
Efling - stéttarfélag, 21. mars 2021

Til Nefndarsviðs Alþingis, 
Velferðarnefnd

Umsögn Eflingar um Þingskjal 778 — 458. mál, Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
almannatryggingar nr. 100/2007 (raunleiðrétting).

Veitt er umsögn um breytt orðalag 69. greinar laganna um almannatgryggingar, sem lagt er til í 
frumvarpinu.

69. gr. laganna orðast svo:
Bætur almannatrygginga, svo og greiðslur skv. 63. gr. og fjárhæðir skv. 22. gr., skulu endurreiknaðar 

og þeim breytt fyrir 1. júlí ár hvert. Hagstofa Íslands reiknar og birtir fyrir 1. júní hlutfallslega 
breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins fyrir næstliðið almanaksár. Við mat á 
launabreytingum skal Hagstofan afla skýrslna og gagna sem hún telur nauðsynleg og gerir jafnframt 
eigin kjararannsóknir eftir því sem þörf krefur. Tryggingastofnun ríkisins uppfærir krónutölufjárhæðir 
til samræmis við tölur Hagstofunnar áður en kemur til greiðslna fyrir júlí. Krónutöluhækkanir í 
kjarasamningum opinberra starfsmanna skulu endurspeglaðar í krónutöluhækkunum fyrir bætur 
almannatrygginga, greiðslur skv. 63. gr. og fjárhæðir skv. 22. gr.

Umsögn: Þetta er afar mikilvægt mál fyrir lífeyrisþega, því núverandi skipan ákvarðana fjárhæða í 
almannatryggingakerfinu hefur ekki tryggt að tekjur lífeyrisþega haldi í við tekjur fólks á 
vinnumarkaðinum. Samkvæmt skýrslu Kolbeins H. Stefánssonar, "Lásar gera bara gagn ef þeir eru 
læstir: Um 69. grein laga um almannatryggingar" sem unnin var fyrir ÖBÍ (2020), vantar nú um 
70.000 krónur uppá að hámarksbætur öryrkja í almannatryggingakerfinu hafi fylgt þróun 
lágmarkslauna á almennum vinnumarkaði (lágmarkslaunatryggingu) og um 50 þúsund krónum ef 
miðað væri við almennu launavísitölu Hagstofunnar. Þetta er nauðsynlegt að leiðrétta áður en 
gengið er betur frá fyrirkomulagi árlegra hækkana á lífeyri almannatrygginga, eins og lagt er til með 
frumvarpinu.

Ég tel einnig mikilvægt að fyrra ákvæði um að lífeyrir og bætur almannatrygginga skuli aldrei hækka 
minna en nemur almennum verðbreytingum sé mikilvægt áfram, til að tryggja lífeyrisþega gegn 
kaupmáttarskerðingum á krepputímum. Þá er mikilvægt að viðmið frítekjumarka hækki á 
samsvarandi hátt en rýrni ekki stórlega með verðbólgunni eins og gerst hefur á liðnum árum.

Í ljósi reynslunnar af núverandi skipan, sem skýrð er í skýrslu Kolbeins H. Stefánssonar, er 
nauðsynlegt að Alþingi breyti fyrirkomulagi árlegra ákvarðana um upphæðir lífeyris, bóta og 
greiðslna almannatrygginga sem allra fyrst. Því leggur Efling - stéttarfélag til að þingmál 458 um 
breytingar á 69. grein laga um almannatryggingar, með ofangreindum viðbótum, verði samþykkt hið 
fyrsta.
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