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Reykjanesbæ, 22. nóvember 2013

Umsögn Sýslumannafélags íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
almannatryggingar, nr. 100/2007, lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007 og lögum um 
málefni aldraðra, nr. 125/1999, með síðari breytingum (leiðbeiningar- og upplýsingaskylda 
og eftirlitsheimildir), 144. mál lagt fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014.

Vísað er til tölvupósts velferðarnefndar Alþingis þann 7. nóvember 2013 þar sem óskað var 
umsagnar um frumvarpið.

Almennt
Sýslumannafélag íslands telur frumvarpið í meginatriðum til þess fallið að styrkja stjórnsýslu 
og málsmeðferð Tryggingastofnunar. Með frumvarpinu er gerð tímabær bragarbót á 
eftirlitsheimildum Tryggingastofnunar en jafnframt kveðið á um leiðbeiningar- og 
rannsóknarskyldu stofnunarinnar, sem er mikilvægt.

2. gr. a., d. og i.
í 1. mgr. 2. gr. a. (37. gr.) er fjallað um leiðbeiningarskyldu Tryggingastofnunar gagnvart 
umsækjanda og greiðsluþega við meðferð máls. Þar segir að stofnunin skuli leiðbeina 
umsækjanda um réttarstöðu hans, þau gögn sem þurfa að fylgja umsókn og um framhald 
málsins.
í 1. mgr. 2. gr. d. (40. gr.) er fjallað um heimild Tryggingastofnunar að fengnu skriflegu 
samþykki umsækjanda og greiðsluþega til öflunar upplýsinga um tekjur umsækjanda og 
greiðsluþega. Sams konar heimild er í 2. mgr. til öflunar upplýsinga um tekjur maka og 
sambúðarmaka.
í 1. og 2. mgr. 2. gr. i. (45. gr.) er fjallað um eftirlitshlutverk Tryggingastofnunar og 
endurskoðun á grundvelli bótaréttar.

í athugasemdum við d-lið (40. gr.) segir í 3. mgr. „í upphafi þarf að afla samþykkis 
umsækjanda og er það gert á umsóknareyðublaði þar sem umsækjandi heimilar stofnuninni 
að afla upplýsinga um tekjur sínar. Hjá þeim sem þegar þiggja tekjutengdar bætur frá 
stofnuninni liggur samþykkið fyrir þannig að ekki þarf að leita þess nema einu sinni."

Þessar athugasemdir gefa til kynna að Tryggingastofnun líti svo á að þegar umsækjandi hefur 
einu sinni undirritað umsóknareyðublað og veitt stofnuninni þannig skriflegt samþykki til



öflunar upplýsinga, gildi það samþykki um aldur og ævi eða að minnsta kosti á meðan 
umsækjandi er greiðsluþegi.

Ef þetta er réttur skilningur hlýtur það að leggja enn ríkari skyldur á herðar Trygginga- 
stofnunar um það með hvaða hætti stofnunin framfylgir leiðbeiningarskyldu sinni samkvæmt 
1. mgr. 2. gr. a. (37. gr.).

Þegar umsækjandi undirritar umsóknareyðublað til Tryggingastofnunar verður hann að vera 
upplýstur um hvort hann er að veita samþykki sitt fyrir upplýsingaöflun Tryggingastofnunar 
vegna þeirrar umsóknar eingöngu, eða ótilgreint um ókomin ár svo stofnunin geti rækt 
eftirlitshlutverk sitt samkvæmt 1. mgr. 2. gr. i (45. gr.).

Að mati Sýslumannafélags íslands er mikilvægt að betur sé tekinn af vafi um það í lögunum 
að skriflegt samþykki umsækjanda samkvæmt 1. og 2. mgr. 2. gr. d. (40. gr.) þurfi að vera 
upplýst samþykki. íþvifelist m.a. að umsækjanda sé gert Ijóst að samþykkið er ótímabundið 
og taki ekki eingöngu til upplýsingaöflunar í tengslum við þá umsókn sem um ræðir heldur 
einnig til eftirlits um þau ókomin ár sem umsækjandi verður greiðsluþegi.

Þó tekið sé fram í 3. málslið 1. mgr. 2. gr. a. (37. gr.) að stofnunin skuli leiðbeina umsækjanda 
um réttarstöðu hans, verður ekki séð að í því felist leiðbeiningar um gildistíma samþykkis 
samkvæmt 1. og 2. mgr. 2. gr. d. (40. gr.) í Ijósi fyrrgreindra athugasemda við greinina í 
frumvarpinu um að ekki þurfi að leita samþykkis nema einu sinni.

Heiti stofnana á reiki?
Athygli velferðarnefndar Alþingis er vakin á því misræmi sem er á heiti stofnananna 
Tryggingastofnunar ríkisins og sjúkratryggingastofnunarinnar samkvæmt lögum um 
stofnanirnar og þess heitis sem þær nota um sjálfar sig á heimasíðum sínum og ýmsu 
kynningarefni fyrir almenning. í 1. og 2. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007 ertalað 
um Tryggingstofnun en í síðari greinum laganna um Tryggingastofnun ríkisins. í 5. gr. laga um 
sjúkratryggingar nr. 112/2008 segir að starfrækja skuli sjúkratryggingastofnun og í lögunum 
er hún eingöngu nefnd sjúkratryggingastofnunin, en hvergi Sjúkratryggingar íslands eða 
Sjúkratryggingar. Á fjárlögum eru 08-201 Tryggingastofnun ríkisins og 08-202 
Sjúkratryggingar íslands. í þessu frumvarpi mætti nota tækifærið og nefna Tryggingastofnun 
því nafni.
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