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Efni: Umsögn Jafnréttisstofu um frv. til laga um breyt. á lögum um almannatryggingar nr.
100/2007 og lögum um málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar og eftirlitsheimildir).
Velferðamefnd óskaði eftir umsögn Jafnréttisstofu um frv. til laga um breyt. á lögum um
almannatryggingar nr. 100/2007 og lögum um málefni aldraðra (frítekjumörk, tekjutengingar
og eftirlitsheimildir), þskj. 40, 25. mál, 142. lþ. með tölvubréfi dags. 26. júní 2013.
Jafnréttisstofa gerir athugasemd við þann stutta tíma sem gefinn var til umsagnar og vegna
hins stutta tíma hefur Jafnréttisstofa ekki haft tök á að fara mjög ítarlega yfir frumvarpið.
Athugasemdir og ábendingar Jafnréttisstofu eru eftirfarandi:
Nauðsynlegt er að lög um almannatryggingar, eins og önnur lög, séu í samræmi við ákvæði
jafnréttislaga nr. 10/2008, enda koma í þeim lögum fram mjög mikilvægar meginreglur
varðandi samfélagið allt. Jafnréttisstofa telur vafa á því að lagabreytingamar sem stefnt er að
með frumvarpinu séu í samræmi við markmið um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.
Jafnréttisstofa gerir sérstaklega athugasemdir við það að ekki hafi farið fram raunverulegt
mat á áhrifum fyrirhugaðra lagabreytinga á kynin og hvernig þær samræmist jafnréttislögum.
í kafla III., sem ber yfirskriftina „Samráð” segir að Tryggingastofnun hafi metið áhrif
frumvarpsins á greiðslur almannatrygginga til einstaka hópa lífeyrisþega og fram kemur að
það hafi haft áhrif á endanlega útfærslu frumvarpsinso.fl. Fróðlegt hefði verið að sjá
upplýsingar um mat Tryggingastofnunar á áhrifum á konur og karla. í kafla IV. í
greinargerðinni, sem ber yfirskriftina „Mat á áhrifum“ segir orðrétt að áætlað sé að tæplega
7.000 eldri borgarar og öryrkjar muni fá hærri greiðslur verði frumvarpið að lögum.
Upplýsingar vantar um kynjaskiptingu þessa hóps og hversu mikil hækkun fer til kvenna og
hversu mikil hækkun fer til karla. Það kynjamat sem fram hefur farið á frumvarpinu er ekki
nægilega ítarlegt. Um það segir orðrétt: „Ekki verður séð að frumvarpið hafi bein áhrif á
jafnrétti kynjanna, en sömu skilyrði gilda fyrir karla og konur gagnvart réttindum úr
almannatryggingum, t.d. bæði hvað varðar aldur og tekjuviðmið. Konur eru nú 58% þeirra
sem fá greiddan ellilífeyri og 62% þeirra sem fá greiddan örorkulífeyri frá
almannatryggingum...Gert er ráð fyrir að frumvarpið muni leiða til íjölgunar þeirra sem fá
greiðslur og eru karlar þar í meiri hluta.”
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Þótt lagaákvæði sé orðað með þeim hætti að sömu skilyrði og kröfur gildi samkvæmt
því um alla, bæði konur og karla, þá geta áhrif ákvæðis í raun orðið mismunandi.
Reyndar kemur fram í kynjamatinu að karlar séu í meirihluta þeiiTa sem muni fá
hækkun, verði frumvarpið að lögum. Jafnréttisstofa telur mikilvægt að vandað sé til
kynjamats og hér hefði þurft að kafa dýpra. Konur eru fleiri í hópi ellilífeyrisþega og
örorkulífeyrisþega. Skoða þarf skiptingu á greiðslum til kvenna og karla eftir hópum
og eftir tekjum. Fram kemur í umsögn ijármála- og efnahagsráðuneytisins þeir
lífeyrisþegar sem minnst réttindi hafi muni minnsta hækkun fá, verði frumvarpið að
lögum. Hvemig er skipting kynjanna i þeim hópi? Líklegt er að konur séu fleiri í þeim
hópi sem lægri lífeyri fá. Stjórnvöld verða að gæta þess þegar greiðslur úr
sameiginlegum sjóðum þjóðarinnar eru ákvarðaðar að bæði konur og karlar njóti
þeirra sem sambærilegum hætti. Jafnréttisstofa hvetur til þess að frumvarpið verði
skoðað ítarlega með það fyrir augum að tryggja að bæði konur og karlar njóti betri
réttar eftir breytingar á lögunum.
I greinargerðinni segir að tilgangur með hækkun frítekjumarks gagnvart
atvinnutekjum sé fyrst og fremst sá að stuðla að aukinni atvinnuþátttöku eldri borgara,
”en talið er mikilvægt að fólki sé gert kleift að stunda atvinnu sem lengst til að auka
lifsgæði þess og einnig til þess að draga úr því að vinnufært fólk hefji töku lífeyris
snemma, m.a. vegna hækkandi aldurs og betri heilsu á efri árum.” Síðan er vísað til
þess að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hafi vakið athygli á þessu í skýrslu
árið 2012. Jafnréttisstofa bendir í þessu samhengi á að hérlendis er ellilífeyrisaldur hár
miðað við það sem tíðkast í mjög mörgum löndum Evrópu og ekki víst að þessi
sjónarmið eigi við hér. Fólk á íslandi vinnur almennt langa starfsævi og svo er rétt að
halda því til haga að fleira en að lengja starfsævina getur aukið lífsgæði.
Jafnréttisstofa hvetur til þess að ofangreind yfrilýsing um tilgang hækkunar á
frítekjumarki verði endurskoðuð. Eru til upplýsingar um það hversu lengi konur vinna
almennt og hversu lengi karlar vinna almennt? Eru til upplýsingar um það hvort konur
og karlar vilja vinna lengri starfsævi en þau gera nú? Eru þetta helstu rökin fyrir
hækkun frítekjumarks, þ.e. að hvetja fólk til að vinna ennþá lengur?
Sé óskað frekari skýringa eða upplýsinga þá vinsamlegast hafið samband við
Jafnréttisstofu.
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