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Efni: Umsögn Öryrkjabandalags íslands (ÖBÍ) um frumvarp til laga 
um fjárlög 2018, þingskjal 1 -1. mál.

Öryrkjabandalag íslands sendir hér með umsögn um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 
2018. Frestur til að skila inn umsögn var allt of stuttur og ekki nema örfáir dagar. Þá 
er forkastanlegt að þjóðinni skuli vera boðið upp á að veita jafn mikilvægum lögum 
íslenska ríkisins umsögn á jafn stuttum tíma. Frumvarpið er eðli málsins samkvæmt 
mjög viðamikið og nauðsynlegt er því að veita lengri tíma til skoðunar og umsagnar. 
Eftirfarandi umsögn eru fyrstu viðbrögð bandalagsins við þingskjali 1. ÖBÍ sendi 
nýlega inn umsögn um ýmsar forsendur fjárlaga (3. mál) þar sem fjallað er um 
eftirfarandi fjárlagaliði: Barnabætur, vaxtabætur, hækkanir krónutöluskatta og -gjalda, 
bifreiðamál, virðisaukaskatt, frítekjumark vegna atvinnutekna, víxlverkun milli 
örorkulífeyrisgreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða. Umsögnina má finna hér: 
https://www.obi.is/static/files/skiol/pdf-skiol/umsoqn-um-3.-mal-vmsar-forsendur- 
fiarlaqa-18.12.2017.pdf

í eftirfarandi umsögn við þingskjal 1 - 1 .  mál koma fram breytingartillögur okkar á 
prlögunum. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem var fullgiltur 
haust 2016, var leiðarljós í þeirri vinnu. Lagt er til að Ijármagn fari sérstaklega til að 
innleiða sáttmálann í íslenskan rétt. Fjármagn verði tryggt til lögfestingar 
notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA) og samningum fjölgað.

Einnig er lagt til að lífeyrir almannatrygginga verði hækkaður verulega og að unnið 
skuli að því að heilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls.

Ennfremur eru lagðar til breytingar á Ijárlögum er meðal annars varða almanna- 
tryggingar, skattamál, menntamál, atvinnumál og framkvæmdaáætlun í málefnum 
fatlaðs fólks, svo nokkur dæmi séu nefnd.
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1. Almennar athugasemdir

ísland ríki mannréttinda?
í september 2016 fullgilti íslenska ríkið sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks (SRFF). Með fullgildingunni gengst íslenska ríkið við þeim skyldum að 
virða, vernda og tryggja fötluðu fólki þau lágmarksréttindi sem sáttmálinn kveður á 
um. Gera þarf nauðsynlegar breytingar á íslenskum lögum, reglum, 
stjórnsýsluframkvæmd og þjónustu til að tryggja að þær kröfur sem sáttmálinn kveður 
á um verði uppfylltar. Vonir fólks stóðu til þess að fullgilding hans yrði þess valdandi 
að miklar réttarbætur fýlgdu í kjölfarið.

í frumvarpi með fjárlögum 2018 er ekki að sjá með beinum hætta að grípa eigi til 
aðgerða til þess að tryggja fötluðu fólki þau lágmarksréttindi sem SRFF gerir kröfu 
um. Fjárlög, sem grundvaliarskjal um fjárútlát ríkissjóðs, verða að vera samþætt 
mannréttindum allra, þar á meðal fatlaðs fólks. Þær áætlanir sem fram koma í 
fjárlagafrumvarpinu verða að taka mið af því.

Þegar ríki hafa undirgengist skuldbindingar samningsins ber þeim m.a. skylda til að 
tryacjja efnisatriði samningsins í virkum skrefum „e. progressive realisation“. Skrefin 
verða að tryggja fólki raunveruiegar réttarbætur. Margt af því sem hér kemur fram á 
eftir kallar ekki á mikil fjárútlát ríkissjóðs en getur skipt sköpum fyrir líf margra.

í samningnum felst viðurkenning á því að fatlað fólk hefur verið jaðarsett í gegnum 
árin, að allir séu jafnir fyrir lögum og er mismunun á grundvelli fötlunar því er brot á 
samningnum. í málefnum fatlaðs fólks kallar þetta á sérstakar aðgerðir ríkisvaldsins 
sem er skuldbundið til þess að tryggja jafnræði og samfélagsþátttöku með aðgerðum, 
breytingum á lögum og framkvæmd sinni. Með ákveðinni einföldun má segja að með 
sáttmálanum fylgi viðurkenning á því að samfélagið skuli aðlaga sig að 
margbreytileika fatlaðs fólks. Ríkjum ber að tryggja að allir aðilar veiti fötluðu fólki 
viðeigandi aðlögun. Jafnframt telst neitun á viðeigandi aðlögun vera brot á SRFF og 
Mannréttindasáttmála Evrópu, sem íögfestur er hér á landi. Brot á jafnræði fólks, það 
er með því að neita fólki um viðeigandi aðlögun telst þar með brot á lögfestum rétti 
hér á landi.

Hér á eftir koma ábendingar og tillögur um hvernig efnisleg innleiðing sáttmálans 
skuii tryggð í fjárlögum og öðrum lögum.

2. Mannréttindasam þæ tting  

Kynjuð fjárlagagerð -  fötluð fjárlagagerð
Eins og fram kemur í kafla 5.7 er rík áhersla rík áhersla lögð á kynjaða fjárlagagerð. 
Mikið fagnaðarefni er að kynjajafnrétti sé fylgt eftir með jafn ríkulegum hætti og þarna 
er gert. Að sama skapi er hér bent á að jafnrétti er víðtækara hugtak en það að það 
nái einungis til kvenna og karla. Jafnréttishugtakið á samkvæmt eðli sínu við um alla. 
Mannréttindi fatlaðs fólks varða einnig öll svið mannlífsins. Framsetning á 
jafnréttishugtakinu í kaflanum gefur ekki fullnægjandi mynd af því. Jafnréttismat á 
frumvörpum tii laga ásamt öðru því verklagi sem tilgreint er í kaflanum ætti að varða 
stærri hóp samfélagsins og þar með talið fatiað fólk.
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Tillaga um breytingu:
Lagt er til að tekið verði upp sambæriiegt verklag og nefnt er í kafla 5.7, til þess að 
tryggja samþættíngu mannréttinda fatíaðs fólks í fjárlagagerðina.

Réttindi einstaklinga, trúmál og stjórnsýsla innanríkismála
Réttur til stjórnmáiaþátttöku er verndaður í 29. gr. SRFF. Svo virðist sem lög um 
kosningar til Aiþingis, nr. 24/2000, séu ekki fyiliíega í samræmi við sáttmálann. í 4. 
mgr. 63, gr. laganna er t.d. kveðið á um að fatlaður einstaklingur eigi jétt á að fá 
aðstoðarmann „sakir sjónleysis eða þess að honum sé hönd ónothæf. f Ijósi þessa 
er þörf á því að kosningalöggjöfin verði endurskoðuð til þess að tryggja samræmi við 
sáttmáiann.

Tiliaga um breytingu:
Lagt er til að fjármagn verði iagt tií þess að endurskoða kosningaiöggjöfina með tiilíti 
tii SRFF.

3. Alþingi og eftirlitsstofnanir 

Aðgengi að opinberu húsnæði
Ýmsar stofnanir ríkisvaidsins eru óaðgengilegar en ríkisvaldinu ber að tryggja öllum 
einstaktingum jafnræði til þess að geta notið þjónustu og borgaralegrar verndar allra 
ríkisstofnana.

Tillaga um breytingu:
Lagt er til að sérstök greining á aðgengismálum fari fram á Ölíum stofnunum 
ríkisvaidsins og fjármagn lagt tií úrbóta

4. Utanríkismá!

Sáttmáli Sameinuðu þjöðanna um réttindí fatlaðs fólks (SRFF)
Lagt er tii að unnið verði áfram að efnisiegri innieiðingu samningsins með 
markvissum hætti. Tryggja þarf fjármagn tli þess að ráða a.m.k. þrjá sérfræðinga íii 
dómsmáíaráðuneytisins til að vinna að greiningu á dómum, áiitum, skýrslum og 
framkvæmd annarra ríkja. Staða þeirra verði tímabundin til þriggja ára. Tryggja verður 
aðkomu heildarsamtaka fatiaðs fóíks að verkefninu.

Valfrjáis bókun víð sáttmáia Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 
fólks
Þegar SRFF var fuiígiítur samþykkti Aiþingi að valfrjáis viðauki [valfrjáis bókunj (e. 
optionai protocoi) við SRFF skyldi fullgiitur 1ynr árslok 2017. Ekki er að sjá á fjárlögum 
hvaða fjárútlát fylgja nauðsynlegri vinnu til fulfgildingar viðaukans/bókunarinnar.

Þann 20. september 2016 ályktaði Alþingi að heimiia ríkisstjórninni fyrir íslands hönd 
að fullgiida sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatiaðs fóíks. í þingsályktuninni
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fólst einnig að valkvæður viðauki við sáttmálann skyldi fullgiltur fýrir árslok 2017. 
Þingsályktunin var samþykkt samhljóða.
Á opnum fundi um mannréttindi sem haldinn var af stýrihópi stjórnarráðsins um 
mannréttindi þann 30. nóvember sl. kom fram í erindi fulltrúa dómsmálaráðuneytisins 
að íslenska ríkið hefði hafnað því að fullgilda viðaukann á fundi Sameinuðu þjóðanna 
um eftirlit með mannréttindum á íslandi. Um var að ræða fund í svokölluðu UPR 
(Universal Periodic Review) ferli sem fram fór 1. nóvember 2016 rúmlega mánuði eftir 
að Alþingi ályktaði um að fullgilda viðaukann fyrir árslok 2017. í stað þess að upplýsa 
á fundi SÞ um ályktun Alþingis um að fullgilda viðaukann upplýsti fulltrúi ríkisins, 
skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu, um það hlutverk nýstofnaðs stýrihóps 
stjórnarráðsins að kanna áhrif fullgildingar viðaukans áður en formleg ákvörðun yrði 
tekin um fullgildingu. Hértalaði fulltrúi íslenska ríkisins beinlínis gegn ályktun Alþingis.

Tillaga um breytingu:
Lagt er til að fjármagn til fullgildingar valfrjálsa viðaukans/bókunarinnar verði tryggt. 
Lagt er til að SRFF verði lögfestur á árinu.

Þróunarsamvinna
Þrátt fyrir fullgildingu SRFF er ekki að sjá að tekið hafi verið tillit til 32. gr. SRFF sem 
segir að alþjóðlegt samstarf, einnig alþjóðlegar þróunaráætlanir, skuli ná til fatlaðs 
fólks.

Tillaga um breytingu:
Lagt er til að nægilegt fjármagn verði veitt til Þróunarsamvinnustofnunar svo viðmið 
SRFF verði höfð að leiðarljósi í þeirri þróunarsamvinnu sem ísland er aðili að.

5. Framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks

Heildarfjármagn til málaflokksins málefni fatlaðs fólks hækkar um 130 m.kr. og þar af 
er gert ráð fyrir 30 m.kr. til að efla starfsemi réttindagæslu fyrir fatlað fólk sem er gott. 
Gert er ráð fýrir 30 m.kr. vegna áforma um lögfestingu frístundaþjónustu fýrir fatlaða 
nemendur í grunn- og framhaldsskólum og er það í samræmi við G.6 lið í 
framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks.

Gert er ráð fýrir að að auka framlag til NPA um 70 m.kr. Lögfesting NPA er ekki liður 
í framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks og því augljóst að það fjárframlag á 
ekki að vera undir kostnaðarlið 103-framkvæmdaáætIun.

í aðgerðaráætlun málaflokksins eru tiltekin verkefni og eru 4 þeirra í framkvæmda- 
áætluninni. Skv. henni er áætlaður kostnaður þeirra verkefna 27 m.kr. Önnur verkefni 
eru ekki tiltekin en þau verkefni sem skv. áætluninni eiga að vera í gangi/fara í gang 
2017 eru fjölmörg. Áætlaður kostnaður vegna sex verkefna er 15 m.kr., 10 verkefni 
eru án kostnaðarmats og 16 verkefni eru innan ramma.

Framkvæmdaáætlunin sýnir stefnu stjórnvalda í þá átt að fatlað fólk njóti 
mannréttinda og mannfrelsis til jafns við aðra og ber stjórnvöldum að gera ráð fyrir 
framkvæmd hennar við gerð fjárlaga.
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Ljöst er að fjármagnið nægir ekki tií að framfylgja þeim áætiunum sem kemur fram í 
framkvæmdaáætluninni og er það mjög miður. Ekkert fé virðist ta.m. íagt í boðaða 
rannsókn á því hvernig vinnumarkaður og opinberar stofnanir mæta þörfum fatiaðs 
starfsfóíks og hvaða híndranir standa í vegi fyrir atvinnuþátttöku.

Tillaga um breytingu:
Lagt er íil að gerð verði raunhæf kostnaðaráætlun samfara framkvæmdaáætiuninni 
þannig að verkefni hennar séu ijármögnuð með skynsamlegum hætti svo 
raunverulegar breytingar geti átt sér stað.

Lagt er til að framlög til NPA verði undir sérlið í fjárlögum.

6. Heilbrigöismál

ÖBl leggur áherslu á að stefnt verði að því að heilbrigðisþjónusta verði gjaldfrjáls, en 
þó er ekki óeðiiíegt að tekin verði regluíeg skref 1 átt að þvf marki.

Fyrir alþingiskosningar haustið 2016 voru heilbrigðismáfin í brennidepíi og áhersíur 
allra flokka miðuðust við að heilbrigðiskerfið yrði styrkt til muna eftir iangvarandi 
svelti. Aðeins var munur milli flokka hvaða leiðir ætti að fara og hversu langt skyldi 
ganga. Sjaldan hefur verið jafnmikill samhljómur með ráðamönnum og aimenningi, 
sem sést hvað skýrast á þeirri staðreynd að tæplega 90.000 manns skrifuðu undir 
áskorun um að endurreisa heilbrigðiskerfið með kröfu um að 11% af vergri 
landsframleiðslu yrði varið til heilbrigðismála.

Þrátt fyrir það var krafa þjóðarinnar hunsuð í fjáriögum 2017 og í fjárlagafrumvarpinu 
sem lagt var fram í september fýrir árið 2018.

Því má hrósa nýrri ríkisstjórn fyrir það að heiibrigðismálin eru nú tekin aivariega enda 
nemur heildarhækkun framlaga til heilbrigðismála milli fjárlaga 2017 og 2018 rífíega 
21. ma.kr. Þó eru ýmís fyrirheit um nauðsynlegar aðgerðir sem ekki er hægt að 
greina í fjármáiaáætlunum, sérstaklega þau sem varða kostnað sjúklinga.

TiIIaga um breytíngu:
Lagt er til að 11% af vergri landsframieiðslu verði varið í félagslegt heilbrígðiskerfi.

Lagt er til að heilbrigðisþjónusta á íslandi verði gerð gjaldfrjáls í áföngum.

Greiðsluþátttaka
Nýtt kerfi greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu tók gildi 1. maí 2017 og tekur 
ríkissjóður þar með þátt í kostnaði sjúkratryggðra einstaklinga í tveimur kerfum, því 
fýrir er greiðsluþátttökukerfi lyfja sem tók gildi 4. maí 2013. Þó er margvísiegur 
kostnaður sem aímenningur verður að greiða að öllu leyti sjáifur vegna sinna 
veikinda. Þar má nefna sálfræðiþjónustu, tanníæknakostnað, ferðakostnað, 
næringarráðgjöf og marga lyfjaflokka, s.s. sýklalyf, róandi og kvíðastillandi lyf,
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verkjalyf, svefnlyf og hægðalyf. Það er kostnaður sem margir hafa ráða ekki við og 
verða því að neita sér um þrátt fyrir mikla þörf. Þá er kostnaðarhlutdeild sjúklinga í 
kerfunum tveimur allt of mikil og langt um meiri en í nágrannaríkjum okkar. Það er því 
mikilvægt að lækka kostnað sjúklinga umtalsvert, annars vegar með því að lækka 
kostnaðarþök og hins vegar með því að færa það sem út af stendur undir 
greiðsluþátttökukerfin.

Hár kostnaður veldur því að fólk neitar sér um þessa þjónustu og á það sérstaklega 
við um tekjulága einstaklinga. Bein afleiðing af því er alvarlegri sjúkdómar, aukið álag 
á heilbrigðiskerfið og aukin útgjöld ríkissjóðs.

„Fjórar af hverjum hundrað konum og tveir af hverjum hundrað körlum neituðu 
sér um þjónustu læknis eða sérfræðings árið 2015 vegna kostnaðar, eða 
samtals tæplega 8 þúsund manns. Kostnaður er meiri fyrirstaða fyrir tekjulægri 
hópana en þá tekjuhærri, en 6% fólks í tekjulægsta fimmtungnum fór ekki til 
læknis vegna kostnaðar á móti rúmlega 1% fólks í efsta tekjufimmtungi."1

í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir: „Ríkisstjórnin ætlar að draga úr 
greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og gera það gagnsærra og skilvirkara. 
Þar þarf að meta árangur núverandi kerfis með hliðsjón af veikasta fólkinu og skoða 
þá þætti sem eru ekki hluti af því, t.d. ferða- og uppihaldskostnað, tannlækningar og 
sálfræðiþjónustu.“ og í frumvarpi til fjárlaga segir í markmiðum í málaflokknum 
sérfræðiþjónusta og hjúkrun: „Greiðsluþátttaka sjúklinga í heilbrigðisþjónustu 
minnkuð í áföngum."

Fyrirheitin eru góð en hvergi er gert ráð fyrir þessum aðgerðum ríkisstjómarinnar í 
fjármálaáætlunum, hvorki í fjárlagafrumvarpinu 2018 né í áætlun fyrir árin 2019 og 
2020.

Fara þarf strax í þessar aðgerðir sem fyrsta áfanga. Nú er kostnaður sjúklinga sem 
greiða hámark innan greiðsluþátttökukerfis fyrir heilbrigðisþjónustu og lyf 131.700 kr. 
á 12 mánaða tímabili. í Svíþjóð er hámarksþakið um 40.000 kr. á 12 mánaða 
tímabili.2

Tillaga um breytingu:
Lagt er til að dregið verði úr greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu með því að 
lækka hámarksþök greiðsluþátttökukerfa niður í 50.000 kr. fyrir almenna notendur og 
33.400 kr. fyrir öryrkja, aldraða og börn á hverju 12 mánaða tímabili. Heilbrigðis- 
kostnað sem ekki er undir greiðsluþátttökuþökum þarf að fella undir greiðsluþátttöku- 
kerfin. Áætlaður kostnaður ríkissjóðs er um 5-6 ma. kr. á ári.3 Þetta er fjárfesting til 
framtíðar.

1 https://www.hagstofa.is/media/50202/hae 161212.pdf
2 http://www.visir.is/g/2017171219531
3 http://www.visir.is/e/2017171219531
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7. Tannlækningar, sálfræðiþjónusta, geðheilbrigði og lyf

Tannlækningar
Fjöímargir örorku- og eiiiiífeyrisþegar hafa orðið að neita sér um tanniæknaþjónustu 
vegna kostnaðar. Tannlækningarfaila ekki nema að litiu leyti undir kostnaðarþátttöku 
ríkisins í heilbrigðisþjónustu, auk þess sem viðmiðunargjaldskrá Sjúkratryggínga 
ísiands (SÍ) um endurgreiðsíu til lífeyrisþega hefur ekki hækkað frá árinu 2004 og 
reglugerð um þátttöku SÍ í kostnaði sjúkratryggðra við tanníækningar, nr. 451/2013 
var ekki Ijármögnuð. Verðlag hefur hækkað um ríflega 100% frá árinu 2002. 
Afleiðingarnar eru þær að að sífellt færri aldraðir og öryrkjar sækja sér 
tanniæknaþjónustu. Niðurstöður nýrrar rannsóknar Rúnars Vilhjáimssonar prófessor 
ieiddu í Ijós að „um 35,7% fölks með líkamlega fötlun hafði hætt við heimsókn til 
tannlæknis eða frestað heimsókn.,t4

Samkvæmt frumvarpi tii fjárlaga 2018 verður gjaidskrá SÍ um endurgreiðslu til 
lífeyrisþega vegna tanniæknaþjónustu loksins uppfærð og tekur gildi um mitt ár. 
Framlög til að mæta þeim kostnaði hækka um 500 m. kr. á árinu og svo 1 ma. kr. á 
ári 2019 og 2020. Það er fagnaðarefni að loksins sé tekið á vandanum eftír öll þessi 
ár. Kostnaðurinn er þó að öllum líkindum vanmetinn í frumvarpinu. Samkvæmt 
vartegu mati sem gert var í heilbrigðisráðherratíð Kristjáns Þórs Júlíussonar kostar 
það 1,1 ma. kr. á ári að mæta uppsafnaðri þörf á verðlagi þess tíma.

Tillögur um breytingar:
Lagt er til að gjaidskrá SÍ um endurgreiðslu íil lífeyrisþega vegna tannlæknaþjónustu 
lífeyrisþega verði uppfærð tii að mæta mati um uppsafnaða þörf út frá verðlagsþróun.

Lagt er til að tannlæknaþjónusta fyrir örorku- og eliiiífeyrisþega og börn verði þegar 
felld undir greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustu.

Sálfræöiþjónusta
Sálfræðiþjónusta er sjúkratryggðum einstakíingum afar dýr í dag, enda ekki 
niðurgreidd af ríkissjóði. Margir neita sér því um sálfræðiþjónustu vtð t.d. kvíða, 
depurð, þungiyndi eða svefnieysi. Það getur ieitt til alvarlegri heilsufarsvanda. 
Sálfræðimeðferð sem fýrsta íhlutun dregur úr innlögnum á sjúkrahús og getur dregíð 
úr lyfjanotkun. Bætt aðgengí sjúkratryggðra einstaklinga að sálfræðiþjónustu með 
niðurgreiðsiu ríkissjóðs og aukinni sálfræðiþjónustu á stofnunum, eins og 
heilsugæslustöðvum og skólum, er þjóðhagsíega hagkvæm og skilar sér rífiega aftur 
í ríkissjóð. Þannig gætu fieiri hafdið starfsgetu sinni og virkni. Fyrir 
alþingiskosningarnar 2016 voru alltr stjórnmálaflokkar sammála um nauðsyn þess að 
bæta aðgengi að sálfræðiþjónustu og nú hafa riflega 9000 manns skrifað undir 
áskorun til stjórnvaida þess efnis.5

Tillaga um breytingu:
Lagt er tíl að sálfræðiþjónusta verði efld enn frekar innan heiisugæslunnar.

Lagt er til að sálfræðiþjónusta verði þegar felld undir greiðsluþátttöku í 
heilbrigðisþjónustu.

4 http://kvennabladid.is/2017/03/30/fimmtungur-frestar-ferdum-til-tanniaeknis-algengast-medai- 
íaelaunafoiks-og-fatiadra/
5 http;//www,adhd.is/is/um-adhd/frettir/undlrskrjftásofnun-salfraedithionusta-er-iika-heilbrígdisthionusta
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Geðheilbrigði
Of lengi hefur dregist að móta fullnægjandi heildarstefnu í geðheilbrígðismálum og 
auka framlög til málaflokksins á Ijárlögum. Því er ánægjulegt að fjármagn til 
geðheilbrigðismála hefur verið aukið í frumvarpinu til að mæta uppsöfnuðum vanda. 
Þó er afar ólíklegt að 60 m. kr. aukning til heilsugæslunnar til að fjölga sálfræðingum, 
geðheilbrigðisteymum og meðferðarúrræðum við geðvanda sé nægiieg til að bæta úr 
brýnustu þörfinni. Þá er mikilvægt að fjölga úrræðum fyrir fólk með geðraskanir á 
landsbyggðinni.

Tillögur um breytingar:
Lagt er til að framlög til heilsugæslunnar verði aukin í samræmi við þörf.

Lagt er til að stefnumótun í geðheilbrigðismálum verði endurskoðuð með nýrri 
heiidarstefnu í málaflokknum sem unnin verði í samráði og samstarfi við notendur 
með innleiðingu Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF).

Hjálpartæki
Á íslandi er lagður 24% virðisaukaskattur á hjálpartæki. Sjúkratryggingar íslands (SÍ) 
ýmist greiða að fullu eða taka þátt í kaupum á nauðsynlegum hjálpartækjum, skv. 
reglugerð. Þrátt fyrir það getur kostnaður vegna hjálpartækja verið mikill og úthlutun 
mætir ekki þörfum notenda. Fjöldi hjálpartækja er ekki niðurgreiddur og hefur þeim 
fjölgað frá hruni, þegar hið opinbera lagði í mikinn niðurskurð í heilbrigðisþjónustu.

Sú þrönga skilgreining sem liggur úthlutun SÍ til grundvallar kemur í veg fyrir að fólk 
með skerta færni fái þau hjálpartæki sem það þarf til að auðvelda því athafnir daglegs 
lífs og að takast á við umhverfi sitt. Til athafna daglegs lífs heyrir ekki aðeins það sem 
fellur undir þrönga skilgreiningu um nauðsyn, heldur einnig líkamsrækt og þjálfun, 
félagslíf og áhugamál, auk þess það að geta stundað nám og vinnu. Hjálpartæki eiga 
að auka virkni einstaklingsins og ef ákvæði löggjafarinnar verða ekki útvíkkuð verður 
tómt mál að tala um sjálfstætt líf og fulla þátttöku í samfélaginu.

Það er óraunhæft að gera áætlanir um aukna atvinnuþátttöku fatlaðs fólks án þess 
að tryggja því viðeigandi aðlögun á vinnustað, þ.á.m. þau hjálpartæki sem til þarf. 
Samkvæmt reglugerð taka hvorki ríki né sveitarfélög þátt í þeim kostnaði sem fellur 
þá á tilvonandi vinnuveitandur sem auðveldar þeim þar með ákvörðun um ráðningu.

Það er nauðsynlegt að setja á fót nefnd til að móta heildstæða stefnu í 
hjálpartækjamálum og endurskoða löggjöfina út frá ákvæðum Sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF).

Kostnaður fýrir þennan lið hefur verið vanáætlaður síðustu ár og því er Ijóst að þörf er 
fyrir viðbótarfjármagn í málaflokkinn. Framlög til málaflokknsins hækka samkvæmt 
frumvarpinu frá gildandi fjárlögum, en þó verður að benda á að talsverð lækkun hafði 
þá verið á fjárlögum fyrri ára. Hækkunin sem lagt er til að bætist í liðinn svarar ekki 
þeirri þörf sem uppi er vegna lýðfræðilegra breytinga, vegna ijölgunar og öldrunar 
þjóðarinnar.
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Tíllögur um breytingar:
Lagt er til að frá janúar 2018 verði virðisaukaskattur af hjálpartækjum fyrir fatiað fólk 
og aldraða afnuminn.

Lagt er til að framlög tií máíaflokksins verði stóraukin í fjáríögum ársins 2018 til að 
mæta þeirri þörf sem uppi er vegna íýðfræðilegra breytinga, þ.e. fjölgunar og öldrunar 
þjóðarinnar.

Lagt er til að málaflokkurinn verði endurskoðaður með heildstæðri stefnumótun og 
breytingu á iögggjöf með innleiðingu Sáttmáia Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks (SRFF).

Lyf
í prlagafrumvarpinu aukast úígjöld mest á málefnasviðinu lyf og lyflækningavörur og 
nemur hækkunin um 6 ma.kr.

Það er nauðsynlegt að auka fjárveitingar tií málaflokksins til muna því að ísiand er 
langt á eftir þeim þjóðum sem við viijum bera okkur saman við í lyfjakaupum og 
innleiðingu nýrra lyfja. Á síðustu árum hafa framiög tii málaflokksins verið vanáætluð 
með þeim afleiðingum að heilbrigðisráðherra hefur þurft að finna auka ijármagn á 
hverju ári til að mæta brýnni þörf.

Kostnaður sjúklinga vegna lyfjakaupa er afar mikiil, enda eru lyf dýr auk þess sem 
íagður er á þau 24% virðisaukaskattur hér á landi, sem er efra virðisaukaskattsþrepið. 
Aiþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur ráðlagt að haldið sé aftur af opinberri gjaldtöku 
vegna lyfja. Æskiíegt væri að fara að dæmi frænda okkar Svía og feila niður 
virðisaukaskatt á lyfseðilskyldum iyfjum. Þá þarf strax að fella ýmsa lyfjaflokka undir 
greiðsiuþátttöku lyfja, s.s. sýklalyf, róandi og kvíðastillandi lyf, verkjalyf, svefníyf, 
hægðalyf og hjálpartæki fýrir sykursjúka.

Tillögur um breytingu:
Lagt eríil að virðisaukaskattur af lyfseðilskyldum íyfjum verði þegar afnuminn.

Lagt er til að íyfjaflokkar sem ekki faila undir greiðsluþátttöku íyfja verði færð inn í 
greiðsluþátttökukerfið frá 1. janúar 2018.

8. Almannatryggingar

Boðuð 4,7% uppfærsla mun engu breyta fyrir lífeyrisþega
Lágar prósentuhækkanir á lágar upphæðir, iíkt og boðað er í frumvarpinu, gefa af sér 
litlar krónutöiuhækkanir, sem ekki er hægt að una við. Boðuð breyting (4,7%)_myndi 
þýða að óskertur örorkulífeyrir færi úr 227.883 kr. á mánuði í 238.594 kr. á mánuði 
fýrir skatt. Rúmar 203 þús. kr. á mánuði eftir skatí duga engan veginn fýrir 
mannsæmandi framfærslu í íslensku samfélagi. Einungis um 14% örorkulífeyrisþega 
fengju 2,4% til viðbótar við 4,7% uppfærslu til að ná heildartekjum þeirra úr 280 þús 
kr. 1300 þús kr. fyrir skatt.
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Ekki í samræmi við launaþróun skv. fjárlagafrumvarpinu.
Uppfærslan er þar fyrir utan mun lægri en sem nemur breytingum síðustu ára og er 
engan veginn í takt við launaþróun síðasta árs. Hvergi í fjárlagafrumvarpinu er skýrt 
út hvernig prósentatala, 4,7%, er tilkomin heldur er aðeins vísað til þess að um sé að 
ræða launavísitölu að frádregnu launaskriði. Vekur það spurningu um það hvers 
vegna launaskrið er dregið frá forsendum launaþróunar á þessum liði fjárlaga en 
engum öðrum? Samkvæmt 69. gr. laga um almannatrygginga skal taka mið af 
launaþróun við ákvörðun bóta í Ijárlögum. Samkvæmt skýringum við greinina í 
frumvarpi, þegar hún var leidd í lög, ber að miða við sömu forsendur og fjárlög um 
almenna þróun launa. Er því Ijóst að 4,7% uppfærsla bótafjárhæða er ekki í samræmi 
við 69. gr. iaga um almannatryggingar.

Forsætisráðherra gagnrýndi í september sl. sömu tillögur og lagðar eru fram 
nú.
í umræðu um stefnuræðu þáverandi forsætisráðherra, Bjarna Benediktssonar, í 
september sl. lét núverandi forsætisráðherra þessi orð falla: “Stjórnvöld eiga ekki að 
biðja fátækt fólk á íslandi að bíða eftir réttlætinu,“ sagði Katrín Jakobsdóttir. Hún 
sagði þáverandi ríkisstjórn gera ráð fyrir að öryrkjar og aldraðir hokruðu áfram og 
byggju við skammarleg kjör. Á sama tíma dygðu lægstu Iaun ekki til framfærslu og 
fólk á iægstu launum væri beðið um að vera þakklátt fýrir 20 þúsund krónur því 
hlutfallslega væri það ekki !ítið.“ 6

Núverandi forsætisráðherra leggur nú fram nákvæmlega sömu útfærslu og upphæðir 
í þvi frumvarpi til fjárlaga sem hér er til umsagnar og hún gagnrýndi réttilega fyrir 
þremum mánuðum. Ríkisstjórn hennar gerir því ekkert til þess að bæta kjör 
örorkulífeyrisþega. Þeir verða jafn illa staddir á næsta ári og þeir voru á þessu ári og 
dragast auk þess enn meira aftur í flestum hópum. Með þessu er ríkisstjórn undir 
forsvari sama þingmanns, nú forsætisráðherra, að biðja fátækt fólk, lífeyrisþega með 
laun við eða undir lægstu launum, að bíða eftir réttlætinu og ætlar þeim sem fá hana 
að vera þakklát fyrir 20 þúsund kr. hækkun (fyrir skatt). Eins og áður kom fram fá 
einungis um 14% örorkulífeyrisþega þá viðbót.

En hvenær ætti að hækka lífeyrir almannatrygginga, draga úr tekjuskerðingum til að 
bæta kjör örorkuiífeyrisþega, þannig að þau loksins verða mannsæmandi ef ekki nú? 
Við spyrjum eins og fulltrúi Vinstri grænna í fjárlaganefnd í ræðu á alþingi í september 
sl.: „Hvenær er tími til að leiðrétta [kjör öryrkja og eldri borgara] ef ekki nú þar sem 
samfelldur hagvöxtur var 7,2% í fyrra, meira en í nokkru öðru OECD-ríki?“7 Minnt er á 
að samkvæmt 28. gr. SRFF ber ríkinu að tryggja einstaklingum viðunandi lífskjör og 
sífellt batnandi lífsskilyrði.

Óskertur lífeyri almannatrygginga hækki verulega
ÖBÍ hefur lagt áherslu á verulega hækkun óskerts lífeyris almannatrygginga 
(framfærsluviðmið án heimiiisuppbótar) sbr. ályktun stjórnar ÖBÍ frá 18.12.2017. 
Áhersla á hækkun Iífeyris almannatrygginga í lágmark 390 þús. kr. á mánuði fyrir

6 Katrín Jakobsdóttir, 147. Löggjafarþing. Umræöa um stefnuræðu forætisráðherra, 13.9.2017.
7 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 147. löggjafarþing — 3. fundur, 14. sept. 2017. Um fjárlög 2018.
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skatt er ekki mikil í Ijósi þess hvað kostar að framfleyta sér í íslensku samfélagi. 
Örorkulífeyrisþegar eru oftar en ekki með viðbótarkostnað vegna fötlunar sinnar 
og/eða sjúkdóma auk þess sem um er að ræða framfærslu fólks áratugum saman. 
Örorkulífeyrir hefur dregnist mikið aftur í launum eins og sjá má á mynd 1 hérna fyrir 
neðan.

Vlynd 1.____________________________________________________________

700.000

600.000

500.000

400.000 -

300.000 -

200.000  -  

1 0 0 . 0 0 0  -

0

Þróun heildartekna örorkulífeyrisþega og 
reglulegra heildarlaun fullvinnandi - miðgildi. 

Krónur á mánuði árin 2013 - 2016.

583.000

464.000
495.000

537.000

232.119

I
240.426 248.951 271.326

2013 2014

Heildartekjur örorkulífeyrisþega

2015

Heildarlaun fullvinnandi

2016

Á árunum 2010 til 2017 hækkaði óskertur lífeyrir um 74.383 kr. á meðan 
þingfararkaup hækkaði um 581.190 kr. sjá mynd 2.
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Mynd 2.

Samanlögð hækkun - tekjur á mánuði.
Tímabil: 2010-2017

1.400.000 n 1.266.825
■ Forsætisráðherra

1.200.000 -

1.000.000 -
971.273 ■ Ráðherrar

800.000 -
581.190

Þingfararkaup

600.000 -

400.000 -
■ Óskertur lífeyrir

200.000 - 

0 -

74.383 113-098 ■ Óskertur lífeyrir með 
heimilisuppbót

Einungis 29% örorkulífeyrisþega fá greidda heimilisuppbót, skerta eða óskerta.

Athygli vekur er að samaniögð hækkun óskerts lífeyris almannatrygginga er einungis 
12,7% af hækkun þingfarakaups á sama tímabili.

Kaupmáttur
Lífeyrir almannatrygginga hefur lítið hækkað síðustu ár. Kaupmáttur heildartekna 
örorkulífeyrisþega hefur því verið neikvæður megnið af tímabilinu og var aðeins 1% 
hærri árið 2015 en árið 2009, eins og sjá má á mynd x. Samkvæmt 
fjárlagafrumvarpinu hefur kaupmáttur aukist mun meira á íslandi en í nokkru öðru 
OECD-ríki.8„Kaupmáttur ráðstöfunartekna heimila hefur vaxið hratt undanfarin misseri 
þar sem launahækkanir síðustu ára hafa lagst á sveif með lágri verðbólgu. Heimilin 
hafa nýtt auknar tekjur til niðurgreiðslu skulda, en einkaneysla hefur einnig vaxið 
ört.“9. Umrædd kaupmáttaraukning síðustu ára hefur ekki náð til örorkulífeyrisþega, 
eins og sjá má má mynd 3.

8 Frumvarp til fjárlaga 2018, bls. 85.
9 Frumvarp til fjárlaga 2018, bls. 96. í frumvarpinu til fjárlaga 2018, bls. 100 segir „... viðhalda þeirri miklu 
kaupmáttaraukningu sem áunnist hefur á undanförnum árum."
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Vlynd 3.

Kaupmáttarþróun 2009-2016 - Samanburður

— Óskertur lífeyrir — Lágmarkslaun

— Heildarlaun fullvinnandi— Heildartekjur öryrkja

Þess ber að geta að á meðan kaupmáttur heildarlauna fullvinnandi jókst um 23% og 
kaupmáttur lágmarkslauna um 37% hækkaði hann einungis um 9 til 10% hjá 
örorkulífeyrisþegum á sama tímabili eða frá 2009 til 2016.

Víðtæk krafa og samstaða um afnám krónu á móti krónu skerðingar
ÖBÍ hefur um árabil barist fyrir afnámi sérstakrar framfærsluuppbótar, svokallaðri 
„krónu á móti krónu skerðingu" á greiðslum til lífeyrisþega. ítrekað hefur verið lagt til 
að sérstaka framfærsluuppbótin verði felld inn í bótaflokkinn tekjutrygging. Gagnrýni 
ÖBÍ og annarra sem hafa kynnt sér málið snýst m.a. um að fjöldi örorkulífeyrisþega 
sjái ekki ávinning af því að hafa greitt í lífeyrissjóð af tekjum sínum. Þeir hafi 
ennfremur ekki ávinning af sparnaði og/eða af atvinnuþátttöku, en hér er átt við þá 
sem hafa mjög takmarkaða starfsgetu. Afnám krónu á móti krónu skerðingar myndi 
draga verulega úr tekjuskerðingum, auka ráðstöfunartekjur og um leið einfalda kerfið 
og gera það skiljanlegra.

Síðustu ár hefur verið samstaða um að afnema sérstaka framfærsluuppbót vegna 
vandkvæða sem fylgja því að hafa krónu á móti krónu skerðingar í kerfinu.

í aðdraganda kosninga nú í haust voru öll framboð sem eiga fulltrúa á Alþingi á 148. 
löggjafaþingi sammála um að afnema krónu á móti krónu skerðingar, en hlusta má á 
svör þeirra á eftirfarandi myndbandsupptöku: https://www.obi.is/is/utgafa/sjonvarp- 
obi/file/krona-a-moti-kronu-1
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Vægi framfærsluuppbótarinnar aukið
1 ijárlagafrumvarpi 2018 á að endurtaka leikinn frá Ijárlögum 2017, þ.e. að bæta inn í 
framfærsluuppbótina hjá lífeyrisþegum sem fá greidda heimilisuppbót10 og sérstaka 
framfærsluuppbót til að hækka heildartekjur þeirra í 300 þús kr. á mánuði11 Er um 
fámennan hóp að ræða, eða um 14% örorkulífeyrisþega skv. tölum frá TR. Aðrir 
örorkulífeyrisþegar fái einungis 4,7% uppfærslu og því mun frumvarpið að óbreyttu 
breikka biiið á milli greiðslna til örorkulífeyrisþega eftir því hvort þeir fái greidda 
heimilisuppbót eða ekki. Með þessari útfærslu er vægi framfærsiuuppbótarinnar 
aukið, en hún skerðist „króna á móti krónu“ við allar skattskyldar tekjur.

Minnt er á að þingmenn úr stjórnarflokkunum, þar á meðal núverandi 
forsætisráðherra, gagnrýndu ítrekað þessa sömu aðgerð/leið í umræðu um fjárlög 
2017 og aftur í 1. umræðu það frumvarp til fjárlaga, sem mælt var fýrir í september sl.

Fyrir utan það að flækja kerfið allverulega er „króna á móti krónu“ skerðingin 
fátæktargildra. Hún verður til þess að fólk getur ekki aukið ráðstöfunartekjur sínar 
þrátt fýrir að hafa tekjur annars staðar frá, s.s. atvinnu-, lífeyrissjóðs-, eða 
ijármagnstekjur. Upphæðir skerðinga og skatta renna til baka til ríkissjóðs, eins og sjá 
má á töflu 1. Fólki er refsað fyrir þá viðleitni að reyna að bjarga sér, sbr. dæmin sem 
fýlgdu áskorun ÖBÍ til þingmanna frá og fylgja með í viðauka.

Tafla 1.
Dæmi um „króna á móti krónu“ skerðingu
Framfærslu-
viðmið

Atvinnutekjur Skerðing Staðgreiðsla Til
ráðstöfunar

Skerðing og 
skattur

227.883 0 0 31.273 196.610 31.273
227.883 40.000 40.000 31.273 196.610 71.273

Frítekjumörk
í frumvarpi til fjárlaga 2018 er ekki að finna nein áform um að draga úr tekju 
skerðingum á greiðslum til örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþega. Frítekjumörk verða 
áfram óbreytt með sömu krónutölu og árið 2009. í umsögn ÖBÍ um ýmsar forsendur 
fjárlaga12 er nánar Ijallað um frítekjumörkin.

Tillaga um breytingu:
Lagt er til að sérstaka framfærsluuppbótin verði felld inn í tekjutrygginguna með því 
að fella úr gildi sérstaka uppbót til framfærslu og færa hámarksfjárhæð hennar inn í 
ákvæði um tekjutryggingu. Finna þarf lausn til að koma í veg fyrir að heildartekjur 
lífeyrisþega með skertar lífeyrisgreiðslur vegna fyrri búsetu erlendis lækki ekki við 
breytinguna.

10 Greidd skv. 8. gr. laga um félagslega aðstoö nr. 99/2007. Lífeyrisþegar sem búa einir eða ekki með öðrum 18 
ára og eldri geta fengið greidda heimilisuppbót. Einungis um 30% örorkulífeyrisþega fá greidda heimilisuppbót.
11 Greidd skv. 2.mgr. 9. gr. laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007.
12 Þskj. 3. 3. mál. Umsögn dags. 18.12.2017.
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Reglugerðarákvœði kemur í veg fyrir að öllum iífeyrísþegum sé tryggð 
iágmarksfjárhæð tii framfærsiu.
ítrekað hefur verið lýst yfir mikium áhyggjum af stöðu lífeyrisþega sem búa vtð skertar 
greiðsiur almannatrygginga vegna fýrri búsetu erlendis og fá engar gretðsiur erlendis 
frá. Þeir þurfa því að reiða sig á heiídartekjur sem eru iangt undir öllum 
tekjuviðmiðum, þar með talið framfærsluviðmiðum skv. lögum um félagsíega aðstoð. 
Á árinu 2016 voru 50 lífeyrisþegar með heildartekjur undir 80.000 kr. og 82 með 
heildartekjur undir 130.000 kr.13 Hér er því um fámennan hóp fólks að ræða sem býr 
við mjög kröpp kjör og eru þessir einstakiingar því algjörlega upp á aðra komnir.

Lög nr. 99/2007, um félagslega aðstoð hafa meðal annars það hiutverk að íryggja að 
heildartekjur íífeyrisþega séu ekki undir ákveðnum skilgreindum framfærsiuviðmiðum 
(óskertur iífeyrir). Sérstök framfærsiuuppbót er greidd þegar tekjur eru undir 
framfærsluviðmiði til þess að heildartekjur nái framfærsíuviðmiði. Framkvæmd 
ákvæðisins hefur þó vertð með þeim hætti að sérstaka framfærsiuuppbótin hefur 
verið skert á grundvelli fyrri búsetu erlendis með sama hætti og aðrir bótaflokkar, 
þvert gegn tilgangi þess. Búsetuskerðing sérstakrar framfærsluuppbótar byggir 
einungis á einu regíugerðarákvæði,14 sem auðvelt er að afnema. Lausnin er 
tæknitega einföld og fýlgja lítil fjárútlát því að tryggja að þessir fáu einstakiingar séu 
ekki með heildartekjur undir framfærsluviðmiðinu.

Tillaga um breytíngu:
Lagt er til að lögfesta regiu um að allir, sem eiga rétt á sérstakri framfærsiuuppbót, fái 
hana greidda án tillits til fyrri búsetu erlendis. Tryggja þarf fjármagn til að mæta 
þessari breytingu, sem mun nýtast íífeyrisþegum með lægstu heildartekjurnar.

Viðmið fýrír uppbætur á iífeyrí
í frumvarpi til fjáriaga er ekki ráðgert að hækka framlag fyrir frekari uppbætur skv. 
lögum um féiagslega aðstoð nr. 99/2007. Tekjuviðmiðið var síðast hækkað í byrjun 
árs 2015. Sökum þess að tekjuviðmiðið hefur verið óbreytt frá árinu 2015 fer hópur 
lífeyrisþega með mikinn aukakostnað vegna sjúkdóma eða fötlunar á mis við 
uppbótina. Brýn nauðsyn er að setja viðbótarfjármagn í þennan lið til að mæta 
hækkun tekju- og eignavíðmiða, en skv. 6. gr. reglugerðar nr. 1052/2009 segír að 
uppbætur þessar skuli taka breytingum á sama hátt og bætur og tekjumörk 
samkvæmt lögum um almannatryggingar.

Tillaga um breytingu:
Lagt er til að fjármagn fýrir frekari uppbætur (fjáríagaliður 08-203-151) verði hækkað 
ti! að mæta hækkun tekjuviðmiðs í 6. gr. reglugerðar nr. 1052/2009 í 3.600.000 kr. 
(300.000 kr. á mánuði). Þá þarf einnig að endurskoða fjárhæð eignaviðmíðs í 
reglugerðinni. Einnig er vísað til bréfs formanns ÖBÍ, dags. 12.12.2017 með nokkrum 
tiiiögum bandalagsins í tengslum við fjárlagafrumvarp 2018 sem kosta rikissjóð 
óverulega fjármuni en koma til móts við lífeyrisþega með mikinn kostnað vegna 
fötiunar eða sjúkdóma.15

13 Fjöidatölurnar má ffnna í svari félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn um fjölda Iffeyrisþega sem fá 
skertar greíðsiur vegna búsetu erlendishttp://www,althrngi.is/altext/146/s/0274.html

14 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 1052/2009.
15 https://www.althingi.is/altext/erindi/148/14S-2.pdf
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Desember- og orlofsuppbætur
Desemberuppbót til lífeyrisþega hefur hækkað mun minna en hjá launþegum og 
atvinnulausum og er upphæðin mun lægri eins og sjá má á mynd 3.

Mynd 4.______________________________________________________________

Upphæðir desemberuppbótar til lífeyrisþega, starfsmanna 
ríkisstofnanna og atvinnuleitenda árin 2013-2016

2013 2014 2015 2016 2017

■  Lífeyrisþegar ■  Ríkisstarfsmenn Atvinnuleitendur 

Skýringar með mynd 4.
Desemberuppbót skv. kjarasamningum SFR við ríkisstofnanir.
Óskert desemberuppbót til atvinnuleitenda greiðist til þeirra sem eiga fullan bótarétt og hafa verið 
skráðir án atvinnu í ákveðið langan tíma.
Desemberuppbót fyrir lífeyrisþega sem ekki fá greidda heimilisuppbót.

Mikilvægt er að hafa í huga að einungis hluti lífeyrisþega fær desember- og 
orlofsuppbætur óskertar þar sem þær eru reiknaðar sem hlutfall af tekjutryggingu og 
heimilisuppbót, en einungis um 29% örorkulífeyrisþega fá greidda heimilisuppbót. Á 
mynd 4 er sýnt fram á desemberuppbót án heimilisuppbótar. Ef dæmi er tekið af 
desemberuppbót með heimilisuppbót þá er hún samt sem áður mun lægri en 
desemberuppbót hjá atvinnuleitanda. Lífeyrissjóðir greiða ekki orlofs- eða 
desemberuppbót. Hluti lífeyrisþega fær því enga eða mjög skerta desember- og 
orlofsuppbót.

Tillögur um breytingar:
Lagt er til að desemberuppbót til lífeyrisþega verði hækkuð þannig að óskert 
desemberuppbót til lífeyrisþega (án heimilisuppbótar) verði að minnsta kosti ekki 
lægri en desemberuppbót til atvinnuleitenda.

Lagt er til að ákvæði um orlofsuppbót lífeyrisþega verði endurskoðað og hækkað í 
samræmi við upphæð orlofsuppbótar í samningi SA og ASÍ.

Hugmyndir um innleiðingu starfsgetumats
í fjárlagafrumvarpinu 2018 er vísað í stefnu stjórnvalda um innleiðingu starfsgetumats 
og nefndar aðgerðir í því skyni. Þar segir: „Fjárheimild málaflokksins er aukin um 45 
m.kr. til að mæta kostnaði við samstarfsverkefni vegna gerðar starfsgetumats og 
samspil þess við örorkulífeyri.” Ekki er hægt að sjá í hvað þetta fjármagn á að fara,
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en þar sem um íága fjárhæð er að ræða, má leiða að því líkum að fjármagnið fari til 
nefndarstarfa.

Rík áhersla er lögð á að náið samráð verði haft við hagsmunasamtök fatlaðs fólks í 
þeirri vinnu, sbr. 4. gr. SRFF.

Tillögur um breytingar:
Ákveðin skilyrði verða að vera uppfyílt áður en innleiðingarferli starfsgetumats getur 

* hafist en þau helstu eru:
• Sátttmáli SÞ um réttindi fatiaðs fólks verði iögfestur (en hann hefur einungis 

verið fuilgiltur hér á landi).
• Lög sem banna mismunun á vinnumarkaði verði sett Lögin skulu tryggja 

viðeigandi aðlögun á vinnumarkaði og við atvinnuleit með skýrum hætti.
• Sett verði í lög að allt starfsgetumatsferlið og ákvarðanir um greiðslur á 

. grundvelli þess lúti stjórnsýsluiögum.
• Fjölga þarf fjölbreyttum atvinnufækifærum fyrir fólk með skerta starfsgetu.
• Gerðar verði breytingar á almannatryggingum sem tryggja að aiiir lífeyrisþegar 

geti framfleytt sér og íifað mannsæmandi lífi þar sem tekið sé tillít til kostnaðar 
vegna húsnæðis, fæðis, klæðis og eðlílegrar þátttöku í samfélaginu.

• Króna á móti krónu skerðing verði afnumin fyrir alla lífeyrisþega.
• Víxlverkun í samspili almannatrygginga og lífeyrissjóða verði afnumin.

Ef stefna stjórnvalda verður áfram að taka upp starfsgetumat í stað örorkumats, þá er 
lagt til að farin verði sú leið sem er útlistuð í skýrslu ÖBÍ Virkt samfélag: Tillögur ÖBÍ 
að heildstæðu kerfi starfsgetumats og framfærslu á grundvelli þess, sem hægt er að 
náigast hér á þessum tengli: http://www.obi.is/static/fiIes/skiol/pdf-skvrslur/skvrsia- 
virkt-samfeIaq-2016.pdf

9. Sveitarfélög og byggðamál 

Sjálfstætt líf
Réttur til sjálfstæðs íífs fatiaðs fóiks er tryggður með 19. gr. SRFF. Sjálfstætt líf er 
best tryggt með notendastýrðri persónuiegri aðstoð (NPA). NPA hefur verið byiting 
fyrir fatiað fóík. Afieiðing tafa löggjafans á lögfestingu NPA hefur verið sú að fötluðu 
fólki hefur ekki verið tryggður réttur til samfélagslegrar þátttöku eins og SRFF kveður 
á um. Fötluðu fólki er m.ö.o mismunað, þeim sem ekki fá þjónustuna er haídið eins 
og föngum heima hjá sér og geta ekki iifað sjálfstæðu iífi.

Gerð hefur verið úttekt á reynslu af NPA á íslandi sem kostuð var af 
velferðarráðuneytinu og útgefin var af félagsvísindastofnun Háskóla íslands. Reynsia 
af innieiðingu NPA er jákvæð og bætir lífsgæði fólks tií muna. AHir aðilar eru sammála 
um mikilvægi þess að réttur til NPA skuíi lögfestur enda byggir hann á 
mannréttindasamningum sem ísland hefur þegar undirgengist. Frumvarp tii 
lögfestingar NPA hefur íoks verið lagt fram á Alþingi í samræmi við skyldur löggjafans 
til að uppfylla fyrrgreinda þjóðréttarsamninga. Augíjósí er að rtkisvaldið verður einnig 
að tryggja nægilegt fjármagn til að rétturinn sem fýrirhuguð íög kveða á um verði 
raungerður. Núverandi tiilögur í fjáriögum eru ekki nægtiegar til að mæta þeirri 
uppsöfnuðu þörf á NPA samningum sem kyrrstaða síðustu ára hefur valdtð, en
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samningum hefur ekki verið fjölgað undanfarin fimm ár. Augljóst er að fjölgun 
samninga um 50 á komandi ári er ólíkleg að vera mjög íþyngjandi fyrir yfir 70 
sveitarfélög landsins.

í nóvember 2016 var framkvæmd kynning af velferðaráðuneytinu 16 þar sem fram 
kernur að sveitarfélögin sjálf hefðu áætlað að árið 2018 yrði fjöldi samninga kominn í 
129.

Tillögur um breytingar:
Lagt er til að fjöldi samninga sem gert er ráð fyrir í Ijárlagafrumvarpi fari upp í a.m.k. 
100 NPA samninga í stað 80 eins og gert er ráð fyrir í Ijárlagafrumvarpinu. Með 
öðrum orðum að fyrirhuguð fjölgun samninga verði að minnsta kosti tvöfölduð. Með 
þessu móti má ætla að slegið yrði að nokkru leyti á uppsafnaða þörf þar til að 
frumvarp um lög um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir tekur gildi og 
almennur réttur til NPA þjónustu er lögfestur. Með þessum viðbótum myndu auk þess 
minnka líkur á augljósum brotum á jafnræðisreglu við úthlutun NPA samninga.

10. Menntun

Menntun er mikilvæg fyrir alla, ekki síst fatlað fólk. í nútímasamfélagi eiga allir að 
hafa jafnan rétt og aðgang að námi. Því ber stjórnvöldum og menntastofnunum að 
greiða leið fólks að menntun, hvort sem um er að ræða námsefni og aðstoð við hæfi 
eða aðgengi að upplýsingum og byggingum.

Bundið er í lög að nemendur með sérþarfir hafi jöfn tækifæri og jafnan rétt til náms og 
njóta til þess viðeigandi stuðnings. Jafnframt eru íslensk stjórnvöld skuldbundin til 
þess að veita og tryggja sömu þjónustu og réttindi skv. alþjóðasamningum, sbr. 24. 
gr. SRFF. Framboð til náms fyrir fatlaða nemendur og nemendur með sérþarfir á efri 
skólastigum hefur verið takmarkað og þá hefur aðgengi þeirra að námi og sértækum 
úrræðum verið af skornum skammti. Samkvæmt stjómarsáttmálanum boðar 
ríkisstjórnin til stórsóknar í menntamálum með hagsmuni nemenda og þjóðarinnar að 
leiðarljósi en ekki er að sjá að fjármagn fylgi þeim fyrirheitum.

Leik- og grunnskólastig
í frumvarpinu er lögð áherslu á að kortleggja verkefni á leik-og grunnskólastigi skv. 
aðgerðaráætlun um skóla án aðgreiningar og fjármögnun þeirra. Núverandi löggjöf 
og stefnumótun fræðsluyfirvalda felur í sér stuðning við markmið og áherslur 
skólakerfis án aðgreiningar og eru í samræmi við alþjóðlega sáttmála og samninga 
sem íslendingar hafa undirgengist. Dæmi eru um að að fötluð börn og börn með 
sérþarfir fái ekki viðeigandi stuðning í námi. Því er það mikið áhyggjuefni að til standi 
að lækka heildarfjárheimild til málaflokksins um 21.1 m.kr.

16: h ttps://w w w .stio rnarrad id .is /m edia /ve lferdarradunevti-
m edia/m edia/npa/Sam starfsverkefnid-um -NPA--ThG Th--nvr-veruleiki-i-velferdarthionustu—  
4-loka -.pdf (sjá bls. 8)

21

ÖBÍ | Sigtún'1^2 | 105 Reykjavík | 530 6700 | obi.is | obi@iobi.is

https://www.stiornarradid.is/media/velferdarradunevti-
mailto:obi@iobi.is


Ennfremur á samkvæmt frumvarpinu að fjöiga námsgögnum og verður sérstök 
áhersia iögð á efiingu útgáfu námsgagna fyrir nemendur sem nota táknmál í 
samvinnu við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (SHH). Hins vegar 
er það áhyggjuefni að framlag til SHH verði lækkað og eígi skv, áætíun að lækka enn 
frekar á komandi árum.

Ríkið styður þróunarstarf í gegnum Þróunarsjóð námsgagna og er það miður að 
forgangsatriði í úthíutun hafa aldrei snúið að þróun námsgagna fyrir fatlaða 
nemendur eða nemendur með sérþarfir.

Tillögur um breytíngar:
Lagt er til að yfirvöld auki fjármagn verulega í þennan málaflokk tií að tryggja að 
fatlaðir nemendur og nemendur með sérþarfir fái kennsiu, stuðning og námsefni við 
hæfi og geti náð árangri í námi í umhverfi án nokkurrar aðgreiningar.

Lagt er tií að framlag til SHH verði aukið til að efla og þróa útgáfu námsefnis.

Framhaldsskólar
Nauðsyniegt er að auka menntunarmöguleika þessa höps þannig að aílir fái jöfn 
tækifæri til náms sem hæfir áhugasviði hvers og eins. Slíkt eykur möguleika að 
fjöibreyttari atvinnu og samfélagslegri þátttöku. Athygli vekur að lögð er áhersla á að 
nemendur Ijúki prófi úr framhaldsskóla á tilsettum tíma en siíkf getur reynst 
nemendum með sérþarfir erfitt. Ekki er að sjá að framlag til sérkennslu og stuðnings 
sé aukið tii að koma til móts við auknar kröfur í þessa veru. Einnig er gert ráð fyrir að 
framiag fýrir hvern ársnemanda í framhaídskólum hækki en með því minnkar í raun 
Ijárveíting fyrir hvern nemanda sem vegna fötlunar eða sérþarfa getur ekki íokið þeim 
einingum sem þarf.

TiMaga um breytingu:
Lagt er til að auka flármagn í sérkennslu nemenda á öllum skólastigum, bæta 
framboð að námsgögnum og ábyrgjast kennsiu við hæfi með það að leiðarijósi að 
tryggja jöfnun í aðgengi að námi og jafnréttt tii náms.

Framhaldsfræösla og menntun óflokkuð á skólastig
Eina markmiðið undir þessum lið er endurskoðun á lögum um framhaidsfræðsíu nr. 
27.2010 og því íjóst að lítil áhersla er lögð á þennan mikílvæga lið. Heildarframlag til 
málaflokksins lækkar um 37,7 m.kr. Undir þennan lið eru framlög tíl SHH sem starfar 
skv. lögum nr. 129/1990 og tii Fjölmenntar sem þjónar fullorðnu fötluðu fólki á 
grundvelii samnings við mennta- og menníngarmálaráðuneytið. ítrekað hefur verið 
bent á nauðsyn þess að félagsiegur túlkunarsjóður hijóti aukin Ijárframlög en slíkt 
varðar grundvallarmannréttindi þeirra sem nota félagslegan túlkunarsjóð og rittúlkun 
svo þeir geti íifað og starfað í samfélaginu tíl jafns við aðra. I þessu samhengi má 
benda á mikllvægi 9. gr.} 21. gr. og 24. gr. SRFF sem fjalla um aðgengi í víðu 
samhengi, réttinn til tjáningar og skoðanafrelsis og aðgengi að upplýsingum og 
réttinn til menntunar. Framlag til SHH lækkar og á skv. áætiun að lækka enn fremur 
á næstu árum.
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Tillaga um breytingu:
Lagt er til að framlag til SHH sé aukið svo að tryggt sé að allir sem þess þurfi fái 
félagslega túlkun og rittúlkun og geti lifað sjálfstæðu lífi og eflt samfélagsþátttöku 
sína.

Máltækni í íslensku
Fyrir liggur verkáætlun um máltækni fyrir íslensku 2018-2022 sem hefur að markmiði 
að tryggja framtíð íslenskunnar í stafrænum heimi. Það mun ekki síst gagnast fötluðu 
fólki að íslenska verði að finna í öllum tækja- og hugbúnaði í framtíðinni. Það mun 
meðal annars stuðla að því að fólk með heyrnarskerðingu geti fýlgst með íslensk 
dagskrárgerð í sjónvarpi, en það er ekki tryggt í lögum og því er mikill misbrestur á 
því að allt útsent sjónvarpsefni sé textað.

Áætlaður kostnaður við að koma upp grunninum er um 2 ma. kr. í fjárlagafrumvarpinu 
sem fyrrverandi ríkisstjórn lagði fram í september sl. var þó aðeins gert ráð fyrir að 60 
m.kr. yrðu lagðar til máltækniáætlunarinnar árið 2018. Því er ánægjulegt að sjá að til 
stendur að hækka framlagið í 450. m.kr., auk þess að fyrirhugað er að nýta 100 m. kr. 
af safnlið. Það mun vonandi nægja til að hleypa verkefninu af stokkunum.

11. Húsnæðisstuðningur

Undir húsnæðisstuðning falla húsnæðisbætur til leigjenda og vaxtabætur til 
kaupenda. í umsögn ÖBÍ um frumvarp um ýmsar forsendur Ijárlaga17 er kafli um 
vaxtabætur.

Húsnæðisbætur
í lögum nr. 75/2016 um húsnæðisbætur kemur fram að fjárhæðir frítekjumarka skv. 
1. mgr. 17. gr. og fjárhæð eignamarka skv. 1. mgr. 18. gr. koma til endurskoðunar við 
afgreiðslu fjárlaga ár hvert með tilliti til þróunar launa, verðlags og efnahagsmála. 
Ekki er að sjá að gert sé ráð fyrir fjármagni til hækkunar á grunnfjárhæða 
húsnæðisbóta eða frítekjumarka sem þýðir að stuðningur við leigjendur mun dragast 
saman að raunvirði og fækka mun í  hópi þeirra sem rétt eiga á stuðningi. Samkvæmt 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að framlög til húsnæðisbóta fari lækkandi til ársins 2020, 
sbr. áætlun í fýlgiriti með frumvarpinu.

Tillaga um breytingu
Grunnfjárhæðir auk tekju- og eignaviðmiða hækki í samræmi þróun verðlags og 
launa.

12. Atvinnumál fatlaðs fólks og fólks með skerta starfsgetu

Nauðsynlegt er að skapaðar verði aðstæður þar sem einstaklingar með skerta 
starfsgetu verði hluti af hinum almenna vinnumarkaði. Einstaklingar með skerta 
starfsgetu hafa oft litla möguleika á að komast út á vinnumarkaðinn þar sem framboð 
af hlutastörfum og störfum þar sem viðeigandi aðlögun er í boði er mjög takmarkað, 
sérstaklega fyrir þennan hóp.

17 Umsögn ÖBÍ, dags. 18.12.2017 um ýmsarforsendurfjárlaga. Þskj. 3 .3 . mál.
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Markmið fjárlagafrumvarps þessa um atvinnumál eru m.a. að innan 12 mánaða frá 
því virk atvinnuleit hófst með aðstoð Vinnumálastofnunar hafi hærra híutfall 
þátttakenda í atvinnutengdri starfsendurhæfingu fundið starf, fengið 
starfsþjálfunarsamning eða hafið nám.

Samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á að hefja átak við að finna störf fyrir fólk með skerta 
starfsgeíu og er það fagnaðarefni og í takt við stjórnarsáttmálann. Fjölgun vinnu- 
samninga öryrkja er einnig tengt við sömu aðgerð og er það áhyggjuefni því slíkur 
samningur hentar ekki í öííum tilvikum og heldur launatekjum og starfsþróun fólks 
með skerta starfsgetu niðri vegna þess að greiðsiur falla niður við allt of íágt 
tekjuviðmíð. Skerðingar TR eru það mikíar í sumum tiífellum að fólk er að borga með 
sér í vinnu eða sér ekki hag sinn í því að fara út á vinnumarkað. Laun með 
aukagreiðslum mega ekkí fara yfir 386.000 kr. á mánuði en þá fellur vinnusamningur 
öryrkja úr gildi og getur það haft þær afietðingar að fólk missi starf sitt, auk þess sem 
laununum þess er haldið niðri.

Nauðsynlegt er að þau híutastörf sem hið opinbera æílar að bjóða skv. stjórnar- 
sáttmálanum og þau störf sem átakið mun skiía séu þverskurður af störfum í 
samfélaginu. Hafa verður í huga að fólk með skerta starfsgetu er eins ólíkt og það er 
margt og það er grundvallaratriði að fólk fái störf við hæfi þar sem hæfiieikar, 
menntun, reynsla og styrkleikar þess nýtast.

Tryggja þarf að fjárframiög til máíaflokksins séu í samræmi við markmið hans. Þykir 
það skjóta skökku við að á sama tíma og leggja á áherslu á efia starfsendurhæfingu 
og stefnt er að því að taka upp starfsgetumat og fjölga öryrkjum á vinnumarkaði skuli 
skorið niður. Samkvæmt framlögðu fjárlagafrumvarpi þá standa fjárveitingar tií 
starfsendurhæfingar í stað, sem í ijósi þröunar verðlags og iauna felur í sér 
niðurskurð frá síðasta ári.

Jöfn meðferð á vinnumarkaði
Þá er ítrekað að til þess að auka möguleika fatlaðs föíks á hinum aimenna 
vinnumarkaði þarf að innleiða Evróputilskipun nr. 2000/78/EB um jafna meðferð á 
vinnumarkaði. Siíkt veitir ekki einungis aukna vernd heldur eykur líkur á að fatlað fólk 
komist út á vinnumarkað og verði þar af íeiðandi virkari þátttakendur í samféiaginu, 
sem er öllum ti! hagsbóta.

Tillögur um breytingar:
Lagt er tii að Evróputilskipun nr. 2000/78/EB um jafna meðferð á vinnumarkaði verði 
innleidd.
Lagt er tii að farið verði í algera endurskoðun á regíugerð nr. 159/1995 um 
öryrkjavinnu.
Lagt er til að innleitt verði hvatningakerfi fyrir fyrirtæki og stofnanir um samfélagsiega 
ábyrgð.
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13, Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla

í frumvarpinu eru ekki lagðar fram neinar tillögur um breytingar á tekjuskatti 
einstakiinga. Mikii aukning hefur verið á skattbyrði frá árinu 1998, eins og fram 
kemur í nýrri skýrsiu ASÍ og hefur skattbyrðin aukist langmest hjá tekjulægstu 
hópnunum. Ein af meginástæðum aukinnar skattbyrði, einkum lágtekjufóiks, er að 
persónuafsláttur hefur ekki fýlgt launaþróun. Persónuafsláttur hefur mest áhrif á þá 
tekjulægstu þar sem um fasta upphæð er að ræða. Því yrði veruíeg hækkun hans 
mikil kjarabót fýrir lágtekjufólk. í frumvarpinu er hins vegar ekki gert ráð fýrir hækkun 
persónuafsláttar umfram íögbundna verðlagsuppfærsíu18 hans.
Persónuafsláttur árið 2017 er kr. 52.907 kr. en væri 62.121 kr. ef afslátturinn hefði 
verið uppreiknaður miðað víð neysluverðsvísitöiu frá upptöku staðgreiðslu. Ef hann 
hefði verið iátinn fýlgja launavístölu, sem var tekin upp árið 1989, væri upphæð hans 
105.660 kr, á mánuði vegna ársins 2017 og skattleyismörk 286.032 kr. á mánuði. 
Þess í stað eru mánaðartekjur umfram 142 þús. kr. skattlagðar. Einstaklingur með 
180 þús. kr. tekjur á mánuði er að greiða 13 þús. kr. í staðgreiðslu.

ÖBÍ leggur áherslu á hækkun persónuafsláttar nýtist lágtekjufólki mun betur en 
lækkun skattprósentu í lægri skattþrepi. Hækkun persónuafsíáttar er einföld og 
skilvirk leið til að bæta kjör hinna lægst launuðu, eykur jöfnuð og flækir ekki 
skattkerfið.

Auk þess er lögð áhersia á að uppbætur tií einstaklinga til að mæta kostnaði vegna 
fötíunar og/eða sjúkdóma verði óskattskyldar. Formaður ÖBÍ sendi formönnum 
stjórnarflokkanna og höpi alþingismanna bréf með nokkrum tilíögum bandalagsins í 
tengslum við fjárlagafrumvarp 2018 sem kosta ríkissjóð óverulega fjármuni en koma 
til móts við ítfeyrisþega með mikinn kostnað vegna fötlunar eða sjúkdóma.19

TiNögur um breytingar:
Lagt er til að persónuafsláttur verði hækkaður verulega, til að lækka skattbyrði og þá 
sérstaklega til að ná til tekjulágra skaítgreiðenda. Lagt er til að persónuafsláttur verði 
uppreiknaður og hækkaður í samræmi við þróun launavísitölu frá árinu 1989. 
Hækkun persónuafsfáttur mætti framkvæma í nokkrum áföngum yftr kjörtímabilið. 
Fyrsti áfangi þess tæki giídi 1.1. 2018.

Lagt er til að uppbótagreiðsiur á lífeyri20 og uppbót tii hreyfihamlaðra vegna reksturs 
bifreiða verði undanþegnar skatti enda er um greiðslur að ræða vegna útlagðs 
kostnaðar eða viðbötarkostnaðar vegna fötlunar eða skerðingar.

14, Grunnskrár og upplýsingamál

í SRFF er lögð sú skylda á að ríki safni saman upplýsingum, sbr. 31. gr. SRFF, til 
þess að tryggja að stjórnvöid eigi auðveldara með að taka réttar ákvarðanir. Þrátt fýrir

18 67. A, gr. íaga um tekjuskatt nr. 90/2003.
13 http ://www.althÍngi.í s/altext/erindi/148/14S-2. pdf
20 Dæmí um uppbsetur á iffeyri vegna útiagðs kostnaðar má nefna: Kaup á heyrnartækjum, lyfjum, 
rafmagnskostnaður vegna súrefntssíu og umönnun í heimahúsi.
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fulígildingu SRFF er ekki að sjá að frumvarp til fjárlaga beri þess merki að ríkið ætli 
sér að uppfýlla ofangreindar skyldur.

Einnig verður að hafa hér í huga að réttur til aðgengiíegra uppiýsinga er tryggður með 
21. gr. SRFF. Þar er lykiiatriði að efni sé á viðeigandi formi og skiljaniegt

Tillaga um breytingu:
Lagt er til að fjármagn verði tryggt til greiningar á þvt hvaða úrbætur ríkið þurfi að 
grípa til í því skyni að uppfýila skuídbindingu sína, sbr. viðeigandi ákvæði SRFF um 
upplýsingamái. Þar þarf að líta til stofnana ííkt og Hagstofu íslands og Þjóðskrár svo 
dæmi séu tekin.

15. Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál

Samkvæmt 27, gr. SRFF er lögð sú skylda á ríkisvaidið að vinna að fjölgun tækifæra 
fatlaðs fólks til að starfa sjálfstætt, stunda frumkvöðlastarfsemi, þróa samvinnuféíög 
og stofna eigin fyrirtæki. Þrátt fýrir fullgitdingu SRFF er ekki að sjá að tekið hafi verið 
tillit til hans þegar frumvarp til fjárlaga var samið.

Nýsköpunarmiðstöð ætti tii að mynda að veita fötluðu fólki víðeigandi aðlögun og 
aðstoð við umsóknarferli til nýsköpunarverkefna og tengda vinnu.

Tillaga um breytingu:
Lagt er tii að fjármagn verði tryggt til að ísienska ríkið geti fuilnægt skyldum sínum 
samkvæmt SRFF. Má þar fíta sérstaklega til Nýsköpunarmiðstöðvar ísiands og 
annarra aðila sem vinna að frumkvöðíastarfi fatlaðs fólks.
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16. Að lokum
Það er ósk ÖBÍ að tekið verði tillit til tillagna bandalagsins við gerð fjárlaga og/eða 
fjáraukalaga.

Þingmenn eru hvattir til að skoða þau mál sem til umfjöllunar eru á Alþingi hverju 
sinni með fötlunargleraugum. Mikilvægt er að heildarsamtök fatlaðs fólks eigi aðkomu 
að nefndum og ráðum á vegum allra ráðuneyta, þannig verður að horfa til jafnréttis 
fatlaðs fólks við skipanir í slíkar nefndir ásamt því að horfa til kynjajafnréttis.

Við hvetjum þingmenn til að leita til ÖBÍ ef málefnin þarfnast frekari útskýringa enda 
erum við ávallt reiðubúin til ráðgjafar og samstarfs. Virðum mannréttindi og höfum 
velferð og mannúð að leiðarljósi í störfum okkar, þannig verður samfélagið betra fyrir 
alla.

Ekkert um okkur án okkar.

Viðauki:

Áskorun kjarahóps ÖBÍ til alþingismanna um að afnema „krónu á móti krónu“ 
skerðingar, dags. 24.3.2017.
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Reykjavík, 24.3.2017

Askorun kjarahóps ÖBÍ til alþingismanna um að afnema „krónu á móti krónu“ 
skerðingar

Málefnahópur ÖBÍ um kjaramál skorar á alþingismenn að efna loforð sem þeir gáfu í 
aðdraganda alþingiskosninga haustið 2016 um að draga úr tekjuskerðingum og 
afnema „krónu á móti krónu“ skerðingar við útreikning lífeyris almannatrygginga til 
örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega. Sérstök framfærsluuppbót skerðist „krónu á 
móti krónu“ sem bitnar verst á einstaklingum með lágar tekjur. Þessar 100% 
skerðingar gera það að verkum að fólk er í raun fast í fátæktargildru og getur ekki 
bætt lífskjör sín, þrátt fyrir að hafa einhverjar aðrar tekjur.

Útskýringar og nokkur dæmi:
í september 2008 var sérstök framfærsluuppbót innleidd í lög um félagslega aðstoð. 
Henni var ætlað að tryggja lífeyrisþegum ákveðna lágmarksframfærslu á mánuði. Ef 
allar skattskyldar tekjur lífeyrisþega, að meðtöldum tekjum frá TR, eru undir 
framfærsluviðmiði fær lífeyrisþegi mismuninn greiddan sem sérstaka uppbót til 
framfærslu.
Uppbótin er útfærð á þann hátt að allar staðgreiðsluskyldar tekjur skerða hana, krónu 
á móti krónu. Aðrar reglur gilda því um sérstaka framfærsluuppbót en bótaflokka 
almannatrygginga. Áhrif hennar hafa meðal annars komið sér illa fyrir fólk með 
atvinnu- og eða lífeyristekjur og einstaklinga sem fá mæðra- eða feðralaun.
Sjá dæmi hér fyrir neðan.

Dæmi: Örorkulífeyrisþegi sem fær greidda sérstaka framfærsluuppbót að 
upphæð 50.000 kr. þarf að fá að lágmarki 50.001 kr. í tekjur annars staðar frá 
til að hann fái raunverulega tekjuaukningu.
Ef viðkomandi er hins vegar með 49.990 kr. í tekjur annars staðar frá fengi 
hann heilar 10 kr. í sérstaka framfærsluuppbót. Það breytir því engu um stöðu 
hans hvort hann hefði fyrir því að stunda atvinnu með laun allt að 49.990 kr. á 
mánuði eða hvort hann fengi þá sömu upphæð úr lífeyrissjóði. Vegna sérstöku 
framfærsluppbótarinnar væri hann með sömu innkomu og ef hann hefði engar 
aðrartekjur (s.s. lífeyrissjóðs-, atvinnu- og/eða fjármagnstekjur).

Mikilvægt er að lífeyrisþegar njóti fjárhagslegs ávinnings af tekjum sem eru til 
viðbótar við greiðslur almannatrygginga, slíkt myndi auka virkni og bæta lífsskilyrði 
þeirra. Örorkulífeyrisþegar sjá til að mynda ekki ávinning af því að hafa greitt í 
lífeyrissjóð af tekjum sínum, þegar samanlagðar tekjur þeirra eru þær sömu með og 
án lífeyrissjóðsteknanna. Þessir einstaklingar upplifa algjört tilgangsleysi með 
skyldubundnum greiðslum.





ÖBÍ hefur ítrekað lagt til að sérstök uppbót til framfærslu verði felld inn í 
tekjutrygginguna. Slík breytingin myndi auk þess einfalda kerfið til muna. Við 
breytinguna þarf þó að tryggja að engir örorku- eða endurhæfingarlífeyrisþegar 
fái lægri greiðslur frá TR. Avallt skal tryggja mannsæmandi grunnframfærslu.

Dæmi I. Séreignasparnaður
Jón er 45 ára endurhæfingarlífeyrisþegi. Hann tók út 300.000 kr. séreignasparnað 
(fyrir skatt) og við það lækkuðu greiðslur til hans frá TR um 25.000 kr. á mánuði 
(samtals 300.000 kr.) eða krónu á móti krónu. Myndir þú sætta þig við þetta?

Dæmi II. Lífeyrissjóðstekjur:
Árni er 50 ára örorkulífeyrisþegi. Eftir að hann fékk greiðslur frá lífeyrissjóði sínum, 
40.000 kr. á mánuði (fyrir skatt) lækkuðu greiðslur Tryggingastofnunar til hans um 
sömu upphæð. Samanlagðar tekjur hans eru 196.610 kr. eftir skatt, með og án 
lífeyrissjóðstekna. Það bætir því engu við lífskjör hans að hafa greitt í lífeyrissjóð og 
áunnið sér rétt þar. Myndir þú sætta þig við þetta?

Dæmi III. Atvinnutekjur:
Sunna er 30 ára örorkulífeyrisþegi. Hún hefur mjög litla starfsgetu en nær að vinna 
sér inn 20.000 kr. á mánuði (fyrir skatt og iðgjöld). Þrátt fyrir atvinnutekjurnar hækka 
samanlagðar ráðstöfunartekjur ekkert, hún fær áfram útborgað 196.610 kr. á mánuði. 
Atvinnutekjur hennar lækka greiðslur TR til hennar um 20.000 kr. (krónu á móti 
krónu) á mánuði. Hvatinn til vinnu er enginn. Finnst þér þetta í lagi?

Dæmi IV: Dánarbætur frá TR.
Anna er 50 ára örorkulífeyrisþegi. Við andlát eiginmannsins sótti hún um dánarbætur 
hjá Tryggingastofnun, sem eru 47.186 kr. fyrir skatt. Við það lækkuðu greiðslur 
Tryggingastofnunar til hennar um nákvæmlega sömu krónutölu. Finnst þér þetta í 
lagi?

Ágæti þingmaður við óskum svars frá þér fyrir 7. apríl sem segir til um hvernig og 
hvenær þinn þingflokkur ætlar að efna loforð sem gefið var fyrir síðustu 
Alþingiskosningar haustið 2016 er varðar afnám „krónu á móti krónu“ skerðingar.

Ellen Calmon, formaður ÖBÍ

María Óskarsdóttir, formaður málefnahóps ÖBÍ um kjaramál




