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Umsögn vegna frumvarps til laga um almannatryggingar skv. lögum um félagslega aðstoð 
o,fl. þski. 315-274. mál

I andssanitökin Þroskahjálp gera eftirfarandi athugasemdir og ábendingar: 

Um 1. Grein.
Samtökin telja brynt að starf úrskurðanefndar almannatrygginga verði skilvirkara en 

nú er. Þroskahjálp hefur farið með mál eins skjólstæðings síns fyrir nefndinni og hefur 
það mál tekið yíir hálft ár og er ekki ennþá útkljáð. Mál þetta varðar heimild TR að 
ganga frá samningi við atvinnurekanda vegna svokailaðs örorkuvinnusamnings. Það 
að mál þessa eðlis og sem ekki þarf að aíla mikilla gagna við taki þetta langan tíma er 
með Öllu óásættanlegt.
Samtökin gera ekki efnislega athugasemd við greinina en telja nauðsynlegt að áður en 
úrskurðanefndi fái aukin verkefni og lengri frest til að úrskurða, sé farið yfír störf 
nefndarinnar m.a. hve hátt hlutfall mála sé til lykta leitt innan lögbundinna tímamarka.

Um 4. Grein,
Landssamtökin Þroskahjálp geta fallist á hækkun Örorkulífeyrisaldurs í 18 ár með 
þeim skilyrðum að samhliða verði gerð sú breyting á 4. grein Íaga um félagslega 
aðstoð, að heimild TR til að inna af hendi umönnunargreiðslur til framfærenda 
fatlaðra og langveikra sé „aukin útgjöld eda sérstök umönnun eða gæslu44.

Árið 1997 voru gerðar síðustu stóru lagfæringarnar á kerfi umönnunargreiðslna 
í nefndaráliti þeirrar nefndar sem vann tillögur fyrir tryggingaráð var bæði í tillögu að 
laga- og reglugerðarbreytingu tilgreint að heimild TR til að greiða foreldrum 
umönnunargreiðslur væri byggð á því að „hömlun bamsins hefði í för með sér 
tilfínnanleg útgjöíd eða sérstaka umönnun eða gæslua.

í meðförum breyttist þetta ákvæði í að heimildin byggðist á því að hömlun bamsins 
hefði í ior með sér tilfínnanleg útgjöld og sérstaka umönnun eða gæslu.

Landssamtökin Þroskahjálp hafa ávallt andmælt þessari breytingu og með tveimur 
bréfum til heilbrigðisráðherra á árunum 2002 og 2003 var mótmælum samtakanna 
komið á framfæri. Auk þess sem samtökin hafa harðlega mótmælt að gerð sé tilraun til 
að tekjutengja bæturnar með því túlka orðin „tilfínnanleg útgjökT sem eitthvað 
hlutfall af tekjum foreldra eins og þáverandi kærunefnd almannatrygginga hafði velt 
upp.

í svarbréfi heilbrigðisráðuneytisins frá 15. apríl 2003 kemur fram að breyting á 
orðunum eða í og í lagatextanum megi rekja til meðferðar málsins á Alþingi. í 
niðurlagi bréfsins stendur:

„Telur ráðuneytið þó líklegt að ekki hafí átt að þrengja ákvæði 1. málsliðar 4. 
gr. og mun taka ábendingar Þroskahjálpa til sérstakrar athugunar“.
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Ekkert heíur heyrst af þessari „sérstöku athugunu

Fyrir Alþingi liggur nú tillaga um stórskerðingu umönnunargreiðslna sem virðist 
byggð á því að virkja til fullnustu það ákvæði að sanna beri útgjöld með framvísun 
reikninga. Nú þegar til stendur að breyta örorkugreiðslum til ungmenna 16-18 ára í 
umönnunargreiðslur til foreldra þeirra er kærkomið tækifæri og bráðnauðsynlegt að 
lagfæra þau mistök sem gerð voru fyrir 12 árum.

Um 8. Grein.
Samtökin fagna því að hækkun á frítekjumark öryrkja sé framlengd. Hinsvegar 
mótmæla samtökin því harðlega að annað árið í röð sé brotið það ákvæði 69. greinar 
að ákvörðun um upphæð bóta skuli „taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki 
aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs“.
Samkvæmt Hagstofu íslands hefur vísitala launa fyrstu þrjá ársfjórðunga 2009 hækkað 
um 4% og vísitala neysluverðs síðustu 12 mánuði um 8.6% , Það er því með Öllu 
óásættanlegt að upphæð bóta þ.m.t. framfærslutryggingar hækki ekki neitt.

Um 10. Grein.
Landssamtökin Þroskahjálp ítreka athugasemd sína við 4. grein frumvarpsins en gera 
ekki frekari athugasemdir.

Um 11. Grein.
Landssamtökin Þroskahjálp fagna því að heimilt verði að framlengja tímabil 
endurhæfíngarlífeyris.

Um 12. Grein.
Landssamtökin Þroskahjálp ítreka mótmæli sín við 8. grein að upphæð sérstakrar 
uppbótar hækki ekld, hvorki miðað við verðlags- eða launavísitölu. Einnig að ekki 
verði undanþegnar við útreikning uppbætur sem til eru komnar vegna sértækra 
útgjalda.

Landssamtökin Þroskahjálp gera ekki frekari athugasemdir við frumvarpið og telja að verði 
orðið við hófsömum athugasemdum þeirra sé hægt að búa við afleiðingar þess.
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