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Nefndarálit

um frv. til l. um breyt. á l. um almannatryggingar, nr. 117 20. desember 1993, með síðari
breytingum.

Frá minni hluta heilbrigðis- og trygginganefndar.

Frumvarp það sem hér er til umræðu á rætur sínar að rekja til dóms Hæstaréttar í máli nr.
125/2000, svokölluðu öryrkjamáli. Í því máli komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að
óheimilt hefði verið að skerða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í hjúskap vegna tekna maka,
sbr. 5. mgr. 17. gr. almannatryggingalaga. Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við þessum dómi
Hæstaréttar voru að leggja fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatrygg-
ingar. Í því frumvarpi, sem síðan varð að lögum nr. 3/2001, var einungis dregið úr skerðingu
á tekjutryggingu örorkulífeyrisþega vegna tekna maka í stað þess að afnema hana. Stjórnar-
andstaðan mótmælti þessari málsmeðferð, enda taldi hún hana ekki fullnægja dómi Hæsta-
réttar, og er vísað til ítarlegs nefndarálits sem minni hluti heilbrigðis- og trygginganefndar
skilaði í því máli. Dómur Hæstaréttar tók ekki beint til ellilífeyrisþega og sama gilti um lög
nr. 3/2001, þó svo að sterk rök væru fyrir því að sömu sjónarmið ættu við um ellilífeyrisþega
og Hæstiréttur hafði sem rök fyrir niðurstöðu sinni varðandi örorkulífeyrisþega. 

Með frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar má segja að ríkisstjórnin hafi nú fallist á að
sömu sjónarmið eigi að gilda um réttindi ellilífeyrisþega og gilda um réttindi örorkulífeyris-
þega. Einungis er þó talið að þessi sjónarmið eigi að gilda til framtíðar, en réttur ellilífeyris-
þega aftur í tímann er ekki viðurkenndur. Þessu mótmælir minni hlutinn og bendir á að á
tímabilinu 1. janúar 1994 til 31. desember 1998 var ákvæði, sem skerðing tekjutryggingar
vegna tekna maka byggðist á, hvort sem um var að ræða örorkulífeyrisþega eða ellilífeyris-
þega, að finna í reglugerð nr. 485/1995. Þessa reglugerð taldi Hæstiréttur skorta lagastoð og
á þeim grundvelli taldi hann skerðinguna óheimila. Þar sem skerðing tekjutryggingar ellilíf-
eyrisþega í hjúskap vegna tekna maka byggðist á þessari sömu reglugerð má ljóst vera að
þeir hljóta að eiga sama rétt á endurgreiðslu og örorkulífeyrisþegar, að minnsta kosti hvað
varðar fyrrgreint tímabil. Þessi staðreynd er algerlega hunsuð í frumvarpi heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra.

Hjá fulltrúum eldri borgara, sem komu fyrir nefndina, kom fram að þeir hefðu sett fram
þau sjónarmið sín á fundum með ríkisstjórninni að þeir teldu að félagsmenn sínir ættu rétt
á greiðslum aftur í tímann, og þá allt aftur til ársins 1994, eða að minnsta kosti jafnlangt aftur
og öryrkjar verða taldir eiga þann rétt. Ekki var brugðist við þessu í því frumvarpi sem hér
liggur fyrir. Þrátt fyrir þennan annmarka sem eldri borgarar töldu vera á frumvarpinu kváðust
þeir sáttir við það, svo langt sem það næði, enda takmarkaði það ekki möguleika félagasam-
taka þeirra eða einstakra félagsmanna á því að sækja frekari rétt til dómstóla. Það kom jafn-
framt fram í máli þeirra að þeir væntu kjarabóta við þá endurskoðun á almannatrygginga-
löggjöfinni sem nú fer fram.

Prentað upp.
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Minni hlutinn vill benda á að í frumvarpinu er með sama hætti og í frumvarpinu, sem lagt
var fram í kjölfar öryrkjadómsins, verið að lögfesta reglu sem felur í sér mun hærri skerð-
ingarhlutfall gagnvart eigin tekjum lífeyrisþega en tíðkast annars staðar í lífeyristryggingum
almannatrygginga. Meginregla almannatryggingalaga er sú að tekjutrygging skerðist um 45%
af þeim tekjum sem eru umfram tiltekið frítekjumark en nýja reglan, sem lögfest hefur verið
gagnvart öryrkjum og nú er lögð til gagnvart ellilífeyrisþegum, mælir fyrir um tæplega 67%
skerðingarreglu gagnvart eigin tekjum lífeyrisþega. Eftir að lög nr. 3/2001 tóku gildi kom
í ljós að þeir sem þetta nýja ákvæði varðar eru nánast eingöngu konur eða 98%.

Í ljósi áðurgreindrar staðreyndar tekur minni hlutinn undir þau sjónarmið sem fram komu
í máli þeirra Elsu Þorkelsdóttur, lögfræðings og eins af sérfræðingum Evrópuráðsins í jafn-
réttismálum, og Bjarneyjar Friðriksdóttur frá Mannréttindaskrifstofu Íslands, sem komu á
fund nefndarinnar, að skoða þyrfti, áður en frumvarpið yrði að lögum, hvaða áhrif það hefði
á konur annars vegar og karla hins vegar. Jafnframt kom það fram að skoða þyrfti samþætt-
ingu frumvarpsins á kjör karla og kvenna við aðra kjaraþætti, svo sem skattalöggjöf og jafn-
réttissjónarmið. Í kjölfar kvennaráðstefnunnar í Peking 1995 samþykktu íslensk stjórnvöld
að koma á svokallaðri samþættingu (mainstreaming) sem m.a. felur í sér að við lagasetningu
skuli skoðað hvort lagasetningin komi mismunandi við kynin. Þetta var sett inn í jafnréttis-
lögin og framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar byggist einnig á því að við lagasetningu skuli
byggja á sjónarmiðum samþættingar. Þá kom einnig fram að ef ákvæði varðar meira annað
kynið en hitt gætu verið líkur á að um óbeina mismunun vegna kynferðis væri að ræða, sbr.
22. gr. jafnréttislaga. Dæmi um þetta er verkefni sem félagsmálaráðherra og félagsmálaráðu-
neytinu ber að vinna að og varðar samþættingu jafnréttissjónarmiða við lagasetningu. 

Minni hlutinn óskaði eftir upplýsingum um hve margir ellilífeyrisþegar af hvoru kyni
fengju greiðslur samkvæmt þessu frumvarpi þegar það yrði að lögum. Ekki var unnt að veita
þær upplýsingar fyrir afgreiðslu málsins. Minni hlutinn gagnrýnir þá tímaþröng sem málið
er í sem kemur m.a. í veg fyrir að fram komi upplýsingar sem þessar og samþættingarvinna
fari fram.

Í samræmi við framangreint telur minni hlutinn eftirfarandi galla vera á frumvarpinu:
Í fyrsta lagi telur minni hlutinn að afnema hefði þurft með öllu skerðingu tekjutryggingar

vegna tekna maka með sama hætti og hefði átt að gera varðandi öryrkjanna. Í öðru lagi að
réttur ellilífeyrisþega hefði þurft að ná aftur í tímann. Í þriðja lagi gagnrýnir minni hlutinn
tímapressuna sem málið er í og kemur í veg fyrir að nauðsynlegar upplýsingar komi fram og
jafnframt að sú samþættingarvinna, sem þurft hefði að fara í áður en frumvarpið yrði að
lögum, gæti farið fram. 

Umræðan um lífeyristryggingar almannatrygginga í kjölfar öryrkjadóms Hæstaréttar sýnir
að kerfið er orðið allt of flókið hvað varðar reglur um tekjutengingar einstakra bótaflokka og
flækir þessi lagasetning það enn. Það er því vart á færi annarra en sérfræðinga að skilja
hvernig það virkar. Reglur um bætur almannatrygginga eiga að vera gagnsæjar og einfaldar.
Til að ná því markmiði þarf að taka kerfið upp í heild í stað þess að vera með endalausar
breytingar án þess að horfa á kerfið og lögin í heild.

Með hliðsjón af því að í frumvarpi þessu er gerð réttarbót fyrir ákveðinn hóp ellilífeyris-
þega leggst minni hluti nefndarinnar ekki gegn afgreiðslu málsins en í ljósi þeirra ágalla sem
tíundaðir hafa verið mun minni hlutinn sitja hjá við afgreiðslu málsins og vísa allri ábyrgð
á lagasetningunni á hendur ríkisstjórninni.

Alþingi, 15. mars 2001.

Ásta R. Jóhannesdóttir,
frsm.
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