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um frv. til 1. um breyt. á lögum um almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð, lögum 
um sjúklingatryggingu, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um málefhi aldraðra og lögum 
um eftirlaun til aldraðra.

Frá félags- og tryggingamálanefnd

Nefiidin hefur fjallað um málið að beiðni heilbrigðisnefiidar og fengið á sinn fund 
Ragnhildi Amljótsdóttur og Sesselju Ámadóttur frá félagsmálaráðuneyti, Berglindi 
Asgeirsdóttur, Vilborgu Hauksdóttur og Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur frá heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneyti og Sigríði Lillý Baldursdóttur, Ágúst Þór Sigurðsson og Kristján 
Guðjónsson frá Tryggingastofnun ríkisins.

Frumvarp þetta er flutt í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjómarinnar frá 23. maí 
2007. Frumvarpið hefur sama markmið og frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
vegna tilfærslu verkefiia innan Stjómarráðs íslands, 130. mál, sem nú er til meðferðar á 
Alþingi. Þetta frumvarp tekur hins vegar sérstaklega til breytinga á verkaskiptingu milli 
heilbrigðisráðuneytisins og félags- og tryggingamálaráðuneytisins á sviði almannatrygginga 
og öldrunarmála.

Markmiðið með breyttri verkaskiptingu á þessu sviði er að gera fyrirkomulag 
heilbrigðis- og tryggingakerfisins auðskiljanlegra og aðgengilegra almenningi. Það verður 
meðal annars gert með því að samhæfa og gera skilvirkara hlutverk ríkisins sem kaupanda 
heilbrigðisþjónustu gagnvart þeim sem hana veita og einfalda almannatryggingakerfið.

Með frumvarpinu er lagt til að yfirstjóm málefiia aldraðra og þjónusta við aldraða 
önnur en heilbrigðisþjónusta færist til félagsmálaráðuneytis frá 1. janúar 2008 ásamt yfirstjóm 
Framkvæmdasjóðs aldraðra. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir að félagsmálaráðherra fari með 
lifeyristryggingar en að heilbrigðisráðherra verði áfram með forræði yfir slysa-, sjúkra- og 
sjúklingatryggingum. Tryggingastofhun ríkisins mun færast undir félagsmálaráðuneytið ásamt 
úrskurðamefnd almannatrygginga en allar ákvarðanir Tryggingastofiiunar verða áfiam 
kæranlegar til nefhdarinnar, hvort sem þær varða lífeyristryggingar eða slysa- og 
sjúkratryggingar. Einnig er gert ráð fyrir að sett verði á fót ný stofiiun undir 
heilbrigðisráðuneyti sem sjái um sjúkra- og slysatryggingar ásamt kaupum á 
heilbrigðisþj ónustu.

Nefndin vekur athygli á athugasemdum í greinargerð við lagafrumvarpið en þar kemur 
m.a. fram að nokkum tima muni taka að skilja á milli almennrar öldrunarþjónustu og 
heilbrigðisþjónustu við aldraða og að gert sé ráð fyrir að ráðuneytin skilgreini þessa þætti 
nánar og móti hvemig samskiptum við öldrunarstofnanir og greiðslum til þeirra verði háttað í 
framtiðinni. Boðað er frumvarp um frekari breytingar á lögum um málefni aldraðra á vorþingi 
2008 og stefnt sé að því að þessari vinnu verði lokið fyrir 1. september 2008.

Nefndin bendir jafhframt á vimmæli í athugasemdum um að hin nýja stofiiun sem 
heyra mun undir heilbrigðisráðherra og getið er hér að framan verði komin í fullan rekstur í 
síðasta lagi 1. september 2008.

Nefiidin tekur undir það viðhorf sem endurspeglast í frumvarpinu að öldrun sé ekki 
sjúkdómur sem kalli á heilbrigðisþjónustu heldur almenna öldrunar- og umönnunarþjónustu. 
Nefhdin telur rökrétt að aðskilja almenna öldrunarþjónustu, búsetu og heilbrigðisþjónustu við 
aldraða og telur brýnt að hafist verði handa við að hrinda framangreindum verkefhum í 
framkvæmd svo að þeim verði lokið sem fyrst. Þannig nytu aldraðir sömu heilbrigðisþjónustu 
og aðrir landsmenn.

Nefndin telur mikilvægt að gætt verði að réttindum starfsmanna Tryggingastofiiunar 
ríkisins og í ráðuneytum við þær breytingar sem leiða af frumvarpi þessu.



Nefiidin styður þær breytingar sem lagðar eru til í fixunvarpinu og leggur til að 
frumvarpið verði samþykkt og framangreindar athugasemdir verði teknar til skoðunar.
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