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um frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar o.fl., 195. Mál á þingskjali 210

frá Ögmundi Jónassyni, nefndarmanni í félags- og tryggingamálanefnd

Frumvarp þetta gerir ráð fyrir umfangsmiklum breytingum á skipulagi almannatrygginga. Við 
umfjöllun í félags- og tryggingamáianefnd og í máli þess sérfróða fólks sem kom á fund nefndarinnar 
kom fram að tillögurnar eru fram settar án nægjanlegs samráðs við þá sem gerst þekkja til. Ýmislegt 
er og óuppgert varðandi fjárhagslegar hliðar þessa máls og ber það vott um ámælisverð og 
flaustursleg vinnubrögð af hálfu meirihlutans.

Það er að ýmsu leyti brýnt að stokka upp og gera breytingar til góðs innan stjórnarráðsins og 
almannatryggingakerfisins. Það er hins vegar lykilatriði við framkvæmd slíkra breytinga að þar fari 
fram skýr þarfagreining og heildstæð, úthugsuð stefnumótun til framtíðar, en ekki handahófskennd 
breyting hér og þar með óskilgreindum bútasaumi. Þá er og nauðsynlegt að við svo víðtækar 
breytingar fari fram náið samráð við sérfróða aðila og starfsfólk þeirra stofnana sem um ræðir. Það 
að kalla eftir upplýsingum um einstaka liði er ekki það sama og hafa náið samráð, og mjög hefur 
vantað upp á svo náið samráð í þessu ferli.

í athugasemdum gesta sem komu til fundar við nefndina komu fram sannfærandi rök fyrir því að 
varhugavert gæti verið að undanskilja sjúkra- og slysatryggingar frá tilfærslu almannatrygginga til 
félagsmálaráðuneytis. Áleitnar spurningar vöknuðu um hversu heppilegt væri að skilja slysa- og 
sjúkratryggingar eftir hjá heilbrigðisráðuneyti en færa allt annað yfir, en allarforsendur, vinnulag og 
búnaður Tryggingarstofnunar miðast við að vinna þessi mál áfram undir einum hatti. Gríðarlega 
fjármuni gæti þurft til ef slíta ætti þetta núna í sundur.

Undirritaður gerir alvarlegar athugasemdir við 18. grein frumvarpsins, en þar segir orðrétt:

„ Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo: Starfrækja skal stofnun undir yfirstjórn 
heilbrigðisráðherra sem hefur m.a. það hlutverk að annast kaup, greiðslur og samninga um 
heilbrigðisþjónustu ogframkvæmd þeirra málaflokka almannatrygginga sem heyra undir 
heilbrigðisráðherra. Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar tilfimm ára í  senn. Forstjóri skal hafa 
lokið námi á háskólastigi. Forstjóri ræður aðra starfsmenn stofnunarinnar og annast daglegan rekstur 
hennar. Ráðherra skiparfimm menn í  stjórn stofnunarinnar og skal einn skipaður formaður stjórnar 
og annar varaformaður. Ráðherra setur stjórninni erindisbréf."

Hér eru lagðar til grundvallarbreytingar sem fela m.a. í sér að komið verði á fót verslunarmiðstöð fyrir 
heilbrigðisþjónustuna. Þetta er augljóslega liður í þeim áformum ríkisstjómarinnar að einkavæða 
heilbrigðisþjónustuna í samræmi við yfirlýsta stefnu Sjálfstæðisflokksins. Það erfráleitt að Alþingi 
samþykki grundvallarbreytingar sem þessar án þess að fram hafi farið ítarleg og málefnaleg opinber 
umræða. Það er nauðsyniegt að áður en ákvörðun ertekin fari fram þarfagreining og könnun á þessu 
fyrirkomulagi, forsendur þess og afleiðingar. Óljósar tilvísanir heilbrigðisráherra um að við séum með 
þessu að gera áþekka hluti og Svíar eiga ekki að nægja Alþingi til að veita ráherra heimild til svo 
umfangsmikilla kerfisbreytinga. Auk þess má benda á að fyrikomulag Svía hvað þessa þætti varðar 
hefur sætt vaxandi gagnrýni og er nauðsynlegt að sú gagnrýni komi fram og fái umræðu ekki síst ef



skírskotun í „sænska kerfið" á að verða forsenda og réttlæting fyrir kerfisbreytingum hér á landi. 
Margt bendir til að verið sé að leita fanga í úrsérgengnum hugmyndum og því skref í ranga átt.

Reykjavík, 29. Nóvember 2007
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