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Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um almannatryggingar
og fleiri lögum, 195. mál

Samband íslenskra sveitarfélaga fékk þingmál nr. 195 -  þskj. 210, frumvarp til 
laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega 
aðstoð, lögum um sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum 
um málefni aldraðra og lögum um eftirlaun til aldraðra, ekki senttil umsagnar 
frá Alþingi. Sambandinu hefur því ekki gefist tími til að fara ítarlega yfir málið 
en þrátt fyrir það telur sambandið rétt að koma almennum sjónarmiðum um 
frumvarpið á framfæri við heilbrigðisnefnd Alþingis.

Eins og kunnugt er skipaði fyrrverandi heilbrigðisráðherra á síðasta ári nefnd 
til að gera tillögur um flutning verkefna á sviði þjónustu við aldraða og 
heilbrigðisþjónustu frá ríki til sveitarfélaga. Gangi áform um yfirfærsluna eftir 
munu sveitarfélög taka við stærstum hluta almennrar þjónustu við aldraða. I 
því Ijósi geta allar ákvarðanir sem varða málaflokkinn skipt sveitarfélögin 
miklu máli. í skýringum með frumvarpinu kemur fram að frumvarp um frekari 
breytingar á lögum um málefni aldraðra verði lagt fram á vorþingi 2008 og er 
þess vænst að hlutaðeigandi ráðuneyti muni eiga gott samráð við sambandið 
um þær breytingar.

Samband íslenskra sveitarfélaga er í meginatriðum sammála þeim áherslum 
sem fram koma í skýringum með frumvarpinu, þess efnis að þjónusta við 
aldraða er að stærstum hluta velferðarmál en ekki heilbrigðismál. Það er því 
afar mikilvægt að skilja á milli annars vegar almennrar öldrunarþjónustu og 
hins vegar heilbrigðisþjónustu við aldraða. í frumvarpinu felst sú breyting að 
félags- og tryggingamálaráðuneyti mun fara með fyrrnefnda þáttinn en 
heilbrigðisráðuneyti fer áfram með heilbrigðisþjónustu við aldraða. Að 
líkindum mun þessi aðskilnaður verkefna milli ráðuneyta auðvelda yfirfærslu 
þjónustu við aldraða frá ríki til sveitarfélaga.

í 5. og 6. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að daggjöldum verði skipt í tvennt 
þar sem annars vegar verða daggjöld vegna heilbrigðisþjónustu og hins vegar 
daggjöld vegna búsetu og almennrar öldrunarþjónustu. Sambandið telur 
nauðsynlegt að vekja athygli á að margar öldrunarstofnanir glíma við mikinn 
rekstrarvanda sökum þess að daggjöld frá Tryggingastofnun ríkisins duga 
engan vegin fyrir rekstrarútgjöldum. Dæmi eru um að sveitarfélög hafi þurft 
að bera rekstrarhalla þessara stofnana, og getur uppsafnaður halli numið 
tugum milljóna. Hefur sveitarstjórnum gengið erfiðlega að fá ríkisvaldið til að
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koma að lausn þessa rekstrarvanda þótt í einstaka tilvikum hafi fengist 
nauðsynleg leiðrétting við afgreiðslu fjárlaga.

Hvað varðar almannatryggingar er í athugasemdum við frumvarpið vísað til 
stefnu ríkisstjórnarinnar um að lögð verði áhersla á að styrkja stöðu aldraðra 
og öryrkja, m.a. með einföldun almannatryggingakerfisins. Samspil skatta, 
tryggingabóta, greiðslna úr lífeyrissjóðum og atvinnutekna einstaklinga verði 
skoðað sérstaklega til að tryggja meiri sanngirni og hvetja til tekjuöflunar og 
sparnaðar. Sambandið telur rétt að minna á að sveitarfélögin veita 
fjölmörgum einstaklingum mikilvægan stuðning, svo sem fjárhagsaðstoð, 
húsaleigubætur og sérstakar húsaleigubætur.

Mikilvægt er að allir aðilar sem koma að skatta- og velferðarmálum starfi 
saman að því að tryggja að framangreind kerfi virki vel saman. Verulega hefur 
skort á að einhver einn aðili hafi yfirsýn á þessu sviði en að mati sambandsins 
aukast líkur á að svo verði við þá breytingu að eitt ráðuneyti, félags- og 
tryggingamálaráðuneyti, fari framvegis með almannatryggingar, félagslega 
aðstoð, félagsþjónustu sveitarfélaga, húsnæðismál og atvinnuleysistryggingar. 
Telur sambandið eðlilegt að ráðuneytið beiti sér fyrir stofnun 
samráðsvettvangs um skatta- og velferðarmál og lýsir sambandið sig 
reiðubúið til þátttöku í slíku samstarfi.
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