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Umsögn Landssambands eldri borgara um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
almannatryggingar, lögum um félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með 
síðari breytingum, þingskjal 1624 —  857. mál. Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 
2015-2016.

Um árabil hefur almannatryggingakerfið verið til endurskoðunar. Á síðasta kjörtímabili í nefnd 
undir formennsku Árna Gunnarssonar og á yfirstandandi kjörtímabili í nefnd undir formennsku 
Péturs heitins Blöndal og síðar Þorsteins Sæmundssonar. Í nefndunum áttu sæti fulltrúar 
stjórnmálaflokka, vinnumarkaðarins og hagsmunaaðila, þar á meðal Landssambands eldri 
borgara, sem hefur tekið fullan þátt í endurskoðunarvinnunni með það að markmiði að ná fram 
í þágu umbjóðenda sinna umbótum á almannatryggingakerfinu og lífeyriskerfi eldri borgara. 
Nefndin skilaði skýrslu sinni í mars 2016 þar sem sérstakar áherslur ýmisra þáttakenda í 
nefndarstarfinu koma fram í sérstökum bókunum. Í bókun Landssambands eldri borgara með 
skýrslunni sagði m.a.:

„Landssamband eldri borgara tekur heilshugar undir það markmið 
endurskoðunarinnar að fækka bótaflokkum, einfalda kerfi almannatrygginga og gera 
það skiljanlegra fyrir notendur. Með þessum tillögum er verið að sameina grunnlífeyri, 
tekjutryggingu og framfærsluuppbót í einn flokk ellilífeyris. Með því er 
framfærsluuppbótin, sem er félagslegur stuðningur, færð í flokk ellilífeyris. Þarna hafa 
verið afar mismunandi skerðingarákvæði m.a. 100% skerðing á framfærsluuppbót 
gagnvart öllum öðrum tekjum.

Lagt er til að skerðing á hinum nýja ellilífeyri verði 45% vegna annarra tekna og engin 
frítekjumörk. Við í Landssambandinu hefðum viljað sjá lægri skerðingarprósentu en 
45% og höfum lagt fram tillögu um það og vitnað tilþess að í nágrannlöndum okkar er 
skerðing vegna annarra tekna ýmist engin sbr. atvinnutekjur lífeyrisþega hjá 
Norðmönnum, eða 30% eftir frítekjumark atvinnutekna, eins oghjá Dönum. Við leggjum 
til að með batnandi efnahag landsins verði unnið að því að lækka skerðingarákvæði á 
lífeyrisgreiðslum í áföngum á næstu árum.

Tillögurnar gera einnig ráð fyrir að hækka lífeyristökualdur í 70 ár á 24 árum ogþað 
höfum við samþykkt. Jafnframt að starfsaldur oglífeyristaka verði sveigjanlegri m.a. að 
hægt verði að taka 50% lífeyri og stunda 50% vinnu. Þá taki hinn geymdi lífeyri hækkun 
mánaðarlega samkvæmt tryggingafræðilegu mati, allt að 80 ára aldri lifeyrisþegans. 
Einnig hefur því verið beint til samtaka opinberra starfsmanna og stjórnvalda að hækka 
starfsaldur opinberra starfsmanna í 75 ár.

I  þeim útreikningum sem starfshópurinn hefur fengið bæði frá  fulltrúa 
Tryggingarstofnunar og Talnakönnunar munu þær breytingar að sameina bótaflokka 
og hafa 45% skerðingarhlutfall fyrir allar tekjur aðrar, leiða til hækkunar fyrir 
lífeyrisþega, nema þá sem hafa atvinnutekjur. Því leggjum við til að áfram verði í gildi 
frítekjumark hvað varðar þær tekjur. Með þessum breytingum sem lagðar eru til er verið 
að skapa hvata til meiri þátttöku lífeyrisþega á vinnumarkaði, bæði öryrkja og eldri 
borgara, e f heilsa og geta leyfir og sá hvati verður þá að vera fyrir hendi hvað varðar 
atvinnutekjur. Þá leggjum við til að endurskoðunarákvæði verði um þær breytingar sem 
gerðar verða á lögum um almannatryggingar í framhaldi a f skýrslu starfshópsins. Sú 
endurskoðun færi fram eftir 3-5 ár.



Drög að því frumvarpi sem hér um ræðir var opið til umsagnar á vef Velferðarráðuneytisins 
fyrripart sumars 2016. Í umsögn Landssambands eldri borgara til Velferðarráðuneytisins 29. 
júlí 2016 um frumvarpsdrögin voru efnisatriði í bókun Landssambands eldri borgara í skýrslu 
nefndarinnar rifjuð upp og síðan sagði:

„Landssamband eldri borgara telur afar mikilvægt að það frumvarp sem hér um ræðir 
sé lagtfram á Alþingiþegarþing kemur saman nú í ágúst og að Alþingi ljúki lögfestingu 
þessþannig aðþað taki gildi 1. janúar 2017, enda endurspeglast ífrumvarpinu umræða 
síðustu ára um aðkallandi framfarir í málaflokknum, núverandi og framtíðar eldri 
borgurum til hagsbóta.

Á fundi sínum 22. ágúst sl. fjallaði stjórn Landssambands eldri borgara um drög að frumvarpinu 
og samþykkti eftirfarandi:

„Stjórn Landssambands eldri borgara ítrekar að afar mikilvægt er aðþað frumvarp sem 
hér um ræðir verði lögfest og taki gildi 1. janúar 2017, enda endurspeglast í 
frumvarpinu umræða síðustu ára um aðkallandi framfarir í lífeyrismálum, núverandi 
og framtíðar eldri borgurum til hagsbóta.

Um árabil hafa staðið yfir umræður um endurskoðun á lögum um almannatryggingar, skipan 
lífeyrismála og samspil á þeim vettvangi og hvernig bregðast skuli við nýjum áskorunum í 
þróun íslensks samfélags m.a. vegna aukins langlífis. Það frumvarp sem hér um ræðir er 
afrakstur þeirrar vinnu og þeirra málamiðlana sem hagsmunaaðilar gerðu með sér til að ná 
saman um þau skref sem frumvarpið felur í sér. Mikilvægustu breytingar til bóta fyrir eldri 
borgara verði frumvarpið að lögum 1. janúar 2017 eru:

• Aukið fjármagn 2017 til lífeyris almannatrygginga aldraðra verður 5,000 - 5.500 mkr.
• Einn ellilífeyrir í stað þriggja bótaflokka gerir kerfið einfalt og skiljanlegt.
• Skerðing ellilífeyris, 45%, er óháð uppruna annarra tekna hins aldraða
• Núgildandi skerðing krónu á móti krónu er afnumin.
• Samspil lífeyris almannatrygginga og lífeyris úr lífeyrissjóðum er aukið.
• Sveigjanleiki og fjölgun valkosta varðandi hlutastarf og starfslok er aukinn.

Í frumvarpinu (18. gr.) er veitt heimild til að útfæra og koma á tilraunaverkefni í samvinnu við 
hjúkrunarheimili um nýtt fyrirkomulag á greiðsluþátttöku íbúa á dvalar- og hjúkrunarheimilum. 
Landssamband eldri borgara hefur barist fyrir afnámi núgildandi vasapeningakerfis þar sem 
hinn aldraði er í reynd sviptur fjárræði og telur löngu tímabært að breyta núverandi kerfi og 
útfæra nýtt kerfi þar sem mannréttinda og virðingar í garð hins aldraða er gætt.

Landssamband eldri borgara skorar á Alþingi að lögleiða frumvarpið frá 1. janúar 2017. 
Að öðrum kosti munu bætur almannatrygginga hækka um áramótin 2016/2017 um 
einhver prósent með núgildandi skerðingum og aldraðir verða af þeim 5,0-5,5 milljörðum 
króna sem áætlað er að komi í þeirra hlut með lögleiðingu frumvarpsins.
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