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Efni: Umsögn Öryrkjabandalags Íslands um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 (hækkun lífeyris í 300 þús. kr.), 
þingskjal 3 -  3. mál.

ÖBÍ fagnar því að fram komi frumvarp um hækkun lífeyrisgreiðslna 
almannatrygginga, sem grundvallast á krónutöluhækkunum lægstu launa í 
kjarasamningum frá maí síðast liðnum og að þær nái aftur til 1. maí 2015.

Með frumvarpinu er komið til móts við áherslur bandalagsins að lífeyrisþegar fái 
hækkun frá maí 2015 í stað þess að að bíða í 8 mánuði eftir hækkun í kjölfar fjárlaga 
2016. Enn fremur taka hækkanirnar í frumvarpinu mið af krónutöluhækkun lægstu 
launa, sem er til bóta. Samið hefur verið um krónutöluhækkanir á lágmarkslaun á 
meðan lífeyrisgreiðslur almannatrygginga hafa eingöngu fengið lága 
prósentuhækkun hver áramót, sem skýrir hvers vegna sífellt hefur dregið í sundur 
með lágmarkslaunum og framfærsluviðmiði almannatrygginga. Við þekkjum það vel 
að lág prósentuhækkun á lágar tekjur breytir litlu sem engu fyrir afkomu lágtekjufólks.

Ljóst er að framfærsluviðmið almannatrygginga þarf að hækka mun meira en 
frumvarpið gerir ráð fyrir til að tryggja lífeyrisþegum mannsæmandi kjör. Í ályktun 
aðalfundar ÖBÍ frá 27. maí 2015 er gerð sú krafa að lífeyrir hækki að lágmarki í 
samræmi við krónutöluhækkun lægstu launa í yfirstandandi kjarasamningagerð. En 
hér er vissulega um að ræða skref í rétta átt.

Í 1. gr. frumvarpsins vantar inn eina hækkun (7,69%) af fjórum. Umsögnin miðast því 
við fjórar hækkanir sem nefndar eru í greinargerð frumvarpsins.
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ÖBÍ gerir eftirfarandi athugasemdir við útfærslu frumvarpsins.

Hækkunin í 300.000 kr. miðist við greiðslur án heimilisuppbótar
Samkvæmt frumvarpinu mun lífeyrir með heimilisuppbót verða 300.000 kr. í maí 
2018. Heimilisuppbót er greidd skv. heimildarákvæði1 og tilheyrir lögum um 
félagslega aðstoð. Meirihluti eða ríflega 70% lífeyrisþega fær ekki greidda 
heimilisuppbót. Framfærsluviðmið án heimilisuppbót myndi vera um 260.000 kr. í 
ágúst 2018, sbr. tafla 1.

Tafla 1.
Þróun upphæða framfærsluviðmiðs (örorkulífeyris) fyrir lífeyrisþega 2015-2018 
skv. frumvarpinu.

1. maí 
2015

1. maí 
2016

1. maí 
2017

1. maí 
2018

Framfærsluviðmið 
án heimilisuppbótar

211.137 224.063 241.298 258.534

Framfærsluviðmið 
með heimilisuppbót

245.000 260.000 280.000 300.000

Til sam anburðar núverandi upphæ ðir fram fæ rsluviðm iðs (árið 2015) 193.962 kr. án heim ilisuppbótar 
og 225.070 kr. með heimilisuppbót.

Ljóst er að talsvert vantar upp á að lífeyrir almannatrygginga hjá þorra lífeyrisþega 
hækki í 300.000 kr. Þar sem ríflega 70% lífeyrisþega fá ekki greidda heimilisuppbót 
er eðlilegra að bera hækkun lágmarkslauna saman við hækkun framfærsluviðmiðs án 
heimilisuppbótar. Launþegar verða auk þess ekki fyrir tekjulækkun við að fara í 
sambúð, ganga í hjónaband eða einfaldlega búa með öðrum fullorðnum einstaklingi 
sem getur m.a. verið uppkomið barn sem stundar nám í framhaldsskóla eða háskóla, 
líkt og gerist hjá örorkulífeyrisþegum.

Ef hækka á lífeyri almannatrygginga þannig að hann fylgi þróun lágmarkslauna þarf 
að miða við framfærsluviðmið án heimilisuppbótar. Að öðrum kosti mun einungis 
minnihluti lífeyrisþega eða um 30% þeirra ná því að vera með heildartekjur 300.000 
kr. á mánuði á árinu 2018.

Hækkanir komi til framkvæmda í janúar ár hvert
Samkvæmt frumvarpinu eiga hækkanir áranna 2016, 2017 og 2018 að koma frá og 
með 1. maí. Árlegar breytingar (hækkanir) hafa tekið gildi frá og með 1. janúar ár 
hvert. Lögð er áhersla á að svo verði áfram.

Endurskoðunákvæði vantar í frumvarpið
Til grundvallar hækkunum skv. frumvarpinu eru kjarasamningar milli Starfsgreina- 
sambands Íslands (SGS) og Samtaka atvinnulífeyris (SA) á almennum markaði, sem 
gerðir voru til þriggja hálfs árs. Ef forsendur þeirra bresta eru samningarnir lausir í 
febrúar 2016. Formenn SGS hafa þegar gefið út að þeir telja brýnt að endurmeta 
forsendur þessara kjarasamninga í ljósi niðurstöðu gerðardóms.2 Því er ekki ljóst 
hvort kjarasamningarnir haldi, hver launaþróunin verður og þá hvort lægstu laun muni 
hækka umfram það sem þegar hefur verið samið um, ef samið verður aftur.

1 8. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007.
2 http://www.sgs.is/sgs-gagnrynir-breyttar-forsendur-kjarasamninga/
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Til að koma í veg fyrir að sú staða geti komið upp að hækkun skv. bráðabirgða- 
ákvæði yrði lægri en hækkun skv. 69. gr. laga um almannatrygginga er lagt til að 
ákvæði frumvarpsins verði breytt og hljóði svo:

Bætur almannatrygginga, svo og greiðslur skv. 63. gr. og fjárhæðir skv. 22. gr., skulu 
hækka um 8,86% frá 1. janúar 2015, um 6,12% 1. janúar 2016, um 7,69% 1. janúar 
2017 og 7,14% 1. janúar 2018 þó þannig að þær hækki aldrei minna en 69. gr. laga 
um almannatryggingar mælir fyrir um.

Samanburður við lægstu laun
Staða launþega og lífeyrisþega er um margt ólík. Launþegar eru oftast á 
lágmarkslaunum í mjög stuttan tíma. Áætlað er að einungis um 1% launaþega séu á 
lágmarkslaunum (skv. upplýsingum frá ASÍ). Launþegar hækka í launum með 
auknum starfsaldri, menntun, lífaldri einnig hafa ýmsir aðrir þættir áhrif á 
launahækkanir. Lífeyrir almannatrygginga er hins vegar oft eina framfærsla fólks um 
lengri tíma, oft árum og áratugum saman.

Síðustu ár hefur lífeyrir almannatrygginga hækkað mun minna en lægstu laun og því 
er svo komið að óskertar lífeyrisgreiðslur almannatryggingar eru vel undir 
lágmarkslaunum. Á árinum 2013 til 2015 hafa lægstu laun hækkað um 52.000 kr. á 
meðan óskertur lífeyri almannatrygginga hefur hækkað um rúmar 19.000 kr. Nú er 
því svo komið að óskertur lífeyrir nemur tæpum 80% af lægstu launum.

Lífeyrisþegar eiga talsverða hækkun inni.
Eins og fram kemur í skýrslu Talnakönnunar hf um þróun bóta TR til öryrkja 2008- 
20133 náði lífeyririnn hvorki að halda í við þróun lægstu launa, verðlags- né 
launavísitölu. Því er ljóst er að lífeyrisþegar eiga inni talsverða hækkun vegna 
kjaragliðununar allt fá árinu 2009. „Lögum samkvæmt á lífeyrir almannatrygginga að 
breytast árlega í takt við launaþróun en þó þannig að hann hækki ekki minna en 
verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Það hefur ekki verið raunin síðustu ár. Allt 
frá árinu 2009 hefur lífeyrir hvorki náð að halda í við þróun lægstu launa, verðlags- né 
launavísitölu."4 ÖBÍ hefur ítrekað skorað á stjórnvöld að efna gefin loforð um 
leiðréttingu kjaragliðunarinnar."5

Hækkanir síðustu ára hafa verið mjög lágar, eða á bilinu 3% til 3,9%, langt undir 
hækkunum launavísitölu og því ljóst að ekki hefur verið farið eftir 69. gr. laga um 
almannatryggingar. Greiðslur almannatrygginga ættu ekki aðeins að hækka ef laun 
hækkuðu, heldur ættu þær einnig að taka mið af verðlagshækkunum. Launaþróunin 
er viðmiðið þegar hún er vænlegri kostur en vísitala neysluverðs. Þetta kemur skýrt 
fram í ræðu Davíðs Oddssonar, þáverandi forsætisráðherra, þann 9. desember 1997 
um ákvæðið og er því um lögskýringu að ræða „Það á ekki að láta sér nægja að miða 
við neysluvísitöluna. Það á jafnframt að gæta þess að huga sérstaklega að og hafa

3 Útreikningar kjaragliðnunar frá 2009-2013 er að finna í skýrslu Talnakönnunar ehf frá júlí 2013: Þróun 
örorkubóta 2009-13.
4 Ályktun aðalstjórnar ÖBÍ, dags. 27.5.2015.
5 Fyrir síðustu alþingiskosningar kom fram í svari Framsóknarflokksins að brýnasta verkefnið í málefnum 
aldraðra og öryrkja yrði að hækka lífeyri þeirra vegna kjaraskerðinga og kjaragliðnunar, en ekki hefur enn bólað 
á þeim hækkunum.
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viðmiðun á launaþróun og þá auðvitað er bara hægt að gera það þegar launaþróunin 
er vænlegri kostur en vístala neysluverðs. Það gefur auga leið." 6

Tafla 2. Samanburður hækkunar lífeyris og launavísitölu 2013 -  2015.

2013 2014 2015
Hækkun lífeyris % 3,9% 3,6% 3%
Hækkun 
launavísitölu %*

5% 6,7% 6,3%

Hámarkshækkun 
lífeyris (kr. fyrir 
skatt)**

7.917 kr. 6.544 kr. 6.555 kr.

*V ísitöluhæ kkun frá janúar til janúar.
** Einungis lítil hópur fæ r hámarkshæ kkunina, flestir fengu minni hækkun.

Frumvarpið sem hér er lagt fram bætir ekki úr þeirri stöðu og því er mikilvægt að gerð 
verði áætlun um hvernig áhrif niðurskurðarins á síðustu árum skuli ganga til baka og 
kjaragliðnunin leiðrétt og áætluninni síðan fylgt eftir.

Ráðstöfunartekjur lífeyrisþega eru langt undir viðmiðum
Í nýlegri álitsgerð sem Ólafur Ísleifssonar vann fyrir ÖBÍ kemur fram að barnlaus 
einstaklingur, sem býr einn í eigin húsnæði þarf að hafa 348.537 kr. í ráðstöfunar- 
tekjur á mánuði (eða 482.846 kr. fyrir skatt) til að geta mætt eðlilegum útgjöldum. Á 
þeim tíma (2014) voru mánaðarlegar ráðstöfunartekjur örorkulífeyrisþega, sem býr 
einn og fær greidda heimilisuppbót um 187.507 kr. á mánuði. Í dæminu í ofangreindri 
álitsgerð vantar 97.954 kr. mánaðarlega upp á til að ráðstöfunartekjur dugi fyrir 
grunnviðmiði velferðarráðuneytisins og enn meira eða 161.030 kr. til að þær dugi fyrir 
dæmigerðu neysluviðmiði velferðarráðuneytisins. Þess ber að geta að fjölmörg dæmi 
eru um örorkulífeyrisþega í enn erfiðari fjárhagsstöðu, þ.e. eru með enn lægri 
ráðstöfunartekjur og/eða hærri húsnæðiskostnað en í dæminu

Lokaorð:
Eins og áður sagði þá er þetta skref í rétta átt en það er mikilvægt að hækkunin haldi 
sér sama hvernig fer í samningagerð á vinnumarkaði. Þá er einnig mikilvægt að 
hækkunin eigi sér stað áður en til heimilisuppbótar kemur, því ljóst er að einungis um 
30% lífeyrisþega munu njóta hækkunarinnar að lágmarkslaunamarkinu ef þessi leið 
er farin. Við trúum því að það hljóti að vera vilji Alþingis að hækka alla lífeyrisþega og 
leiðrétta þá kjaragliðnun sem hefur myndast síðustu ár örorkulífeyrisþegum í óhag 
svo vægt sé til orða tekið.

Ekkert um okkur án okkar.
Með vinsemd og virðingu,

Ellen Calmon 
Formaður ÖBÍ

6 Þskj. 407. 323 mál. http://www.althingi.is/altext/122/12/r09174651.sgml
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Fylgiskjöl:
Ráðstöfunartekjur og mannsæ m andi framfæ rsla: Hvaða ráðstöfunartekjur þarf til að geta staðið undir 
mannsæ mandi fram fæ rslu? Grein úr vefriti ÖBÍ, dags. 11.6.2015.

5



Ráðstöfunartekjur og mannsæmandi framfærsla
Hvaða ráðstöfunartekjur þarf til að geta staðið undir 
mannsæmandi framfærslu?

11.6.2015
Í viðleitni til að svara þeirri spurningu hvað þurfi til að geta staðið undir mannsæmandi framfærslu er 
leitað fanga í nýlegri álitsgerð, sem Dr. Ólafur Ísleifsson vann fyrir ÖBÍ nýlega. Í álitsgerðinni er meðal 
annars leitað svara við þeirri spurningu hver voru eðlileg og hefðbundin mánaðarleg útgjöld til 
framfærslu á árunum 2013 og 2014 fyrir einstakling, sem býr einn í eigin húsnæði og er barnlaus. Hvaða 
tekjur þarf einstaklingur í þessari stöðu að hafa til að geta staðið undir mánaðarlegum útgjöldum? Nokkur 
viðmið eru lögð til grundvallar, þ.á.m. neysluviðmið velferðarráðuneytisins[1] og er þá bæði litið til 
dæmigerðs neysluviðmiðs og grunnviðmiðs. Í ávarpi þáverandi velferðarráðherra í skýrslunni „Íslensk 
neysluviðmið“, sem kom út í febrúar 2011, segir að tilgangur þeirra sé meðal annars að þau geta „nýst við 
ákvarðanir um útgjaldaþörf einstaklinga og ólíkra fjölskyldna sem og til að nálgast lágmarksframfærslu í 
landinu“[2]
Við uppfærslu neysluviðmiða í maí 2012 var húsnæðiskostnaður tekinn út. Því er í álits- gerðinni aflað 
gagna um fastan húsnæðiskostnað,[3] þ.e. stuðst við raunverulegt dæmi. Rétt er að geta þess að 
húsnæðiskostnaður í álitsgerðinni er í lægri kantinum eða tæpar 112 þús.kr. á mánuði. Harpa Njáls 
sérfræðingur í velferðarrannsóknum áætlar að mánaðarlegur leigukostnaður einstaklings nemi um 
150.000 kr. á mánuði.[4]
Í álitsgerðinni kemur fram að barnlaus einstaklingur, sem býr einn í eigin húsnæði þarf að hafa 348.537 
kr. í ráðstöfunartekjur á mánuði (eða 482.846 kr. fyrir skatt) til að geta mætt eðlilegum útgjöldum. Á 
þeim tíma (2014) voru mánaðarlegar ráðstöfunartekjur örorkulífeyrisþega, sem býr einn og fær greidda

http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftn1
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftn2
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftn3
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftn4


heimilisuppbót um 187.507 kr. á mánuði.[5]
Tekjur til að standa undir útgjöldum skv. neyslumiði velferðarráðuneytisins. 
Barnlaus einstaklingur, býr einn í eigin húsnæði, árið 2014.

Dæmigert
neysluviðmið
Grunnviðmið

Ráðstöfunartekjur á mánuði til að 
mæta eðlilegum útgjöldum -  dæmi 
úr álitsgerð

348.537 kr.

285.461 kr.

Ráðstöfunartekjur örorkulífeyrisþega með engar 
aðrar tekjur en lífeyri almannatrygginga. Býr 
einn og fær heimilisuppbót

187.507 kr.

187.507 kr.

Ef hámarki vaxtabóta kr. 33.333 á mánuði yrði bætt við ráðstöfunartekjurnar (187.507 kr.), þá myndu 
ráðstöfunartekjur viðkomandi hækka í 220.840 kr. á mánuði. Hópur lífeyrisþega með sambærilegar tekjur 
fær ekki greiddar vaxtabætur, þrátt fyrir að borga af íbúðalánum, þar sem þeir teljast ekki skulda 
nægilega mikið í fasteign sinni.
Í dæminu í ofangreindri álitsgerð vantar 97.954 kr. mánaðarlega upp á til að tekjur dugi fyrir 
grunnviðmiði og enn meira eða 161.030 kr. til að þær dugi fyrir dæmigerðu neysluviðmiði. Þess ber að 
geta að fjölmörg dæmi eru um örorkulífeyrisþega í enn erfiðari fjárhagsstöðu, þ.e. eru með enn lægri 
ráðstöfunartekjur og/eða hærri húsnæðiskostnað.
Jafnvel þó grunnviðmið velferðarráðuneytisins væri lagt til grundvallar þyrfti einstaklingur að vera með 
um 285.461 kr. á mánuði í ráðstöfunartekjur (eða 378.173 kr. fyrir skatt). Ráðstöfunartekjur 
örorkulífeyrisþega, sbr. tafla hér fyrir ofan, eru langt undir því, en grunnviðmiðið miðar við að fólk leyfi 
sér ekki neitt. Þetta er í raun algjört lágmarksviðmið, þ.e. lýsir útgjöldum sem þarf að lágmarki til að 
viðhalda grunnlífskjörum. Þess má geta að í grunnviðmiðinu er ekki gert ráð fyrir rekstri eigin bifreiðar.
Í neysluviðmiðunum er ekki tekið tillit til þess að öryrkjar hafa ósjaldan mikil útgjöld vegna lyfja, 
heilbrigðisþjónustu og ýmissar annarrar þjónustu. Enda þótt öryrkjar greiði lægra verð fyrir t.d. lyf og 
heilbrigðisþjónustu, þá standa þeir frammi fyrir mun hærri kostnaði vegna þessara kostnaðarliða en aðrir 
þjóðfélagsþegnar.
Óhjákvæmilegt er að hækka lífeyri almannatrygginga, eins og laun í landinu, þannig að þau dugi til 
framfærslu í íslensku samfélagi. Óskertur lífeyrir almannatrygginga (framfærsluviðmið) eftir skatt er á 
bilinu 172 til 192 þúsund krónur á mánuði.[6] Rúmlega 35% örorkulífeyrisþega er með greiðslur við eða 
undir þessum framfærsluviðmiðum. Sökum mikilla tekjutenginga getur t.d. örorkulífeyrisþegi verið í 
þeirri stöðu að 40.000 kr lífeyrissjóðs- eða atvinnutekjur (fyrir skatt) bæta engu við ráðstöfunartekjur 
hans[7]
Það er algjörlega óásættanlegt að bjóða fólki upp á þessi kjör, sem ekki gera annað en halda fólki í skorti 
og fátækt. Því er ljóst að hækka þarf lífeyrisgreiðslur almannatrygginga verulega og draga út 
tekjuskerðingum til að gera lífeyrisþegum mögulegt að geta lifað mannsæmandi lífi.

[1] https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/nanar/nr/33453
[2] Íslensk neysluviðmið. Velferðarráðuneytið 2011.
https://www.velferdarraduneyti.is/media/ritogskyrslur2011/Neysluvidmid_lokautgafa_vef.pdf
[3] Undir fastan húsnæðiskostnað á mánuði fellur afborgun af húnæðislánum, fasteignagjöld, 
brunatrygging, hiti og rafmagn.
[4] Dugar launakrafan til mannsæmandi framfærslu? Harpa Njáls, Morgunblaðið 25.4.2015.
[5] Til viðbótar við mánaðarlegar greiðslur geta lífeyrisþegar fengið greidda orlofs- og desemberuppbót.
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https://www.velferdarraduneyti.is/neysluvidmid/nanar/nr/33453
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftnref2
https://www.velferdarraduneyti.is/media/ritogskyrslur2011/Neysluvidmid_lokautgafa_vef.pdf
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftnref3
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftnref4
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftnref5


[6] Framfærsluviðmið TR eru tvö, annað með og hitt án heimilisuppbótar, sem er greidd til þeirra sem 
búa ekki með öðrum fullorðnum einstaklingi.
[7] Sjá nánar: http://www.visir.is/enginn-hvati-til-atvinnuthatttoku-vegna-100-prosent- 
skerdinga/article/2013709189993 (Opnast í nýjum vafraglugga)
og http://www.obi.is/utgafa/frettir/nr/1185

http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftnref6
http://www.obi.is/vefrit/greinar/nr/1787%23_ftnref7
http://www.visir.is/enginn-hvati-til-atvinnuthatttoku-vegna-100-prosent-skerdinga/article/2013709189993
http://www.visir.is/enginn-hvati-til-atvinnuthatttoku-vegna-100-prosent-skerdinga/article/2013709189993
http://www.obi.is/utgafa/frettir/nr/1185

