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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar almannatrygginga 
nr. 45/2015 ( ýmsar breytingar )

Heilbrigðisráðuneytið hefur tekið saman eftirfarandi svör við þeim umsögnum sem borist hafa 
velferðarnefnd vegna frumvarps til breytinga á lögum um slysatryggingar almannatrygginga, nr. 
45/2015. Nefndinni bárust alls átta umsagnir.

Umsögn Alþýðusambands Íslands (ASÍ).
ASÍ er sammála meginefni frumvarpsins og telur það fela í sér mikilvægar lagfæringar sem Alþingi 
lagði ekki í að gera við setningu laganna 2015. ASÍ ítrekar þó tillögu sína frá árinu 2015 sem er á þá 
leið að 4. mgr. 5. gr. laganna yrði breytt og tryggingavernd laganna rýmkuð með þeim hætti að 
tryggingin myndi jafnframt ná til þess þegar bótaskylda er fyrir hendi samkvæmt lögboðinni 
ábyrgðartryggingu ökutækis eða slysatryggingu ökumanns og eiganda, þ.e. verði slysið utan Íslands. 
Rökin fyrir þessari rýmkun er að mati ASÍ að erfitt sé fyrir suma einstaklinga að sækja skaðabætur úr 
tryggingum erlendis auk þess sem tryggja verði sönnun í samræmi við þar gildandi rétt, venjur og 
hefðir sem oftar en ekki sé ekki á færi venjulegs fólks. Breytt ákvæði gæti þannig gert ráð fyrir að 
Tryggingastofnun fengi kröfuna framselda úr hendi hins slasaða kjósi hann að sækja rétt sinn hér á 
landi fremur en erlendis.

- Ráðuneytið ítrekar að það telji það ekki samrýmast tilgangi og markmiði laganna að bæta slys af 
framangreindum toga þar sem annars konar tryggingar eiga að tryggja rétt hina slösuðu. ASÍ vísar til 
þess að í auknum mæli sé íslenskt launafólk sent til starfa erlendis og því sé nauðsynlegt að rýmka 
tryggingavernd laganna með framangreindum hætti þar sem á sumum landsvæðum gæti það verið 
erfiðleikum bundið fyrir einstaklinga að sækja rétt sinn verði þeir fyrir slysi. Ráðuneytið bendir á að 
vinnuveitendur og einstaklingar sem þurfa að sinna verkefnum erlendis hafa önnur úrræði til tryggja 
stöðu sína verði þeir fyrir slysum. ASÍ tekur fram að Tryggingastofnun gæti fengið kröfuna framselda 
úr hendi hins slasaða en rétt er að Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) sjá um málaflokkinn. Að mati 
ráðuneytisins væri heldur ekki rétt að fela Sjúkratryggingum Íslands það verkefni að fylgja eftir 
verkefnum af þessum toga.

Umsagnir Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi (FSÍ), Landsambands slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna (LSS) og Slökkviliðs Akureyrar.
Í umsögnum framangreindra samtaka kemur fram að slökkviliðsmenn séu útsettir fyrir starfsumhverfi 
sem vísindalega er sannað að auki líkur á heilsubresti, þá sérstaklega ákveðnum gerðum krabbameina. 
Mikilvægt sé að fara í vinnu við að tryggja að þeir starfsmenn slökkviliða sem greinast með 
krabbamein sem teljast samkvæmt vísindalegum niðurstöðum starfstengd séu tryggðir samkvæmt 
lögum um slysatryggingar almannatrygginga. Telja umsagnaraðilarnir brýnt að þeir atvinnutengdu 
sjúkdómar sem rannsóknir hafa sýnt að slökkviliðsmenn séu útsettir fyrir séu viðurkenndir í lögum og 
einstaklingum sé tryggður bótaréttur vegna þeirra.

- Ráðuneytið tekur undir það sem fram kemur í umsögnum fyrrgreindra aðila og á reyndar sama við



um fleiri starfsstéttir. Lögin gera alltaf kröfu um að orsakasamband við vinnu þurfi að liggja fyrir. 
Ítrekað hefur verið gagnrýnt að reglugerð hafi ekki verið sett um atvinnusjúkdóma en í 5. gr. laganna 
er kveðið á um svo skuli gert. Áætlað er að slík reglugerð verði sett verði frumvarpið að lögum. Það 
ætti að vera auðsótt að setja yfirlit yfir bótaskylda sjúkdóma í reglugerð eða sem fylgiskjal með 
reglugerð. Verður þá horft til viðauka I við tilmæli framkvæmdarstjórnarinnar 2003/670/EB og 
leiðbeiningar ESB frá 2009 um greiningu atvinnusjúkdóma. Reglugerð nr. 540/2011 um tilkynningu 
og skráningu atvinnusjúkdóma byggist á þeirri tilskipun og leiðbeiningum og á vef Vinnueftirlitsins 
er birtur listi yfir atvinnusjúkdóma sem þar eru nefndir. Ráðuneytið telur að slík reglugerð yrði til 
viðmiðunar enda erfitt að setja reglugerð með tæmandi talningu atvinnusjúkdóma en góðar 
leiðbeiningar eru þó til í þessum efnum, sbr. framangreint.

- Sjaldgæft er að sótt sé um bætur vegna atvinnusjúkdóma til SÍ en vonir standa til að með 
breytingum á lögunum, sem ætlað er að skýra og undirstrika tryggingavernd laganna þegar kemur að 
atvinnusjúkdómum, muni þeim fjölga. Áætlað er að samþykktum umsóknum um bætur vegna 
framangreindra breytinga verði um 15 mál á ári og meðaltals kostnaður vegna hvers máls ca. 307 þús. 
kr. eða samtals ca. 5 m. kr.

Umsögn Öryrkjabandalags Íslands.
I  fyrsta  lagi gerir ÖBÍ athugasemd við þá breytingu sem lögð er til í frumvarpinu að bætt verði við 
lögin ákvæði er kveður á um heimild til takmörkunar bótaréttar vegna eigin sakar slasaða.

- Ráðuneytið leggur áherslu á að heimildinni yrði einungis beitt í undantekningartilvikum þar sem 
ekki er uppi vafi um að slysi hafi verið valdið a f  ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Þrátt fyrir 
markmið laganna er það mat ráðuneytisins að einstaklingur sem verður valdur af slysi a f ásetningi eða 
stórkostlegu gáleysi skuli bera á því einhveija sök. Þá skal jafnframt bent á að í gildandi lögum er að 
finna takmörkun á bótaréttindum, sbr. 3. mgr. 5. gr. laganna. Takmarkanir á bótaréttindum er því ekki 
nýlunda í lögunum. Þau tilvik sem helst kæmi til skoðunar að beita heimildinni væru slys þar sem sá 
slas-aði er undir áhrifum áfengis og/eða fíkniefna sem hefur ótvíræð áhrif á færni viðkomandi 
einstak-lings.

I  öðru lagi gerir ÖBÍ athugasemd við þær breytingar sem lagðar eru til á slysahugtaki laganna. Telur 
ÖBÍ breytingarnar óskýrar og villandi varðandi það hvað muni falla utan slysahugtaksins. Telur ÖBÍ 
að aðgreining um innri og ytri verkan sé varasöm og ósanngjarnt sé að gera slíkan greinarmun. 
Aðgreiningin sé keimlík eigin sök, þ.e.a.s. að einstaklingarnir eigi sjálfir sök á því að eitthvað gerist 
innra með þeim og afleiðingarnar séu að viðkomandi slasast. Þá telur ÖBÍ að það skilyrði að atburður 
sé tengdur óvæntu eða skyndilegu utanaðkomandi atviki eigi ekki rétt á sér og sé í engu samræmi við 
tilgang og markmið almannatryggingalaga. Jafnframt tekur ÖBÍ fram að slysahugtakið í tengslum við 
andlegar afleiðingar hafi verið nálgast með þröngum hætti og því ríki töluverð óvissa um hvaða 
tilfelli andlegra afleiðinga falli innan eða utan slysahugtaksins.



- Ráðuneytið vill ítreka það sem fram kemur í greinargerð frumvarpsins. Lögð er til rýmri skilgreining 
á slysi en gildandi lög gera ráð fyrir. Í gildandi lögum segir að með slysi sé átt við skyndilegan 
utanaðkomandi atburð sem veldur meiðslum á líkama hins tryggða og gerist án vilja hans. Lagt er til 
að skýringunni verði breytt á þá leið að með slysi verði átt við skyndi-legan óvæntan atburð sem 
veldur meiðslum á líkama hins tryggða og gerist án vilja hans. Orðinu utanaðkomandi er breytt í 
óvænt. Verði frumvarpið samþykkt mun breyt-ingin verða til þess að slys sem rekja má til 
skyndilegra áverka vegna ofreynslu á líkama eða slæmrar vinnuaðstöðu falla undir tryggingavernd 
laganna, t.d. þegar þungri byrði er lyft eða ýtt. Slík slys hafa ekki verið talin bótaskyld á grundvelli 
gildandi laga og hefur það sætt gagnrýni. Rýmri skilgreining á slysi í lögunum er í samræmi við 
ályktun Alþjóðavinnumálastofnunarinnar frá 1998, skilgreiningu Evrópusambandsins og 
Vinnueftir-lits-ins með tilliti til vinnuslysa. Breytingin hefur ekki í för með sér neina þrengingu á 
bótarétti samkvæmt gildandi lögum.

- Þrátt fyrir að skilgreining á slysi sé rýmkuð með fyrrgreindum hætti er eftir sem áður skil-yrði 
bótaskyldu að tjón verði rakið til tiltekins og afmarkaðs atviks sem verður skyndilega. Þannig munu 
áfram falla utan slysahugtaksins áverkar sem má rekja til langvarandi eða skamm-vinns álags á 
stoðkerfi og ekki verða raktir til neins afmarkaðs atviks. Jafnframt falla utan slysahugtaksins veikindi 
eða áverkar sem koma fram þegar einstaklingur er staddur í vinnu eða við aðrar aðstæður þar sem 
trygging samkvæmt lögunum á við en tengjast ekki fram-kvæmd verks eða skilyrðum sem voru fyrir 
hendi. Sem dæmi má nefna hjartaáfall eða aðsvif sem verður á vinnustað eða t.d. við heimilisstörf en 
orsök er að finna innra með slasaða sjálfum. Hið sama á við ef einstaklingur t.d. misstígur sig á 
jafnsléttu eða fær verk í bak án þess að til komi eitthvert atvik, skyndilegt eða óvænt, sem orsakar 
það. Væri tillaga ÖBÍ tekin til greina og slys sem rakin væru til innri verkan í líkama viðkomandi, t.d. 
hjartaáfalls, féllu undir tryggingaverndina má segja að ekki væri lengur um slysatryggingu að ræða 
heldur sjúkdómatryggingu.

- Við vinnslu frumvarpsins var horft til þess hvaða annmarkar væru á gildandi lögum og reynt að 
bregðast við gagnrýni á þau.

I  þriðja lagi gerir ÖBÍ athugasemd við breytt orðalag 2. mgr. 5. gr. laganna um leiðir til og frá vinnu. 
Gerir ÖBÍ athugasemd við viðmið um laganna um aldur skólabarna og jafnframt bendir bandalagið á 
að nauðsynlegt geti verið að fylgja eldri börnum til skóla m.a. vegna fötlunar eða annarra ástæðna. 
Nauðsynlegt sé að skýrt sé við hvað sé átt með „eðlilegri leið“ til að tryggja gangsæi og aðhald í 
stjórnsýslunni.

- Ráðuneytið ítrekar það sem fram kemur í skýringartexta um 4. gr. frumvarpsins að þeim breytingum 
sem lagðar eru til á b-lið 2. mgr. 5. gr. er ætlað að skjóta fyllri lagastoð undir áralanga framkvæmd 
slysatrygg-inga þar sem einungis ferðir á því sem næst beinni leið milli heimilis og vinnustaðar hafa 
verið felldar undir tryggingaverndina en slysum í verulegum útúrdúrum í slíkum ferðum synjað.

- Sem dæmi má nefna telst það eðlileg leið að fara með eða ná í barn í leikskóla eða aðra dagvistun. 
Þegar um er að ræða barn á skólaaldri er miðað við að eftir 1. bekk sé barn fært um að koma sér til og 
frá skóla sjálft. Meta þarf tilvik þegar um eldri börn er að ræða og í undan-tekn-ingartilvikum gætu 
ferðir með eldri börn talist vera eðlileg leið til vinnu, t.d. e f barn er fatlað eða með sérstakar 
stuðningsþarfir.

I  fjórða lagi gerir ÖBÍ athugasemd við lögfestingu hlutsfallsreglu og nefnir í því samhengi nýlegan 
dóm Landsréttar sem áfrýjað hefur verið til Hæstaréttar.

- Ráðuneytið vill taka fram að svokallaðri hlutfallsreglu hefur verið beitt árum saman hjá 
Sjúkratryggingum Íslands og sú framkvæmd hefur ítrekað verið staðfest í dómum og úrskurðum 
úrskurðarnefndar velferðarmála. Í því samhengi má m.a. nefna dóm Hæstaréttar nr. 488/2017, úrskurð 
úrskurðarnefndar velferðarmála nr. 277/2017 og jafnframt umfjöllun umboðsmanns Alþingis í bréfi 
16. apríl 2018.



- Hlutfallsreglan gengur í stuttu máli út að það að heildarmiski (eða læknisfræðileg varanleg örorka) 
sem metin er eftir miskatöflum geti mest verið 100 stig. Reglan byggir á því að einföld samlagning á 
miska vegna einstakra áverka feli í sér ofmat á heildarafleiðingum en ekki sé því um eiginlega 
skerðingu á bótum að ræða. Þannig sé ekki hægt að beita einfaldri samlagningu, enda gæti miski þá 
farið yfir 100 stig. Lagastoðin hefur verið talin vera í 4. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 þar sem vísað 
er til bóta fyrir algeran 100 stiga miska.

- Fyrrgreindum dómi Landsréttar (nr. 825/2019) var áfrýjað til Hæstaréttar. Í úrskurði Hæstaréttar um 
áfrýjunarleyfi, dags. 26. janúar sl., sem Vörður tryggingar hf. sóttist eftir, kemur m.a. fram að 
gagnaðili legðist gegn beiðninni og að hann telji að framkvæmd Sjúkratrygginga Íslands varðandi mat 
á læknisfræðilegri örorku hafi enga þýðingu í málinu. Hæstiréttur taldi þó að virtum gögnum málsins 
að dómurinn gæti m.a. haft fordæmisgildi um mat á örorku samkvæmt miskatöflu örorkunefndar 
þegar um fjöláverka er að ræða og var beiðnin því tekin til greina. Dómur Hæstaréttar liggur ekki 
fyrir.

Ifim m ta  lagi gerir ÖBÍ athugasemd við breytingar í 11. gr. frumvarpsins þar sem lagt er til að í 4. 
mgr. nýrrar 12. gr. laganna verði Sjúkratryggingum Íslands gert heimilt að semja við lækna utan 
stofnunarinnar um að gera tillögu að mati á varanlegum miska umsækjenda en slíkar tillögur verði 
aldrei bindandi fyrir stofnunina. Telur ÖBÍ varhugavert að lögfesta svo víðtæka heimild til handa 
stofnuninni. Réttast væri að stofnuninni væri skylt að bera tillögur sínar um val á ákveðnum læknum 
undir ráðherra áður en gengið væri frá samningum og þá með það í huga að þrátt fyrir mat lækna sem 
samið er við sé ekki bindandi þá geti matið haft afgerandi áhrif á ákvörðun og niðurstöðu 
stofnunarinnar. Ennfremur þurfi að huga að málshraðareglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 en vinnsla 
geti dregist á langinn þegar beðið er eftir tillögum að mati á varanlegum miska umsækjenda frá 
læknum utan stofnunarinnar.

- Ráðuneytið vill taka fram að í 3. gr. laganna kemur fram að framkvæmd slysatrygginga sé í höndum 
sjúkratryggingastofnunar, Sjúkratrygginga Íslands. Sú tillaga ÖBÍ um að ráðherra þyrfti að staðfesta 
val stofnunarinnar á ákveðnum læknum til að vinna tillögur að mati á varanlegum miska væri til þess 
fallin að ráðherra væri að ganga inn á verksvið sem stofnuninni er falið lögum samkvæmt.

- Þá leggur ráðuneytið áherslu á að ákvörðun um varanlegt líkamstjón vegna bótaskyldra slysa er 
heyra undir lögin eru stjórnvaldsákvarðanir sem einungis Sjúkratryggingar Íslands eru bærar til að 
taka á grundvelli laganna. Tillögur lækna sem stofnunin semur við geta því aldrei verið bindandi.

Umsögn Fulltingis.
I  fyrsta lagi gerir Fulltingi athugasemd við nýja skilgreiningu 4. gr. frumvarpsins á slysi. Fulltingi 
setti fram sömu athugasemd við breytinguna þegar frumvarpið var sett í samráðsgátt stjórnvalda og í 
greinargerð með frumvarpinu var þeirri athugasemd svarað með eftirfarandi hætti: „gerð er sú krafa 
að það sé eitthvað skyndilegt og óvænt sem orsakar slys til að til greiðsu bóta komi “ og er tekið sem 
dæmi að sé „ekkert sem veldur misstigi, eins og misfella í gagnvegi eða annað slík, má segja að um 
innri verkan í líkama viðkomandi sé að ræða og því uppfyllir slíkt tilvik ekki skilyrði laganna um 
slys. “ Í umsögn sinni segir Fulltingi að þrátt fyrir breytingu á orðalagi ákvæðisins sé í raun enn gerð 
krafa um „utanaðkomandi“ atburð þótt tilgangur frumvarpsins sé að afnema það skilyrði.

- Ráðuneytið vísar til svars í umfjöllun um umsögn ÖBÍ.

I  öðru lagi gerir Fulltingi athugasemd við þá breytingu sem lögð er til í frumvarpinu að við lögin 
verði bætt ákvæði um takmörkun bótaréttar vegna eigin sakar og vísar til athugasemda 
Öryrkjabandalags Íslands í því samhengi.

- Ráðuneytið vísar til svars í umfjöllun um umsögn ÖBÍ.



I  þriðja lagi gerir Fulltingi athugasemd við 5. gr. frumvarpsins varðandi atvinnusjúkdóma og tekur 
undir mat Öryrkjabandalags Íslands (er fram kom í umsögn ÖBÍ til ráðuneytisins) þess efnis að allir 
atvinnusjúkdómar ættu að falla undir lögin, ekki einvörðungu sjúkdómar sem kveðið er á um í 
reglugerð. E f sjúkdómur orsakast a f  vinnu eða aðstæðum í starfsumhverfi ætti hann að vera 
bótaskyldur óháð reglugerð.

- Ráðuneytið vísar til svars við umsagnir Félags slökkviliðsstjóra á Íslandi (FSÍ), Landsambands 
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) og Slökkviliðs Akureyrar hér að ofan.

I  fjórða lagi gerir Fulltingi athugasemd við d. lið 6. gr. frumvarpsins varðandi hámarksfrest til að 
tilkynna slys. Í umsögn Fulltingis segir að fyrirhugað sé að setja tíu ára hámarksfrest til að tilkynna 
slys. Samkvæmt ákvæðinu verði ekki heimilt að greiða bætur e f  meira en tíu ár eru liðin frá slysdegi 
þegar tilkynning berst. Í athugasemdum með greininni sé sagt að með breytingunni verði tíu ára 
fyrningarreglu gefin skýr lagastoð og að eðlilegt sé að kröfur samkvæmt lögunum fyrnist á tíu árum 
frá tjónsatburði, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 (hér eftir lög um 
fyrningu), þar sem fram kom að krafa um skaðabætur vegna líkamstjóns, þ.m.t. fyrir ófjárhagslegt 
tjón, fyrnist á tíu árum.

- Ráðuneytið bendir á að með breytingunni er lagt til að tekin verði upp í lögin ákvæði reglugerðar 
um tilkynningarfrest slysa samkvæmt III. kafla laga nr. 117/1993 um almannatryggingar nr. 356/2005. 
Þar segir að almennt skuli ekki fallið frá  kröfu um að slys sé tilkynnt innan tilkynningarfrests þegar 
liðið hafa meira en 10 ár frá  því að slys bar að höndum og þar til það er tilkynnt til 
Tryggingastofnunar ríkisins.

Í fimmta lagi gerir Fulltingi athugasemd við lögfestingu hlutfallsreglu.

- Ráðuneytið vísar til svars við umsögn ÖBÍ hér að ofan.

I  sjötta lagi gerir Fulltingi athugasemd við greiðslur bóta fyrir tanntjón og tannlæknakostnað. Í d. lið 
10. gr. laga um slysatryggingar almannatrygginga er kveðið á um að greiða skuli nauðsynlegan 
kostnað vegna lækningar og viðgerðar vegna brots eða löskunar á heilbrigðum tönnum eða vel 
viðgerðum. Þrátt fyrir fyrrgreint ákvæði endurgreiða Sjúkratryggingar Íslands oft á tíðum aðeins 
brotabrot a f tannlæknakostnaði slasaðra þegar tanntjón er afleiðing bótaskylds vinnuslyss. Ástæðan er 
sú að Sjúkratryggingar Íslands greiða samkvæmt gjaldskrá sem nær ekkert hafi breyst síðan árið 
2004. Telur Fulltingi að um óviðunandi ástand sé að ræða.

- Ráðuneytið bendir á að gert er ráð fyrir að greiðslur sjúkratrygginga hækki vegna þeirra sem eru 
með alvarlegar afleiðingar meðfæddra galla, slysa og sjúkdóma sbr. kafla III í reglugerð nr. 451/2013. 
Áformað er að breytingarnar taki gildi um mitt þetta ár með 90 m.kr. útgjaldaauka og að árlegur 
útgjaldaauki verði 180 m.kr.

Umsögn Tryggingastofnunar.

Ráðuneytið átti fund með Tryggingastofnun vegna umsagnar stofnunarinnar til velferðarnefndar.

Í fyrsta lið umsagnarinnar tekur Tryggingastofnun fram að enn sé þörf fyrir ákvæði um samspil 
slysadagpeninga við bætur samkvæmt almannatryggingalögum og fleiri lögum. Sú breyting sem lögð 
sé til í 3. tl. 19. gr. frumvarpsins á síðari málsl. 1. mgr. 32. gr. laga um sjúkratryggingar, nr. 112/2008 
ætti því að falla brott, því eftir sem áður skuli slysadagpeningar ekki greiðast fyrir sama tímabil og 
sjúkradagpeningar skv. lögum um sjúkratryggingar. Ráðuneytið tekur undir þá tillögu að rétt sé að 
falla frá fyrirhugaðri breytingu á lögum um sjúkratryggingar. Að auki bendir ráðuneytið á að á fundi



með stofnuninni komu fram hugmyndir um hvort gera þyrfti frekari breytingar á lögum um 
almanntryggingar nr. 100/2007, þannig að felld yrði brott tilvísun í lög um slysatryggingar 
almannatrygginga í 3. og 4. mgr. 16. gr. laga um almannatryggingar. Mun Tryggingastofnun senda 
velferðarnefnd frekari skýringar á þeim hugmyndum og tekur ráðuneytið ekki afstöðu til þeirra að svo 
stöddu.

Í öðrum lið umsagnarinnar leggur Tryggingastofnun til að fella skuli brott síðari málslið 1. mgr. 15. 
gr. laga um slysatryggingar. Ráðuneytið tekur undir þá tillögu.

Í þriðja lið umsagnarinnar leggur Tryggingastofnun til að í 2. mgr. 17. gr. verði í stað þess að vísa til 
21.- 22. gr. laga um almannatryggingar, nr. 100/2007 verði almennt vísað til tengdra bóta samkvæmt 
lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð, nr. 99/2007. Með almennri vísun til 
laganna verði komið í veg fyrir að einstaklingar geti tapað réttindum sem þeir nú þegar eiga. 
Ráðuneytið tekur undir þá tillögu.

Í fjórða lið umsagnarinnar er almenn athugasemd Tryggingastofnunar um það hvort fyrirmæli um 
skiptingu tryggingagjalds skuli setja í lög eða reglugerð, líkt og nú er gert. Ráðuneytið tekur ekki 
afstöðu til þeirrar athugasemdar.

Í fimmta lið má finna athugasemd sem er efnislega í samræmi við fyrsta lið umsagnarinnar.

Í sjötta lið umsagnarinnar gerir Tryggingastofnun athugasemd við að sett sé í bráðabirgðaákvæði í lög 
um almannatryggingar að frá 1. janúar 2022 hafi greiðslur skv. lögum um slysatryggingar 
almannatrygginga ekki áhrif á útreikning bóta laga um almannatryggingar. Slíkt bráðabirgðaákvæði 
sé óþarft þar sem Tryggingastofnun skoði einvörðungu skattskyldar greiðslur sem bætur samkvæmt 
lögum um slysatryggingar eru ekki. Ráðuneytið tekur undir þá tillögu.

Í sjöunda lið umsagnarinnar má finna athugasemd sem er efnislega samhljóða lið 1 og lið 5.


