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Efni: Aðferðir við reglubundnar hækkanir á fjárhæð bóta á Norðurlöndum.

Á fundi velferðamefndar Alþingis 12. september sl. óskaði nefndin eftir samantekt frá 
velferðarráðuneytinu um það, hvemig sé staðið að reglubundnum hækkunum á fjárhæð bóta á 
Norðurlöndunum. Tekið skal fram, að lög og reglur í ríkjunum um þetta efni geta verið mismunandi 
eftir því um hvaða bætur er að ræða en meginreglunum er lýst stuttlega í eftirfarandi samantekt.

Danmörk.
í lögum um félagslegan lífeyri (lov om social pension) kemur ffam að íjárhæðir ellilífeyris og tengdra 
bóta skuli breytast árlega um þá hlutfallstölu sem kveðið er á um í lögum um breytingar á fjárhæðum 
tekjutilfærslna (lov om satsreguleringsprocent). Nota skal hlutfallstöluna fyrir yfirstandandi ár en að 
frádreginni ákveðinni prósentu þegar um er að ræða nánar tiltekna bótaflokka. Prósentan vegna 
áranna 2016-2023 er tilgreind í lögunum. í lögunum um breytingar á fjárhæðum tekjutilfærslna er 
fjallað um hvemig hlutfallstalan sem er grundvöllur breytinga á bótafjárhæðum skuli ákveðin, en hún 
miðast við launaþróun.

Ákvæði laga um félagslegan lífeyri.
í 7. kafla laga um félagslegan lífeyri er fjallað um fjárhæðir bóta og breytingar á þeim. Kaflinn er 
þrjár greinar, 49. gr., 49. gr. a og 49. gr. b.

í 49. gr. er kveðið á um bótafjárhæðir og persónufrádrátt í mismunandi bótaflokkum. í 3. mgr. 49. 
gr. kemur fram að fjárhæðimar sem tilgreindar em í 1. mgr. ákvæðisins sem og í 69.-72. gr. laganna 
skuli breytast 1. janúar ár hvert, með þeirri hlutfallstölu sem kveðið er á um í lögum um breytingar á 
fjárhæðum tekjutilfærslna sbr. einnig 49. gr. a. Þetta verði gert í fyrsta skipti 1. janúar 2014. 
í 49. gr. a kemur fram að við árlega breytingu skv. 3. mgr. 49. gr. skuli nota prósentuna fyrir 
yfirstandandi ár en að frádreginni ákveðinni prósentu sem kemur fram í 2. mgr. 49. gr. a þegar um er 
að ræða bætur sem taldar em upp í 1. mgr. 49. gr. 1, 3, og 8 tölul. (það em gmnníjárhæð, 
lífeyrisviðbót og örorkulífeyrir)
í 2. mgr. 49. gr. a kemur fram að vegna ársins 2016 sé prósentan 0,3, árið 2017 sé prósentan 0,4% 
og árin 2018-2023 sé prósentan 0,75%.
í 49. gr. b kemur fram að lífeyrisviðbót (pensionstillæg) sbr. 49. gr. 1. mgr. 3. tölul . skuli hækka 1. 
janúar á tímabilinu 2016-2023 með uppbót. Uppbótin sé fjárhæð sem samsvari lægri aukning 
gmnnfjárhæðar og lífeyrisviðbótar á viðkomandi ári sem leiði af frádrætti prósentu sbr. 49. gr. a.

Ákvæði laga um breytingar á fjárhæðum tekjutilfærslna.
í lögum um breytingar á fjárhæðum tekjutilfærslna kemur fram í 1. gr. að gmndvöllur árlegrar 
breytingar á fjárhæðum tekjutilfærslna skuli ákveðinn fyrir hvert ár í samræmi við ákvæði laganna. 
Gmndvöllurinn samanstandi af þremur nánar tilteknum prósentum (satsreguleringsprocent, 
tilpasningsprocent og satstilpasningsprocent) I 2. gr. kemur fram að prósentutala ársins sé 2% en svo 
em ákveðnar reglur um það, hvemig sú hlutfallstala breytist ef árslaun breytast meira eða minna en 
það.



Noregur.
Kveðið er á um fjárhæðir bóta í almannatryggingalögunum (folketrygdeloven) og hvemig skuli staðið 
að ákvörðunum um hækkun bóta. Fjárhæðum er breytt árlega. Meginreglan er sú að greiðslur 
ellilífeyris breytast til samræmis við launahækkanir að frádregnum 0,75%. Fjárhæð lágmarkslífeyris 
(minste pensjonsnivá) breytist í samræmi við launahækkanir og síðan leiðrétt fyrir áhrifum af 
breytingum á meðalævilengd.

Akvæði laga um almannatryggingar.
Um ellilífeyri er fjallað í 19. og 20. kafla laganna. Mikilvægar breytingar tóku gildi 2011. Nýju 
reglumar, sbr. 20. kafla, gilda að hluta fyrir fólk fætt á árinum 1954-1962 og að fullu fyrir þá sem 
fæddir em 1963 og síðar. Meginákvæðið er í grein 19-14. Á gmndvelli þess er sett ítarleg reglugerð 
þar sem nákvæmlega er lýst hvaða grunnfjárhæðir skuli lagðar til gmndvallar, hvemig reikna skuli út 
launaþróunina og hvaða prósenta er dregin frá. Þar kemur einnig fram að ræða skal gmndvöll 
fjárhæðanna við samtök lífeyrisþega, fatlaðra og samtök atvinnulífsins/ vinnuveitendur. Eftir 
fundarröðina er ný grunnfjárhæð almannatrygginga ákveðin sem og útreikningsþættimir 
(reguleringsfaktorer) og birt í reglugerð. Síðan er lögð fjárlagatillaga fyrir Stórþingið um 
nauðsynlegar íjárveitingar er leiða af breytingunni.

Svíþióð.
Kveðið er á um ellilífeyri í lögum um félagslegt öryggi (socialforsákringsbalken). Almennur 
ellilífeyrir samanstendur af ellilífeyri sem ávinnst á gmndvelli tekna, þ.e. tekjulífeyri, 
(inkomstgmndad álderspension) og lágmarkslífeyri (garantipension), en hann er viðbót við 
tekjulífeyri þeirra sem fá lágan tekjulífeyri eða engan tekjulífeyri. Þá em ýmsar uppbætur við 
almenna lífeyrinn sem og framfærslustuðningur aldraðra sem er viðbót við eða kemur í staðinn fyrir 
almennan ellilífeyri.

Tekjulífeyrinn fylgir meðalþróun tekna (launavísitala) að frádreginni ákveðinni prósentu, 1,6%. 
Fjárhæð lágmarkslífeyrisins (garantipension) er endurskoðuð árlega á gmndvelli þróunar verðlags. 
Framfærslustuðningur við aldraða fylgir einnig vísitölu verðlags.

Finnland:
Lífeyrir almannatrygginga (Kansaneláke) og lágmarkslífeyrir (Takuueláke) breytist árlega á 
gmndvelli breytinga á framfærsluvísitölu.

Lífeyrir sem ávinnst á gmndvelli tekna, tekjutengdur lífeyrir, breytist í byrjun hvers árs þar sem 
breytingar á framfærsluvísitölu vega 80% og breytingar á tekjum vega 20%.


