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Umsögn frá Landssamtökum lífeyrissjóða (LL) um 144. mál á 143. 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 logum um 
f f l a g S  nr. 99/20078 „g iögam um málefni aldraöra n,-.125/1999, me» s,6ar,
breytingum (ieiðbeiningar- og upplýsingaskylda og eftirhtsheimildir).

Velferðamefnd Alþingis hefiir með tölvupósti þann 7. nóvember sl. leitað eftir umsogn LL 
um framangreint frumvarp.

í frumvarpinu eru ýmis ákvæði er varða leiðbeiningar- _og raimsóknarskyldu 
Tryggingastofnunar ríkisins og skerpir á eftirlitshlutverki stofnunannnar. LL telja akvæð 
hessi af hinu góða enda er mikilvægt að réttarstaða aðila sé skyr og að stofnumn ræki 
leiðbeiningarskyldu sína gagnavart almenningi. Jafnframt er afar mikilvægt að stofnumn a i 
viðeigandi heimildir til að geta dregið úr bótasvikum. Her kann að vera gengið langt ut fra 
sjónarmiðum er varða persónuvem d en fram kemur að frumvarpið hafi tekið breytmgum r 
upphafi og leitað hafi verið álits Persónuvemdar um slík sjónarmið.

LL vilja vekja sérstaka athygli á því að í lögum um almannatryggingar er bráðabirgðaákvæði 
um að greiðslur örorkulífeyris, örorkustyrks, aldurstengdrar ororkuuppbotar og 
tekjutryggingar lækki ekki á tímabilinu 1. janúar 2011 til og með 31. Jcsembcr 2013 vegna 
almennra hækkana á örorkulífeyri úr lífeyrissjóðum. S am b æ n leg t^ b rað a feg ð aav ^  e r^  
lösum um skyldutryggingu íífeyrisréttinda og starfsemi lifeynssjoða nr. 129/1997 þar sem 
örorkulífeyrisgreiðslur úr lífeyrissjóðum eiga ekki að lækka vegna hækkana a greiðslum 
samkvæmt lögum um almannatryggingar og lögum um felagslega aðstoð. Akvæði þessi, fa 
að óbreyttu niður um næstu áramót og vilja LL vekja athygh a rmkilvægi þess að taka upp 
viðræður um framtíðarlausn er viðkemur víxlverkun greiðslna milli almannatrygginga annars
vegar og íífeyrissjóða hins vegar.
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