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Efni: Frumvarp til laga um fullnustu refsinga -  332. mál

Vísað er til tölvubréfs dags. 17. nóvember 2015 þar sem óskað er eftir umsögn 
Tryggingastofnunar um ofangreint lagafrumvarp.

í 3. mgr. 27. frumvarpsins kemur fram að fangi sem fær greidda dagpeninga eða örorkubætur 
frá Tryggingastofnun missir rétt til dagpeninga frá Fangelsismálastofnun. Tryggingastofnun vill 
vekja athygli á því að jafnaði er ekki gert ráð fyrir því að lífeyrisþegar sem eru dæmdir til 
fangelsisvistar eða á annan hátt úrskurðaðir til dvalar á stofnun njóti greiðslna frá 
Tryggingastofnun og einnig að hugtakanotkun í frumvarpinu er ekki í samræmi við 
almannatryggingalög nr. 100/2007 og reglugerð um vasapeninga og dagpeninga vegna dvalar 
lífeyrisþega á stofnun nr. 460/2013.

Stofnunin greiðir föngum ekki dagpeninga. Samkvæmt 3. gr. reglugerðar nr. 460/2013, um 
vasapeninga og dagpeninga vegna dvalar lífeyrisþega á stofnun, er Tryggingastofnun heimilt 
að greiða lífeyrisþega vasapeninga vegna kostnaðar ef sérstaklega stendur á. Það er skilyröi 
að lífeyrisþeginn hafi verið dæmdur til fangelsisvistar eða annan hátt úrskurðaður til dvalar á 
stofnun og lífeyrisgreiðslur til hans hafa verið felldar niður af þeim sökum. Skal í því sambandi 
litið til kostnaðar vegna sérstakra aðstæöna fanga, svo sem sjúkdóms, skertrar starfsgetu, 
náms eða endurhæfingar. Með umsókn skal fylgja rökstuðningur fyrir þörf á greiðslu 
vasapeninga og eftir atvikum gögn sem staðfesta kostnað viðkomandi.

Samkvæmt 56. gr. almannatryggingalaga nr. 100/2007, er gert ráð fyrir því að lífeyrisgreiðslur 
til bótaþega sem eru dæmdir til fangelsisvistar eða á annan hátt úrskurðaðir til dvalar á 
einhverri stofnun fanga skuli falla niður eftirfjögurra mánaða samfellda fangelsisvist eða dvöl. 
Eftir áramót munu lög nr. 88/2015, um breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 100/2007, 
með síðari breytingum, taka gildi. Samkvæmt 16. þeirra laga munu lífeyrisgreiðslur, til 
lífeyrisþega sem afplánar refsingu í fangelsi eða kemur sér viljandi undan því að afplána 
refsingu, falla niður fyrsta næsta mánaðar eftir að afplánun hefst. Samkvæmt sömu grein mun 
Trggingastofnun verða heimilt að greiöa ráðstöfunarfé til llfeyrisþega í þessari stöðu að 
tilteknum skilyrðum uppfylltum. Vakin er athygli á því að með orðinu ráðstöfunarfé er notað nýtt 
hugtak í lögunum sem mun koma í stað vasapeninga.
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Að lokum vill Tryggingastofnun vekja athygli á því að í 3. mgr. 27. gr. frumvarpsins er eingöngu 
talað um réttarstööu þeirra fanga sem fá dagpeninga eða örorkubætur frá Tryggingastofnun. 
Þau lög og regtur sem gitda um stöðvun bótagreiðslna til lífeyrisþega Tryggingastofnunar sem 
eru dæmdirtil fangelsisvistar gilda jafnt um örorkulífeyrisþega og um t.d. ellilífeyrisþega.

Virðingarfyllst,

Huld Magnúsdóttir 
Forstjóri
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