 
gert ráð fyrir að íbúar þessarar tilteknu einingar eða umboðsmenn þeirra hefðu tækifæri til að taka 
upplýsta ákvörðun um hvort þeir vildu taka þátt í verkefninu.

Einnig er varpað fram spumingum um það hvort lífeyrisþegar sem hafa eingöngu lífeyri 
almannatrygginga og/eða lágar viðbótartekjur sér til framfærslu geti staðið undir útgjöldum fyrir mat, 
þrifum, þvotti, tómstundastarfi og húsaleigu og hvort einhverjir muni hafa minna til ráðstöfunar en nú 
er. Minnt er á tilvik þar sem lífeyrisþegar eiga ekki rétt á fullum ellilífeyri eða jafnvel að ekki sé um 
rétt á ellilífeyri að ræða og að upp geti komið tilvik þar sem upphæð greiðslna fyrir þjónustu á 
hjúkmnarheimili verði hærri en sem nemi upphæð lífeyrisgreiðslna. Þá er því varpað fram hvort að 
sveitarfélag verði hugsanlega krafið um að veita áfram tiltekna þjónustu, sem veitt hafi verið 
einstaklingum að kostnaðarlausu á heimilum þeirra, efitir að þeir flytjast á hjúkmnarheimili þar sem 
greiða verður fyrir slíka þjónustu. Þá er því velt upp hvort nýtt greiðsluþátttökukerfi muni leiða til 
aðstöðumunar íbúa eftir efnahag, þ.e. hvort þeir efnameiri geti greitt hærri húsaleigu og fengið þannig 
betra og stærra húsnæði á hjúkmnarheimilum. Sveitarfélögum verður skylt að veita sérstakan 
húsnæðisstuðning ffá 1. janúar 2017 og er spurt hvort íbúar á hjúkmnarheimili gætu átt rétt á honum.

Þessum spumingum og fleirum til mun starfshópurinn beina athyglinni að áður en hægt verður að 
fara af stað með tilraunaverkefni af þessu tagi. Reikna þarf út hvaða áhrif breytingin hafi fyrir 
mismunandi hópa, gera kostnaðarmat er taki mið af þeim áhrifum sem breytingamar gætu haft fyrir 
sveitarfélög og skoða lagagmndvöll breytts greiðslufyrirkomulags.

XI. Önnur atriði er fram koma í umsögnum.
Nefnt er að gera ætti séreignaspamað jafnsettan öðmm spamaði þannig að greint sé á milli höfuðstóls 
og ávöxtunar. Þetta mál var rætt í endurskoðunamefndinni en ákveðið var að leggja ekki til breytingar 
að svo stöddu, þar sem málið þarfnast frekari skoðunar og umræðu.

Fram kemur í umsögn að með kerfisbreytingunni sé verið að færa andvirði gmnn ellilífeyris frá hluta 
lífeyrisþega til annnarra lífeyrisþega. Greiðslur gmnn ellilífeyris muni stöðvast hafi einstaklingur 
hærri lífeyrissjóðsgreiðslur en 400.000 kr. á mánuði sem sé ranglátt. Eins og kemur fram í III. kafla 
stöðvast greiðslur gmnn ellilífeyris ekki vegna lífeyrissjóðstekna í gildandi kerfi óháð því hversu háar 
þær em. í nýju kerfi munu greiðslur nýs ellilífeyris stöðvast þegar aðrar tekjur ellilífeyrisþega verða 
hærri en 473.000 kr. á mánuði, óháð því hver uppruni teknanna er. Þeir sem hafa hærri tekjur en það 
munu því ekki fá greiðslur ellilífeyris frá almannatryggingum.

Vikið var að stöðu einstaklinga sem aðeins hafa áunnið sér rétt til hlutfallslegs ellilífeyris hér á landi. 
Endurskoðunamefndin ræddi stöðu þessa hóps sérstaklega en ákvað að leggja ekki fram sérstaka 
tillögu um þetta efni. Ljóst er að málið snertir fyrst og fremst öryrkja og verður þessi þáttur því 
væntanlega tekinn til nánari skoðunar í tengslum við endurskoðun á ákvæðum laganna um 
örorkubætur. Þess má þó geta að bráðabirgðaákvæði fmmvarpsins, sem felur í sér samanburðarreglu,
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mun sérstaklega ná til þess hóps sem ekki nýtur góðs af breytingunum, en útreikningar 
Tryggingastofnunar sýna að það eru fyrst og fremst lífeyrisþegar sem eingöngu hafa áunnið sér 
hlutallslegan rétt í almannatryggingum hér á landi.

Nefnt er að tillögur endurskoðunamefndarinnar um það hvaða bótaflokka ætti að sameina séu þvert á 
tillögur verkefnisstjómar frá 2009. í því sambandi skal bent á að tillögur verkefnisstjómarinnar frá 
2009 hvað þetta atriði varðar hlutu ekki hljómgmnn, ekki var samstaða stjómvalda og hagsmunaaðila 
um þá leið sem verkefnisstjómin lagði til og hún var ekki farin.

Fram komu ábendingar um að mikilvægt væri að sambærileg ákvæði um sveigjanleika og upphaf 
lífeyristöku gildi einnig hjá lífeyrissjóðunum. Ráðuneytið tekur undir það og telur brýnt að sem fyrst 
verði hafín vinna við gerð fmmvarps af hálfu fjármála- og efnahagsráðuneytis um sambærilegar 
breytingar í lífeyrissjóðakerfinu og er reyndar gert ráð fyrir því í fmmvarpinu. Þar er lagt til að 
breyting á lífeyristökualdri í almannatryggingum eigi sér stað í hægum skrefum á næsta 
aldarfjórðungi en samræmingu á lífeyristökualdri í lögbundnu kerfunum tveimur ætti að vera unnt að 
ná þótt breytingar hjá lífeyrissjóðakerfinu hefjist síðar, t.d. með því að hækka lífeyristökualdurinn í 
því kerfi hraðar.

Fram kom í umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga að skoða ætti að fyrsta greiðsla 
Tryggingastofnunar til þeirra sem áður hafa þegið fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélagi renni beint til 
sveitarfélagsins. Þetta hefur margofit komið fram áður en ávallt verið hafnað enda njóta bætur 
almannatrygginga sérstakrar vemdar, sbr. 57. gr. almannatryggingalaga. Sveitarfélögin hafa heimild í 
lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga til að veita fjárhagsaðstoð í formi láns og ættu því að geta 
samið við fólk um endurgreiðslur lána og annast innheimtu þeirra.

Spurt var hvaða afleiðingar snemmtaka lífeyris hafi á örorkulífeyrisgreiðslur og síðar á 
ellilífeyrisgreiðslur þegar lífeyristökualdri er náð. Það er ljóst að hefji einstaklingur töku ellilífeyris 
fyrir almennan lífeyristökualdur á grundvelli þess nýmælis sem lagt er til í frumvarpinu verði ekki 
greiddur örorkulífeyrir fyrir sama tímabil. Bæði er um ósamrýmanlegar bætur að ræða, sbr. 48. gr. 
almannatryggingalaga, auk þess sem það kemur skýrt fram 1 a-lið 3. gr. frumvarpsins að örorkulífeyrir 
greiðist eingöngu til þess tíma er lífeyristökualdri skv. f7. gr. laganna er náð.

í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins er bent á misræmi milli frumvarpstextans og greinargerðar. 
Ábendingin er réttmæt og leggur velferðarráðuneytið til að gerð verði breyting á 2. gr. frumvarpsins, 
sjá XH. kafla. Til samræmis verði athugasemdum við ákvæðið breytt. Aftur á móti telur ráðuneytið að 
séu greiðslur hafnar geti umsækjandi ekki nýtt sér þessa heimild.

XII. Breytingartillögur velferðarráðuneytisins.
Við yfirferð á umsögnum sem bámst velferðamefnd vegna ffumvarpsins komu í ljós þrjú atriði sem 
að mati ráðuneytisins þarfnast breytinga:

f) í stað orðanna „hvorki lagt inn umsókn né“ í 3. efhismálsgr. 2. gr. frumvarpsins, komi: ekki.
2) Breyting verði gerð á 11. gr. frumvarpsins þannig að 56. gr. laganna fái nýja fyrirsögn sem 

verði svohljóðandi: „Fangelsisvist, gæsluvarðhald og úrskurður um dvöl á stofnun“.
3) Nýr málsliður bætist við 2. mgr. 14. gr. frumvarpsins og verði svohljóðandi: „Um útreikning 

heimilisuppbótar vegna búsetu fer skv. 1. mgr. 17. gr. laga um almannatryggingar.“
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