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Landssamband eldri borgara hefur fengið til umsagnar frumvarp til 
laga um breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um 
félagslega aðstoð.

í fljótu bragði verður ekki séð að um verulegar efnisbreytingar sé 
að ræða að því er varðar rétt hinna tryggðu þó að full þörf hefði verið á 
því. Fyrst og fremst hitt að um sé að ræða tillögur til breytinga á innra 
skipulagi og starfsháttum kerfisins.

Framkvæmdastjóm LEB gerir ekki athugasemdir við það ef það 
skerðir ekki möguleika eða rétt hinna tryggðu.

Framkvæmdastjórninni þykir hinsvegar rétta að benda á 
eftirfarandi atriði sem þyrftu nánari skoðunar í Heilbrigðis og 
trygginganefnd Alþingis. I 6.gr frumvarpsins er lagt til að 3.mgr. 8. gr. 
laganna falli brott. Ekki er stjóm LEB kunnugt um hvort ákvæði þetta í 
8.gr. laganna hafi verið nýtt. Það verður að teljast mjög vafasamt að fella 
það niður ef það hefiir verið nýtt. En hvort sem það er eða ekki þá þykir 
einhliða vald Tryggingastofnunar um staðarval fyrir umboðsskrifstofur 
allt o f afgerandi, skv breytingartillögunni.
Rétt væri að stofnunin þyrfti að framkvæma slíkt staðarval í samráði við 
t.d. samtök sveitafélaga á viðkomandi svæði, eða önnur almannasamtök.
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I 8.gr. frumvarpsins er gerð tillaga um nokkrar breytingar á 2.mgr. 
12. greinar lagana, sem LEB gerir ekki athugasemdir við, en hinsvegar 
skal vakin athygli á því ákvæði siðar í sömu málsgrein laganna um 
skilyrði þess að komast í örorkumat, að það er ekki einungis að heimilt sé 
að kreija viðkomandi um að gangast undir sérhæft mat á möguleikum til 
endurhæfingar, heldur líka eins og þar segir “ og viðeigandi 
endurhæfingu.”
Þetta sýnist geta tafið örorkumat óhóflega lengi, jafnvel svo misserum 
eða svo árum skipti og þyrfti því endilega að fella út úr lögum.

116. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að leggja niður svo 
kallaða “siglinganefnd” sem kveðið er á um i 35. gr. laganna og stofnunin



ein ákveði það hvort og hvar viðkomandi sjúklingur sem þarf að leita til 
annarra landa eftir læknishjálp, skuli fá fararleyfi og hvar skuli vistaður.

Það kemur hvergi fram í hinni nýju lagagrein, eins og segir í 
greinargerð með frumvarpinu um hana, að leita skuli ráðgjafar 
sérfræðilækna um þessi atriði. Það er því mat stjómar LEB að með 
umræddri breytingu sé farið offari að færa vald til stofnunarinnar.

I 22.gr frumvarpsins er gert ráð fyrir að gera bráðabrigða ákvæðí 
lagana nr. 2 að lagagreina nr. 58.
Orðalag þessa ákvæðis er ákaflega stofnanalegt og að mati stjórnar LEB 
nánast ótækt “ að bau taki í vinnu” það er eins og um niðursetninga fyrri 
alda sé að ræða. Þarna þarf þingnefndin að gera betur.

Stjórn LEB saknar þess að nú þegar verið er að gera tillögur um 
breytingar á þessum lögum þá skuli ekki einnig tekið á þeim efnisatriðum 
sem laga þyrfti til þess að styrkja kerfið sem raunverulegt tryggingakerfi.

Sérstaklega bendir stjómin á að upphæðir grunnlífeyris 
almannatrygginga og sjúkradagpeninga eru algerlega komnar úr takt við 
raunveruleikann, hafa ekki breyst í neinu samræmi við almenna 
launaþróun í landinu. Einnig hitt að tekjutenging grunnlífeyris með þeim 
hætti sem hér er, er gjörsamlega andstæð tryggingahugmyndum þeim sem 
að baki almannatryggingakerfi búa.

Einnig skal bent á að meðal nokkurra tillagna sem starfshópur sem 
ríkisstjómin skipaði til að fjalla um málefni aldraðra og skilaði tillögum 
19. nóvember 2002, var tillaga um að taka upp að nýju ákvæði svipuð 
þeim sem voru í 1 l.gr laga nr. 67 frá 1971, um heimild til frestunar töku 
tryggingargreiðslna.
I tillögum starfshópsins sagði m.a.: Sveigjanleg starfslok. Tekið er undir 
tillögur nefndar um sveigjanleg starfslok og mælt með því að 
almannatryggingalögum verði brevtt á bann veg að fólk hafí af bví skvran 
ávinning að fresta töku lífevris frá Trvggingastofnun ríkisins. eigi bað 
þess kost og kiósi. Lagt er til að lífeyrisbegi, sem frestað hefur töku 
ellilífeyris og tengdra bóta almannatrygginga, fái álag á lífeyri sem svarar 
0,5% fyrir hvern mánuð sem töku lífevris hefur verið frestað fram yfír 67 
ára aldur. Alagið reiknist á alla bótaflokka sem viðkomandi á rétt á við 
lífeyristöku en greiðist sérstaklega. Til að frestunin hafí örugglega 
bvðingu barf að taka mið af henni við útreikning á áhrifum annarra tekna 
og er bví lagt til að frítekjumörk hlutaðeigandi hækki sem bví svarar 
þannig að ekki komi til skerðingar annarra bóta vegna áunnins álags á 
lífeyri.

I yfirlýsingu ríkisstjórnar dags. 19.nóvember 2002 um þessar 
tillögur sagði síðan. “ Ríkisstjórnin hefur þegar fjallað um 
framangreindar tillögur að stefnumótun og aðgerðir og samþykkt að 
beita sér fyrir að þær nái fram að ganga.”



Nú þegar til stendur að opna umræðu um lögin þykir stjóm LEB því 
sjálfsagt að þetta ákvæði verði að nýju lögfest.

Um breytingartillögumar við lög nr.l 18 frá 1993 um félagslega 
aðstoð er sama að segja þar sýnist fyrst og fremst um breytingar innan 
stofnunarinnar að ræða sem ekki séu líklegar til að hafa afgerandi áhrif út 
á við.
Landssambandið gerið því ekki athugasemdir við þessar tillögur.

Um hvorutveggja lögin er þó rétt að benda á að ástæða væri til að 
taka upp þann hátt allstaðar í þeim eins og lagt er til í 29. gr frumvarpsins 
að leggja niður orðið bótabegi og bætur en taka í staðin upp greiðslubegi 
og greiðslur í stað bætur.

Benedikt Davíðsson


