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Reykjavík, 24.nóvember 2007. 
Verkefnastjórn um flutning málefna aldraðra hjá
Tryggingastofnun ríkisins til Félagsmálaráðuneytisins. a  CDIT
Berist til nefndarmanna:
Fr. Sigríður Lillý Baldursdóttir, form., 
hr. Ágúst Þór Sigurðsson, 
hr. Hrafn Magnússon, 
fr. Ragnheiður Elín Ámadóttir og 
hr. Stefán Ólafsson.

Virðulega verkefnasstjórn.
Ég vísa til bréfs míns til ykkar frá 19. nóvember 2007 og upplýsi að mér hefur borist 
bréf Umboðsmanns Alþingis, dags. 22. nóvember 2007, þar sem staðfest er 
móttaka á afriti af greindu bréfí mínu til ykkar. (Ljósrit þess fylgir.) Þar með eru
auknar líkur á að æðstu forsvarsmenn Tryggingastofnunarinnar, heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra, annars vegar og fjármálaráðherra, hins vegar, sem fer
með fjármál hennar og ber ábyrgð á upplýsingaleka úr hluta skattframtala fjörutíu 
þúsund lífeyrisþega hér, auk maka þeirra, láti málin til sín taka.

í gögnunum sem fylgdu bréfínu frá 19.11.07 felst alvarlegt innbyrðis misræmi og 
að auki er misræmi milli þeirra og upplýsinga sem þau ættu að stemma við úr 
skattframtölum. Einnig að bréf og gögn TR eru óstaðfest og virðast unnin af 
verktaka, sem er utan opinberrar stjómsýslu og utan gildandi laga. í þessu felst að 
enginn opinber starfsmaður virðist vilja leggja nafn sitt við gögnin. Að auki felast í 
framkvæmdinni meint alvarleg stjórnarskrárbrot og brot á lögum um tekjuskatt eins 
og vikið er að í bréfinu. Um vanda Tryggingastofnunar hefur oft verið rætt og vísa ég 
til greinar Karls Steinars Guðnasonar, fyrrv. forstj., í Morgunblaðinu 3. maí 2007. Á 
þetta er bent því æðstu valdhöfum ber að halda embættum og stofnunum sínum 
hreinum, utan vafa um óvandaða starfshætti og lögbrot. Loks er það úrelt aðferð að 
fela sömu opinberu stofnuninni tvenns konar gagnstæð hlutverk, að greiða 
lífeyrisþegum lífeyri og skerða síðan greiðslurnar um svipaða heildarfjárhæð.

Ef ekki koma fram leiðréttingar og eða athugasemdir sem staðfesta að framkvæmd 
Tryggingastofnunar og skattyfírvalda sé lagalega og tölulega traust og rétt, virðist 
óhjákvæmilegt að fela óhlutdrægum kunnáttumönnum, (öðrum en 
Ríkisendurskoðun, sem ber ábyrgð á framkvæmdinni), að gera lagalega og 
stjórnunarlega úttekt á lífeyrisgreiðslumálum Tryggingastofnunarinnar.

Þar sem starfsemi Tryggingastofnunar og skattakerfisins virðist geta brotið gegn 
viðhorfum um gott starfsumhverfi er stéttarfélögum og Ríkisendurskoðun sent afrit af 
bréfí þessu svo og bréfí mínu frá 19. 11. 2007. VirðjHgarfyllst,

Tómas* óunnarsson.
Afrit send: Alþingi með ósk um að alþingismönnum verði kynnt efni þess, 
Tryggingastofnun ríkisins, heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, félagsmálaráðherra, 
fjármálaráðherra, Ríkisskattstjóra og öðrum skattstjórum, Umboðsmanni Alþingis, 
Persónuvemd, Ríkissaksóknara, Landssambandi eldri borgara, Öryrkjabandalagi 
Islands, ritstjórnum Morgunblaðsins, Fréttablaðsins, 24 stunda og DV, einnig 
fréttastjómum Hljóðvarps og Sjónvarps RUV, og Stöðvar 2 og Bylgjunnar og loks 
Starfsmannafélagi TR, BSRB og BHM og Ríkisendurskoðun.


