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Erindi: Umsögn um frumvarp tii laga um breytingu á lögum um 
almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoö, lögum um 
sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um málefni 
aldraðra og lögum um eftirlaun aldraðra.

Óskað hefur verið umsagnar Öryrkjabandalags íslands við ofangreint frumvarp til 
laga. Almennt styður ÖBÍ tilgang og markmið frumvarpsins sem er að gera 
fyrirkomulag heilbrigðis- og tryggingakerfisins auðskiljanlegra og aðgengilegra 
almenningi. Sömuleiðis telur ÖBÍ það framfaraspor að færa Tryggingastofnun 
undir félagsmálaráðuneytið en að sjúka- og slysatryggingar verði eftir sem áður á 
forræði heilbrigðisráðuneytisins. Þannig verður mikilvægt skref stigið í þá átt að 
aðgreina fötlun og málefni fatlaðra frá heilbrigðismálum.

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu endurspeglar það viðhorf 
einnig að öldrun sé ekki sjúkdómur sem kalli á heilbrigiðisþjónustu í sjálfu sér 
heldur almenna öldrunar-og ummönunarþjónustu. Fram kemur einnig að 
kostnaðargreina eigi heilbrigðisþjónustuna og taka upp blandaða ijármögnun á 
heilbrigðisstofnunum þar sem fjármagn fylgi sjúklingum. Undir þetta sjónarmið 
tekur ÖBÍ en saknar þess að ekki sé að finna í greinargerð frumvarpsins 
samskonar stefnu gagnvart fólki með fötlun, þ.e. að fjármagn fylgi fötluðum en 
ekki stofnunum eða búsetuformi, nú þegar Tryggingastofnun á að færast til 
félagsmálaráðuneytisins.

í 18. grein frumvarpsins er fjallað um nýja stofnun undir yfirstjórn 
heilbrigðisráðherra sem hafi m.a. það hlutverk að annast kaup, greiðslur og 
samninga um heilbrigðisþjónustu og framkvæmd þeirra málaflokka 
almannatrygginga sem heyra undir heilbrigðisráðherra. Athygli vekur að við gerð 
fjárlaga hefur ekki verið gert ráð fyrir kostnaði við hina nýju stofnun og vill ÖBÍ 
vekja sérstaka athygli Heilbrigðis og trygginganefndar á þessu.

í 21. grein frumvarpsins er gert ráð fyrir að Félags- og tryggingamálaráðherra 
skipi fimm manna samstarfsnefnd um málefni aldraðra. Ekki er tilgreint hvert 
hlutverk nefndarinnar eigi að vera. Ekki er heldur að finna í frumvarpinu 
hugmyndir um slíka samstarfsnefnd um málefni fatlaðra. Hjá danska þinginu er 
starfandi sérstakt fötlunarráð sem hefur frumkvæði að lagasetningu þar í landi og



tekur til efnislegrar umfjöllunar öll þingmál er varða sérstaklega fólk með fötlun. 
Brýnt er að formlegur samráðsvettvangur með tengsl við löggjafarvaldið verði 
skapaður hér á landi með þátttöku heildarsamtaka fatlaðra.

36. grein frumvarpsins fjallar um gildistöku nýrra laga en lögin eiga að öðlast gildi 
1. janúar 2008. ÖBÍ hlýtur að setja spumingamerki við það hvort það sé raunhæft 
í Ijósi ónógs undirbúnings og þess að hvorki er gert ráð fyrir framlögum á 
fjárlögum til nýrrar stofnunar á forræði heilbrigðisráðherra né viðbótarframlagi til 
Tryggingastofnunar vegna viðbótarkostnaðar við uppstokkun stofnunarinnar. Það 
segir sig sjálft að breyta þarf miklu í starfsemi Tryggingastofnunar og byggja aðra 
stofnun upp frá grunni enda er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að breytingin hafi 
komið að fullu til framkvæmda frá og með 1. september 2008. Því leggur ÖBÍ 
það tíl að gildistöku laganna verði frestað til 1. september 2008 og að máltð verði 
vandlega undirbúið á næstu mánuðum.
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