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Efni: Umsögn Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) um frumvarp til laga um 
séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 
húsnæðissparnaðar, þingskjal 836-484. mál.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) tók til umfjöllunar erindi velferðarnefndar Alþingis um 
frumvarp til laga um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 
húsnæðissparnaðar.

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsem lífeyrissjóða, lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt og lögum nr. 
44/1998 um húsnæðismál.

Um séreignarlífeyrissparnað og stöðu öryrkja.

Séreignarlífeyrissparnaður (SSP) er valkvæður sparnaður með mótframlagi frá 
atvinnurekenda. Tilgangur SSP er að auka tekjur eftir starfslok ofan á annan lífeyri. 
Öryrkjar fá lífeyrisgreiðslur og er þeirra sparnaður, ef einhver er, því á öðru formi. 
Þess má geta að miðgildi fjármagnstekna örorkulífeyrisþega eru mjög lágar en þær 
lækkuðu úr 1.809 kr. árið 2008 í 181 kr. árið 2013, sem bendir til þess að meginþorri 
örorkulífeyrisþegi eigi lítinn sparnað. Líklegt er að margir örorkulífeyrisþegar hafi 
þurft að taka út og nýta sér séreignasparnað til framfærslu síðustu ár.

Lífeyrisþegar sem ekki hafa neinar launatekjur hafa því ekki þann valkost að geta lagt 
fyrir, þar sem iðgjald er ekki greitt af lífeyri. Tæplega 30% örorkulífeyrisþega eru með 
einhverjar launatekjur.
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Ef borið er saman hlutfall örorkulífeyrisþega annars vegar og þjóðarinnar á sama aldri 
(16-66%) kemur í ljós um að mun hærra hlutfall örorkulífeyrisþega býr í 
leiguhúsnæði.1

Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að unnt verði að senda inn umsókn í 
miðlæga rafræna gátt. Spurt er hvort eingöngu sé um rafrænt umsóknarferli að ræða og 
hvort boðið verði upp á aðstoð við umsagnarferlið fyrir þá sem þess þurfa.

Tillögur ÖBÍ:

Til að jafnræðis sé gætt þannig að (örorku)lífeyrisþega hafi sama val og aðrir 
þjóðfélagsþegnar, er lagt til að örorkulífeyrisþegum verði gert mögulegt að velja að 
greiða 4% iðgjald af greiðslum úr almannatryggingum og félagslegri aðstoð í 
séreignarlífeyrissjóðs og að ríkissjóður greiði 2% mótframlag. Iðgjöldin sem safnast 
hafa upp geti á þennan hátt nýst lífeyrisþegum til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota, 
sbr. 2. gr. frumvarpsins. Iðgjaldið yrði eins og hjá launaþegum dregið af grreiðslunum 
fyrir skatt. Ljóst er að greiðslur almannatrygginga til lífeyrisþega eru mjög lágar og því 
ekki líklegt að margir geti nýtt sér slíkt úrræði. En vonir standa til að kjör öryrkja batni 
á allra næstu misserum og að stjórnarflokkarnir standi við gefin loforð um leiðréttingu 
kjaragliðnunar síðustu ára.

ÖBÍ leggur til að öryrkjar fái skattaafslátt af sparnaði til húsnæðiskaupa á tímabilinu, 
óháð því hvenær sparnaður varð til eða í hvaða formi hann er. Dæmi um sparnað gæti 
verið; arfur, slysabætur vegna örorku, söluhagnaður vegna eignar, almennur sparnaður 
og séreignarlífeyrissparnaður sem öryrki á fyrir örorku. Þetta er réttlætismál þar sem 
öryrkjar eru almennt ekki í þeirri stöðu að greiða séreignalífeyrissparnað, eftir að hafa 
hlotið örorku.

Öryrkjum sem eiga húsnæði yrði gert kleift að greiða inn á höfuðstól lána til að 
minnka greiðslubyrði lána á lánstíma og til fasteignakaupa. Það gæti dregið úr þörf 
þeirra fyrir félagslegt húsnæði eða stuðning vegna húsnæðis frá hinu opinbera.

Það hlýtur að vera samfélagslegur ávinningur og þar með hagur allra að liðka til á 
húsnæðismarkaði. Birtingamynd húsnæðisþarfar og greiðslugeta fólks í húsnæðisleit er 
mjög bjöguð eins og staðan á húsnæðismarkaði hefur verið undanfarin misseri.

Tilgangur með frumvarpinu hlýtur að vera að hvetja til sparnaðar til húsnæðiskaupa og 
að koma eðlilegu ástandi á húsnæðisskipti.

122% kvenna og 29% karla með örorkumat býr í leiguhúsnæði. Ef staðan hjá þjóðinni er skoðuð búa 
10% kvenna og 13% karla á sama aldri í leiguhúsnæði. Lífskjör og hagir öryrkja. Könnun meðal örorku- 
og endurhæfingarlífeyrisþega. Höfundur: Guðrún Hannesdóttir. Þjóðmálastofnun 2010.
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Öryrkjabandalag Íslands er reiðubúið að veita nánari upplýsingar eða koma að vinnu 
varðandi málefnið sé þess óskað.

Virðingarfyllst
f.h. Öryrkjabandalags Íslands

Ellen Calmon 
formaður ÖBÍ
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