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I. Inngangur.
Velferðamefnd Alþingis hefur fjallað um frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til laga um 
breytingu á lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar er lýtur að breytingum á ellilífeyri 
almannatrygginga.

II. Hækkun á lífeyristökualdri.

Samkomulag hefur orðið um að flýta því að lífeyristökualdur hækki úr 67 árum í 70 ár þannig að þessi 
breyting verði gerð á tó lf árum í stað 24 árum samkvæmt frumvarpi. Hefur þetta þau áhrif að 
lífeyristökualdur hækkar um þrjá mánuði á ári í 12 ár. Frumvarpið gerir hins vegar ráð fyrir að 
lífeyristökualdur hækki um tvo mánuði í tó lf ár og síðan um einn mánuði í næstu tó lf ár. Þannig getur 
sá sem fæddur er árið 1951 hafið töku ellilífeyris þegar hann verður 67 ára og þriggja mánaða í stað 67 
ára og tveggja mánaða samkvæmt frumvarpinu. Kerfið kemur þá að fullu til framkvæmda fyrir þá sem 
eru fæddir árið 1963 en hefði samkvæmt frumvarpinu tekið að fullu gildi fyrir þá sem fæddir eru árið 
1971. Mun þetta hafa í för með sér ákveðinn sparnað innan ellilífeyriskerfis almannatrygginga en á móti 
kemur aukinn kostnaður innan örorkulífeyriskerfisins vegna þeirra sem munu missa starfsorku á 
aldrinum 67 - 70 ára.

Eru því lagðar til eftirfarandi breytingar á 2. gr. frumvarpsins:

Ís ta ð  orðsins ,,tvo“ í 2. málsl. 2. efnismgr. 2. gr. komi: þrjá.

Orðin: þar til ellilífeyrisaldurinn verður 69 ár og síðan um einn mánuð á ári “falli brott.

III. Frítekjumark vegna tekna ellilífeyrisþega.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á almannatryggingakerfinu hvað varðar ellilífeyri. Gildandi 
kerfi gerir ráð fyrir frítekjumörkum og hefur það verið talið flækja kerfið að sama frítekjumark gildi 
ekki um allar tekjur, óháð uppruna þeirra. Samkvæmt frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir frítekjumörkum 
vegna tekna og er það í samræmi við tillögur nefndarinnar sem falið varð að endurskoða 
almannatryggingalögin. Eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarpið er ekki gert ráð fyrir 
frítekjumörkum vegna tekna í breyttu kerfi því skyni að einfalda kerfið en samhliða er lagt til að áhrif 
tekna á fjárhæð ellilífeyris verði hin sömu án tillits til hvers konar tekjur er um að ræða. Þannig gerir 
frumvarpið ráð fyrir að ellilífeyrir lækki um 45% af tekjum lífeyrisþegans.

Mikil umræða hefur orðið um mikilvægi þess að hafa frítekjumark, bæði vegna atvinnutekna, en einnig 
tekna almennt, óháð uppruna þeirra. Ljóst er að hagsmunasamtök þeirra er mál þetta varða töldu mjög 
mikilvægt að ellilífeyrisþegar gætu haft einhverjar tekjur án þess að þær hafi áhrif á fjárhæð 
ellilífeyrisins og kom það fram bæði í umsögnum um frumvarpið sem og á fundum velferðarnefndar.

Eftir töluverðar umræður komst velferðarnefnd að þeirri niðurstöðu að leggja til að sett verði 
frítekjumark er gildi um allar tekjur. Þannig verði tekið tillit til þessara sjónarmiða en þó þannig að litið 
sé til þeirra markmiða til einföldunar á ellilífeyriskerfi almannatrygginga sem að er stefnt í frumvarpinu 
og jafnframt að slíkt frítekjumark gæti nýst fleiri ellilífeyrisþegum en eingöngu þeim sem hafa 
atvinnutekjur.

Eftir að metinn hafði verið kostnaðarauki við það að setja frítekjumörk vegna allra tekna er því gert ráð 
fyrir að ellilífeyrisþegar geti haft 25.000 kr. á mánuði í tekjur án þess að það hafi áhrif á fjárhæð 
ellilífeyrisins til lækkunar. Um er að ræða almennt frítekjumark og skiptir þá ekki máli hvort um er að 
ræða atvinnutekjur, greiðslur frá lífeyrissjóðum, fjármagnstekjur eða hugsanlega aðrar greiðslur. 
Leggur velferðarnefnd því til að bætt verði við nýjum málslið í 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins, er verði 
þriðji málsl. 1. mgr. 23. gr. laga um almannatryggingar, svohljóðandi:



Ellilífeyrisþegi skal hafa 25.000 kr. almennt frítekjumark við útreikning ellilífeyris.

III. Heimild til að greiða hálfan ellilífeyri.

Við umfjöllun nefndarinnar um frumvarpið komu fram ábendingar um óljóst orðalag þessarar heimildar 
en nauðsynlegt er að ellilífeyrisþegar hefji töku hálfs lífeyris hjá öllum lífeyrissjóðum sem þeir hafa 
áunnið sér rétt í til að heimilt verði að hefja samtímis töku hálfs ellilífeyris innan 
almannatryggingakerfisins. Leggur nefndin því til að eftirfarandi breytingar verði gerðar á 2. gr. 
frumvarpsins.

5. efnismgr. 2. gr. orðist svo: Heimilt er að greiða hálfan áunnin ellilífeyri samkvæmt lögumþessum frá  
65 ára aldri tilþeirra sem eiga rétt á ellilífeyri frá  skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóði og hafa 

fengið samþykkt viðkomandi sjóða til að taka hálfan lífeyri hjá þeim og fresta töku lífeyris að hálfu.

Í  stað orðanna ,,sótt hafi verið“ í 1. málsl. 6. efnismgr. 2. gr., komi: samþykkt hafi verið umsókn “ og 
eftir orðinu ,,h já“ komi: öllum

IV. Lífeyrisgreiðslur almannatrygginga nemi 300.000 kr. frá og með árinu 2018 í samræmi við 
kauptryggingu kjarasamninga á almennum vinnumarkaði.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á almannatryggingakerfinu hvað varðar ellilífeyri en ekki eru 
lagðar til sérstakar hækkanir á samanlagðri fjárhæð bótanna enda þótt lagt sé til að þær sameinist í einn 
bótaflokk, ellilífeyri. Í umsögnum sem og á fundum velferðarnefndar var þetta gagnrýnt og töldu 
hagsmunasamtök þeirra er mál þetta varðar mjög mikilvægt að bætur verði hækkaðar til samræmis við 
þróunina á vinnumarkaði.

Endurskoðunarnefnd almannatryggingalaganna gat þess í skýrslu sinni til ráðherra að eðlilegt væri að 
lífeyrir almannatrygginga hækkaði til samræmis við lágmarkslaun en nefndin lagði þó ekki til ákveðnar 
breytingartillögur og var 69. gr. laganna sem kveður á um það á hvern hátt skuli staðið að hækkun á 
fjárhæð bótanna ekki endurskoðuð í þessum áfanga. Gerir frumvarpið því ráð fyrir að bætur 
almannatrygginga muni almennt hækka í samræmi við 69. gr. laganna.

Velferðarnefnd hefur á fundum sínum fjallað ítarlega um málið. Áhersla var lögð á að fjárhæðir 
lífeyrisgreiðslna til þeirra sem halda einir heimili verði í samræmi við kauptryggingu kjarasamninga á 
almennum vinnumarkaði en kauptryggingin mun taka breytingum 1. maí 2017 og 1. maí 2018. Nefndin 
bendir á að sú tillaga sé jafnframt í samræmi við framangreint álit endurskoðunarnefndar 
almannatryggingalaganna.

Kauptrygging samkvæmt kjarasamningi Starfsgreinasambandsins/Eflingar og SA verður 280.000 kr. á 
mánuði frá 1. maí 2017 og 300.00 kr. á mánuði frá 1. maí 2018 og skoðaði velferðarnefnd leiðir til þess 
að ná því markmiði hvað varðar greiðslur almannatrygginga til lífeyrisþega.

Samkvæmt 8. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007 er heimilt að greiða lífeyrisþega sem er einn um 
heimilisrekstur svokallað heimilisuppbót. Velferðarnefnd leggur til að framangreindu markmiði verði 
náð með því að heimilisuppbótin verði hækkuð samkvæmt frumvarpinu, úr 34.126 kr. á mánuði 
(409.512 kr./ár) í 48.662 kr. á mánuði (583.994 kr./ár). Er jafnframt gert ráð fyrir að fjárhæð ellilífeyris 
og heimilisuppbótar verði hækkuð um 7,1% frá og með 1. janúar 2017 eins og 69. gr. laganna gerir ráð 
fyrir. Það tryggir að þeir ellilífeyrisþegar sem halda einir heimili og hafa ekki aðrar tekjur sem hafa áhrif 
til lækkunar á fjárhæð bóta fái 280.000 kr. á mánuði frá og með 1. janúar 2017.

Þá verði bætt við ákvæði við lögin sem kveði á um það að þegar bætur hækka til samræmis við umrædda 
69. gr. laganna frá og með 1. janúar 2018 verði tryggt að ellilífeyrisþegar sem halda einir heimili fái 
samanlagðan ellilífeyri og heimilisuppbót að fjárhæð 300.000 kr. á mánuði enda hafi þeir ekki aðrar



tekjur sem hafi áhrif til lækkunar á fjárhæðina. Lækkunarhlutfall vegna annarra tekna verður óbreytt frá 
því sem lagt er til í frumvarpinu eða 45% en verður 11,9% á heimilisuppbótina í stað 7,5%.

Kerfisbreyting sú sem frumvarpið gerir ráð fyrir tekur ekki til almannatryggingakerfis vegna örorku. Í 
frumvarpinu er því ekki kveðið á um breytingar á ákvæðum laganna um örorku og bætur vegna örorku. 
Þrátt fyrir það telur velferðarnefnd að sanngirnissjónarmið standi til þess að láta öryrkja einnig njóta 
bótahækkana og að þeir þurfi ekki að bíða þess að frumvarp um breytingar á almannatryggingakerfinu 
hvað varðar bætur vegna örorku líti dagsins ljós til að fá þá hækkun.

Vegna sameiningar bótaflokka í einn bótaflokk, nýjan ellilífeyri, greiðist sérstök uppbót til framfærslu 
eingöngu til örorkulífeyrisþega eftir gildistöku laganna. Leggur nefndin því til að markmiðinu hvað 
varðar örorkulífeyri verði náð með því að hækka það viðmið sem greiðsla sérstakrar uppbótar til 
framfærslu skv. 2. mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð miðast við. Þannig hækki allar bætur um 7,1% 
í samræmi við 69. gr. frá 2017 en að framfærsluviðmið þeirra sem halda heimili einir verði hækkað 
umfram það og verði 280.000 kr. á mánuði. Enn fremur muni bætur hækka í samræmi við 69. gr. 
almannatryggingalaga 1. janúar 2018 en þá verði einnig tryggt að framfærsluviðmið þeirra sem halda 
einir heimili verði 300.000 kr. á mánuði.

Samkvæmt framansögðu eru lagðar til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu:

Lagt er til að bætt verði við nýjum tölulið í 12. gr. frumvarpsins um viðbót við ákvæði til bráðabirgða 
við lögin um almannatryggingar er verði svohljóðandi:

Þrátt fyrir ákvæði 23. gr. laganna, sbr. 8. gr. laga um félagslega aðstoð, skal samanlögð fjárhæð fulls 
ellilífeyris og heimilisuppbótar vera kr. 300.000 á árinu 2018.

Eftirfarandi breytingar verði gerðar á 14. gr. frumvarpsins, sbr. 8. gr. laga um félagslega aðstoð:

Í  stað „409.512 kr. “ í 1. málsl. 2. mgr. komi: 583.994 og í stað „7,5% “ í 2. málsl. 2. mgr. komi: 11,9%.

Eftirfarandi breyting er lögð til á 15. gr. frumvarpsins, sbr. 9. gr laga um félagslega aðstoð :

Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi:

c. Ís ta ð  „184.140 kr. “ í 2. máls. 2. mgr. komi: 280.000 kr. og í stað „157.030 kr. “ í 3. málsl. 2. mgr. 
komi: 227.883 kr.

Þá er lagt til að við frumvarpið bætist ný grein, er yrði 16. gr. frumvarpsins og breytast númer annarra 
ákvæða til samræmis við það. Greinin yrði svohljóðandi:

16. gr.

Við ákvæði til bráðabirgða í lögunum bætast við tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. laganna, sbr. 23. gr. laga um almannatryggingar, skal samanlögð fjárhæð  
fu lls ellilífeyris og heimilisuppbótar vera 300.000 kr. á árinu 2018.

Við mat á því hvort lífeyrisþegi sem fæ r greidda heimilisuppbót geti framfleytt sér án sérstakrar 
uppbótar skal miða við að heildartekjur séu undir 300.000 kr. á mánuði árið 2018.




