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Efni: Umsögn Ö ryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) um  tillögu til 
þingsályktunar um  fjárm álaáæ tlun  fy r ir  á rin  2 0 2 0 -2 0 24 , þingskjal 
1181  -750  mál.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) hefur sent fjármálanefnd Alþingis umsagnir um 5 ára 
fjármálaáætlanir frá því þær voru innleiddar. Þrátt fyrir fyrri umsagnir og að ÖBÍ sé 
heildarsamtök fatlaðs fólks, langveikra og aðstandenda þeirra, fékk ÖBÍ ekki til 
umsagnar þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024. Undir regnhlíf 
ÖBÍ eru 43 aðildarfélög, sem telja um 30 þúsund félagsmenn eða 9% íslensku 
þjóðarinnar.

Hægt er að lesa út úr fjármálaáætluninni að fjárhagsstaða ríkissjóðs sé ennþá góð. 
Þrátt fyrir það er ekki að sjá að nýta eigi hina góðu fjárhagsstöðu til að bæta stöðu fólks 
sem býr við kröpp kjör eða fátækt svo sem vegna fötlunar, sjúkdóma, slysa eða 
atvinnuleysis. Fjármunum ríkisins er ekki forgangsraðað til þeirra sem sárast þurfa á 
þeim að halda, heldur skuli þeir bíða áfram. Þá er athyglisvert að stefna 
ríkisstjórnarinnar virðist vera að draga úr samneyslu sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF), sem var fullgiltur í 
september 2016, var leiðarljós í vinnu við umsögnina og þær breytingatillögur sem 
settar eru fram. Lagt er til að fjármagn fari sérstaklega til innleiðingar samningsins í 
íslenskan rétt, þar sem lagt verður upp með það skýra markmið að lögfesta 
samninginn.

Í umsögninni eru lagðar til breytingar á fjármálaáætluninni er varða hina ýmsu 
málaflokka, þó með fyrirvara því að framsetning fjármálaáætlunarinnar er með slíkum 
hætti að hún er illa sundurliðuð og erfitt er að greina hvernig fjármagn skiptist á einstaka 
málaflokka.
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Við það tækifæri er rétt að rifja upp orð forsætisráðherra um fyrstu 5 ára fjármála- 
áætlunina:

„Gallinn við hana, eins og hún er sett fram, er að hún er ekki gagnsæ, þótt það 
sé eitt af þeim grunngildum sem hún á að vera unnin út frá og þrátt fyrir að hana 
eigi að setja fram í þeim anda. Ég vitna þá til laga um opinber fjármál. Hún er 
ekki gagnsæ. Það er erfitt að fá upplýsingar sem liggja á bak við þær tölur sem 
áætlaðar eru fyrir hvern málaflokk og hvert svið. Það er algerlega óásættanlegt 
að hv. þingmenn séu í raun í myrkrinu þegar verið er að taka ákvarðanir um jafn 
mikilvægt mál og fjármálaáætlun."1

Þá sagði Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, fulltrúi VG í fjárlaganefnd Alþingis:

„Það er einkennandi fyrir framsetningu þingmálsins að þar eru einkum birtar 
heildartölur, án nauðsynlegrar sundurliðunar, og bagalegt er að slegið er saman 
tölum um fjárfestingu og tölum um rekstrarfé í yfirlitum yfir fjárveitingar til 
málefnasviða."2

Við tökum undir þessi orð sem eiga eins vel við um þá fjármálaáætlun sem nú liggur 
fyrir þrátt fyrir fyrri gagnrýni á framsetningu hennar.

Þessi umsögn ÖBÍ tekur einungis til almannatrygginga og heilbrigðismála. Mjög 
fljótlega verður sent ítarlegri umsögn sem nær yfir mun fleiri málaflokka.

1 https://www.althingi.is/altext/raeda/146/rad20170523T173621.html
2 http://www.althingi.is/altext/146/s/0809.html
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1. H eilbrigð ism ál
Margt gott hefur verið gert í heilbrigðismálum í tíð núverandi ríkisstjórnar. Lögð hefur 
verið áhersla á geðheilbrigðismál, uppbyggingu heilsugæslunnar og lofað hefur verið 
að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu til jafns við það sem viðgengst 
á hinum Norðurlöndunum.

Því eru vonbrigði að sjá ekki merki um aukið fjármál í málaflokkinn á komandi árum, 
sem rímar illa við kröfu almennings um endurreisn heilbrigðiskerfisins.

Að vísu er fjármálaáætlunin sett upp til að hindra gagnsæi og því er ekki alltaf einfalt 
að átta sig á áherslum. Sem dæmi má taka að í kafla 23 Sjúkrahúsþjónusta er settur 
saman kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu, launa, verðlagsþróunar og tilfærslu, auk 
fjárfestingar, þar sem bygging Landspítalans er veigamesti þátturinn.

Í töflunni að neðan má sjá að framlög til málaflokksins standa í stað, sem er sérlega 
alvarlegt í ljósi þess að álag á heilbrigðiskerfið hefur og mun aukast mikið vegna 
fjölgunar ferðamanna og hækkandi aldurs þjóðarinnar.

Tafla 1.
Mrd. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2020 til 

2024
2020 til 
2024 %

Forsendur úr 
fjármálaáætlun oa 
haqspá

VLF verðlag 2018, 
töflur bls 27 og 28

2.803 2.851 2.930 3.010 3.088 3.168 3.247 316,9 10,8%

Sjúkrahúsaþjónusta 
v. 2019

106,6 113,7 116,3 115,4 111,8 5,2 4 ,9%

Heilbrigðisþj. utan 
sjúkrahúsa v. 2019

54,9 56,7 58,9 61,2 63,0 8,1 14,8%

Hlutföll af VLF

Heidartekjur % af 
VLF

29 ,60% 29 ,20% 28 ,70% 28 ,40% 28 , 10% - 1,50% - 5 ,07%

Heildargjöld % af 
VLF

27 ,64% 27 ,22% 26 ,99% 26 ,72% 26 ,44% - 1,20% -4 ,33%

Sjúkrahúsaþjónusta 
% af VLF

3 ,46% 3 ,59% 3 ,58% 3 ,46% 3 ,26% - 0 ,20% - 5 ,65%

Heilbrigðisþj. utan 
sjúkrahúsa % af 
VLF

1,78% 1,79% 1,81% 1,84% 1,84% 0 ,06% 3 ,23%
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Gert er ráð fyrir hækkun í fjármálaáætlun til heilbrigðisþjónustu utan sjúkrahúsa sem 
þýðir að verið sé að styrkja einkarekstur til langs tíma á kostnað samneyslu, þ.e. 
opinbera kerfisins. Það er gríðarmikið áhyggjuefni og ekki í neinum takt við vilja stórs 
meirihluta þjóðarinnar.

Tillögur að breytingum:
Lagt er til að 11 % af vergri landsframleiðslu verði varið í félagslegt heilbrigðiskerfi. 
Lagt er til að heilbrigðisþjónusta á Íslandi verði gerð gjaldfrjáls í áföngum.

2. A lm annatryggingar
Eitt meginmarkmið málefnasviðsins örorka og málefni fatlaðs fólks er samkvæmt 
fjármálaáætlun 2020-2024 „að öll þjónusta og stuðningur, þar á meðal bætur og 
greiðslur stuðli að því að fólk með skerta starfsgetu geti lifað sjálfstæðu lífi."3 Í sömu 
fjármálaáætlun er gengið út frá því að hækkun lífeyris almannatrygginga verði einungis 
á bilinu 2,5% til 6,4% næstu fimm árin. Hvernig á fólk með skerta starfsgetu að geta 
lifað sjálfstæðu og mannsæmandi lífi með framfærslu sem nær ekki einu sinni 
upp í 250 þúsund kr. á mánuði (eftir skatt)? Þessi áætlun er algjörlega óásættanleg 
og mun engu breyta um kjör fólks, sem búið hefur við verulegan skort árum saman 
sem m.a. kemur niður á börnum örorkulífeyrisþega. Kjaragliðnun síðasta áratugs, tæp 
29%, hefur enn ekki verið leiðrétt. Bilið á milli örorkulífeyrisþega og annarra hópa í 
samfélaginu mun halda áfram að aukast, ef lífeyrir almannatrygginga á einungis að 
hækka árlega um örfáar prósentur, en lágar prósentuhækkanir á lágar upphæðir gefa 
af sér lágar krónutöluhækkanir. Í síðustu kjarasamningnum varð krónutöluhækkun í 
stað prósentuhækkana á lágmarkslaun. Í ljósi þess er eðlileg að lífeyrisþegar fái einnig 
verulega krónutöluhækkun og hætt verði að styðjast við prósentur.

Kjör örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega hafa dregist mjög aftur úr kjörum megin- 
þorra landsmanna, eins og sjá má í töflu 1.

Tafla 2. Hækkanir til örorkulífeyrisþega frá 2012 til 2018 -  samanburður við aðra 
hópa:

Samanlögð 
hækkun á 
mánuði 2012- 
2018

Upphæð á 
mánuði 1.5.2019

Forsæ tisráðherra* 869.805 2.021.825

Ráðherrar* 785 .129 1.826.273

Þingm enn/þingfarakaup 547.635 1.101 .194

Óskertur lífeyrir 
almannatrygginga

63.648 247.183

Lágtekjutrygging í dagvinnu 96.000 317 .000

Atvinnuleysisbæ tur* 97.391 279.720

*að meðtöldu þingfarakaupi.

3 Blaðsíðu 396.
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Tafla 3. Hækkun miðgildi heildartekna örorkulífeyrisþega og fullvinnandi 
2013-2017

Hækkanir á mánuði frá árinu 
á undan -
tímabil 2013 til 2017*
Ár 2013 2014 2015 2016 2017 Samtals
Miðgildi heildartekna  

örorkulífeyrisþega4
11.000 6.000 10.000 22.000 20.000 69.000

Miðgildi heildartekna  

fullvinnandi5
32.000 30.000 42 .000 47.000 35.000 186.000

*Upplýsingar um miðgildi heildartekna árið 2018  hafa ekki verið birtar á heimasíðu Hagstofu Íslands. 
Tölur úr mælaborði T R  og af vef Hagstofu Íslands.

Hækkun lífeyris almannatrygginga hefur verið undir hækkun launavísitölu síðustu ár. 
Samkvæmt fjármálaáætluninni er ætlunin að svo verði áfram, eins og sjá má á 
fylgiskjali 1.

Boðuð 10 þúsund kr. hækkun á mánuði fyrir skatt
Í krónutölum myndi 3,8% hækkun óskerts lífeyris almannatrygginga þýða rúmlega 9 
þúsund kr. á mánuði fyrir skatt, eða fara úr 247.183 kr. í 256.576 kr. Eftir skatt er hér 
um að ræða 8.068 kr. hækkun á mánuði. Eftir skatt yrði upphæðin rúmlega 220 
þúsund krónur á mánuði miðað við óbreytt skattkerfi. Enginn lifir af þessum tekjum í 
íslensku samfélagi og allra síst einstaklingar sem þurfa oft að greiða hærra hlutfall 
ráðstöfunartekna sinna í húsnæðis- og heilbrigðiskostnað, hjálpartæki og ýmsa 
stoðþjónustu. Samkvæmt 28. gr. SRFF ber ríkinu að tryggja einstaklingum viðunandi 
lífskjör og sífellt batnandi lífsskilyrði. Með fjármálaáætluninni eru lífskjör fólks, sem oft 
á tíðum býr við fátækt, ekki bætt, heldur er þeim er áfram ætlað að bíða í fátækt.

Óskertur lífeyrir á bilinu 287 til 311 þúsund krónur árið 2024
Á tímabilinu sem um ræðir 2020-2024 myndi krónutöluhækkun óskerts örorku- og 
endurhæfingarlífeyris vera á bilinu sjö til fimmtán þúsund krónur á mánuði (fyrir skatt) 
um hver áramót, ef lífeyrinn yrði hækkaður með hliðsjón af launa- og 
verðlagsforsendum áætlunarinnar. Það myndi þýða að óskertur lífeyrir 
almannatrygginga yrði enn undir 300 þúsund krónur fyrir skatt árið 2023.

Tafla 4. Fyrirhugaðar árlegar hækkanir í krónutölum, ef óskertur örorku- og 
endurhæfingarlífeyrir mun hækka um skv. verðlagsforsendum áætlunnar í byrjun hvers árs 
skv. fjármálaáætluninni. Upphæðir fyrir skatt.

4 Mælaborð TR á heimasíðu Tryggingastofnunar www.tr.is
5 Hagstofa Íslands www.hagstofa.is undir samfélag -  laun.
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Árleg
hækkun

2019 2020
3,8%

2021
3,3%

2022
2,9%

2023
2,7%

2024
2,6%

Samtals
hækkun

Óskertur
lífeyrir

241.183 256.576 265.043 272.729 280.093 287.375

Hækkun í 
krónum á 
mánuði frá 
fyrra ári.

9.393 8.467 7.686 7.364 7.282 40.192

Tafla 5. Fyrirhugaðar árlegar hækkanir í krónutölum, ef óskertur örorku- og 
endurhæfingarlífeyrir mun hækka skv. launaforsendum áætlunnar í byrjun hvers árs skv. 
fjármálaáætluninni

Árleg
hækkun

2019 2020
6,4%

2021
4,7%

2022
4,3%

2023
4,2%

2024
4,2%

Samtals
hækkun

Óskertur
lífeyrir

241.183 263.003 275.364 287.204 299.267 311.836

Hækkun í 
krónum á 
mánuði frá 
fyrra ári.

15.820 12.361 11.841 12.063 12.569 64.653

Örorkulífeyrir á að tryggja framfærslu þeirra sem ekki geta tekið þátt á vinnumarkaði 
eða hafa mjög takmarkaða starfsgetu. Með þeirri leið, sem lagt er upp með í 
þingsályktunartillögunni, mun bilið á milli lágmarkslauna, meðallauna fullvinnandi og 
óskerts örorkulífeyris verða aukið til muna. Það er óásættanlegt að óskertur lífeyrir 
almannatrygginga sé og verði áfram undir lágmarkslaunum.

Þann 13. september 2017 sagði núverandi forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, í 
umræðu um stefnuræðu þáverandi forsætisráðherra: „Stjórnvöld eiga ekki að biðja 
fátækt fólk á Íslandi að bíða eftir réttlætinu".6 Hún sagði þáverandi ríkisstjórn gera ráð 
fyrir að öryrkjar og aldraðir hokruðu áfram og byggju við skammarleg kjör. Á sama tíma 
dygðu lægstu laun ekki til framfærslu og fólk á lægstu launum væri beðið um að vera 
þakklátt fyrir 20 þúsund krónur því hlutfallslega væri það ekki lítið.

Ekki er hægt að lesa annað út úr þeirri þingsályktunartillögu sem hér er til umsagnar 
en að núverandi forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir og ríkisstjórn hennar hafi ekki í 
hyggju að leiðrétta kjör örorkulífeyrisþega og tryggja þeim mannsæmandi framfærslu 
á næstu árum. Öryrkjar og aldraðir eiga að bíða áfram eftir réttlætinu næstu fimm árin.

Framkvæmdin ekki í samræmi við lög um almannatryggingar
Framkvæmd fjármálaráðuneytisins við fjárlagagerð hefur, að mati ÖBÍ, ekki verið í 
samræmi við ákvæði 69. gr. laga um almannatryggingar nr. 100/2007 undanfarin ár. 
Samkvæmt ákvæðinu skulu greiðslur almannatrygginga breytast í samræmi við fjárlög

6 http://www.ruv.is/frett/ekki-haegt-ad-bidja-folk-ad-bida-eftir-rettlaeti
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en ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun en þó aldrei hækka minna en verðlag. 
Eina opinbera mælingin á launaþróun á Íslandi er launavísitala sem Hagstofa Íslands 
reiknar út skv. lögum um launavísitölu nr. 89/1989 og því er þrátt fyrir galla þeirrar 
vísitölu ekki hægt að miða við annan mælikvarða. Þannig hefur málum þó ekki verið 
háttað.

Framkvæmdin hefur leitt af sér að greiðslur almannatrygginga hafa dregist aftur úr 
almennri launaþróun í landinu og kjör lífeyrisþega þar með versnað m.v. aðra hópa. 
Engin festa er í framkvæmdinni sem er ógagnsæ og virðist oft á tíðum háð tilviljunum 
hvernig niðurstaða er fengin. Í nýlegri fyrirspurn á Alþingi var forsætisráðherra spurður 
hvort öryrkjar fái sömu krónutöluhækkanir frá 1. apríl í ár og samið var um á 
vinnumarkaði. Í svari forsætisráðherra kemur fram að framkvæmd 69. gr. hefur verið 
tilviljunarkennd.

„Í fyrsta lagi er tekin ákvörðun um vísitöluhækkun örorkulauna í fjárlögum hvers árs 
og þar hefur stundum verið miðað við neysluvísitölu. Stundum hefur verið miðað við 
neysluvísitölu plús einhver önnur viðmið, þannig að það er ekki alveg einhlítt hvernig 
sú ákvörðun hefur verið tekin."7

Nokkur nýleg dæmi. Í byrjun árs 2019 hækkaði lífeyrir almannatrygginga um 3,6%, en 
launavísitalan árið 2018 hækkaði um 6,5 %. Árið 2018 var til að mynda lögð til hækkun 
um 4,7 prósent en samkvæmt fjárlagafrumvarpi átti launaþróun að hækka um 6,3 
prósent. Ástæðan fyrir þessari lækkun var að óskilgreint „launaskrið" yrði dregið frá 
launaþróuninni.

Í svari fyrirspurn Björns Leví þingmanns er tekin saman þróun vísitölu neysluverðs, 
launaþróun og hækkanir vegna 69. gr. laga um almannatryggingar, sjá fylgiskjal xx. 
Þar kemur skýrt fram að örorkulífeyrir hefur hækkað langtum minna en önnur laun í 
landinu á síðustu 20 árum. Frá árinu 1998 hefur hækkun örorkulífeyris einungis 
þrívegis verið hærri en annað hvort launaþróun eða verðbólga. Í alls 21 ár á því tímabili 
hefur hækkun örorkulífeyris hins vegar verið lægri en þróun þessara tveggja viðmiða. 
Við það hefur átt sér stað kjaragliðnun. Kjör lífeyrisþega hafa nær alltaf setið eftir á 
meðan að kjör annarra hafa batnað. Frá árinu 1998 nemur þessi kjaragliðnun 54% og 
frá árinu 2007 hefur gliðnunin verið 29%.

Ljóst má vera að með 2,5% til 6,4% hækkun til örorku- og endurhæfingarlífeyrisþega 
er þeim enn ætlað að framfleyta sér á tekjum, sem duga ekki til framfærslu í íslensku 
samfélagi. Með fjármálaáætlun þessari virðist ríkisstjórnin ætla að halda örorku- og 
enduhæfingarlífeyrisþegum í fátækt og komaí veg fyrir þátttöku þeirra í samfélaginu. 
Minnt er á að Ísland hefur fullgilt SRFF sem kveður á um að aðildarríki að samningnum 
„... eigi að viðurkenna rétt fatlaðs fólks og fjölskyldna þess til viðunandi lífskjara því til 
handa, meðal annars viðunandi fæðis og klæða og fullnægjandi húsnæðis, og til sífellt 
batnandi lífskilyrða og skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja og stuðla að því 
að þessi réttur verði að veruleika án mismununar vegna fötlunar."8 Fjármálaáætlunin 
er í hrópandi ósamræmi við ofangreint ákvæði SRFF.

7 95. fundur, 29. apríl 2019. https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190429T152042.html
8 28. gr. Viðunandi lífskjör og félagsleg vernd. https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti- 
media/media/frettir-2013/CRPD-islensk-thyding— lokaskjal.pdf
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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 og ítrekað 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 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, en eitt af 
markmiðum fjármálaáætlunar er að einfalda kerfið. Fyrir utan að flækja kerfið all- 
verulega heldur „króna á móti krónu" skerðingin örorku- og endurhæfingarlífeyris- 
þegum í fátækt. Fólki sem stendur verst fjárhagslega er gert ómögulegt að auka 
ráðstöfunartekjur sínar þrátt fyrir að hafa einhverjar tekjur annars staðar frá, s.s. 
atvinnu-, lífeyrissjóðs- eða fjármagnstekjur. Fólki er refsað fyrir þá viðleitni að reyna að 
bjarga sér. Í áætluninni er aðeins komið inn á gagnrýni á þessar miklu tekjuskerðingar 
en einungis út frá samspili við atvinnutekjur. Rétt er að minna á að tekjur örorku- og 
endurhæfingarlífeyrisþega og greiðslur sem þeir eiga rétt á, s.s. atvinnutekjur og 
lögbundinn lífeyris- og séreignasparnaður, mæðra-/feðralaun, fjármagnstekjur og 
dánarbætur eru notaðar til að niðurgreiða almannatryggingar. Því er ekki rétt að tala 
um „kostnað" ríkissjóðs af því að afnema „krónu á móti krónu" skerðingu.

Þessar tekjuskerðingar grafa undan trú fólks á lífeyrissjóðskerfinu. Hvers vegna á fólk 
að greiða í lífeyrissjóð af tekjum sínum ef þær lífeyrissjóðstekjur (fyrir skatt) gera ekki 
annað en að lækka afar lágar greiðslur frá TR um sömu krónutölu?

Í september 2018 voru 30% einstaklinga með 75% örorkumat með einhverjar 
atvinnutekjur. Í fjármálaáætluninni er lagt mikið kapp á að fleiri örorkulífeyrisþegar geti 
framfleytt sér sjálfir, að hluta til eða að öllu leyti með þátttöku á vinnumarkaði. Því er 
óskiljanlegt hvers vegna ekki sé strax ráðist í að afnema „krónu á móti krónu" 
skerðingu, þar sem slík ráðstöfun myndi hvetja til atvinnuþátttöku.

Samstaða á Alþingi um afnám „krónu á móti krónu“ skerðingu
Síðustu ár hefur verið samstaða um að afnema sérstaka framfærsluuppbót vegna 
vandkvæða sem fylgja því að hafa „krónu á móti krónu" skerðingu í kerfinu. 
Almannatryggingakerfið á að vera nægilega öflugt og traust til að fólk þurfi ekki að reiða 
sig á félagslega aðstoð. Í aðdraganda kosninga haustið 2016 og 2017 voru öll framboð 
sem eiga fulltrúa á Alþingi á 148. löggjafarþingi sammála um að afnema „krónu á móti 
krónu" skerðingar.9

Örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar hafa búið við „krónu á móti krónu" skerðingu frá 
september 2008. Ljóst er að löngu er orðið tímabært að afnema þessar 100% 
skerðingu, sem var afnumin á greiðslum til ellilífeyrisþega í byrjun árs 2017. Það er 
algjörlega óásættanlegt að halda fólki áfram í þeirri fátæktargildru sem fylgir 100% 
tekjuskerðingu þrátt fyrir að löngu sér orðið ljóst hversu mikinn skaða hún veldur 
lífeyrisþegum og þá sérstaklega þeim sem hafa einungis lágar tekjur annars staðar frá.

9 Hlusta má á svör frambjóðenda á myndbandsupptöku á youtube síðu Öryrkjabandalags Íslands: 
https://www.youtube.com/watch?v= suDM0z-xPo og https://www.obi.is/is/utgafa/sjonvarp-obi/file/krona-a- 
moti-kronu-1.
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Ekki er gert ráð fyrir fjármagni til afnáms „krónu á móti krónu“ skerðingar í 
áætluninni
Ekki er hægt að lesa út úr fjármálaáætluninni að afnema eigi „krónu á móti krónu" á 
næstu árum. Samkvæmt svari félags- og jafnréttismálaráðherra frá 18.8.2017 væri 
áætlaður „viðbótarkostnaður" 11.438 ma.kr. á ári við að fella sérstaka 
framfærsluuppbót inn í tekjutrygginguna og þar með afnema „krónu á móti krónu" 
skerðingu. Í fjármálaáætluninni er ekki gert ráð fyrir fjármagni til að afnema „krónu á 
móti krónu" skerðingu á tímabilinu þó svo að samstaða ríki á Alþingi um að afnema 
verði þessa 100% skerðingu.

Tillögur að breytingum:
Lagt er til að Alþingi afgreiði og samþykki frumvarp (þskj. 54, 54. mál) sem er hjá 
velferðarnefnd alþingis og er markmiðið með frumvarpinu að afnema „krónu á móti 
krónu" skerðingu.

Lagt er til að fjárlaganefnd tryggi fjármagn til afnáms „krónu á móti krónu" skerðingar. 

Leiðrétting búsetuhlutfallsútreikninga
Félagsmálaráðherra hefur lýst því yfir að tryggt hafi verið fjármagn í fjármálaáætlun til 
að mæta greiðslum til leiðréttingar á ranglega reiknuðu búsetuhlutfalli einstaklinga sem 
búið hafa hluta ævinnar í löndum sem eru aðilar að EES-samningnum áður en 
örorkumat fór fram. Samkvæmt útreikningum ráðuneytisins er þar um að ræða u.þ.b. 
500 milljónir á ári og hefur ráðherra ákveðið að Tryggingastofnun skuli greiða fjögur ár 
aftur í tímann og er því um að ræða ca. 2.000 milljónir króna til leiðréttingar en auk 
þess þarf 500 milljóna króna aukningu til að greiða rétt búsetuhlutfall á árinu 2020. 
Þegar fjármálaáætlunin er rýnd má sjá að aukning til málaflokksins er áætluð 3.387 
milljónir króna á milli 2019 og 2020. Þar af er áætlað að 1.500 milljónir fari í kerfislægan 
vöxt og síðan má ætla að 1.100 milljónir séu hugsaðar til að klára 4.000 milljóna 
aukninguna sem átti að koma inn í síðasta fjárlagafrumvarpi en var lækkuð niður í 
2.900 milljónir í meðförum þingsins. Þá eru eftir 787 milljónir króna til að mæta 
aukningu til lífeyrissjóða (það er áætluð aukning) til að jafna kostnað þeirra af 
örorkugreiðslum, í aukningu í málefni fatlaðra s.s. vegna NPA og til annarra 
örorkugreiðslna en auk þess leiðréttingar búsetuskerðinga. Ljóst er að dæmið gengur 
ekki upp nema ætlun félagsmálaráðuneytisins sé að taka þá fjármuni sem þarf til 
leiðréttingarinnar frá þeim fjámunum sem Alþingi ákvað að skyldi varið til 
kerfisbreytinga.

Tillaga að breytingu:
Lagt er til að tryggt verði að nægjanlegt fjármagn sé í málaflokknum til að leiðrétting 
búsetuskerðinga komi ekki niður á öðrum verkefnum málaflokksins.

Staða lífeyrisþega með lítil eða engin réttindi í almannatryggingum
ÖBÍ hefur ítrekað lýst yfir miklum áhyggjum yfir stöðu lífeyrisþega sem búa við skertar 
greiðslur almannatrygginga vegna fyrri búsetu erlendis og fá engar eða lágar greiðslur 
erlendis frá. Þeir þurfa að reiða sig á heildartekjur sem eru langt undir öllum 
tekjuviðmiðum, þar með talið framfærsluviðmiðum skv. lögum um félagslega aðstoð. Í 
nóvember 2017 var 91 lífeyrisþegi með heildartekjur undir 80.000 kr. og 281 með
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heildartekjur undir 130.000 kr. Hér er því um fámennan hóp fólks að ræða sem býr við 
mjög kröpp kjör og eru þessir einstaklingar því upp á aðra komnir.10 Á hverju ári fjölgar 
í hópi lífeyrisþega með hlutfallslegar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendis.

Í fjármálaáætluninni er lagt til að bæta stöðu aldraðra einstaklinga sem búa á Íslandi 
en hafa áunnið sér lítil eða engin réttindi í almannatryggingum hér á landi vegna búsetu 
erlendis. Á sama tíma eru engin áform um að bæta einnig stöðu örorku- og 
endurhæfingarlífeyrisþega sem eru í svipaðri stöðu vegna lítilla réttinda í 
almannatryggingum hér á landi.

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

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 2.

Mynd 1.

Upphæðir desemberuppbótar til lífeyrisþega, ríkisstarfsmanna 
og atvinnuleitenda 2014-2018
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Skýringar með mynd:
Desem beruppbót fyrir lífeyrisþega sem ekki fá greidda heimilisuppbót.
Desem beruppbót skv. kjarasamningum SRF við ríkisstofnanir.
Óskert desem beruppbót til atvinnuleitenda greiðist til þeirra sem eiga fullan b ótarétt og hafa verið 

skráðir án atvinnu í ákveðið langan tím a.

10 Fjöldatölurnar má finna í svari félags- og jafnréttismálaráðherra við fyrirspurn: Þingskjal 1167 — 580. mál. 
https://www.althingi.is/altext/148/s/1167.html
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Á mynd 2 er desem beruppbót sýnd án heim ilisuppbótar. Ef dæ m i er tekið af desem beruppbót með 

heim ilisuppbót þá er hún samt sem áður mun lægri en desem beruppbót hjá atvinnuleitanda. 
Lífeyrissjóðir greiða ekki orlofs- eða desem beruppbót. Hluti lífeyrisþega fæ r því enga eða mjög skerta 

desem ber- og orlofsuppbót .

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 30% örorkulífeyrisþega fá greidda heimilisuppbót. Frá 
2013 til 2018 hækkaði desemberuppbótin um 27.353 kr. hjá atvinnuleitendum og 9.210 
kr. hjá lífeyrisþegum og er desemberuppbót lífeyrisþega einungis 53% af 
desemberuppbót atvinnuleitenda.

Tillögur að breytingum:
Lagt er til að desemberuppbót til lífeyrisþega verði hækkuð þannig að óskert 
desemberuppbót til lífeyrisþega (án heimilisuppbótar) verði að minnsta kosti jafnhá 
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.

Samspil „bótakerfis", skattkerfis og annarra tekna
Í þingsályktunartillögunni sem hér er til umsagnar, kemur fram að „hvata skorti í 
gildandi kerfi til þátttöku á vinnumarkaði, m.a. vegna samspils skatta, bóta, og annarra 
tekna lífeyrisþega. Sérstaklega hefur verið gagnrýnt hvernig aðrar tekjur lífeyrisþega 
hafi áhrif á fjárhæð sérstakrar uppbótar til framfærslu".11

Hvernig er þessu samspili háttað?

Skattleysismörkin eru mjög lág, eða rúmlega 152 þúsund kr. á mánuði. Tekjur fyrir skatt 
skerða lífeyrinn og tengdar greiðslur frá TR. Þetta gildir um nær allar skattskyldar 
tekjur,12 sem fara yfir frítekjumörkin. Hjá örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum sem 
fá greidda sérstaka uppbót til framfærslu er skerðingin enn meiri, sbr. dæmið hérna 
fyrir neðan:

Dæmi um mánaðarlegar greiðslur til örorkulífeyrisþega með 60.000 kr. á mánuði úr 
lífeyrissjóði. Örorkumat við 40 ára aldur.

Tafla 6.
Dæmi um skatta og skerðingar vegna 60.000 kr. lífeyrissjóðstekna
Heildartekjur Lífeyrissjóðs-

tekjur
Skerðing Staðgreiðsla Til

ráðstöfunar
Skerðing 
og skattur

247.321 0 0 34.862 212.321 34.971
247.321 60.000 60.000 34.862 212.321 94.862

Lífeyrissjóðstekjurnar í dæminu hérna fyrir ofan skerða greiðslur frá Tryggingastofnun 
ríkisins um sömu krónutölu og viðkomandi fær greitt frá lífeyrissjóði. Örorku- og

11 Blaðsíða 397.
12 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga skerðir engar greiðslur frá TR.
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endurhæfingarlífeyrisþegar sem greitt hafa lögbundið iðgjald af launatekjum sínum 
árum saman njóta ekki fjárhagslegs ávinnings af þessum skyldugreiðslum. Það er erfitt 
að sjá tilgang með lögum um skyldugreiðslur í lífeyrissjóð ef það er ekki tryggt að 
einstaklingurinn njóti fjárhagslegs ávinnings af greiðslunum verði hann fyrir heilsubresti 
áður en komið er á efri ár.

Auk þess eru örorkulífeyrisþegar ósjaldan í þeirri stöðu að þurfa að endurgreiða TR 
háar upphæðir ef þeir hefja störf eða fá aðrar tekjur eftir mitt ár, sbr. dæmi hér fyrir 
neðan.

Kona með sjúkraliðamenntun og 75% örorkumat vill reyna að komast aftur út á 
vinnumarkaðinn frá 1. jú lí í lægra starfshlutfall. Hún hafði þurft að hætta í fyrra 
starfi þar sem það varð henni líkamlega o f erfitt. Hún hefur engar aðrar tekjur 
og fær greidda 60.510 kr. í framfærsluuppbót á mánuði fyrir janúar til maí. E f 
hún hefur störf 1. jú líþ a rf hún að endurgreiða TR framfærsluuppbótina (363.060 
kr.) fyrir utan áhrif tekjuskerðingar á aðra bótaflokka. E f hún hefur störf seinna á 
árinu hækkar upphæðin Fólk þarf að borga sig inn á atvinnumarkaðinn.

Frítekjumark vegna atvinnutekna
Í fjármálaáætluninni er ekki að finna neinar tillögur um að auka fjárhagslegan hvata 
fólks með skerta starfsgetu til aukinnar atvinnuþátttöku aðrar en að koma á 
starfsgetumati. Fram kemur að meta eigi hvernig frítekjumark vegna atvinnutekna 
kunni að hafa áhrif á atvinnuþátttöku þeirra sem hafa skerta starfsgetu.13 Þetta vekur 
furðu því áhrif frítekjumarks á atvinnutekjur sem hvata til atvinnuþátttöku ættu að vera 
öllum ljós, þar sem frítekjumörk draga út tekjuskerðingum.

Tilhneigingin síðari ár hefur verið að draga úr vægi frítekjumarka og þar með auka 
skerðingar í almannatryggingum vegna annarra tekna. Frítekjumörk í lögum um 
almannatryggingar hafa verið óbreytt frá 2009, en þau ættu að fylgja árlegum 
breytingum á sama hátt og lífeyrir skv. lögum um almannatryggingar. Ákvæði þess 
efnis þarf að koma inn í lögin. Á meðan frítekjumark vegna atvinnutekna stendur í stað 
og laun á vinnumarkaði hækka, þá skila launahækkanir sér ekki til örorkulífeyrisþega. 
Frítekjumark vegna atvinnutekna hefur verið 109.600 kr. á mánuði frá árinu 2009. Ef 
frítekjumark hefði hækkað árlega í samræmi við þróun launavísitölu væri upphæð þess 
tæpar 207 þúsund kr. á mánuði frá janúar 2019.

Dæmi: Áhrif af 30 þúsund króna launahækkun frá 1.5.2019

Launahækkun að upphæð 30.000 kr. myndi hækka ráðstöfunartekjur 
örorkulífeyrisþega um 9.234 kr. en hjá öðrum myndi sama launahækkun auka 
ráðstöfunartekjurnar um 18.918 kr. 14

Víxlverkun milli örorkugreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða
Víxlverkun örorkulífeyris almannatrygginga og lífeyrissjóða hefur bitnað mjög illa á 
örorkulífeyrisþegum. Allt frá árinu 2009 hefur ÖBÍ lagt áherslu á að fundin verði 
framtíðarlausn á vandanum, lausn sem ver hagsmuni allra örorkulífeyrisþega. Frá 
árinu 2011 hefur verið sett bráðabirgðaákvæði í lög sem á að sporna gegn 
víxlverkuninni.

13 Blaðsíða 397.
14 Reiknað út frá 30.000 kr. hækkun í 1 skattþrepi. Fyrsta örorkumat við 18-24 ára aldur.
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Í fjármálaáætluninni segir: „koma í veg fyrir víxlverkanir í samspili örorkubóta almanna- 
trygginga og örorkulífeyris lífeyrissjóða."15 Ekki er ljóst hvernig því verður háttað, því í 
fjármálaáætluninni kemur ekkert fram um hvað stjórnvöld ætli sér að gera til að koma 
í veg fyrir ofangreint samspil eða hvaða fjármagn verður sett inn til að gera fyrirhugaðar 
breytingar.

Tillaga að breytingu:
Alþingi setji lög til að koma í veg fyrir að lífeyrissjóðir skerði greiðslur til örorkulífeyris- 
þega með hliðsjón af tekjum frá t R.

Að lokum
Hávær krafa hefur verið um jöfnuð og jöfn tækifæri á undanförnum mánuðum. Í ljósi 
þess höfðum við vonast til þess að sjá breytingar á fjármálaáætluninni í takt við þá 
kröfu. Mikilvægi þess að fólk geti lifað mannsæmandi lífi af sinni framfærslu verður 
sífellt þarfara að benda á. Hér á undan eru tillögur ÖBÍ við fjárlagaáætlun, vonast er til 
að við gerð fjárlaga og eða fjáraukalaga verði tekið tillit til þeirra.

Vakin er athygli á því að samfélagið allt, gerð þess, hin ýmsu opinberu kerfi sem og 
einkageirinn eiga við um fatlað fólk en ekki einvörðungu velferðar- og félagskerfi. Því 
er mikilvægt 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 kynjahlutföllum sem er almennt orðið að venju.

Ég hvet þingmenn til að leita til ÖBÍ ef málefnin þarfnast frekari útskýringa enda erum 
við ávallt reiðubúin til ráðgjafar og samstarfs um málefni er varða sköpun betra 
samfélags fyrir alla.

Ekkert um okkur án okkar.

Virðingarfyllst,

Þuríður Harpa Sigurðardóttir, 
formaður ÖBÍ.

Meðfylgjandi:
Fylgiskjal 1. Kjaragliðnun örorkulífeyris.
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