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Reykjavík, 29. maí 2021.

Efni: Umsögn við frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 
100/2007 (afnám skerðinga ellilífeyris vegna atvinnutekna). 151. Löggjafarþing 2020- 
2021. Þingskjal 1117 - 650. mál.

Félagsráðgjafafélag Íslands þakkar fyrir tækifæri til að veita umsögn vegna frumvarps til laga 
um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007 (afnám skerðinga ellilífeyris vegna 
atvinnutekna). Samhljóðandi frumvarp var flutt á 148. og 149. löggjafarþingi en félagið skilaði 
ekki umsögn á þeim tíma.

Félagið styður þessa breytingu í grundvallaratriðum þar sem það er mikilvægt að þeir sem eru 
komnir á lífeyristökualdur hafi fjárhaglegan hag af því að afla sér tekna með atvinnu. Það er 
einnig mikilvægt að það felist ávinningur í því að leggja fyrir í lífeyrissjóð og því þarf að afnema 
tekjutengingar á milli greiðslna úr lífeyrissjóðakerfinu annars vegar og 
almannatryggingakerfinu hins vegar. Það verkefni er mun brýnna en að afnema tekjutengingar 
vegna atvinnutekna. Einnig þarf að horfa til þess að langvarandi launamunur kynjanna hefur 
áhrif á lífeyrisgreiðslur þar sem konur geta átt von á lægri ellilífeyri en karlar.

Tækifæri einstaklinga til að afla sér tekna þegar komið er á lífeyristökualdur er afar misjafn og 
því þarf að tryggj a þeim einstaklingum viðunandi lífeyri. Konur eru sá hópur sem er undir miklu 
álagi vegna þriðju vaktarinnar, svo kallaðrar, auk þess að sinna krefjandi umönnunarstörfum. 
Margar þeirra missa starfsþrek á miðjum aldri sem auk lægri launa hefur áhrif á réttindi þeirra 
í lífeyrissjóðakerfinu. Þá eru margir jaðarsettir hópar í samfélaginu sem hafa takmarkaða getu 
og tækifæri til atvinnuþátttöku í afar erfiðri stöðu, líka þegar þeir komast á lífeyristökualdur. Í 
umsögnum Tryggingastofnunar og Alþýðusambands Íslands eru færð rök fyrir því að það megi 
ætla að sú breyting sem frumvarpið boðar skili sér til lítils hóps lífeyrisþega, það er þeirra sem 
hafa atvinnutekjur umfram 100.000,- króna frítekjumark. Þá má ætla að breytingin skili sér mun 
betur til karla en kvenna enda eru þeir fleiri í þeim hópi sem hefur hærri atvinnutekjur.

Félagsráðgjafafélag Íslands vill benda á að fjárhagslegur ávinningur atvinnuþátttöku er eitt en 
félagslegur ávinningur er ekki síður mikilvægur. Þá munu stórir hópar heilbrigðisstarfsfólks 
komast á eftirlaunaaldur á næstu áratugum, svo sem kvennastéttar eins og félagsráðgjafa. Því 
er viðbúið að þörf verði á vinnuframlagi þeirra eftir að þeir ná eftirlaunaaldri. Þess vegna þarf 
að tryggja hagræna hvata til atvinnuþátttöku.

Félagsráðgjafafélag Íslands tekur undir með Alþýðusambandi Íslands að til að bæta kjör 
ellilífeyrisþega sé mun skilvirkara að hækka bótafjárhæðir almannatrygginga og draga úr 
almennu skerðingarhlutfalli ellilífeyris þar sem lang flestir ellilífeyrisþegar eiga réttindi í 
lífeyrissjóðum og því myndi slík breyting gagnast nær öllum þeim hópi. Sú afstaða er jafnframt 
samhljóma umsögn Bandalags háskólamanna. Félagið tekur einnig undir með 
Kvennréttindafélagi Íslands og hvetur stjórnvöld til að vinna markvisst að því að útrýma 
kjaramun karla og kvenna á öllum sviðum og þá einnig á eftirlaunaárunum.

Félagsráðgjafafélag Íslands er tilbúið að fylgja athugasemdum sínum eftir sé þess óskað.

Með vinsemd og virðingu, 
f.h. Félagsráðgjafafélags Íslands
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