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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar (hálfur lífeyrir)

Með tölvubréfi, dags. 11. mars 2020, óskaði velferðarnefnd eftir minnisblaði frá 
félagsmálaráðuneytinu þar sem tekin er afstaða til umsagna sem nefndinni bárust um mál nr. 437 um 
breytingu á lögum um almannatryggingarm nr. 100/2007 (hálfur lífeyrir).

Á heimasíðu Alþingis eru birtar fjórar umsagnir um frumvarpið, frá Alþýðusambandi Íslands (ASÍ), 
Landssambandi eldri borgara, Landssamtökum lífeyrissjóða (LL) og Tryggingastofnun ríkisins (TR). 
Þá hafa borist bókanir frá samstarfsnefnd um málefni aldraðra og starfshópi um lífskjör og aðbúnað 
aldraðra. Umsagnir þessar og bókanir eru að meginstefnu jákvæðar en hér á eftir verður farið yfir þær 
athugasemdir sem lúta að þeim atriðum sem sérstaklega er bent á að gæta þurfi að og/eða bæta þurfi 
úr.

1. Umsögn TR.

Í umsögn TR kemur fram að áætlaður kostnaður við lagabreytinguna verði annars vegar vegna 
forritunarvinnu í tölvukerfum, einskiptis aðgerð, 5 m.kr., og hins vegar árlegur umsýslukostnaður, 18 
m.kr.

Þegar kostnaðarmat var lagt á frumvarpið í upphafi var Tryggingastofnun ekki farin að meta 
sérstaklega kostnað stofnunarinnar af innleiðingu lagafrumvarpa almennt. Í ljósi fjárhagsstöðu 
stofnunarinnar hefur hins vegar verið talin þörf á því þar sem ný lög og eða breytingar á lögum hafa í 
sumum tilfellum haft töluverðan kostnað í för með sér án þess að stofnunin hafi fengið aukið fé.

Ráðuneytið óskaði eftir frekari rökstuðningi stofnunarinnar fyrir þessu kostnaðarmati.

Hvað einskiptiskostnað vegna forritunar varðar þá er um nýjan bótaflokk að ræða í kerfum TR sem 
tekur við af gamla hálfa lífeyrinum. Skilyrði fyrir nýja hálfa lífeyrinum eru önnur en skilyrðin fyrir 
þeim gamla. Útbúa þarf því nýjan bótaflokk í tölvukerfum TR. Forrita þarf ný skilyrði, m.a. um 
atvinnuþátttöku, frítekjumörk og hvaða skuldajöfnunarreglur eigi að gilda. Sérstaklega þarf að útfæra 
skilyrðið um atvinnuþátttökuna. Forritun fyrir nýjan bótaflokk þarf svo að prófa mjög vel. Þá er talið 
að eftirlit með skilyrðinu um minna en 50% atvinnuþátttöku verði nokkuð flókið í útfærslu. Gert er 
ráð fyrir að útfæra eftirlitskeyrslu sem ber saman tekjur úr staðgreiðsluskrá við upphaflega 
skilgreindar tekjur og flaggar þeim sem fara umfram skilgreind mörk. Einnig þarf að útfæra nýja 
umsókn fyrir „Mínar síður“ og móttöku þeirra í tölvukerfi. Þá þarf sömuleiðis að breyta reiknivélinni 
á tr.is. Samkvæmt þessu telur ráðuneytið framangreint kostnaðarmat gefa raunhæft mat á 
innleiðingarkostnaði.

18 milljónir króna árlegur umsýslukostnaður miðast við tvö stöðugildi sérfræðings. Stofnunin gerir 
ráð fyrir auknum fyrirspurnum varðandi hálfan ellilífeyri og að fleiri munu nýta sér úrræðið. Því þurfi 
meiri mannafla í svörun fyrirspurna, afgreiðslu umsókna og tekjueftirlit. Umsóknir um 50% ellilífeyri 
þarfnast meiri rannsóknarvinnu og leiðsagnar en almennar umsóknir um ellilífeyri, t.a.m. þarf að 
kalla eftir gögnum sem staðfesta að um minna en 50% starf sé að ræða og meta þau gögn sem koma. 
Þá er nauðsynlegt að hafa sérstakt eftirlit með því hvort viðkomandi sé í hálfu starfi.

Ráðuneytið telur að með þeirri undirbúningsvinnu sem áformuð er í rafrænum lausnum megi sníða



umsýslu og eftirlit þannig að starfsemi stofnunarinnar að ekki þurfi meira en hálft stöðugildi við 
umsýslu bótaflokksins, eða um 4,5 m.kr. Gert er ráð fyrir fjölgun einstaklinga sem nýta sér úrræðið 
frá því sem nú er, verði frumvarpið að lögum, en ekki er gert ráð fyrir þeirri aukningu til að byrja með 
að kalli á frekari umsýslu. Það verður hins vegar að endurskoða eftir því sem fram vindur, en breyttar 
aðstæður geta kallað á slíkt.

TR leggur einnig til í umsögn sinni, sem er dags. 13. janúar 2020, að lögin öðlist gildi 1. janúar 2020, 
eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu, en komi til framkvæmda 1. maí 2020, eða um þremur og 
hálfum mánuði síðar, til að stofnuninni gefist svigrúm til að innleiða breytinguna í tölvukerfi sín og 
ferla.

Í ljósi þess tíma sem liðinn er frá því að frumvarpið var fyrst lagt fram á Alþingi leggur 
félagsmálaráðuneytið til að lögin öðlist gildi 1. júlí 2020.

2. Umsögn LL.

Í umsögn LL kemur fram að æskilegt væri að útfæra skilyrðið um „hálft starf“ nánar í settum reglum 
til að komast hjá erfiðum túlkunarvanda, svo sem þegar aðilar vinna hluta úr ári en hafa árstekjur 
innan þeirra tekjumarka sem veita rétt til hálfs lífeyris.

Ráðuneytið mun skoða það í tengslum við fyrirhugaðar breytingar á reglugerð nr. 1195/2017, um 
sveigjanlega töku ellilífeyris og heimilisuppbótar, sem nauðsynlegt er að gera verði frumvarpið að 
lögum, hvort þörf sé á því að útfæra skilyrðið um hálft starf í reglugerðinni. Aftur á móti er talið að 
einstaklingar sem vinna t.d. fullt starf hálft árið en ekkert hinn helminginn falli undir skilgreiningu 
frumvarpsins um að vera í hálfu starfi og þeir hafi því kost á að nýta sér það úrræði sem felst í töku 
hálfs lífeyris samhliða hálfu starfi. Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu mun 
Tryggingastofnun þurfa að meta í hvert skipti hvort skilyrði laganna um starfshlutfall sé uppfyllt og 
er við mat á því gert er ráð fyrir að unnt verði að líta til fyrri atvinnutekna eða reiknaðs endurgjalds, 
t.d. undanfarin þrjú ár, sem ættu að geta gefið vísbendingu um hvert starfshlutfall viðkomandi er. Má 
í því sambandi einnig benda á 39. gr. laganna um upplýsingaskyldu umsækjenda og greiðsluþega, 41. 
gr. um skort á upplýsingum og 43. gr. um upplýsingaskyldu annarra aðila en með þeim úrræðum sem 
í þeim ákvæðum felast ætti TR að vera unnt að afla nauðsynlegra upplýsinga um raunverulegt 
starfshlutfall umsækjanda eða greiðsluþega og hugsanlegra breytinga á því.

3. Umsögn ASÍ.

Í athugasemdum ASÍ við c- og d-lið 1. gr. frumvarpsins, um að heimild til töku á hálfum ellilífeyri 
almannatrygginga sé bundin því skilyrði að sótt hafi verið um hálfan lífeyri hjá skyldubundnum 
atvinnutengdum lífeyrissjóðum, kemur m.a. fram að ákvæðið útiloki ekki að lífeyrissjóðir hér á landi 
velji að heimila ekki töku á hálfum lífeyri og þannig komist sjóðfélagar þeirra hjá skilyrði um að taka 
hálfan lífeyri úr lífeyrissjóði samhliða hálfum lífeyrir almannatrygginga og þar með þeirri 
tekjuskerðingu sem því fylgir.

Í frumvarpinu er lagt til að skilyrði laganna fyrir töku hálfs ellilífeyris, um samþykki lífeyrissjóða 
fyrir töku hálfs ellilífeyris, nái eingöngu til þeirra lífeyrissjóða sem það heimila. Eins og fram kemur í 
athugasemdum með frumvarpinu er ekki öllum lífeyrissjóðum unnt að bjóða sjóðfélögum sínum að 
taka ellilífeyri að hálfu og því þykir rétt að slaka á þeim kröfum sem gerðar eru og binda skilyrðið við 
samþykki þeirra lífeyrissjóða sem heimila töku hálfs lífeyris. Þykir ekki sanngjarnt að slíkur 
ómöguleiki komi í veg fyrir möguleika einstaklinga til töku hálfs ellilífeyris hjá almannatryggingum. 
Er rétt að nefna í þessu sambandi að nánast allir lífeyrissjóðir hér á landi heimila töku hálfs lífeyris. 
Komi aftur á móti til þess að lífeyrissjóðir hér á landi breyti samþykktum sínum á þann veg að ekki 
verði heimilt að taka hálfan lífeyri verður að gera ráð fyrir að löggjafinn bregðist við því og 
endurskoði ákvæðið.

ASÍ telur tilgang e-liðar 1. gr. frumvarpsins óljósan, en þar er fjallað um atvinnuþátttöku þeirra sem 
óska eftir töku hálfs lífeyris og þau skilyrði sem sett eru um ráðningarsamband og starfshlutfall. 
Ennfremur telur ASÍ heimildir og leiðir Tryggingastofnunnar til eftirfylgni með ákvæðinu óskýrar. 
Ætla megi að mjög erfitt verði að fylgja ákvæðinu eftir, starfshlutfall einstaklinga er t.a.m. óskráð í



opinberum gögnum og getur tekið breytingum eftir að taka lífeyris er hafin og óljóst hvernig eftirliti 
með því verður háttað. Þá útiloki ákvæðið alla þá sem geta dregið úr vinnu en eru í meira en 50% 
starfi frá því að geta tekið hálfan lífeyri.

Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu er með þessu skilyrði gert ráð fyrir að áfram 
verði til staðar tengsl lífeyrisþega við vinnumarkaðinn en það þykir samrýmast betur upphaflegum 
tilgangi úrræðisins að starfssamband sé fyrir hendi. Þá samræmist skilyrðið ennfremur megintilgangi 
hálfs lífeyris, þ.e. að auðvelda einstaklingum að vera lengur á vinnumarkaði þegar að lífeyrisaldri 
kemur en jafnframt að hámarks starfshlutfall verði 50%. Þannig geti einstaklingar sem nálgast 
starfslok ákveðið, í stað þess að leggja niður störf og hefja töku lífeyris að fullu, að minnka 
starfshlutfall sitt niður í t.d. 50% og taka út hálfan ellilífeyri, bæði frá lífeyrissjóðum og 
almannatryggingum, og draga þannig verulega úr áhrifum þess þegar tekjur dragast saman við 
starfslok. Er einnig á það bent að skilyrðið um starfshlutfall er í samræmi við þær breytingar sem 
gerðar voru á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, sbr. lög nr. 28/2018 um 
breytingu á þeim lögum. Hvað varðar eftirfylgni með framkvæmd ákvæðisins, t.d. að því er varðar 
starfshlutfall og mögulegar breytingar á því, vísast til þess sem fram kemur varðandi umsögn LL hér 
að framan og ákvæða gildandi almannatryggingalaga um upplýsingaskyldu umsækjenda, greiðsluþega 
og annarra aðila. Þá skal bent á að skv. 45. gr. laganna skal Tryggingastofnun reglubundið sannreyna 
réttmæti bóta, greiðslna og upplýsinga sem ákvörðun um réttindi byggist á og er stofnuninni heimilt í 
þágu eftirlits að óska eftir upplýsingum og gögnum frá þeim aðilum sem taldir eru upp í 43. gr. og 
nauðsynleg eru til að sannreyna réttmæti ákvarðana og greiðslna. Einnig segir í sama ákvæði að 
endurskoða megi grundvöll bótaréttar hvenær sem er og samræma bætur þeim breytingum sem orðið 
hafa á aðstæðum greiðsluþega. Hefur TR ekki gert athugasemdir við þetta ákvæði frumvarpsins í 
umsögn sinni en ráðuneytið hafði gott samstarf við stofnunina við gerð frumvarpsins, ekki síst í 
tengslum við útfærslu og framkvæmd þess ákvæðis er hér um ræðir.

Í þriðja lagi telur ASÍ almennt að tekjutengingar milli lífeyris úr samtryggingarlífeyrissjóðum og 
almannatrygginga séu óhóflega miklar og telur nauðsynlegt að dregið verði úr þeim tekjutengingum 
t.a.m. með lækkun á almennu skerðingarhlutfalli ellilífeyris úr 45% í 30%.

Ráðuneytið vill benda á í þessu sambandi að tilgangur frumvarpsins er ekki að breyta reglum almennt 
um tekjutengingar innan almannatryggingakerfisins að öðru leyti en því að lagt er til að greiðslur 
hálfs ellilífeyris samkvæmt lögum um almannatryggingar verði tekjutengdar líkt og gildir um 
greiðslur ellilífeyris almennt en með mun hærra frítekjumarki en á við um um fullan lífeyri. Hinu 
sama gegnir um almennt skerðingarhlutfall ellilífeyris samkvæmt lögunum.


