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Efni: Frumvarp tii laga um félagsiegan viðbótarstuðning við aldraða -  Þingskjal 1130 
— 666. mál.

Vísað er til tölvubréfs dags. 21. mars 2020 þar sem óskað er eftir umsögn Tryggingastofnunar 
(TR) um ofangreint lagafrumvarp og tölvubréfs dags. 6. apríl þar sem óskað er eftir að 
umsagnir berist fyrir kl. 17 þann 8. apríl.

TR fagnar því að stofnuninni sé falið það verkefni að greiða félagslegan viðbótarstuðning til 
aldraðra. Telja má að verkefnið falli vel að hlutverki stofnunarinnar og öðrum verkefnum sem 
hún hefur með höndum. Hins vegar er rétt að benda á það að ef frumvarpið verður samþykkt 
mun það hafa aukinn kostnað í för með sér í rekstri stofnunarinnar. Um er að ræða nýja tegund 
greiðslna. Réttindi um félagslegan viðbótarstuðning til aldraðra mun því þurfa að byggja á öðru 
greiðslukerfi en þau réttindi sem TR greiðir nú út gera. Einnig er gert ráð fyrir því að sækja þurfi 
um viðbótarstuðning í eigin persónu og að tryggja þurfi að umsækjandi og greiðsluþegi dveljist 
hér á landi með þeim undanþágum sem fram koma í 8. gr. frumvarpsins. Þá þyrfti að koma á 
fót stafrænum tengingum á milli TR og Útlendingastofnunar.

Áætlað er að fjárþörf við innleiðingu á nýjum bótaflokki, félagslegum viðbótarstuðningi við 
aldraða, verði 36 milljónir króna. Þar af eru 27 milljónir áætlaðar í tölvukerfi, 7 milljónir í vinnu 
og þjálfun starfsmanna og 2 milljónir í kynningarmál. Til viðbótar er áætlað að 
rekstrarkostnaður vegna þessa verkefnis eftir innleiðingu og þegar búið er að taka tillit til 
samlegðaráhrifa með öðrum verkefnum verði 14 milljónir króna á árinu 2020. Sú upphæð nær 
bæði til aukinnar mönnunar við rekstur og afgreiðslu mála í nýju greiðsiukerfi og til reksturs 
tölvukerfa. Áætlað er því að heildarkostnaður á innleiðingarári eða árinu 2020 verði 50 milljónir
k r ó n a

Þá er áætlað að árlegur rekstrarkostnaður vegna þessa verkefnis þegar búið er að taka tillit til 
samlegðaráhrifa með öðrum verkefnum verði 30 milljónir króna, á verðlagi ársins 2020, frá og 
með árinu 2021. Sú upphæð nær sömuleiðis bæði til aukinnar mönnunar og reksturs tölvukerfa 
og þarf að fara inn í varanlega fjárheimild TR vegna þessa viðbótar greiðsluflokks.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

Haft var samráð við TR við samningu frumvarpsins en stofnunin vill þó koma á framfæri 
nokkrum athugasemdum varðandi efnisatriði frumvarpsins á þessu stigi málsins.

1. og 2. gr.: í ákvæðiriu kemurfram að markmið laganna er m.a. að ná til einstaklinga sem 
hafa engin ellilífeyrisréttindi hér á landi, t.d. vegna þess að þeir hafa flutttil landsins eftir 67 ára 
aldur. Rétt er að vekja athygli á því að TR hefur ekki upplýsingar um mögulegan fjölda þeirra 
einstaklinga sem nú þegar býr hér á landi og gæti fallið undir þennan nýja bótaflokk. Einnig er
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erfitt að spá fyrir um framtíðarþróun í þeim hópi, m.a. með hliðsjón af skuldbindingum okkar 
samkvæmt EES samningum.

2. og 4. mgr. 5. gr.: í 2. mgr. er gert ráð fyrir að Ijárhagsaðstoð sveitarfélaga sé undanskilin 
því að teljast sem tekjur við útreikning á fjárhæð mánaðarlegs viðbótarstuðnings en í 4. mgr. 
er gert ráð fyrir að hafi umsækjandi þegar fengið greidda fjárhagsaðstoð sveitarfélaga á sama 
tímabili sem greitt er aftur í tímann skuli viðbótarstuðningurinn nema mismuninum fyrir það 
tímabil. Vekjum athygli á því að þetta gæti haft í för með sér að einstaklingur geti fengið greidda 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga á sama tíma og hann fær viðbótarstuðning.

3. mgr. 6. gr. og 10. gr.: Samkvæmt 3. mgr. 6. gr. er ekki gert ráð fyrir endurkröfum vegna 
rangra tekjuupplýsinga en stofnuninni ber aðeins að ákvarða að nýju ef breyting á tekjum 
nemur að lágmarki 10%. Rétt þykir að benda á að þetta fyrirkomulag gæti boðið upp á 
misnotkun, t.d. ef greiðsluþegi er sjálfstæður atvinnurekandi eða verktaki þar sem þær tekjur 
koma mögulega eingöngu fram á skattframtali. Rangar upplýsingar gætu þá hins vegar haft 
áhrif á framtíðarréttindi hans til viðbótarstuðnings. Þó er ólíklegt að margir í þessum hópi séu 
í slíkri aðstöðu. Ef vilji ertil að endurkrefja vegna rangra tekjuupplýsinga, t.d. ef vísvitandi eru 
veittar rangar upplýsingar um tekjur, þá þarf að vera skýr lagaheimild fyrir því. Að mati TR er 
sú heimild ekki í frumvarpinu í núverandi mynd.

4. mgr. 9. gr.:: Heimilt er að greiða þrjá mánuði aftur í tímann frá því að umsókn er lögð fram 
og ekki eru greiddir vextir. Þarna kemur ekki fram hvernig eigi að fara með það ef nauðsynleg 
gögn fylgja ekki með umsókn. TR telur betra að hafa orðalagið þannig að heimilt sé að greiða 
þrjá mánuði frá því að umsókn og nauðsynleg gögn berast í samræmi við sambærilegt ákvæði 
í lögum um almannatryggingar.

15. gr.: í Ijósii aðstæðna í þjóðfélaginu er rétt að taka fram að mögulegt er að ekki verði 
forsvaranlegt að bjóða umsækjendum upp á það að krefja þá um að koma í eigin persónu í 
þjónustumiðstöð Tryggingstofnunar eða til umboða til þess að sækja um viðbótarstuðning og 
eins og staðan er í dag þá er þjónustumiðstöðin lokuð. ( Ijósi gildistökuákvæðis þessara laga 
er einnig ekki rnögulegt að stofnunin muni geta sett upp algjörlega fullnægjandi einhvern annan 
hátt til þess að taka á móti slíkum umsóknum þannig að hafið sé yfir allan vafa að umsækjendur 
séu búsettur hér á landi, sérstaklega ef horft er til áreiðanleika þeirra, samanber úrskurð 
Persónuverndar 2018/1718 frá 9. desember 2019 (aðgengilegur á vef Persónuverndar). 
Fyrirsjáanlegt er að stofnunin muni þurfa að vera sveigjanlegri en lögin gera ráð fyrir við 
afgreiðslu umsókna verði aðstæður við gildistöku laganna sambærilegar og þær eru í dag.

19. gr.: Gert er ráð fyrir að lögin taki gildi 1. júlí nk. sem er frekar stuttur undirbúningstími. Það 
hefði þurft að gera ráð fyrir fjögurra til sex mánaða undirbúningsvinnu vegna innleiðingar þessa 
nýja greiðsluflokks í kerfi TR og ferla eftir samþykkt frumvarpsins. Ef það er sterkur vilji til að 
láta lögin taka gildi 1. júlí nk. þá væri nauðsynlegt að taka sérstaklega fram í lögunum hvenær 
þau eigi að koma til framkvæmda. Greitt yrði þá afturvirkt þegar þau kæmu til framkvæmda.

Virðingarfyllst,

Staðgengill forstjóra


