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Efni: Frumvarp til laga um lögheimili og aðsetur -  Þingskjal 459 -  345. mál.

Vísað er til tölvubréfs dags. 27. mars 2018 þar sem óskað er eftir umsögn Tryggingastofnunar 
um ofangreint lagafrumvarp.

Tryggingastofnun hefur nokkrar athugasemdir fram að færa og vill jafnframt vekja sérstaka 
athygli á því að öll réttindi samkvæmt almannatryggingum byggjast á skráðri búsetu á íslandi.

Rétt lögheimilisskráning hefur grundvallarþýðingu við ákvörðun á þeim réttindum/greiðslum 
sem Tryggingastofnun hefur umsjón með. Um verulegar fjárhæðir fyrir ríkissjóð getur verið að 
ræða. Helstu lög sem hér um ræðir eru lög um almannatryggingar nr. 100/2007 og lög um 
félagslega aðstoð nr. 99/2007.

Lögheimilisskráning hefur ekki einungis áhrif á einstakling sem fær greiðslur samkvæmt lögum 
um almannatryggingar heldur er einstaklingur einnig að ávinna sér rétt til framtíðar hér á landi 
með því að vera með skráð lögheimili á íslandi. Þannig getur sá sem er ranglega skráður með 
lögheimili hér á landi, en býr í öðru landi öðlast réttindi sem ekki væru til staðar ef lögheimili 
væri rétt skráð. Jafnframt eru dæmi um að einstaklingar hafa vísvitandi ranglega skráð 
lögheimili sitt og þannig haft áhrif á greiðslur annarra aðila, t.d. þannig að sá aðili njóti réttinda 
sem einhleypingur þrátt fyrir að um sambúð sé að ræða. Það er því afar mikilvægt að hér gildi 
skýrar reglur um lögheimili svo að einungis þeir sem eiga sannanlega réttindi sem byggja á 
búsetu hér á landi njóti þeirra.

Athugasemdir Tryggingastofnunar við einstök ákvæði frumvarpsins:

7. gr. Dulið lögheimili:
Tryggingastofnun telur að útlista þurfi framkvæmdina. Yrði lögheimilið t.d. einnig dulið fyrir 
stofnunum? Slíkt gæti valdið vandkvæðum við ákvörðun og eftirlit með bótum/greiðslum hjá 
Tryggingastofnun og því spurning hvort heimilt væri að veita Tryggingastofnun upplýsingar um 
lögheimili þessara einstaklinga til að kanna rétt þeirra til bóta/greiðslna hjá stofnuninni.

8. gr. Skráning aðseturs innanlands:
í ákvæðinu er ekki útfært hvernig veikindi yrðu metin og hvort um tímabundna eða 
ótímabundna ákvörðun yrði að ræða. Tryggingastofnun telur eðlilegt að gera þá kröfu að 
undanþága þessi sé einungis veitt ef raunveruleg þörf er á aðsetri annars staðar vegna
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veikindanna, þ.e. að túlka beri ákvæðið þröngt. Bent er á að þegar meta þarf hvort veikindi 
gefa tilefni til dvalar annars staðar en á lögheimili þá er eðlilegt að slíkt mat sé framkvæmt af 
lækni eða öðrum heilbrigðisstarfsmanni.

9. gr. Némsmenn erlencJis:
í ákvæðinu er gert ráð fyrir að heimildin sé til 4 ára. Tryggingastofnun telur eðlilegt að þarna 
verði gerðar nánari og strangari kröfur varðandi eftirlit. Hvernig yrði eftirlitinu háttað, t.d. ef að 
einstaklingur hættir í námi innan þessara fjögurra ára, færi út á vinnumarkað í því landi sem 
hann stundaði námið í og væri þá kominn með fasta búsetu í því landi. Tryggingastofnun telur 
nauðsynlegt að gera kröfu um staðfestingu á náminu árlega. Skoða mætti þetta í samræmi 
við skattalega heimilisfesti sem þarf að sækja um árlega og staðfestingu um framvindu náms 
sem þarf að skila inn til LÍN.

í greinargerðinni með frumvarpinu koma fram skilgreiningar á því námi sem einstaklingur þarf 
að vera í til að fá að halda lögheimilinu hér á landi. Slíkar skilgreiningar væri æskilegt að hafa 
í lögunum sjálfum eða a.m.k. í reglugerð.

11. gr. Aðsetur erlendis:
Gert er ráð fyrir heimild til að halda lögheimili hér á landi þrátt fyrir dvöl erlendis vegna veikinda. 
Tryggingastofnun telur eðlilegt að gera þá kröfu að undanþága þessi sé einungis veitt ef 
raunveruleg þörf er á dvöl erlendis vegna veikindanna, þ.e. að túlka beri ákvæðið þröngt. Þá 
telur stofnunin mikilvægt að slíkt mat sé gert af fagaðila t.d. lækni eða öðrum með 
sambærilega menntun, Framkvæmdin þyrfti einnig að vera skýr í lögum eða reglugerð. 
Samkvæmt núverandi verklagi eru dæmi um að einstaklingur hafi fengið samþykkta 
undanþágu vegna veikinda sem hægt er að meðhöndla hér á landi og því var þörfin fyrir að 
dveljast erlendis vegna veikindanna ekki fyrir hendi.

Einnig skal á það bent að eðlilegt væri að heimilt væri að endurskoða umrædda undanþágu 
ef viðkomandi einstaklingur er í vinnu í viðkomandi landi þar sem hann væri þá með fasta 
búsetu og ætti réttindi í almannatryggingakerfi þess lands.

Þá telur Tryggingastofnun að það þyrfti að vera hámarkstímabil á þessari undanþágu, þ.e. að 
ekki sé um að ræða ótímabundinn rétt. Eftir ákveðinn tírna ætti lögheimili einstaklings að 
flytjast úr landi, t.d. eftirfimm ár.

Einnig ætti að vera heirnilt að skoða tengsl viðkomandi einstaklings við það land sem hann fer 
til, t.d. hvort hann eigi almannatryggingaréttindi í því landi, sé ríkisborgari þar o.fl.

Ragna Haraldsdóttir, 
framkvæmdastjóri Réttindasviðs
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