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Eíni: Um frumvarp tíl laga um almannatryggingar og félagslega aðstoð, 341. mál.

Með bréfi heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis, dags. 15. desember sl., var óskað 
umsagnar Sambands íslenskra tryggingafélaga um ofangreint þingmál. A f því tilefni skal 
eftirfarandi atriðum hreyft:

1. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 117/1993 um 
almannatryggingar og lögum nr. 118/1993 um félagslega aðstoð. Miða þær 
tillögur m.a. að því að breyta hlutverki tryggingaráðs og skerpa ábyrgð ráðherra, 
auk þess sem lagðar eru til breytingar á innra starfi og skipulagi 
Tryggingastofnunar ríkisins og það gert sveigjanlegra. Almennt sýnast þær 
breytingar, sem mælt er fyrir um í frumvarpinu, vera til bóta.

2. I 8. gr. firumvarpsins eru lagðar til breytingar á 2. mgr. 12. gr. laga um 
almannatryggingar. I þeim felst m.a. að í stað þess að tiltaka, að tryggingalæknir 
annist tiltekin verkefni skuli Tryggingastofnun ríkisins gera það. Ekki eru gerðar 
athugasemdir við slíka orðalagsbreytingu. Á hinn bóginn er vakin athygli á því, að 
í núgildandi 2. mgr. 12. gr. segir að tryggingayfirlæknir meti örorku þeirra, sem 
sæki um örorkubætur. I frumvarpinu er þetta þrengt, líklega án þess þó að sú sé 
ætlunin. Þar segir, að Tryggingastofnun ríkisins meti örorku þeirra sem sæki um 
örorkulífeyri. Lagt er til, að í stað orðsins „örorkulífeyri“ í frumvarpinu verði 
tekið upp orðið „örorkubætur" eins og er í núgildandi lögum. Sýnist það 
nærtækara, m.a. í ljósi þess, að Tryggingastofnun ríkisins, væntanlega áfram 
læknar stofnunarinnar eða á hennar vegum, meti áfram sem hingað til 
einstaklinga, er sækja um önnur bótaúrræði en örorkulífeyri skv. 12. gr. 
almannatryggingalaga, s.s. örorkustyrk skv. 13. gr. laganna og 
eingreiðsluslysabætur skv. 5. mgr. 29. gr. laganna. í þessu sambandi má og minna 
á matsgerðir á vegum Tryggingastofnunar ríkisins samkvæmt lögum nr. 111/2000 
um sjúklingatryggingar, en þar ber að meta varanlegan miska og örorku skv. 
ákvæðum skaðabótalaga nr. 50/1993


