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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um 
félagslega aðstoð, lögum um Ábyrgöarsjóö launa, lögum um fæöingar- og 
foreldraorlof, lögum um málefni aldraöra og lögum um húsnæöismál, með 
síðari breytingum, 274. mál

Vísaö er til tölvubréfs dags. 8. desember 2009 þar sem óskað er eftir umsögn 
Tryggingastofnunar ríkisins um ofangreint lagafrumvarp.

Stofnunin fagnar þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu á lögum um 
almannatryggingar nr. 100/2007 og iögum um féiagslega aðstoð nr. 99/2007 sem 
að okkar mati munu leiða til betri framkvæmdar laganna. í þessu sambandi skal 
sérstaklega taka fram þrjú atriðí.

í fyrsta lagi hefðu þessar breytingar í för meðsér að réttaróvissa varðandi valdsvið 
úrskurðarnefndar almannatrygginga yrði úr sögunni.

í öðru lagi myndu breytingarnar leiða tii einföldunar á innheimtu bóta með því að 
ofgreiðslur yrðu aðfararhæfar, að lagað yrði ösamræmi í heimild tií skuldajöfnunar 
varðandi það að fleíri aðstæður en breyttar tekjur geta leitt til ofgreiðslu, að vafa 
vegna dánarbúa væri eytt og að heimilt yrði að ákvarða vexti af ofgreiðslum sem 
tekur lengri tíma en 12 mánuði að innheimta

í þriðja lagi myndu breytingarnar sem lagðar eru til á ákvæði laganna um 
endurhæfingarlífeyri gera það að verkum að framkvæmdin yrði meira í samræmi 
við nútímahugmyndir u m endurhæfingu, sérstaklega þá nálgun að horft sé til 
starfshæfni sem markmiðsog aðendurhæfing skili fólki aftur út á vinnumarkaðinn.

Rétt er þó að taka fram að fyrirhugaðar breytingar á 9. gr. íaga um félagslega 
aðstoð nr. 99/2007 hefðu mátt vera skýrari varðandi sérstaka uppbót á lífeyri til 
framfærslu. í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að þarna sé verið að fella 
inn í lögin ákvæði reglugerðar nr. 878/2008 um sérstaka uppbót til framfærslu 
lífeyrisþega, með síðari breytingu, en ekki sé gert ráð fyrir efnislegum breytingum á 
núgildandi reglugerð eða framkvæmd Tryggingastofnunar ríkisins. Athygli skal 
vakin á því að fyrirhugaður texti ákvæðisins kveður t.d. ekki á um búsetuskerðíngu 
eins og reglugerðin hefur gert en eðlilegt verður að teljast að kveðið sé á um jafn 
mikilvægt atriði og það í lögum.
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Varðandi lög um málefni aldraðra nr. 125/1999 þá ber þess að geta að í Ijósi 
fyrirhugaðra breytinga á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 verður enn flóknara en 
áður að framkvæma samanburð við eldri reiknireglur við útreikning á 
kostnaðarþátttöku vistmanns, eins og kveðið er á um í framlengingu á 
bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu.

Varðandi fyrirhugaðar breytingar á lögum um Ábyrgðarsjóð launa nr. 88/2003 og 
lögum um fæðingar- og foreldraroriof nr. 95/2000 þá hefur Tryggingastofnun ekki 
athugasemdir við ákvæði frumvarpsins hvað þau lög varðar.
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