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Efni: Umsögn Öryrkjabandalags Íslands um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 og lögum um málefni aldraðra, nr. 
125/1999, með síðari breytingum (frítekjumörk, tekjutengingar og 
eftirlitsheim ildir). Þingskjal 40 -  25. mál.

Um frumvarpið í heild sinni

Frumvarpið nær aðeins til leiðréttinga á tveimur af sex skerðingum
Öryrkjabandalagið hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingar á lögum 
um almannatryggingar sem miðar að því að taka til baka tvær af sex skerðingum á 
greiðslum almannatrygginga til lífeyrisþega, sem innleiddar voru 1. júlí 2009. Um er 
að ræða verulega hækkun á frítekjumarki vegna atvinnutekna fyrir ellilífeyrisþega og 
að lífeyrissjóðstekjur munu ekki lengur skerða grunnlífeyri almannatrygginga. ÖBÍ er 
ánægt með að leiðrétta eigi tvær ofangreindar skerðingar og bendir á að það er mikið 
réttlætismál að lífeyrissjóðsgreiðslur skerði ekki grunnlífeyri almannatrygginga.

ÖBÍ harmar að einungis eigi að leiðrétta tvær af þeim kjaraskerðingum sem komu til 
framkvæmda 1. júlí 2009 og að þær gildi ekki afturvirkt. Minnt er á að lofað var í 
aðdraganda kosninga að allar skerðingar yrðu afturkallaðar frá 1. júlí 2009 og af 
þessu að dæma ætla stjórnvöld ekki að standa við gefin loforð nema að hluta til. Enn 
fremur vantar áætlun stjórnvalda um það hvenær og hvernig aðrar skerðingar 
almannatrygginga verði leiðréttar, sem ekki koma fram í frumvarpinu. Þá kemur ekki 
fram hvenær og hvernig kjaragliðnun frá 2009 verði leiðrétt. Minnt er á að 69. gr. laga 
um almannatryggingar, sem segir til um hvernig bætur skuli hækka, var tekin úr 
sambandi 1. janúar 2009 og hefur ekki enn komið til framkvæmda.

Nánar verður fjallað um breytingar er varða leiðbeininga- og rannsóknaskyldu, svo og 
eftirlitsheimildir Tryggingastofnunar ríkisins (TR), þagnarskyldu og meðferð 
persónuupplýsinga undir athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins.

Sérstaka framfærsluuppbótin
Í athugasemdum við frumvarpið kemur fram að stefnt sé að því að draga úr hlutfalli 
þeirra tekna sem hafa áhrif á útreikning framfærsluuppbótar til tekjulágra einstaklinga. 
ÖBÍ hefur gagnrýnt mjög, meðal annars í umsögn um lífeyrisréttindi 
almannatrygginga og félagslegan stuðning (Þingskjal 1116 - 636. mál), útfærslu 
sérstakrar framfærsluuppbótar sem skerðist krónu á móti krónu vegna skattskyldra 
tekna og bent á hvernig uppbót þessi heldur lífeyrisþegum í fátæktargildru. ÖBÍ 
leggur áherslu á mikilvægi þess að sérstök uppbót vegna framfærslu verði afnumin
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og upphæð hennar felld inn í grunnlífeyri almannatrygginga og lúti sömu lögmálum 
og hann. 100% skerðingar, sem hafa tíðkast í gegnum árin, hamla meðal annars 
atvinnuþátttöku tekjulágra lífeyrisþega auk þess sem fólk sér ekki ávinning í því að 
greiða í lífeyrissjóð vegna samspils við almannatryggingar. Á þetta sérstaklega við 
um lífeyrisþega, sem eru með lágar lífeyrissjóðstekjur og engar aðrar tekjur nema 
bætur almannatrygginga. Sérstaka framfærsluuppbótin er án frítekjumarks og þess 
valdandi að hópur lífeyrisþega getur ekki nýtt sér frítekjumörk almannatrygginga, eins 
sjá má á töflunni hér að neðan.

Örorkulífeyrisþegi* með 35.000 kr. launatekjur á mánuði fyrir skatt
Tekjur frá TR með 
35.000 kr. 
atvinnutekjur

Til samanburðar : 
Tekjur frá TR án 
atvinnutekna

Atvinnutekjur fyrir skatt 35.000 0
Bætur TR fyrir skatt 148.211 181.769
4% iðgjald ** 1.400 0
Staðgreiðsla** 19.367 19.351
Til ráðstöfunar 162.444 162.418
*Fyrsta örorkumat 40 ára -  býr með öðrum.
** 4% af launum dregin frá fyrir iðgjald í lífeyrissjóð.

Framhald samkomulags LL og stjórnvalda frá 3. desember 2010?
ÖBÍ minnir á að um næstu áramót rennur úr gildi samkomulag milli ríkisstjórnar 
Íslands og Landssambands lífeyrissjóða (LL) frá 3. desember 2010 um víxlverkun 
bóta almannatrygginga og lífeyrissjóðanna og hækkun frítekjumarks ellilífeyrisþega í 
áföngum. ÖBÍ kallar eftir svörum frá stjórnvöldum um hvort til standi að framlengja 
ofangreint samkomulag og ef ekki, hvað taki við frá 1.1. 2014.

Aukinn tekjumismunur m illi lífeyrisþega, karla og kvenna
ÖBÍ tekur undir gagnrýni á frumvarpið um að leiðréttingar þær sem fram koma í 
frumvarpinu, án þess að leiðrétta kjör annarra tekjulægri lífeyrisþega, munu auka á 
tekjumismun lífeyrisþega. Að auki mun það auka á tekjumismun milli karla og kvenna 
þar sem lífeyrissjóðsgreiðslur til kvenna eru að jafnaði mun lægri en 
lífeyrissjóðsgreiðslur til karla.

Ekkert samráð við hagsmunasamtök við gerð frumvarpsins
Eina samráðið sem haft var við samningu frumvarps þessa er samráð við 
Tryggingastofnun ríkisins. Ekki var haft samráð við hagsmunasamtök þeirra sem 
frumvarpið tekur til og er það mjög gagnrýnisvert.

Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins 

Um 1. gr.
Grunnlífeyrir almannatrygginga
ÖBÍ telur það mikið réttlætismál að lífeyrissjóðsgreiðslur skerði ekki grunnlífeyri 
almannatrygginga, sem er eitt af grundvallarréttindum almannatrygginga. Á sama 
tíma er minnt á að grunnlífeyrinn hefur rýrnað mjög að verðgildi.

ÖBÍ leggur jafnframt mikla áherslu á að ef frumvarpið verður að lögum mun mjög lítill 
hluti öryrkja hækka í greiðslum frá 1. júlí 2013. Breytingin nær aðeins til öryrkja, sem 
eru með tekjur frá lífeyrissjóði. Rúmlega helmingur öryrkja fær engar greiðslur úr



lífeyrissjóði og er því miðgildi lífeyrissjóðstekna öryrkja 0 kr. Að auki nær frumvarpið 
eingöngu til örorkulífeyrisþega með lífeyrissjóðstekjur yfir 214.602 kr. á mánuði eða 
2.575.220 kr. á ári. Mjög fátítt er að örorkulífeyrisþegar séu með lífeyrissjóðstekjur yfir 
200.000 kr. Sem dæmi var meðaltal lífeyrissjóðstekna öryrka 48.821 kr. á mánuði í 
janúar 2012. Mikill munur er á stöðu örorku- og ellilífeyrisgreiðslna hvað varðar tekjur 
þeirra frá lífeyrissjóðum. Breytingar þær sem fyrirhugaðar eru með frumvarpinu, sem 
hér er til umsagnar, ná hvorki til lífeyrisþega með lægstu heildartekjurnar, þ.e. þeirra 
sem hafa engar eða lágar aðrar tekjur en bætur almannatrygginga sér til framfærslu, 
né heldur þeirra sem hafa meðalheildartekjur lífeyrisþega.

Um 2. gr. frumvarpsins 
Tryggingastofnun ríkisins

Um a-h liði 2. gr. Nokkur atriði
ÖBÍ telur eðlilegra að snúa við ábyrgðinni á því að bótaréttur sé virkjaður og skili 
einstaklingnum besta mögulega rétti. Í núgildandi lögum er kveðið á um ítarlega 
leiðbeiningarskyldu TR í aðra röndina en á sama tíma er bótaréttur allur bundinn því 
skilyrði að einstaklingurinn sjálfur sæki um öll möguleg réttindi. Þess í stað ætti 
einfaldlega að leggja þá skyldu á stofnunina að leysa úr máli einstaklingsins með 
þeim hætti sem hentar hans aðstæðum best. Einstaklingar eru fæstir í stakk búnir að 
átta sig á flóknum reglum almannatryggingakerfisins og verða því oft af réttindum 
vegna þekkingar- og/eða skilningsleysis. Hjá TR starfa sérfræðingar sem þekkja 
almannatryggingakerfið og eiga að geta fundið út bestu mögulegu réttindi hvers 
einstaklings fyrir sig.

Eðlilegast væri að framkvæmdin sé þannig að eintaklingur fylli út eyðublað þar sem 
hann tekur fram öll þau atriði sem máli geta skipt (sjúkdómar, tekjur, fjölskylduhagir, 
þörf á hjálpartækjum, lyfjum, bifreið o.s.frv.). Í framhaldinu myndu sérfróðir 
starfsmenn T r  kanna rétt hans og virkja þau réttindi sem við eiga. Þannig væri t.d. 
óþarfi að sækja um barnalífeyri, uppbót vegna lyfjakostnaðar o.fl. enda myndu 
starfsmenn stofnunarinnar virkja þau réttindi fyrir einstaklinginn eftir könnun á stöðu 
hans og högum. Komi í ljós að ekki hefur verið sótt um allar bætur bæri TR að greiða 
aftur í tímann með vöxtum.

Um a) lið. Leiðbeiningarskylda
Samkvæmt 4. mgr. 52. gr. núgildandi laga um almannatryggingar ber starfsfólki TR 
að kynna sér til hlítar aðstæður umsækjenda og bótaþega og gera þeim grein fyrir 
ýtrasta rétti þeirra. Í ákvæði frumvarpsins er ætlunin að fella brott orðin „til hlítar". ÖBÍ 
telur mjög mikilvægt að þessi orð séu ekki felld brott úr lagagreininni, enda er það í 
samræmi við 7. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. ÖBÍ telur aftur á móti jákvætt að í 
ákvæðinu sé vísað í önnur lög sem stofnunin starfar eftir.

ÖBÍ telur jákvætt að lagt er til að leiðbeiningarskylda TR sé rýmkuð og að stofnuninni 
sé skylt að skoða stöðu og réttindi umsækjenda í heild, eins og fram kemur í a) lið 2. 
gr. og umfjöllun um hana. ÖBÍ tekur enn fremur undir 2. mgr. a) liðar 2. gr. að TR beri 
að framsenda erindi sem ekki varðar starfsvið stofnunarinnar á réttan stað eins fljótt 
og auðið er og að leiðbeina eftir því sem unnt er, enda er það í samræmi við 7 gr. 
stjórnsýslulaga.



Um d) lið Upplýsingar um tekjur
Það er mat ÖBÍ að TR geti einvörðungu beint áskorun til einstaklings ef um er að 
ræða upplýsingar sem TR getur ekki aflað eftir öðrum leiðum.

Um g) lið Upplýsingaskylda stofnana og fyrirtækja
TR hefur aðgang að staðgreiðsluskrá og skattframtölum lífeyrisþega, sem fá greitt 
og/eða eru með örorkumat og eru það mjög víðtækar heimildir. Því er spurning hvers 
vegna TR þarf að fá upplýsingar um lífeyrisþega frá fyrirtækjum, Lánasjóði íslenskra 
námsmanna og öðrum stofnunum en taldar eru upp í greininni til að geta framfylgt 
lögunum?

Um i) lið Eftirlit og viðurlög
Ekki eru gerðar sérstakar athugasemdir við 1. og 3. mgr. stafliðarins.
Í 2. mgr. er áætlunin að bæta við ákvæði um að heimilt sé, þegar rökstuddur grunur 
leikur á því að bótaréttur sé ekki fyrir hendi, að fresta greiðslum tímabundið meðan 
mál er rannsakað frekar. Þessi regla er verulega íþyngjandi fyrir lífeyrisþega og færir 
TR allt of mikið vald til þess að grípa inn í lífsviðurværi fólks með alvarlegum hætti. 
ÖBÍ leggst eindregið gegn þessari reglu og krefst þess að hún verði tekin úr 
frumvarpinu.

Samkvæmt ákvæðinu er stofnuninni heimilt að fresta bótagreiðslum þegar 
„rökstuddur grunur" leikur á að bótarétur sé ekki fyrir hendi. Hér verður að hafa í huga 
að bæturnar eru almennt greiddar til fólks sem hefur litlar eða engar tekjur annars 
staðar frá og lífeyrisþegar þurfa því bæturnar til þess að framfleyta sér og sínum. 
Engin nauðsyn er á því að hafa svo gríðarlega íþyngjandi reglu enda mun hún hafa 
harkaleg áhrif á fólk, án nokkurs fyrirvara. Skilyrði reglunnar eru mjög óljós en mat á 
„rökstuddum grun" er algerlega sett í hendur stofnunarinnar.

Rétt er að árétta að í ákvæðinu er beinlínis gert ráð fyrir því að þessari 
frestunarheimild sé beitt án þess að Tryggingastofnun hafi lokið rannsókn málsins 
(„frestunin" birtist lífeyrisþegum einfaldlega sem stöðvun þangað til annað kemur í 
ljós). Það er ótækt að stöðva framfærslugreiðslur til einstaklinga einungis með stoð í 
því að TR hafi grun um að bótaréttur sé ekki til staðar. Á það sérstaklega við þegar 
þessi grunur hefur ekki verið staðfestur með ítarlegri og fullnægjandi rannsókn.

Þá má geta þess að frestuninni eru ekki sett nein tímamörk og þannig engin takmörk 
á því hversu lengi hún getur staðið yfir. Komi í ljós að stofnunin hafi gert mistök 
greiðir hún bæturnar einungis með 5,5% ársvöxtum. Á sama tíma má gera ráð fyrir 
að einstaklingar sem misst hafa framfærslutekjur sínar hafi framfleytt sér með 
skammtímafjármögnun sem ber mun hærri vexti.

Reglan í 2. mgr. er í andstöðu við 76. gr. stjórnarskrárinnar og meðalhófsreglu 
| stjórnskipunar-réttar.

Í 4. mgr. er kveðið á um álag á endurgreiðslu ef veittar eru vísvitandi rangar 
upplýsingar. ÖBÍ krefst þess að sett verði mjög ströng skilyrði fyrir beitingu hennar. 
Reglan felur í sér refsikennd viðurlög og því ber að hafa meginreglur refsiréttar til 
hliðsjónar þannig að úrræðinu verði ekki beitt nema í algerum undantekningar- 
tilvikum þegar hafið er yfir allan skynsamlegan vafa að upplýsingar hafi vísvitandi 
gefið rangar upplýsingar. Ekki ætti að beita reglunni nema að undangenginni



lögreglurannsókn þar sem réttarstaða einstaklings hefur verið tryggð í samræmi við 
meginreglur sakamálaréttarfars.

Um j) lið Þagnarskylda og meðferð persónuupplýsinga
ÖBÍ tekur undir ákvæði þetta og nýmæli sem þar kemur fram.

Lokaorð
Öryrkjabandalagið skorar á ríkisstjórnina að taka sig nú á og leiðrétta kjör lífeyrisþega 
og sýna þannig í verki að hún sé ríkisstjórn allra landsmanna.

Virðingarfyllst, 
f.h. ÖBÍ,

Guðmundur Magnússon, 
formaður.

Lilja Þorgeirsdóttir, 
framkvæmdastjóri.


