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Umsögn
um frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2015.

Frá minni hluta velferðarnefndar.

Minni hluti velferðarnefndar gerir verulegar athugasemdir við þær áherslur sem birtast í 
frumvarpinu. Frumvarpið boðar veikingu velferðarsamfélagsins. Í því felst að ríkið dragi úr 
framlögum sínum til velferðarmála. Þess í stað skal velta kostnaði á einstaklinga og skerða 
réttindi þeirra. Minni hlutinn telur þá þætti frumvarpsins sem lúta að málaflokkum 
nefndarinnar illa ígrundaða, ólíklega til að ná fram tilætluðum sparnaði í ríkisrekstri og til 
þess fallna að veikja stoðir velferðarkerfisins og bitna á þeim sem síst skyldi: atvinnulausum, 
öldruðum og sjúklingum.

Starfsendurhæfingarsjóðir.
Í frumvarpinu er lagt til að framlengja ákvæði til bráðabirgða IV í lögum nr. 113/1990, 

um tryggingagjald, sbr. 3. gr. frumvarpsins. Í því felst niðurfelling á því framlagi ríkissjóðs 
til starfsendurhæfingarsjóða 2015 sem gert er ráð fyrir í 1. tölul. 2. mgr. 3. gr. og 23. gr. a 
laga um tryggingagjald.

Líkt og lýst er í greinargerð með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 60/2012, um 
atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða, byggist framlag 
ríkissjóðs til starfsendurhæfingarsjóða á yfirlýsingum ríkisstjórna í tengslum við 
kjarasamninga 2008 og 2011. Framlag ríkissjóðs 2014 var fellt niður samkvæmt óformlegu 
samkomulagi við aðila vinnumarkaðar. Ekki liggur fyrir slíkt samkomulag nú og telur minni 
hlutinn alvarlegt að slíkar breytingar séu gerðar án samráðs.

Samkvæmt umsögn VIRK -  starfsendurhæfingarsjóðs, eina starfandi 
starfsendurhæfingarsjóðs samkvæmt lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og 
starfsemi starfsendurhæfingarsjóða, til efnahags- og viðskiptanefndar mun niðurfelling á 
framlagi ríkissjóðs 2015 fela í sér að sjóðurinn geti ekki á því ári tekið við einstaklingum 
sem ekki er greitt fyrir í sjóðinn. Fyrir vikið verði því ekki fyrir hendi eitt heildarkerfi 
atvinnutengdrar starfsendurhæfingar með jöfnum aðgangi fyrir alla einstaklinga sem þurfi á 
þjónustunni að halda. Minni hluti nefndarinnar er því á móti því að ríkissjóður felli niður 
framlög til starfsendurhæfingarsjóða 2015 enda mun það leiða til mismununar og veikja enn 
frekar stöðu fólks sem er utan vinnumarkaðar.

Framlög vegna yfirfærslu á málefnum fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga.
Í 9. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að ákvæði til bráðabirgða XVI í lögum nr. 4/1995, 

um tekjustofna sveitarfélaga, verði framlengt. Ákvæðið byggist á 4. gr. viðauka við 
samkomulag ríkis og sveitarfélaga um tilfærslu þjónustu við fatlaða.

Fram hefur komið af hálfu Sambands íslenskra sveitarfélaga að sveitarfélög telji þá 
hækkun álagningarhlutfalls útsvars sem fyrrnefnt bráðabirgðaákvæði mælir fyrir um ekki 
nægjanlega. Nú standi yfir viðræður um endurmat á faglegum og fjárhagslegum forsendum



yfirfærslunnar. Minni hluti velferðarnefndar leggur áherslu á að þeirri vinnu sé flýtt eftir því 
sem kostur er á, enda um mikið hagsmunamál fyrir fatlað fólk að ræða.

Framkvæmdasjóður aldraðra.
Í frumvarpinu er lagt til að framlengja ákvæði til bráðabirgða VII í lögum nr. 125/1999, 

um málefni aldraðra, um að heimilt sé að verja fé úr Framkvæmdasjóði aldraða til að standa 
straum af rekstrarkostnaði hjúkrunarrýma fyrir aldraða, sbr. 13. gr. frumvarpsins.

Minni hluti nefndarinnar leggst gegn framlengingunni. Brýn þörf er á uppbyggingu 
dvalar- og hjúkrunarheimila fyrir aldraða. Nauðsynlegt er að nýta fé Framkvæmdasjóðs 
aldraðra í því skyni til samræmis við lögbundið hlutverk sjóðsins, sbr. 2. mgr. 9. gr. laga um 
málefni aldraðra. Það er sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að fjármála- og efnahagsráðherra 
hefur lýst andstöðu við að áfram verði farin svokölluð leiguleið til að fjármagna 
uppbyggingu dvalar- og hjúkrunarheimila.

Atvinnuleysistryggingar.
Í frumvarpinu er lagt til að stytta það tímabil sem atvinnulausir eiga rétt á 

atvinnuleysisbótum um sex mánuði, úr þremur árum í tvö og hálft, sbr. X. kafla 
frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að skerðingin leiði til þess að útgjöld ríkisins vegna greiðslu 
atvinnuleysisbóta lækki um 1.130 millj. kr. á árinu 2015.

Skerðingin mun bitna á þeim hópi atvinnuleitenda sem skilgreinast sem 
langtímaatvinnulausir. Atvinnuleysi jókst mjög í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Sú aukning 
hefur ekki gengið að fullu til baka, þótt dregið hafi úr atvinnuleysi á síðustu árum. Hlutfall 
þeirra sem hafa verið í atvinnuleit lengur en 12 mánuði hefur hækkað í kjölfar hrunsins. 
Samkvæmt félagsvísum Hagstofu Íslands eru atvinnulausir ásamt öryrkjum og einstæðum 
foreldrum sá hópur samfélagsins sem er í mestri hættu á að líða skort á efnislegum 
lífsgæðum. Árið 2013 bjuggu þannig 21,5% atvinnulausra við skort á efnislegum 
lífsgæðum.1 Stór hluti þess hóps sem missir rétt til atvinnuleysisbóta, verði af skerðingunni, 
mun þurfa að reiða sig á fjárhagsaðstoð sveitarfélaga. Sú aðstoð nemur almennt lægri 
fjárhæðum en atvinnuleysisbætur og lýtur stífari skilyrðum. Verði af skerðingunni er því 
fyrirsjáanlegt að staða þessa fólks og fjölskyldna þeirra versni enn frekar. Þá stendur til að 
breytingarnar komi til framkvæmda með mjög stuttum fyrirvara. Atvinnuleitendum er því 
veittur skammur fyrirvari til að búa sig undir þær.

Samband íslenskra sveitarfélaga áætlar að hreinn kostnaðarauki sveitarfélaga vegna 
aukinnar ásóknar í félagsaðstoð sveitarfélaga sökum skerðingarinnar geti verið um 500 millj. 
kr.

Framangreint sýnir að áætlaður sparnaður ríkisins endurspeglar ekki þjóðfélagslegan 
ábata. Sparnaður ríkisins, verði af skerðingunni, verður á kostnað atvinnuleitenda og 
sveitarfélaga. Minni hlutinn leggst því alfarið gegn þessari skerðingu.

Minni hluti nefndarinnar átelur einnig vinnubrögð við undirbúning tillögunnar. Af hálfu 
sveitarfélaga og verkalýðshreyfingarinnar hefur komið fram að skort hafi samráð við þau um 
skerðinguna. Samband íslenskra sveitarfélaga og verkalýðshreyfingin hafa lýst óánægju með 
fyrirhugaða skerðingu. Þá upplýstu gestir sem komu fyrir nefndina að ekki lægi fyrir 
greining á áhrifum hennar. Hér væri einungis um sparnaðaraðgerð að ræða.

Breytingar á lögum um sjúkratryggingar.
Hækkun viðmiðunarfjárhæða í greiðsluþátttökukerfi almennra lyfja.

1 Hagstofa Íslands: Félagsvísar: Skortur á efrislegum lífsgæðum 2004-2013. Reykjavík 2014, 
bls. 9.



Fyrir nefndinni kom fram að ekki stæði til að hækka viðmiðunarfjárhæðir í 
greiðsluþátttökukerfi almennra lyfja að því marki sem gert er ráð fyrir í frumvarpi til fjárlaga 
fyrir árið 2015. Minni hlutinn fagnar því. Hins vegar var upplýst að þeim 200 millj. kr. 
sparnaði sem átti að ná með hækkun viðmiðunarfjárhæðanna ætti þess í stað að ná fram með 
auknu lyfjaeftirliti og hækkun á þaki í greiðsluþátttökukerfinu í samræmi við 
verðlagsforsendur fjárlaga. Minni hlutinn bendir á að til að sá sparnaður náist og lyfjaeftirlit 
embættis landlæknis sé fullnægjandi þurfi að tryggja embættinu aukna fjárveitingu til 
eftirlits og nauðsynlegar lagaheimildir.

Greiðsluþátttaka í S-merktum lyfjum.
Í frumvarpinu er lagt til að svokölluð S-merkt lyf, eða sjúkrahúslyf, verði færð undir 

almenna greiðsluþátttökukerfið, sbr. 19. gr. frumvarpsins. Hingað til hefur kostnaður vegna 
þeirra alfarið verið greiddur úr ríkissjóði. Breytingin á ekki að ná til þeirra lyfja sem gefin 
eru inni á deildum sjúkrahúsa. Greiðsluþátttakan mun hins vegar eiga við þau S-merktu lyf 
sem ávísað er til notkunar utan sjúkrahúsa.

Ljóst er að breytingin mun auka greiðslubyrði sjúklinga með ákveðna sjúkdóma 
umtalsvert. Við frumvarpsgerðina hefur þó ekki verið greint nákvæmlega hvernig 
greiðslubyrði muni breytast miðað við mismunandi sjúkdóma og mismunandi hópa 
sjúklinga. Komið hefur fram fyrir nefndinni að sparnaðurinn sem áætlaður er við þessar 
breytingar sé óviss því að ekki liggi fyrir slík greining. Minni hluti nefndarinnar átelur þessi 
vinnubrögð og mælir ekki með að S-merkt lyf séu færð undir greiðsluþátttökukerfið á svo 
veikum grunni og þar sem ávinningur þess er jafn óljós og raun ber vitni.

Þá kom fram hjá gestum nefndarinnar að nýtt afgreiðslufyrirkomulag S-merktra lyfja sé í 
lausu lofti. Gert er ráð fyrir að lyfsalar muni nú sjá um dreifingu þeirra S-merktu lyfja sem 
ekki eru gefin á sjúkrahúsum. Samráð við lyfsala hafi verið lítið og ekki liggi fyrir hvernig 
lyfsalar eigi að geta fengið þann afslátt í innkaupum lyfjanna sem ríkið getur fengið 
samkvæmt lögum. Þá er óljóst hvort kostnaður vegna rýrnunar á þessum dýru lyfjum (vegna 
flutninga eða annars) eigi að lenda á smásölunni. Ljóst má þykja að lyfsalar óska ekki eftir 
að taka einir á sig þá áhættu í rekstri sem fylgir því að dreifa og selja svo dýr lyf sem S- 
merkt lyf eru. Hætt er við að aukin hlutdeild í kostnaðinum lendi því á sjúklingum.

Alþingi, 20. nóvember 2014,
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, form.,

Björt Ólafsdóttir, varaform.,
Guðbjartur Hannesson,

Steinunn Þóra Árnadóttir.


