
Erindi nr. Þ
Kostnaðarmat gert fyrir Heilbrigðis- og tryggiilgsfáðiöí^ið.

Reykjavík 9. október 2003
Hér koma fram niðurstöður útreikninga á hækkun kostnaðar frá fyrra kostnaðarmati, 
frá 10. apríl, vegna samkomulags Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis við 
Öryrkjabandalag Islands. Beiðnir um þessa útreikninga komu fram bréflega í bréfi frá 
6. október.

M at á kostnaði við eftirtaldar grunnupphæðir aldurstengdar örorkuuppbótar:

Þessi haskkun mun koma til ef öryrkjar munu halda aldurstengdri örorkuuppbót eftir 
að þeir eru orðnir ellilífeyrisþegar svo fremi sem úrskurður liggi fyrir um ellilífeyri. 
Miðað er við að allir þeir ellilifeyrisþegar sem voru örorkulifeyrisþegar áður muni fá 
þennan bótaflokk. í október 2003 eru þetta 3.966 einstaklingar. Upphæð 
aldurstengdrar örorkuuppbótar miðist við aldur við fyrstu greiningu 75% örorku. Þessi 
skipting upphæðar er eins og hér segir:

m garaldur Bótaupphæð G reiningaraldur B ótaupphæð
16 20.630 42 10.526
17 20.630 43 10.105
18 20.630 44 9.684
19 20.209 45 9.263
20 19.788 46 8.842
21 19.367 47 8.421
22 18.946 48 8.000
23 18.525 49 7.579
24 18.104 50 7.158
25 17.683 51 6.737
26 17.262 52 6.316
27 16.841 53 5.895
28 16.420 54 5.474
29 15.999 55 5.053
30 15.578 56 4.632
31 15.157 57 4.211
32 14.736 58 3.790
33 14.315 59 3.369
34 13.894 60 2.948
35 13.473 61 2.527
36 13.052 62 2.106
37 12.631 63 1.685
38 12.210 64 1.264
39 11.789 65 843
40 11.368 66 422
41 10.947 67 0



Kostnaðurinn við að greiða ellilífeyrisþegum aldurstengda örorkuuppbót reiknast 
191,3 milljónir á ári miðað við fjölda þessara einstaklinga í október 2003 og 
aldursdreifingu þeirra þegar þeir urðu fyrst 75% öryrkjar.

Sambærilegur kostnaður vegna örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega var reiknaður 
sem 1.528,8 milljónir miðað við Qölda þeirra í mars 2003 og aldursdreifingu þeirra 
þegar þeir urðu fyrst 75% öryrkjar.
Samtals eru þetta því um 1.720 milljónir.

Að sjálfsögðu bætist síðan við kostnaður vegna fjölgunar öryrkja frá mars 2003 og 
ellilífeyrisþega &á október 2003 til meðaltals ársins 2004 auk kostnaðarauka vegna 
almennra bótahækkana árið 2004 ef þær ná til þeirra talna sem hér voru nefhdar að 
ofan.

Tekið skal fram að þegar kostnaðurinn var reiknaður út fyrir örorku- og 
endurhæfmgarlífeyrisþega var notast við tekjuviðmið sem byggir á tekjum ársins 2001 
en þegar hann var reiknaður út fyrir ellilífeyrisþega var notast við tekjuviðmið sem 
byggir á tekjum ársins 2002.

Einnig skal tekið fram að aldursdreifingin er miðuð við tölvukeyrslu sem í sumum 
tilfellum er ekki hægt að treysta 100% en ætti að vera nægilega nærri lagi til að ekki 
sé um stóra skekkju að ræða í heildina.


