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Vísað er tii tölvupósts frá nefndasviði Aiþingis, vegna félags- og trygginga- 
málanefndar, dags. 8. desember s.lv þar sem óskað er eftlr umsögn Sambands 
íslenskra sveitarfélaga um ofangreint þingmá).

Eins og fram kemur í heiti þingmáisins er um að ræða tillögur til breytinga á 
ýmsum lögum í því skynt að lækka útgjöld ríkissjóðs. Er fyrirliggjandi 
frumvarp þannig lagt fram samhliða frumvarpi til fjáriaga fyrir árið 2010, og 
til þess að forsendur þess síðarnefnda gangi eftir um tekjur og gjöld. í 
fjáríagafrumvarpinu er stefnt að verulegum samdrætti í útgjöldum ríkissjóðs.

Óskað hefur verið eftir því að á fundi nefndarinnar þann 10. desember geri 
sambandið grein fyrir helstu sjónarmiðum sínum varðandi málið. Þar sem 
umsagnarfrestur er aðeins þrír virkir dagar og sambandið þarf einnig að vinna 
umsagnir vegna fjölmargra annarra þingmála hefur ekki gefisttími tii þess að 
gaumgæfa aila þætti frumvarpsins. Umsögnin mun því eínskorðast við 
eftirtalin tvö atriði sem einkum snúa að sveitarfélögunum.

1. Áhrif af breytingum á lögum um fæðingar- og foreldraorlof

Samkvæmt 16. gr. frv. verður bætt við lög nr. 95/2000, þremur 
bráðabirgðaákvæðum sem hafa munu í för með sér frestun á greiðslum vegna 
fæðingarorlofs eða fæðingarstyrks fyrir einn mánuð af því tímabili sem annars 
væri greitt samfellt fyrir. Um er að ræða tímabundna ráðstöfun vegna 
aðstæðna í ríkisfjármálunum.

Að mati sambandsins orkar þessi tiilaga mjög tvímælis út frá réttarstöðu barna 
og er tekið undir varnaðarorð stýrihóps Veíferðarvaktarinnar hvað það varðar.

Á það er einnig bent að umrædd frestun mun hafa kostnaðaráhrif á 
sveitarfélögin, með því að foreldrar muni almennt fyrr vilja nýta sér 
dagvistunarúrræði en elia væri. Hver kostnaðaráhrifin verða er þó að 
einhverju ieytí háð því hvernig atvinnuástandið þróast og hvernig búið verður 
að möguleikum ungs barnafólks til þess að sækja nám. Þá getur einnig haft 
kostnaðaráhrif á sveitarféiög, eins og aðra atvinnurekendur, að foreldrar taki 
óíaunað foreldraoríof, sem kallar á kostnað vegna afleysinga.

Þrátt fyrir slíka óvissuþætti, og enda þótt varia verði um að ræða veruiegan 
útgjaídaauka fyrir sveitarfélögin, er ríkisvaidinu bæði rétt og skylt að iáta meta 
áhrifin með heildstæðum hætti gagnvart opinberum aðilum, þ.e. að hvaða 
marki sparnaður í etnum málaflokki leiðir til útgjaida í öðrum. Er mjög brýnt 
að taka upp siík vinnubrögð, sbr. þær meginlínur sem lagðar voru í 
svokölluðum vegvísi um gerð hagstjómarsamnings milli ríkis og sveitarféiaga 
sem undirritaður var af fjármáiaráðherra og ráðherra sveitarstjórnarmáia 
ásamt forystumönnum sambandsins þ. 1. október 2009.
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Að teknu tilliti til þess sem hér befur verið rakið er farið fram á það af hálfu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, að frv. um breytingu á lögum um fæðingar- 
og foreldraorlof verði vísað aftur til félags- og tryggingamálaráðherra til frekarí 
úrvinnsJu og undirbúnings.

2. Ráðstafanir sem varða hjúkrunarrými fyrír afdraða

Samkvæmt frumvarpinu er um tvennt að ræða, annars vegar heimild til 
tfmabundins framlags úr Framkvæmdasjóði aldraðra vegna rekstrarkostnaðar 
60 nýrra hjúkrunarrýma frá ársbyrjun 2012 til ársloka 2013, hins vegar 
heimild til handa Ibúðaíánasjóði til þess að lána sveitarfélögum fyrir 
framkvæmdakostnaði við að koma upp hjúkrunarrýmum fyrir aidraða.

Hvað varðar fyrrnefndu heimíldina, þá er þar um að ræða frávik frá þeirri 
meginreglu að Framkvæmdasjóður kosti ekki rekstur hjúkrunarrýma. Ástæða 
þessarar ráðstöfunar er hagræðingarkrafa til heilbrigðisstofnana vegna 
samdráttar í rekstri hins opinbera, Sambandið gerir í sjálfu sér ekki 
athugasemd við að þetta frávik sé heimilað \ þágu nýrra hjúkrunarrýma, en 
leggur áherslu á að rekstur sveitarfélaga á hjúkrunarheimilum hefur í mörgum 
tilvikum verið afar þungur og jafnvel tvísýnt hvernig þjónustunni muna reiða 
af á komandi misserum. Þetta gildir í raun jafnt um stóru sveitarféiögin, eins 
og Reykjavík, og þau smærri.

Ljóst er að ekki verður lengra gengið f niðurskurði fjárframlaga til 
hjúkrunarheimila og er tillaga frv. ákveðin viðurkenning á því. Hér þarf þó 
væntanlega meira til og telur sambandið koma til álita að Framkvæmdasjóði 
aldraðra verði veitt heímiíd til þess að bregðast við með rekstrarkostnaðar- 
framlögum ef stöðvun blasir ella við.

Hvað varðar siðamefndu heimildina, þá telur sambandið hana jákvæða og 
tímabæra. Mikiívægt er að þau áform sem hér um ræðir eru tengd við 
uppbyggingu hjúl<runarrýma með íeigufyrirkomulagi. Forsendan fyrir þeim 
áformum er að tekin verði afstaða til þess með hvaða hætti ríkið og/eða þeir 
einstaklingar sem dvelja á heimilunum koma til með að greiða leigu, en 
leigan verður þá væntanlega notuð til þess að greiða til baka þessi lán. í dag 
er ekki greidd húsaleiga fyrir hjúkrunarheimili að Sóltúni undanskildu.

Að lokum skal bent á að Innheímtustofnun sveitarféíaga hefur gert 
athugasemd við 1. gr. frv. þar sem fjallað er um valdsvið úrskurðarnefndar 
almannatrygginga, sbr. meðf. bréf forstjóra stofnunarinnar.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Fylgiskjal.
Bréf Jóns Ingvars Pálssonar, forstjóra Innheimtustofnunar sveitarfélaga, 
dags. 9. desember 2009
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Fylgiskjal með umsögn um frv. til I. um almannatryggingar o.fl., 274. mál

Samband ísienskra sveitarféiaga 
b/t Tryggva Þórhailssonar hdl

Athugasemdir Innheimtustofnunar sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra breytinga á lögum um
almannatryggingar o.fl.

Reykjavík, 9. desember2009

Ég vísa til símtals okkar nú í morgun varðandi ofangreint efni, Rétt er að taka fram að tíminn sem gefst tii 
athugunar á málefninu er verulega knappur og_kunna athugasemdir okkar að bera nokkurn keim af því.

Innheimtustofnun sveitarfélaga vill þó koma að athugsemdum sínum vegna þeirrar breytingar sem 
fyrirhugað er að gera á 1. mgr. 7. gr. I.nr. 100/2007 um almannatryggingar. í frumvarpi 
Félagsmálaráðuneytis er gerð tillaga um að henni verið breytt og hún verði svohljóðandi:

„Rísi ágreiningur um grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta eða greiðsina skv. iögum þessum kveður 
sjálfstæð og óháð nefnd, úrskurðarnefnd almannatrygginga upp úrskurð í máiinu. Sama gildir um 
ágreining um endurkröfurétt, ofgreiðslur og innheimtu þeirra, sbr. 55. gr. „

Við fyrstu sýn virðist ákvæðið einungis ná til ágreinings um grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta skv. 
þeim lögum, þ.á.m um fyrirframgreiðslu meðiaga í 63. gr. laganna. Sé það reyndin, þ.e. ef ekki er 
tilgangurinn með ákvæði þessu að breyta meðlagsskyldunni sem slíkri, heldur eingöngu fyrirkomulagi 
greiðslna Tryggingastofnunar ríkisins á meðiagsgreiðslum sem það þegar greiðir út, þá hefur 
Innheimtustofnun sveitarfélaga í sjálfu sér engar athugasemdir við það.

Það sem vekur þó athygli er að í athugasemdum með greininni kemur ennfremur fram að:

„[...] með þessu sé verið að rýmka valdsvið nefndarinnar og að nefndin fái einnig það hlutverk að kveða 
upp úrskurði sem varða aðrar greiðslur en bætur skv. almannatryggingaiögum, t.d. meðlagsgreiðslur 

[...]"

Framangreindar athugasemdir gefa hins vegar tiiefni til að skoða hvort með þessu sé veríð að heimiia 
úrskurðurðarnefnd almannatrygginga að fjalla um áiitaefni varðandi meðlagsskyidu einstaklinga, þ.á.m. 
um grundvöll, skiiyrði eða upphæð hennar. Ákvörðun um meðlagsskyldu er I höndum sýslumanns og 
almennra dómstóla, sbr. ákvæði barnaiaga. Að mati Innheimtustofnunár er brýnt að taka af öll tvímæíi 
að ákvörðun um grundvöll meðlagsskyidu sé í höndum sýslumannsembætta og ekki sé hægt að skjóta 
ákvörðunum um hana til sérstakrar úrskurðarnefndar. Varhugavert verður að telja að breyta þeirri 
skipan án nánari skoðunar. Ljóst er að þar með er jafnræði aðila stefnt í hættu og e.t.v. verður ekki hægt 
að styðjast við eða treysta meðlagsúrskurðum vegna tíðra breytinga á þeim.

Einnig er rétt að skoða nánar hvort þarna sé verið að útfæra valdsvið úrskurðarnefndarínnar á þann hátt 
að taki til innheimtu meðiaga, en sú innheimta fer eftir lögum nr. 54/1971 um Innheimtustofnun 
sveitarfélaga. Breyta þyrfti þá samfara þessum breytingum ákvæðum annarra iaga. Að mati 
innheimtustofnunar þyrfti og að koma til kæruheimiid í þeim iögum til að siíkt gæti orðið að veruleika. ■

Virðingarfyiist,

Jón ingvar Pálsson, forstjóri


