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Efni: Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frumvarp til laga um lífeyrisréttindi 
almannatrygginga, nr. 100/2007, lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007, og lögum um 
málefni aldraðra, nr. 125/199, með síðari breytingum (leiðbeiningar- og upplýsingaskylda 
og eftirlitsheimildir). Lagt fyrir á 143. löggjafarþing 2013 -2014. Þingskjal nr. 162 -  144. mál.

Mannréttindaskrifstofu Íslands hefur borist ofangreint frumvarp til umsagnar. Í frumvarpinu 
eru lagðar til breytingar á gildandi ákvæðum almannatryggingalaga um réttindi borgaranna 
og skyldur þeirra í samskiptum við Tryggingastofnun ríkisins (TR) og kveðið skýrar á um 
eftirlitshlutverk stofnunarinnar og nauðsynlega upplýsingaöflun vegna umsókna.

MRSÍ vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri;

Hér á landi er hópur fólks sem lifir undir fátæktarmörkum og hefur tekjur undir 
framfærsluviðmiðum Tryggingastofnunar. Ljóst er að íslenska ríkið er skuldbundið af 
alþjóðlegum samningum til þess að gera betur í þessum málum og því er þörf á breytingum. Í 
76. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 er öllum tryggður réttur til aðstoðar 
vegna m.a. örorku, elli og sjúkleika. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, 
félagsleg og menningarleg réttindi er að finna ákvæði sem skylda aðildarríkin til þess að 
viðurkenna þennan rétt sérhvers manns til viðunandi lífsafkomu fyrir hann sjálfan og 
fjölskyldu hans, þar á meðal viðunandi fæðis, klæða og húsnæðis og sífellt batnandi 
lífsskilyrða. Aðildarríkin skulu svo gera viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að þessum 
rétti verði framfylgt. Í 13. og 14. gr. félagsmálasáttmála Evrópu er einnig að finna sams konar 
ákvæði.

Varðandi a. lið 2. gr. (37. gr.) -  Í ákvæðinu er fjallað um leiðbeiningarskyldu TR og er hún 
víkkuð frá því sem nú er að því leyti að hún tekur ekki aðeins til almannatryggingalaga, 
reglugerða settra á grundvelli þeirra og starfsreglum stofnunarinnar heldur einnig öllum 
þeim lögum sem að TR starfar eftir og reglugerðum á grundvelli þeirra laga. 
Leiðbeiningaskyldan gæti einnig þrengst vegna þess að í núgildandi ákvæði segir að starfsfólk 
TR skuli; kynna sér til hlítar aðstæður umsækjenda og bótaþega og gera þeim grein fyrir 
ýtrasta rétti þeirra" en með frumvarpinu eru orðin „til hlítar" og „ýtrasta" tekin út. Í 
athugasemdum með frumvarpinu segir þó að ekki sé ætlunin að breyta neinu um 
leiðbeiningarskyldur og má segja að það sé áréttað að einhverju leyti í 2. málslið 1.mgr. þar 
sem segir að; „við meðferð máls skulu staða og réttindi umsækjenda eða greiðsluþega 
skoðuð heildstætt". MRSÍ telur að í athugasemdum um ákvæðið vanti þó að fjallað sé nánar 
um hvað í þessari leiðbeiningarskyldu felst. Spurningar geta vaknað um hvort að innan 
leiðbeiningarskyldunnar geti þá fallið að TR fjalli um allan rétt umsækjenda/bótaþega hjá
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stofnuninni eða aðeins í tengslum við þá umsókn sem lögð er fram hverju sinni, einnig hvort 
að leiðbeiningarskyldan nái til mögulegs bótaréttar einstaklingsins í öðrum löndum?

Í umsögn sinni um 636. mál á 141. löggjafarþingi segir Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) að 
fæstir umsækjenda hjá TR séu í stakk búnir til þess að átta sig á flóknum reglum 
almannatryggingakerfisins og verði því oft af réttindum. Sé nærri lagi að sérfræðingar þeir 
sem að starfa hjá TR fjalli um mál einstaklingsins á þeim forsendum að litið sé á stöðu hans 
heildrænt og honum sé í upphafi gerð grein fyrir réttindum sínum hjá stofnunni í heild en 
ekki aðeins á grundvelli eins bótaflokks í einu. MRSÍ tekur undir þetta sjónarmið og telur það 
þjóna bæði hagsmunum umsækjenda og TR að í upphafi sé umsækjenda gerð full grein fyrir 
réttarstöðu sinni og þar af leiðandi sé hægt að ganga frá málum í einni umsókn í stað margra 
og væri það í fullu samræmi við leiðbeiningarskyldu TR sem stjórnvalds.

MRSÍ telur að slíkt gæti einnig að einhverju leyti átt við um réttindi umsækjenda hjá 
erlendum stofnunum sambærilegum TR, þ.e. að leiðbeina einstaklingnum um möguleg 
réttindi sín hjá þeim stofnunum og aðstoða hann við að sækja þann rétt sinn. Í slíkum málum 
er einnig mikilvægt að ákveðin eftirfylgni sé með útsendum erindum og umsækjandi sé 
upplýstur um gang mála og látinn vita í tíma sé þörf á frekari upplýsingum af hans hálfu.

Um f og g lið 2. gr. ( 42. og 43. gr. ) -  MRSÍ ítrekar að þegar verið er að leita eftir 
upplýsingum um einstakling hjá mörgum aðilum, bæði varðandi heilsufar og fjárhagsleg 
málefni, er verið að seilast inn í einkalíf hans. Friðhelgi einkalífs nýtur verndar í 71. gr. 
stjórnarskrárinnar og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og skulu stjórnvöld ekki ganga þá 
þennan rétt nema skv. lögum og nauðsyn beri til vegna þjóðaröryggis, almannaheilla eða 
efnalegrar farsældar þjóðarinnar. Er ljóst að heimild til slíkrar samkeyrslu er því 
vandmeðfarin, þrátt fyrir augljósa hagræðingu, og áréttar MRSÍ að TR skuli ávallt gera 
einstaklingum skýra grein fyrir því hvar og hvernig stofnunin muni afla upplýsinga um 
einstaklinginn til þess að reikna grundvöll bóta eða annarra greiðslna og gefa einstaklingnum 
færi á að samþykkja eða synja slíkri upplýsingasöfnun á hans forsendum. Einnig er mikilvægt 
að skýr ákvæði um þagnarskyldu og vernd persónuupplýsinga séu til staðar. Enn fremur 
mætti skoða hvort TR er nauðsynlegt vegna starfa sinna, að kalla eftir upplýsingum frá öllum 
þeim aðilum sem upp eru taldir, t.d. Útlendingastofnun.

Um i. lið (45.gr.) - Í  3. mgr. ákvæðisins er að finna heimild fyrir TR að fresta greiðslum 
tímabundið meðan mál er rannsakað vegna rökstudds gruns um að bótaréttur sé ekki fyrir 
hendi og til að stöðva greiðslur. Engin tímatakmörk eru í ákvæðinu og því eru engin takmörk 
á því hvað slík frestun geti tekið langan tíma. Um er að ræða mjög íþyngjandi aðgerðir af 
hálfu TR fyrir lífeyrisþega þar sem fyrir flesta eru þessar greiðslur einu tekjur einstaklingsins 
og getur því frestun á greiðslum valdið þeim erfiðleikum með daglegt líf.

Ekki er í athugasemdum með ákvæðinu útskýrt nánar hvað felst í „rökstuddum gruni" 
og er mat um slík í höndum TR. ÖBÍ bendir á, í fyrrgreindri umsögn sinni, að komi í ljós að TR 
hafi gert mistök í með slíkri frestun þá greiði hún ógreiddar bætur aðeins til baka með 5.5% 
ársvöxtum en líklegt er að lífeyrisþeginn hafi þurft að framfleyta sér með 
skammtímafjármögnun með mun hærri vöxtum. MRSÍ telur að endurskoða þyrfti þetta 
ákvæði og skoða hvort ekki væri hægt að ná fram sömu niðurstöðu með mildari hætti sem
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ekki er eins íþyngjandi fyrir lífeyrisþega og í betra samræmi við 76. gr. stjórnarskrár og 
grundvallarreglna um meðalhóf.

Í 4. mgr. er fjallað um heimild TR til þess að afla upplýsinga frá þriðja aðila sé uppi 
rökstuddur grunur um að bætur séu greiddar á röngum eða villandi grundvelli. Ítrekar MRSÍ 
það sem sagt var um f og g lið hér ofar að í slíkum tilvikum verður að gæta þess að fyllsta 
trúnaðar sé gætt og farið sé eftir lögum og reglum um meðferð persónuupplýsinga.

MRSÍ bendir á það að greiðslur TR til lífeyrisþega eru ekki ölmusa heldur er verið að tryggja 
þeim sem á þurfa að halda framfærslu til þess að geta fætt sig og klætt og átt þak yfir 
höfuðið. Því er mikilvægt að við afgreiðslu umsókna leggi TR sig fram um það að koma til 
móts við fólk á þeirra forsendum og fara yfir réttindi þeirra heildstætt þannig að ekki þurfi að 
sækja ítrekað um til þess að ná þeim fram.

Virðingarfyllst,

f.h. Mannréttindaskrifstofu Íslands

Margrét Steinarsdóttir, framkvæmdarstjóri
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