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Efni: Frumvarp til laga um skráningu einstaklinga -  Þingskjal 1229 -  772. mál.

Vísað er til tölvubréfs dags. 30. apríl 2019 þar sem óskað er eftir umsögn 
Tryggingastofnunar (TR) um ofangreint lagafrumvarp.

Með frumvarpinu er m.a. mælt fyrir um að TR greiði 1/10 hluta af rekstri þjóðskrár, eins 
og kveðið hefur verið á um í eldri lögum. Ástæða er til að gera athugasemd við að ekki 
sé gerð breyting á þessu ákvæði. TR hefur ekkert forræði á rekstri þjóðskrár og getur 
því ekki haft áhrif á þá fjárhæð sem stofnuninni er gert að greiða árlega. Auk þess 
verður ekki séð að rök séu til þess að TR borgi hluta af rekstri annarrar ríkisstofnunar 
á meðan undanþága er gerð um Ríkisskattstjóra í tekjuskattslögum. Þær upplýsingar 
sem er að finna í þjóðskrá eru þar að auki nýttar við meira og minna alla mögulega 
þjónustu bæði opinberra aðila og einkaaðila hér á landi.

Þá er ekki lengur eðlilegt að í lögunum sé kveðið á um að TR greiði 1/10 hluta af rekstri 
þjóðskrár þegar haft er í huga breytt hlutverk stofnunarinnar. Eftir uppskiptingu á TR 
árið 2008 og stofnun Sjúkratrygginga íslands (SÍ) annast stofnunin nú einungis hluta 
af þeim verkefnum sem hún annaðist á sínum tíma.

Einnig skal athygli vakin á því að í lagatextanum er kveðið á um að einungis TR greiði 
umræddan hluta af rekstri þjóðskrár. í greinargerð með frumvarpinu er á hinn bóginn 
gert ráð fyrir að SÍ falli þar einnig undir og að TR og SÍ ákveði innbyrðis sín á milli 
hvernig þessu framlagi verði skipt. Eins og að framan er rakið voru sjúkra- og 
slysatryggingar almannatrygginga klofnar frá TR á árinu 2008 við stofnun 
Sjúkratrygginga íslands og er því um tvær sjálfstæðar stofnanir að ræða. Aðskilnaði 
stofnana er að fullu lokið og er ekki um neinn samrekstur að ræða lengur. Það getur 
ekki talist eðlilegt að lagatextinn kveði á um að TR beri að greiða þetta framlag en 
eingöngu sé mælt fyrir um í greinargerð að stofnanirnar beri báðar kostnað og semji 
um að skipta honum á milli sín.
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