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Efni: Frumvarp tii laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um 
félagslega aðstoð og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum (einföldun 
bótakerfis, breyttur lífeyristökualdur o.fl.) -  Þingskjal 1624 -  857. mál.

Vísað er til tölvubréfs dags. 8. september 2016 þar sem óskað er eftir umsögn 
Tryggingastofnunar um ofangreint lagafrumvarp.

í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að það feli í sér breyttan stuðning við 
aldraða með áherslu á einfaldara regluverk á sviði almannatrygginga og meiri sveigjanleika 
við starfslok og upphaf lífeyristöku. Skapaður sé hvati til áframhaldandi atvinnuþátttöku eftir 
vilja og getu hvers og eins. Þá verði lífeyristökualdur hækkaður í skrefum um þrjú ár yfir 24 
ára tímabil.

1. Einföldun lífeyriskerfisins.
Tryggingastofnun fagnar þeim breytingum á grunnvirkni lífeyriskerfisins sem lagðar eru til í 
frumvarpinu, þær munu þegar til lengri tíma er litið einfalda framkvæmd lífeyristrygginga og 
gera lífeyrisþegum auðveldara um vik að átta sig á rétti sínum.

a. Tekjurjafngildar.
Frumvarpið gerir m.a. ráð fyrir að allar tekjur sem áhrif hafa á upphæð lífeyris verði 
meðhöndlaðar á sama hátt við réttindaákvörðun. Hér er um afar mikilvæga breytingu að 
ræða, til einföldunar og gagnsæis. Jafnvel mætti segja að með breytingunni yrði afnumið 
ákveðið brot á jafnræði lífeyrisþega sem viðgengst í því kerfi sem við nú búum við. Með 
breytingunni yrðu allir lífeyrisþegar sem hafa sömu heildartekjur þeirra tekna sem áhrif hafa á 
lífeyrisgreiðslur jafnsettir gagnvart réttindakerfinu. í núgildandi kerfi skiptir máli hvaðan 
tekjurnar koma, hvort um er að ræða atvinnutekjur, Iífeyrissjóðstekjur eða fjármagnstekjur. 
Sá lífeyrisþegi sem hefur samsettar tekjur úr öllum þessum tekjutegundum er í gildandi kerfi 
líklegri til að fá hærri lífeyri frá Tryggingastofnun en sá sem hefur sömu heildartekjur, en af 
tvennum toga eða jafnvel einungis einum.

b. Fækkun bótaflokka.
Þá er bótaflokkum fækkað með því að sameina grunnlífeyri, tekjutryggingu og 
lágmarksframfærslutryggingu félagslegrar aðstoðar í einn bótaflokk, ellilífeyri. Augljóst er að
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slík fækkun bótaflokka mun einfalda réttindakerfið til muna. Þessi breyting mun auk 
einföldunarinnar einnig uppræta alvarlegan galla í núgildandi réttindakerfi, jaðaráhrif sem 
kölluð hafa verið „fall á krónunni1'. Við tiltekin skilyrði, eða þegar grunnlífeyrir fellur að fullu 
niður vegna atvinnutekna eða fjármagnstekna hefur króna til viðbótar í tekjur haft þau áhrif að 
réttur til tekjutryggingar og eftir atvikum heimilisuppbótar búi lífeyrisþegi einn fellur niður. 
Hrun lífeyristekna vegna þessa er um 70 þús. kr. á mánuði hjá þeim sem búa einir. Það er 
dýr króna fyrir lífeyrisþegann í kauphækkun og algerlega óásættanleg virkni í réttindakerfinu. 
Þessari breytingu frumvarpsins er því sérstaklega fagnað.

c. Einfaldari tekjutenging.
Einföld tekjutenging milli heildartekna og réttinda yfir allan tekjuskalann gerir kerfið einnig 
einfaldara bæði fyrir framkvæmdaraðilann og lífeyrisþegann, Hér er ekki tekin afstaða til þess 
hvert þetta samband ætti vera eða hvernig slík ákvörðun mæti kröfum samfélagsins og 
markmiðum almannatryggingalaganna um virkni lífeyriskerfisins. Reyndar er í frumvarpinu 
um tvær prósentutölur að ræða. Hjá þeim sem eru í sambúð hækkar lífeyrir um 45% af 
lækkun tekna en hjá þeim sem búa ein og eiga því rétt á heimilisuppbót, er hækkunin 52,5%. 
Augljóslega þarf þessi tenging lífeyris og tekna að vera meiri hjá þeim sem búa einir þar sem 
þau eiga rétt til heimilisuppbótar sem rétt og eðlilegt þykir að falli niður við sömu tekjur og 
ellilífeyrinn, eða við 473 þús.kr. Óeðlilegt væri að lífeyrisþegi fengi uppbót á lífeyri hafi hann 
ekki lífeyrinn sjálfan. Aftur á móti má velta fyrir sér hvort ekki sé ástæða til þess að fella 
heimilisuppbótina niður, e.t.v. í áföngum. Enda verði litið þannig á að ellilífeyririnn sé ígildi 
launa og eigi, með öðrum tekjum lífeyrisþegans, að nægja til þess að hann geti framfleytt sér 
og lifað sjálfstæðu lífi, eins og segir í markmiðsgrein laganna. Niðurfelling heimilisuppbótar 
og þá hækkun ellilífeyris til samræmis myndi ekki einvörðungu einfalda réttindakerfið og laga 
lífeyri að almennu launakerfi Iandsmanna, heldur myndi hún gera alla framkvæmd laganna 
mun einfaldari.

2. Aukinn sveigjanleiki við töku lífeyris.
a. Frestun og snemmtaka ellilífeyris.
Lagt er til að heimilað verði að fresta lífeyristöku lengur en nú er gert, til 80 ára í stað 72 ára 
aldurs, með varanlegri hækkun lífeyris. Þá er einnig lagt til það nýmæli að heimilað verði að 
flýta töku lífeyris með varanlegum áhrifum til lækkunar allt að tveimur árum miðað við 
núverandi lífeyristökualdur en lengur eftir því sem lífeyristökualdur hækkar í samræmi við 
ákvæði frumvarpsins. Ljóst er að þessar breytingar einfalda ekki lífeyriskerfið enda er sá ekki 
tilgangurinn. Afar mikilvægt er að lífeyrisþegar taki vel upplýsta ákvörðun um upphaf töku 
lífeyris svo þeir geti nýtt þau tækifæri sem í þessum breytingum eru fólgnar. 
Tryggingastofnun leggur því áherslu á að geta tryggt nægjanlega einstaklingsbundna 
upplýsingagjöf til umsækjenda og að þeir fái umþóttunartíma til að meta upplýsingarnar áður 
en þeir taka sína ákvörðun um upphaf töku lífeyris. Þá þarf að skýra samband örorkulífeyris 
og ellilífeyris frá 65 ára aldri lífeyrisþegans til almenns lífeyristökualdurs.

b. Hálfur ellilífeyrir.
í frumvarpinu er einnig lagt til að heimilt verði að taka hálfan ellilífeyri og samtímis hálfan 
lífeyri frá lífeyrissjóði með áhrifum til hækkunar á hinum helmingnum og án þess að tekjur
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hafi áhrif á greiðslur. Útfærsla þessarar heimildar liggur ekki fyrir en Ijóst er þó að hún gæti 
breytt lífeyriskerfinu verulega og samspili þess við tekjur lífeyrisþega hjá þeim sem tök hefðu 
á að nýta sér ákvæðið. Einstaklingar með umtalsverðar atvinnutekjur og/eða fjármagnstekjur 
gætu t.d. með þessu ákvæði öðlast rétt til greiðslna úr almannatryggingakerfinu. Einhverjir 
gætu samkvæmt þessu ákvæði jafnvel átt rétt á hærri greiðslum lífeyris en þeir ættu rétt til 
tækju þeir fullan lífeyri. Frumvarpstexti þessa ákvæðis er afar opinn og án fyrirhugaðra reglna 
lífeyrissjóðanna eða frekari útfærslu þess er erfitt að segja til hlítar til um hvaða áhrif það 
kynni að hafa á réttindi lífeyrisþega eða gerð lífeyriskerfisins. Þá er ekki Ijóst hverjir myndu 
geta nýtt sér það, t.d. hvort það muni taka til allra lífeyrisþega eða einvörðungu þeirra sem 
hefja töku lífeyris eftir gildistöku þess eða jafnvel einungis til þeirra sem hefja töku lífeyris við 
almennan lífeyristökualdur við gildistöku þess.
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Huga þarf vel að því hvernig nýjungar í sveigjanlegri lífeyristöku og töku hálfs lífeyris muni 
falla að töku örorkulífeyris.

3. „Króna á móti krónu“ fellt út.
Hér er ekki tekin afstaða til þess hvort breytt lífeyriskerfi falli betur að markmiðsákvæði 
almannatryggingalaganna og stuðli þannig betur en núgildandi kerfi að því að þeir sem lögin 
taka til geti framfleytt sér og lifað sjálfstæðu lífi. Ljóst er þó að tilteknum hópum verður gert 
kleyft að nýta sér margvísleg úrræði til hækkunar lífeyris. Með því að fella 
lágmarksframfærslutryggingu félagslegrar aðstoðar inn í ellilífeyrinn, með 45% eða eftir 
atvikum 52.5% tekjutengingu, þá vænkast líka hagur þeirra sem hefur verulega lágar 
heildartekjur og hafa samkvæmt núgildandi reglum rétt til lágmarksframfærslunnar. 
Tekjutenging lágmarksframfærslunnar í núgildandi kerfi, sem er uppbótarflokkur með 
lágmarksviðmiði eða nokkurskonar gólf í réttindakerfinu fellur um krónu á móti hverri krónu í 
hækkuðum tekjum, líkt og tíðkast með slíkar lágmarksviðmiðanir.

Með frumvarpinu eru þannig lagðar til margvíslegar einfaldanir á réttindakerfi 
almannatrygginga. Samhliða eru lagðar til breytingar sem munu augljóslega flækja kerfið og 
gera verulega aukna kröfu til umfangmikillar einstaklingsbundinnar leiðsagnar og 
upplýsingagjafar Tryggingastofnunar svo lífeyrisþegar geti tekið af yfirvegun sínar ákvarðanir 
um lífeyristöku.

4. Samanburðarákvæði.
í frumvarpinu eru ákvæði um flutning úr núgildandi kerfi í nýtt kerfi sem mikilvægt er að fara 
vel yfir m.a. m.t.t. jafnræðis borgaranna.

Allir sem hafa náð 67 ára aidri við gildistöku laganna og hafa sótt um töku lífeyris fá notið 
samanburðareglu milli kerfanna. Fá að hluta eða öllu leyti greiddan mismun á réttindum 
samkvæmt nýju og gömlu kerfi í þeim tilfellum sem gamla kerfið gæfi betri rétt. Um átta 
þúsund manns sem nú eru eldri en 67 ára hafa ekki sótt um lífeyri frá Tryggingastofnun og 
munu því ekki njóta hugsanlegs ávinnings þessarar samanburðarreglu kæmu þeir sem nýir 
umsækjendur inn í kerfið eftir gildistöku laganna. Mikilvægt er að hafa hraðar hendur og
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koma upp einstaklingsbundinni þjónustu við þessa einstaklinga hjá Tryggingastofnun svo þeir 
geti notið til fulls réttinda sinna. í einhverjum tilvikum mun ekki skapast réttur hjá þeim og í 
einhverjum tilvikum gæti borgað sig fyrir þau að draga enn að sækja um lífeyri til þess að 
njóta hækkunar vegna frestunar töku lífeyris, en mikilvægt er að veita þeim tækifæri til 
innkomu í kerfið fyrir gildistöku þess bæti það rétt þeirra til lífeyris.

Tryggingastofnun
Laugavegi 114 i 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

Samanburðarákvæðið mun ekki taka til þeirra sem hafa ekki aldur til að fá lífeyri við 
gildistöku laganna. Mikilvægt er að skoða gaumgæfilega réttarstöðu þeirra og jafnræði 
ellilífeyrisþega vegna þessa ákvæðis.

5. Áhrif á endurreikning og uppgjör.
Afnám lágmarksframfærslutryggingarinnar og þá um leið „krónu á móti krónu“ 
tekjutengingarinnar ætti að lækka upphæðir frávika við endurreikning og uppgjör á 
lífeyrisgreiðslum. Á móti kemur að með niðurfellingu frítekjumarka mun að öllum líkindum 
fjölga í hópi þeirra sem eiga inneignir eða fá kröfur að loknu uppgjöri. Þrátt fyrir aukið 
samtímaeftirlit Tryggingastofnunar og aukna aðstoð stofnunarinnar við lífeyrisþega við gerð 
tekjuáætlana verður aldrei hægt að koma í veg fyrir einhver frávik áætlunar og tekna. í nýju 
kerfi munu allar breytingar á tekjum hafa áhrif til breytinga á réttindum, hækka þau eða lækka 
um 45% eða 52,5% af mun á áætluðum tekjum og rauntekjum. Einnig hjá þeim sem lægstar 
tekjurnar hafa.

Af ofanrituðu er Ijóst að þrátt fyrir umfangsmiklar breytingar, sumar hverjar til einföldunar, 
mun nýtt kerfi kalla á varanlega aukna starfsemi af hálfu Tryggingastofnunar. Mikilvægt er að 
Tryggingastofnun verði gert kleyft að útskýra og upplýsa viðskiptavini um virkni nýs 
lífeyriskerfis.

Ellilífeyrisþegahópurinn er stærsti viðskiptavinahópur Tryggingastofnunar eða um 32.500 
manns. Þessi hópur þarf góða upplýsingagjöf og leiðsögn um nýtt kerfi þegar það tekur gildi. 
Eins og að framan segir þá getur lagabreytingin haft áhrif á réttindi þeirra átta þúsund 
einstaklinga sem eru orðin 67 ára en hafa ekki sótt um lífeyri. Því er nauðsynlegt að 
skipuleggja almenna upplýsingagjöf samhliða þeirri fræðslu sem veita þarf 
ellilífeyrisþegunum. Kerfisbreytinguna þarf því að kynna í fjölmiðlum og á kynningarfundum á 
landsvísu.

Samanburður á réttindum í núgildandi kerfi og nýju kallar á aukið utanumhald hjá stofnuninni. 
Það mun leiðsögn og úrvinnsla vegna ákvæðis um frestun á töku lífeyris eða snemmtöku 
lífeyris einnig gera. Ákvæði um greiðslu hálfs lífeyris, þegar það tæki gildi um áramót 2018 
krefst einnig aukins utanumhalds og leiðsagna af hálfu Tryggingastofnunar. Vegna þessa er 
nauðsynlegt að fjölga starfsmönnum við ákvarðanatöku réttinda, endurreikning, kynningu og 
leiðsögn á meðan á innleiðingu lagabreytinganna stendur og varanlega vegna aukinna 
umsvifa.
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Kostnaður vegna breytinga á kerfum Tryggingastofnunar og aukinnar starfsemi við 
innleiðingu nýs réttindakerfis ellilífeyris er metinn vera 26 m.kr. árið 2016 og 46 m.kr. á árinu 
2017. Varanlegur kostnaður Tryggingastofnunar vegna breytinganna; samanburður kerfa, 
aukin umsýsla, leiðsögn og upplýsingagjöf í breyttu kerfi er metinn vera um 20 m.kr. Óskað 
er eftir breytingum á kostnaðarmati frumvarpsins, þessu til samræmis.

Gerðar eru eftirfarandi athugasemdir við tilteknar greinar frumvarpsins:

Athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins:
Tryggingastofnun telur mikilvægt að samspilið á milli örorku- og ellilífeyris verði skýrt. Þegar 
ellilífeyrisaldur hækkar þarf að gæta vel að samfellu í greiðslum lífeyris til þeirra öryrkja sem 
hafa örorkumat fram að núgildandi ellilífeyrisaldri og heimila breytingar á réttindum þeirra til 
samræmis við það. Þá þarf að skýra samspilið milli örorkulífeyris og ellilífeyris á aldursbilinu 
frá 65 ára aldri, þegar heimilt verður að hefja töku ellilífeyris til almenns lífeyristökualdurs, 
sem mun fara hækkandi þar til hann er orðinn 70 ár. Fyrirsjáanlegt er að einstaklingar á 
þessu aldursbili geti öðlast rétt til töku örorkulífeyris vegna heilsubrests. Ekki liggur Ijóst fyrir 
hvaða afleiðingar snemmtaka lífeyris myndi hafa á örorkulífeyrisgreiðslur og síðar á 
ellilífeyrisgreiðslur þegar lífeyristökualdri ellilífeyris væri náð. Þá þarf að skoða til hlítar rétt 
lífeyrisþega til að flytja sig frá snemmtöku lífeyris yfir í töku hálfs lífeyris og 
lífeyrissjóðsgreiðslna. Æskilegt væri að hafa ákvæði er tæki á þessum tilvikum og öðrum 
sem upp gætu komið við flutning á milli greiðsluforma í nýju réttindakerfi.

í 3. mgr. greinarinnar segir afdráttarlaust að heimild til hækkunar lífeyris sé bundin því skilyrði 
að viðkomandi hafi hvorki lagt inn umsókn né fengið greiddan ellilífeyri frá 
almannatryggingum. í athugasemdum við ákvæðið í frumvarpinu kemur hins vegar fram að 
mikilvægt sé að heimilt verði að draga til baka umsókn um ellilífeyri innan tiltekins tíma án 
þess að það hafi áhrif á rétt til hækkunar vegna frestunar, hafi greiðsla ellilífeyris ekki hafist. 
Athugasemdin er í ósamræmi við frumvarpstextann. Tryggingastofnun telur eðlilegt og 
sanngjarnt að umsækjanda sé gert mögulegt að draga umsókn sína til baka innan tilskilins 
fresta t.d. innan 30 daga án þess að það hafi áhrif á heimildina til hækkunar lífeyris, svo 
tryggja megi að lífeyrisþegi hafi tekið upplýsta ákvörðun um réttindi sín. Hafi greiðsla lífeyris 
átt sér stað væri endurgreiðsla gerð forsenda afturköllunar. Tryggingastofnun telur því að 
breyta eigi orðalagi ákvæðisins þannig að skýrt sé kveðið á um það í lögunum sjálfum að 
hægt sé að draga umsókn til baka innan tiltekins frests án þess að það hafi áhrif á heimild til 
hækkunar lífeyris síðar meir.

Athugasemdir við 6. gr. frumvarpsins:
Varðandi hálfan lífeyrir er Ijóst af lagagreininni að tekjur skuli ekki hafa áhrif á þær greiðslur. 
Orðalagið í athugasemdum með frumvarpinu getur þó valdið vafa um hvort þar er átt við allar 
tekjur eða aðrar tekjur en um er fjallað í lagagreininni, þ.e. aðrar tekjur en lífeyrissjóðstekjur. 
Ákvæðið þarf að vera skýrt að þessu leyti. Þá vill Tryggingastofnun benda á að hugsanlega 
sé ekki tímabært að setja þetta ákvæði inn í lögin fyrr en lagaheimildir lífeyrissjóðanna liggja 
fyrir og er þar vísað til athugasemda við 2.gr. frumvarpsins. Fyrr er ekki hægt að sjá fyrir
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réttaráhrif greinarinnar og þá liggur ekki Ijóst fyrir hverjir myndu öðlast rétt til töku hálfs 
lífeyris.

Athugasemdir varðandi 9. gr. frumvarpsins:
Breytingin sem lögð er til hér, þ.e. heimild á greiðslu til fjárhaldsmanns og umboðsmanns, er 
ekki í samræmi við núverandi framkvæmd og öryggi í greiðsluframkvæmd. Tryggingastofnun 
hefur lagt á það áherslu að greiðslur fari ávallt inn á reikning viðskiptamanns nema þegar um 
dánarbú er að ræða. Ef svo er ekki skapar það hættu á að greiðslur skili sér ekki til 
lífeyrisþegans t.d. ef umboð er afturkallað eða skipaðurfjárhaldsmaður hættir því starfi.

Athugasemdir við 12. gr. frumvarpsins:
Samanburðarregla frumvarpsins mun geta gert framkvæmd útreikninga lífeyris ógegnsæja 
og ófyrirsjáanlega fyrir lífeyrisþega og þannig unnið gegn markmiðum lagabreytinganna um 
einföldun. Þá er kveðið á um að samanburðareglan skuli eingöngu gilda um þann hóp sem 
hefur hafið töku lífeyris fyrir gildistöku laganna. Hún er þannig ólík öðrum 
samanburðarreglum sem eru og hafa verið í gildi við ákvörðun réttinda hjá Tryggingastofnun 
og mun geta haft í för með sér mismunandi réttarstöðu einstaklinga á forsendum sem vafi er 
á að séu málefnalegar. Því er gerð athugasemd við að samanburðarreglan skuli vera 
ótímabundin. Ef vilji er til að gildistaka slíka samanburðarreglu er lagt til að það sé einungis til 
skamms tíma og að honum loknum gildi reglur nýja kerfisins gagnvart öllum ellilífeyrisþegum. 
Almennt tíðkast að notast við lagaskilareglur þegar regluverki er breytt og eðlilegt má telja að 
þannig sé að verki staðið hér, ekki síst þegar markmið lagabreytinganna er einföldun 
kerfisins.

Að lokum er rétt að vekja athygli á að í síðustu tveim málsliðum 22. töluliðar greinarinnar 
koma fram fjárhæðir sem hafa áhrif á réttindi einstaklinga samkvæmt samanburðarreglunni, 
ekki er Ijóst hvort þær fjárhæðir skuli taka breytingum í samræmi við vísitölu.

Athugasemdir við 14. gr. frumvarpsins:
í núgildandi 8. gr. laga um félagslega aðstoð lækkar réttur til heimilisuppbótar í samræmi við 
búsetuhlutfall, þar sem greiðslur lækka eftir sömu reglum og tekjutrygging. í þessum tillögum 
er ekki hægt að sjá að gert sé ráð fyrir að búsetuhlutfall hafi áhrif á rétt ellilífeyrisþega til 
heimilisuppbótar. Hér er því um grundvallarbreytingu að ræða sem ekki er reifuð í 
athugsemdum við frumvarpið. Rétt er að vekja sérstaklega athygli á að miðað við tillögurnar 
hefur búsetuhlutfall áfram áhrif á rétt örorkulífeyrisþega til heimilisuppbótar. Tryggingastofnun 
leggur til í Ijósi vandkvæða við framkvæmd ákvæðisins að greinin fái reglugerðarheimild og 
og að ákvæðið verði þannig útfært nánar í reglugerð.

Athugasemdir við 19. gr. frumvarpsins:
Mikilvægt er að gildistaka nýs lífeyriskerfis verði um áramót þar sem rétturinn til lífeyris 
grundvallast á árstekjum sem deilt er jafnt á mánuði ársins og á árlegu uppgjöri. í þessu 
lagafrumvarpi er gert ráð fyrir gildistöku 1. janúar 2017. Frumvarpið gerir ráð fyrir miklum 
breytingum á lífeyriskerfinu sem kalla á umfangsmiklar breytingar á tölvukerfum 
Tryggingastofnunar. Mat okkar er að breytingarnar á kerfinu geti tekið allt að sex mánuðum,
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nema til komi enn frekari kostnaður en hér hefur verið til talinn við innleiðinguna. 
Tryggingastofnun telur því útilokað að hægt verði að greiða lífeyri samkvæmt nýju lífeyriskerfi 
þann 1. janúar 2017 verði frumvarpið að Iögum á yfirstandandi þingi. Því er lagt til að 
gildistöku verði frestað til 1. janúar 2018 eða að kveðið verði á um að greitt skuli samkvæmt 
núgildandi kerfi fyrstu fjóra mánuði ársins 2017 þó réttindi verði samkvæmt nýju kerfi. 
Greiðslur samkvæmt nýju kerfi hefjist 1.maí, vegna þess mánaðar. Réttindi fyrstu fjögurra 
mánaða ársins verði þá endurreiknuð miðað við reglur nýja kerfisins.

Sigríður Lillý Baldursdóttir 
forstjóri Tryggingastofnunar
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