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1 Inngangur 

Hið opinbera ráðstafaði 172 milljörðum króna til almannatrygginga og velferðamála á árinu 

2010 eða 11,2 % af landsframleiðslu.
1
 Hluti þessa fjármagns fer til greiðslu bóta samkvæmt 

almannatryggingalögum nr. 100/2007 (hér eftir ATL) og lögum um sjúkratryggingar nr. 

112/2008 (hér eftir STL). Tryggingarstofnun ríkisins (hér eftir TR) og Sjúkratryggingar 

Íslands (hér eftir SÍ) eru þær stofnanir stjórnvalda sem sjá um framkvæmd þessara laga. 

 Til að umsækjandi eða bótaþegi fái bætur frá TR eða SÍ þarf hann meðal annars að 

fullnægja tiltekinni upplýsingaskyldu. Í lögum má finna hana í 2. mgr. 52. gr. ATL og í 2. mgr. 

34. gr. STL. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þessa skyldu nánar þegar að kemur að 

bótum samkvæmt ATL og STL.
2
 Til að ná því markmiði verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvað felst í upplýsingaskyldunni, samkvæmt ATL og STL?  Hversu 

rík er upplýsingaskyldan og hvað gerist ef þeirri skyldu er ekki fullnægt? Hver eru mörk 

hennar við rannsóknar- og leiðbeiningarskyldu stjórnvalda? Hvað um þá sem eiga rétt á 

bótum samkvæmt ATL/STL en geta ekki fullnægt upplýsingaskyldunni? Eru ákvæði um 

upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega í annarri löggjöf sem fellur undir bótarétt 

sambærileg við ákvæði ATL og STL um upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega? 

 Þessum spurningum verður reynt að svara í níu köflum sem hver um sig tekur tiltekin 

atriði tengd upplýsingaskyldunni til umfjöllunar. Ritgerðin hefst á því að lykilhugtök eru 

skilgreind. Í þriðja kafla verður vikið stuttlega að því hvers konar réttindi almannatryggingar 

eru og hvernig umsækjendur og bótaþegar öðlast rétt til greiðslna frá 

almannatryggingakerfinu.  

 Í fjórða kafla er fjallað um atriði sem hafa áhrif á rétt til bóta og fjárhæð þeirra. Þessi atriði 

eru í megindráttum þrjú; sjúkraskrár, tekjur og aðrar ástæður, s.s. hjúskaparstaða og búseta. 

Horft er sérstaklega til tveggja síðastnefndu atriðinna vegna þess að þau byggjast á 

upplýsingum frá umsækjanda eða bótaþega sjálfum, auk þess sem þeir bera alla ábyrgð á að 

þessi atriði séu rétt. Umræðan um tekjur er þar fyrirferðamikil þar sem tekjuáætlunin er eitt 

mikilvægasta tækið sem TR notar til að ákvarða bætur. Af umræðunni um tekjur og aðrar 

ástæður má þó komast að svipuðum niðurstöðum. Í fyrsta lagi hafa ákvæði um 

upplýsingaskyldu umsækjenda eða bótaþega verið skerptar á síðustu árum en í öðru lagi er 

mikilvægt fyrir þennan hóp að vera vel að sér um hvaða atriði ber að tilkynna TR/SÍ svo að 

hvorki komi til of- né vangreiðslu bóta. 

                                                 
1
 Hagtíðindi. Fjármál hins opinbera 2010,  bls. 12. 

2
 Umfjöllun um upplýsingaskyldu umsækjanda og bótaþega þegar kemur að umsóknum um greiðslur vegna 

sjúkrakostnaðar t.d. vegna kaupa á hjálpartækjum eða sjúkraflutnings, sem og umsókna um aðra greiðsluþátttöku 

SÍ vegna þjónustu, lyfjakaupa og aðgerða er því afmörkuð utan ritgerðarinnar.   

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=12634
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 Umfjöllun fimmta kafla markar þungamiðju ritgerðarinnar. Kaflinn fjallar um 

upplýsingaskylduna eins og hún birtist í ATL og STL og hvernig það ákvæði hefur verið 

túlkað. Þar kemur fram sú túlkun að öll ábyrgð á því að nauðsynlegar og réttar upplýsingar 

berist til TR/SÍ hvíli á umsækjanda eða bótaþega. Þetta sést best á afgerandi afstöðu TR og 

Úrskurðarnefnd almannatrygginga (hér eftir ÚRAL) til ákvæðins. Þannig hefur ÚRAL lagt 

ríka áherslu á það í úrskurðum sínum, t.d. varðandi ofgreiðslur, að umsækjendum og 

bótaþegum beri að sýna grandsemi og fylgjast vel með því að þær greiðslur, sem þeir fá, séu 

byggðar á réttum forsendum og leiðrétta þær ef tilefni er til. Meðal annars efnis í fimmta kafla 

má nefna þagnarskylduákvæði starfsmanna TR/SÍ og ÚRAL, fjallað stuttlega um 

upplýsingaskyldu er varðar bótarétt frá útlöndum og loks rakið hvaða áhrif það getur haft á 

umsækjendur og bótaþega að sinna ekki upplýsingarskyldunni  

 Umræðu um upplýsingaskylduna fylgir umfjöllum um rannsóknar- og leiðbeiningarskyldu 

TR og SÍ. Þannig fjallar sjötti kaflinn um rannsóknarskylduna og sá sjöundi um 

leiðbeiningarskylduna. Umræða um rannsóknarskylduna hefst á umfjöllum um 

rannsóknarreglu 10. gr. SSL og skoðar svo sérstaklega rannsóknarheimildir 2. mgr. og 4. mgr. 

52. gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. STL. Rannsóknarheimildir ATL og STL eru víðtækar en  

meginniðurstaða kaflans er þó sú að þrátt fyrir rannsóknarskyldu TR/SÍ beri umsækjendur og 

bótaþegar samt sem áður ávallt ábyrgð á því að stofnanirnar fái réttar upplýsingar. 

 Sama niðurstaða á við um leiðbeiningarskyldu stofnananna, þ.e.a.s. að 

leiðbeiningarskyldan sé rík en að ábyrgðin liggi hjá umsækjendum eða bótaþegum. 

Leiðbeiningarskylda stjórnvalda felur í sér að stjórnvaldi ber að veita þeim, sem til þeirra leita, 

nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi þau mál er varðar starfssvið þeirra, sbr. 1. mgr. 

7. gr. SSL. Leiðbeiningarskylda TR/SÍ er svo sérstaklega ítrekuð í 4. mgr. 52. gr. ATL. Þar 

segir að starfsmenn TR/SÍ eigi að gera umsækjanda og bótaþega grein fyrir ýtrasta rétti sínum. 

Þessari skyldu sinni sinna stofnanirnar, eins og fram kemur í kaflanum, bæði með 

einstaklingsþjónustu og birtingu fræðsluefnis á prenti, í fjölmiðum og á netinu.  

 Áttundi kafli er áhugaverður þar sem athygli beinist sérstaklega að næstsíðustu 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. Þar er rætt um þá staðreynd að upplýsingaskylda ATL og 

STL er sett fram án undantekningar þó að ljóst sé að ekki allir, sem eiga rétt á bótum eða 

aðstoð, geti fullnægt þeirri skyldu. Umræðan er sett í samhengi við 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar og jafnræðisreglur. Í kjölfarið er rætt um þau réttarúrræði sem er að finna í 

lögum fyrir þann hóp fólks sem ekki getur sinnt upplýsingarskyldu sinni gagnvart TR/SÍ. 

Niðurstaða þess kafla er að þau úrræði, sem nú er að finna í lögum, tryggja ekki með 

fullnægjandi hætti að allir þeir, sem þarfnast aðstoðar, fái hana. 
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 Í níunda kafla er upplýsingaskylda ATL og STL borin saman við upplýsingaskyldu annarra 

bótakerfa. Þau kerfi, sem fjallað verður um, eru atvinnuleysistryggingakerfið, fæðingarorlof 

og -styrkir, lífeyrissjóðskerfið og fjárhagsaðstoð sveitafélaganna. Af þeirri umræðu sést að 

ákvæði um upplýsingaskyldu eru byggð á sama grunni þó að þau séu langt frá því að vera 

samræmd.  

 Þessi ritgerð var unnin sumarið og haustið 2011 við Lagadeild Háskóla Íslands. Ég færi 

leiðbeinanda mínum Brynhildi Flóvenz bestu þakkir fyrir góð ráð og þolinmæði. Þá vil ég 

þakka Þóru Kristínu Jónsdóttur fyrir prófarkarlestur. Þóru Lilju Sigurðardóttir þakka ég 

ómetanlega aðstoð og fyrir að halda mér við efnið. Betri helmingi mínum Sigrúnu Helgu 

Baldursdóttur þakka ég þolinmæði og stuðning. Að endingu vill ég þakka mínum hundtrygga 

aðstoðarmanni Eyju Guðnadóttir fyrir hennar framlag.  
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2 Skilgreining hugtaka 

Almannatryggingar eru opinberar tryggingar sem íslenska ríkið veitir á grundvelli laga um 

það efni. Þær skiptast í lífeyristryggingar, slysatryggingar og sjúkratryggingar.
3
 

 

Atvinnutekjur (í skaðabótarétti) eru tekjur af launuðum störfum en ekki fjármagnstekjur eða 

tekjur sem fólk fær frá lífeyrissjóðum eða opinberum aðilum eins og Tryggingastofnun 

ríkisins.
4
 

 

Bótaréttur er 1) Lögvarinn réttur til að krefjast bóta, yfirleitt skaðabóta, þegar grundvöllur 

skaðabótaábyrgðar er fyrir hendi. 2) Lögvarinn réttur til að krefjast bóta almannatrygginga, 

samkvæmt lögum 100/2007 um almannatryggingar og lögum 99/2007 um félagslega aðstoð.
5
 

 

Framfærsluréttur er félagsleg réttindi sem teljast til stjórnarskrárverndaðra mannréttinda. Sú 

regla byggist á traustum lagagrunni að sá skuli eiga rétt á styrk úr almennum sjóði sem eigi 

fær séð fyrir sér og sínum (og sé eigi öðrum skyldara að framfæra hann) en þá skuli hann vera 

þeim skyldum háður sem lög áskilja.
6
 

 

Framfærsluskylda er skylda til að standa undir útgjöldum til framfærslu einstaklings, að svo 

miklu leyti sem hann er ekki sjálfur fær um það. Samkvæmt lögum bera ríki, sveitafélög, hjón 

og foreldrar skyldu til framfærslu, allt eftir atvikum.
7
 

 

Framfærsluskylda hins opinbera er skylda ríkis eða sveitafélaga til að styrkja einstakling 

við tilteknar aðstæður svo að hann geti framfært sig. Framfærsluskylda hins opinbera getur 

m.a. byggst á almannatryggingalögum nr. 100/2007, lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 

og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.
8
 

 

Fjármagnstekjur eru samheiti yfir vaxtatekjur, arð, söluhagnað og leigutekjur.
9
 

 

 

                                                 
3
 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 17. 

4
 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 33. 

5
 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 63. 

6
 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 141. 

7
 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 141. 

8
 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 141. 

9
 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 127. 
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Frítekjumark er hámarksfjárhæð tekna sem bótaþegi almannatrygginga getur haft áður en 

(tilteknar) bætur hans skerðast.
10

 

 

Lífeyristryggingar eru samkvæmt 1. mgr. 16. gr. ATL; ellilífeyrir, örorkulífeyrir, 

aldurstengdar örorkubætur, tekjutryggingar, örorkustyrkur og barnalífeyrir.  

 

Peningaframfærsla er sú starfsemi sem miðar að því að útvega þá peninga sem nauðsynlegir 

eru til framfærslu.
11

  

 

Slysatryggingar almannatrygginga eru samkvæmt IV. kafla ATL: Sjúkrahjálp, dagpeningar, 

örorkubætur og dánarbætur.
12

 

 

Sjúkratryggingar eru samkvæmt V. Kafla. ATL sjúkrakostnaður og sjúkradagpeningar.
13

 

 

Tekjur eru greiðslur sem maður fær t.d. fyrir atvinnu, úr lífeyrissjóði eða af því að reka 

fyrirtæki. Tekjur eru flokkaðar í fimm flokka: Launatekjur, atvinnurekstrartekjur, eignatekjur, 

leigutekjur og aðrar tekjur(s.s. meðlag). Skattskyldar tekjur eru reiknaðar út frá hverjum 

tekjuflokki fyrir sig.
14

 

 

Upplýsingaskylda er skylda (lagaleg og/eða siðferðisleg) til að veita upplýsingar um eitthvað 

eða á einhverju sviði.
15

 

 

Umönnunarframfærsla er starfsemi sem að miðar að því að veitt sé nauðsynleg umönnun.
16

 

 

                                                 
10

 Íslensk orðabók, bls. 266. 
11

 Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier, bls. 80. 
12

 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 423. 
13

 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 389. 
14

 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 433. 
15

 Lögfræðiorðabók. Með skýringum, bls. 456. 
16

 Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier bls. 80. 
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3. Rétturinn til framfærslu 

3.1 Inngangur 

Til að geta gefið rétta mynd af upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega er í upphafi vert að 

kanna þær grundvallarréttarheimildir sem á reynir. Það er gert til að gefa greinargóða mynd af 

kerfinu áður en hafist er handa við að brjóta til mergjar upplýsingaskyldu umsækjenda og 

bótaþega samkvæmt fyrrnefndum lögum.  

 Í þessum kafla verður fjallað um réttinn til framfærslu og þær réttarheimildir, innlendar 

sem erlendar, sem hann hvílir á. Þá verður fjallað stuttlega um þau réttindi sem umsækjendur 

og bótaþegar hafa samkvæmt ATL og STL og þau atriði sem áhrif hafa á greiðslurétt 

samkvæmt lögunum. Umfjöllun kaflans er ekki ætlað að vera tæmandi heldur veita innsýn í 

þá löggjöf og þær réttarheimildir sem þar reynir á. 

3.2 Um réttinn til framfærslu 

Af 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar leiðir að öllum, sem þess þurfa, skuli tryggður í lögum 

réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra 

atvika. Þetta ákvæði tryggir meðal annars réttinn til framfærslu.
17

 

 Núgildandi stjórnarskrárákvæði var bætt inn í stjórnarskrána með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995. Í greinargerð, sem fylgdi lögunum, er tekið fram að með ákvæðinu sé markaður sá 

rammi um þær reglur sem til þurfa að vera til að tryggja slíka aðstoð.
18

  

 Þá ber jafnframt að skýra ákvæðið í samræmi við alþjóðlega og fjölþjóðlega samninga. Í 

greinargerð eru 12. og 13. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu (hér eftir FSE) nefndar sérstaklega. 

Þá hefur Ísland gengist undir alþjóðlega og fjölþjóðlega sáttmála sem tryggja svipuð réttindi. 

Má þar t.d. nefna 3., 4., og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir MSE) og 11. gr. 

Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (hér eftir 

SEFMR).
19

 

3.2.1 Sjálfsframfærslureglan 

Áður hafði sambærilegt ákvæði staðið í stjórnarskránni en ekki var ráðgert að nein breyting 

yrði á efni ákvæðisins. Því var áfram gert ráð fyrir að þeir, sem geta séð nægilega vel fyrir sér 

sjálfir, njóti ekki réttar til slíkrar aðstoðar. Ákvæðið byggist því á þeirri skyldu að menn eigi 

fyrst og fremst að framfæra sig sjálfir. Þá sé ríkisvaldinu ekki skylt að framfæra fólk nema það 

                                                 
17

Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2109 og Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 551. 
18

Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2109.  
19

Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier, bls. 191 og Gunnar G. Schram: 

Stjórnskipunarréttur, bls. 611. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/118/s/0389.html&leito=mannr%E9ttindi
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/118/s/0389.html&leito=mannr%E9ttindi


 

7 

geti ekki framfleytt sér sjálft og enginn annar beri skyldu gagnvart því. Ríkinu er þó heimilt 

að veita fólki frekari aðstoð kjósi það að gera svo.
20

  

 Í 1. mgr. 19. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga er sjálfsframfærslu-

reglunni veitt lagastoð. Þar segir að hverjum manni sé skylt að framfæra sig, maka sinn og 

börn sín yngri en 18 ára. Lengra nær lögbundin framfærsluskylda fólks ekki. 
21

 Önnur dæmi 

um slíka lögbundna framfærsluskyldu eru t.d. ákvæði 28. gr. barnalaga nr. 76/2003 sem 

skylda foreldra til að framfæra börn sín að 18 ára aldri og 1. mgr. 46. gr. hjúskaparlaga nr. 

31/1993 um gagnkvæma framfærsluskyldu hjóna.  

 Sjálfsframfærslureglan gildir sem meginregla hvað varðar bætur samkvæmt t.d. ATL, STL 

og lögum um félagslega aðstoð nr. 99/2007 ( hér eftir LFA). Önnur regla gildir hinsvegar um 

tryggingabætur sem eru til komnar eru vegna framlags bótaþega, eða 

„einstaklingsreglan.“ Með því er átt við að möguleikar fólks til að sjá sér farborða séu það 

sem skipti máli en ekki það að einhverjum sé skylt að sé framfæra hann.
22

  

 Sem dæmi um slíkar bætur má nefna sjúkradagpeninga frá verkalýðsfélögum og 

lífeyrissjóðsgreiðslur. Samkvæmt einstaklingsreglunni hefur framfærsluskylda einhvers 

gagnvart bótaþega þá enga þýðingu.
23

 Hinsvegar getur framfærsluskylda bótaþega gagnvart 

öðrum haft þýðingu hvað varðar úthlutun bóta frá þessum tryggingum, sbr. t.d. 34. gr. laga um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. 

3.2.2 Orðalagið aðstoð 

Með orðinu aðstoð er nú ekki einungis átt við fjárhagslega aðstoð. Með stjórnarskrár-

breytingunni 1995 var orðalagi greinarinnar jafnframt breytt á þann veg að felld var út sú 

tilvitnun um að aðstoð skyldi vera úr almennum sjóðum. Ríkinu getur þannig verið skylt að 

rækja skyldu sína með öðrum hætti, s.s. með því að veita umönnun eða þjónustu. Álit UA 18. 

maí 2005 (4182/2004) staðfestir þá túlkun.
24

 

 Framfærslu er hægt að skipta í peningaframfærslu og umönnunarframfærslu (umönnunar- 

og þjónustuframfærsla).
25

Almennt fullnægir ríkið framfærsluskyldu sinni með 

peningaframfærslu. Samt er ekkert því til fyrirstöðu að hún eigi sér stað með 

umönnunarframfærslu. 

 Peningaframfærslu má skipta í þrjá meginþætti: Laun, hjúskap og á vegum hins 

                                                 
20

 Alþt. A-deild, 1994-95, bls. 2109. 
21

 Alþt. A-deild, 1990-91, bls. 3190.  
22

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 546. 
23

 Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier bls.194-195. 
24

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 551-552. 
25

 Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier bls. 80-81. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/118/s/0389.html&leito=mannr%E9ttindi
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opinbera.
26

 Umönnunarframfærslu má einnig skipta í þrjá meginþætti eftir því hver veitir 

umönnun: Fjölskylduumönnun, umönnun frá því opinbera eða aðkeypt umönnun.
27

  

  Áður fyrr var framfærslu í hjúskap skipt í tvennt. Fyrr á tímum áttu karlar að sjá um 

peningaframfærsluna með því að vinna utan heimilis en konur sáu um 

umönnunarframfærsluna með því að vera heimavinnandi. Með tímanum hafa hlutverk 

kynjanna þó breyst. Karlar og konur í hjúskap sjá nú oft á tíðum bæði um peninga- og 

umönnunarframfærslu í sameiningu.
28

   

3.2.3 Flokkun mannréttinda 

Mannréttindaákvæðum hefur í framkvæmd verið skipt í tvo flokka þótt sú skipting sé ekki 

alltaf nákvæm. Annars vegar eru svokölluð efnahagsleg, félagsleg og menningaleg réttindi eða 

jákvæð mannréttindi en hins vegar stjórnmála- og borgaraleg réttindi eða neikvæð 

mannréttindi.
29

  

 Efnahagsleg, félagsleg og menningarleg mannréttindi eru kölluð jákvæð mannréttindi þar 

sem þau kveða á um skyldu ríkja til að veita tiltekin réttindi. Stjórnmálaleg og borgaraleg 

réttindi eru hinsvegar kölluð neikvæð réttindi þar sem þau banna ríkisvaldinu tilteknar 

athafnir.
30

 Jákvæð mannréttindi hafa lengi verið talin frekar erfið í framkvæmd sökum þess að 

þau kveða á um skyldu, t.d. til viðundandi lífskilyrða og heilbrigðis sem erfitt er að mæla og 

framfylgja. Þau eru þó engu að síður jafnmikilvæg og hin neikvæðu því að rétturinn til 

tjáningarfrelsis væri t.d. lítils virði ef enginn réttur væri til jákvæðra réttinda.
31

 

 Þá hefur það verið útbreidd skoðun fræðimanna að jákvæð réttindi séu réttindi sem ekki 

eru dómhæf. Í því felst að ekki er hægt að byggja rétt á slíkum ákvæðum þar sem þau leggja 

athafnarskyldu á ríkið. Því væri ekki hægt að byggja einstaklingsbundinn og efnislegan rétt á 

slíkum ákvæðum.
32

 

 Í öryrkjadóminum Hrd. 2000, bls. 4480 sló Hæstiréttur því hins vegar föstu að hægt væri 

að byggja rétt á slíkum ákvæðum þegar hann dæmdi tekjutengingu bóta til öryrkja við tekjur 

maka ólögmætar og sagði jafnframt: 

Það er viðurkennd regla að norrænum rétti að skýra skuli lög til samræmis við 

alþjóðasamninga, sem ríki hefur staðfest eftir því sem kostur er. Samkvæmt framanrituðu 

                                                 
26

 Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier. bls. 82. 
27

 Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier. bls. 86. 
28

 Kirsten Ketscher: Socialret. Principper, rettigheder, værdier. bls. 81. 
29

 Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og alþjóðlegum 

samningum“. bls. 77. 
30

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindaákvæði. bls. 36-37. 
31

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 450-452. 
32

 Martin Scheinin: „Economic and social right as legal rights“, bls. 29. 
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verður 76. gr. stjórnarskrárinnar skýrð á þann veg að skylt sé að tryggja að lögum rétt 

sérhvers einstaklings til að minnsta kosti einhverrar lágmarks framfærslu eftir fyrirfram 

gefnu skipulagi, sem ákveðið sé á málefnalegan hátt. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar 

hefur almenni löggjafinn vald um það hvernig þessu skipulagi skuli háttað. Skipulag, sem 

löggjafinn ákveður, verður þó að fullnægja þeim lágmarksréttindum, sem felast í 

ákvæðum 76. gr. stjórnarskrárinnar. Þá verður það að uppfylla skilyrði 65. gr. 

stjórnarskrárinnar um að hver einstaklingur njóti samkvæmt því jafnréttis á við aðra sem 

réttar njóta, svo og almennra mannréttinda. 

3.2.4 Áhrif jafnræðisreglna 

Við beitingu 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar verður að hafa jafnræðisreglur í huga. Í 1. mgr. 

65. gr. stjórnarskrárinnar er að finna almenna jafnræðisreglu. Þar segir að allir skuli vera jafnir 

fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða stöðu að öðru leyti. Álíka 

jafnræðisreglu er einnig finna í stjórnsýslulögum nr. 37/1993, sbr. 11. gr. SSL. Í lögum má 

einnig nefna dæmi um sérstakar jafnræðisreglur. Í 2. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar er áréttað 

að karlar og konur skuli njóta jafns réttar í hvívetna. Þetta ákvæði hefur verið nánar útfært 

með lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Í 1. mgr. 1. gr. um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 segir að markmið laganna sé að tryggja fötluðu fólki jafnrétti 

og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa 

eðlilegu lífi. Loks er jafnræðisreglur líka að finna í öllum helstu alþjóðlegum og 

fjölþjóðlegum samningum sem Ísland á aðild að.
 33

  Þær reglur, sem helst hafa áhrif á 

íslenskan rétt, eru 14. gr. MSE og 1. og 2. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

þjóðanna.
34

  

 Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar hefur tvær hliðar. Annars vegar er henni ætlað að tryggja 

að borgurunum sé ekki mismunað vegna þeirra ástæðna sem þar eru taldar upp. Henni er 

jafnframt ætlað að tryggja réttinn til að öðlast lögbundin réttindi til jafns við aðra en á eigin 

forsendum. Hér er um að ræða reglur sem byggjast á mismunun. Sem dæmi má nefna að 

fötluðum einstaklingi er veitt aukið svigrúm til að hann geti notið jafnrar stöðu á við aðra 
35

, 

sbr. áðurnefnda 1. mgr. 1. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992.  

 Umfjöllun í köflum 3.2 til og með 3.2.3 sýnir að á ríkinu hvílir skylda til að tryggja að 

allir geti notið fullra mannréttinda og aðstoða þá sérstaklega sem þarfnast. Þessi réttur er í 

reynd sjálfstætt leiddur af 1. mgr. 76. stjórnarskrárinnar en slíka athafnaskyldu er líka hægt að 

leiða af alþjóðlegum skuldbindingum á borð við áðurnefnda mannréttindasáttmála, FSE og 

                                                 
33

 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Vernd gegn mismunun í íslenskum rétt. Breytinga er þörf“, bls. 52.  
34

 Oddný Mjöll Arnardóttir: „Vernd gegn mismunun í íslenskum rétt. Breytinga er þörf“, bls. 52 og Oddný Mjöll 

Arnardóttir: „Bann við mismunun“, bls. 461. 
35

 Brynhildur G. Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 75-76. 
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SEFMR.
36

 Umræða í kafla 3.2.1 sýndi þó að ekki er alveg ljóst að hægt sé að byggja 

einstaklingsbundinn og efnislegan rétt á þessum ákvæðum. Jafnvægisreglurnar ýta þó undir 

þann skilning að slíkt sé í raun hægt. 

 Þetta sést t.d. á því að þegar kemur að jákvæðum mannréttindum geta jafnvægisreglur 

skipt miklu máli þegar skera skal úr hvort ríkið hafi brotið athafnaskyldu sína. Þannig er með 

jafnræðisreglum hægt að setja fram eindregnari kröfur bregðist ríki þeirri skyldu sinni að 

trygga ýmis efnahagsleg og félagsleg réttindi enda er hægt að nota samanburð við aðra sem 

skýra mælikvarða þess hvort efnisleg jafnvægisregla hafi verið brotin.
37

 Dæmi um hvernig 

jafnræðisreglum hefur verið beitt hvað varðar athafnaskyldu stjórnvalds má finna í Hrd. 1999, 

bls. 390: 

R sem er blind, hóf nám við Háskóla Íslands árið 1990. R hætti námi fjórum árum síðar 

og hélt því fram að það hafi hún gert sökum þess að hún fékk ekki þá aðstoð og aðstöðu 

sem hún þarfnaðist. Taldi R að þannig hefði verið brotið á rétti hennar samkvæmt lögum 

um málefni fatlaðra, 2. gr. 1. viðauka við MSE og jafnræðisreglu 65. gr. 

stjórnarskrárinnar. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að R hafi verið 

veittar ýmsar undanþágur og komið til móts við þarfir hennar á ýmsan hátt hafi skort á að 

gerð væru almennar ráðstafanir eða heildarstefna mótuð um aðstoðina. Hæstiréttur taldi 

að R hefði átt rétt á slíkri aðstoð samkvæmt lögum svo að hún gæti sem mest staðið 

jafnfætis ófötluðum nemendum. Sannað þótti að þessi skortur á fyrirmælum hefði leitt til 

mistaka af hálfu HÍ og árekstra við R. Í þessu var talin felast ólögmætt meingerð gegn 

persónu R og frelsi hennar til menntunar. R voru því dæmdar bætur vegna ófjárhagslegs 

tjóns. sbr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. 

Jafnræðisreglan getur því leitt til jákvæðrar skyldu stjórnvalda. Í því sambandi má einnig 

nefna Hrd. 1999, bls. 2015.
38

 Þó ber að geta þess að dómar sem fallið hafa um slík álitaefni 

eru ennþá fremur fáir og ekki hafa enn verið sett upp skýr grundvallarviðmið varðandi 

sjónarmið og heimildir dómstóla til að skera úr um inntak jákvæðra skyldna. Því kann að vera 

varasamt að draga of miklar ályktanir af þeim dómum. Þó virðist ljóst að slíkir dómar vekja 

spurningar um hversu langt eigi að ganga og hve miklu þurfi að kosta til, til að jafna rétt fólks. 

Í því sambandi vegast á hversu ríkir þeir hagsmunirnir eru sem rætt er um og hversu 

íþyngjandi það er fyrir ríkið að veita þá aðstoð sem þörf er á.
39

 

 

                                                 
36

Björg Thorarensen: „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í stjórnarskrá og 

alþjóðasamningum“, bls. 90 og Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 591. 
37

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 591. 
38

 Hrd. 1999, bls. 2015: Málið fjallar um kröfu heyrnarlausrar konu A og Félags heyrnarlausra þess efnis að 

Ríkissjónvarpinu yrði skylt að láta túlka á táknmáli framboðsumræður í beinni útsendingu í sjónvarpi kvöldið 

fyrir alþingiskosningar. Niðurstaða Hæstiréttur var sú að Ríkissjónvarpinu bæri að sjá til þess að túlka 

framboðsumræðurnar á táknmál. Í henni vísaði dómurinn til þess að slík kynning þyrfti að fara fram án 

manngreinaálits enda hefði Ríkissjónvarpið ekki fært fram nægilega gild og málefnaleg rök sem að réttlæti þá 

mismunun hafa slíka umræðu án túlkunar. 
39

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 591-593. 

http://www.haestirettur.is/domar?nr=283
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3.3 Stjórnsýsla almannatrygginga 

Bæði TR og SÍ eru stjórnvöld og heyra stjórnarfarslega undir velferðarráðherra, samkvæmt 1. 

mgr. 2. gr. ATL. Ákvarðanir þeirra er þó jafnan hægt að kæra til sérstakra úrskurðanefnda. Í 

flestum tilvikum er hægt að kæra ákvarðanir stofnana til úrskurðarnefndar um 

almannatryggingar (hér eftir ÚRAL), sbr. 1. mgr. 7.gr. ATL.  

 Um ÚRAL er fjallað í 7-9. gr. ATL. Í 1. mgr. 7. gr. ATL og 1. mgr. 36. gr. STL kemur fram 

að nefndin skuli vera sjálfsstæð og óháð og úrskurða um mál rísi upp ágreiningur um skilyrði, 

grundvöll eða fjárhæð bóta samkvæmt almannatryggingalögum. Sama gildir um ofgreiðslur, 

endurkröfurétt og innheimtu þeirra, sbr. 55. gr. ATL. Þá ber að geta þess að samkvæmt 26. gr. 

SSL er aðila máls heimilt að kæra stjórnvaldsákvörðun til æðra setts stjórnvalds til að fá hana 

fellda úr gildi eða henni breytt nema annað leiði af lögum eða venju. Því er hægt að kæra þær 

ákvarðanir sem ekki falla undir gildisvið ÚRAL til velferðarráðherra.
40

 

 Vilji umsækjandi eða bótaþegi kæra ákvörðun stofnananna skal sú kæra vera skrifleg og 

borin fram innan þriggja mánaða frá því að tilkynnt var um ákvörðun. Sérstök eyðublöð þess 

efnis skulu liggja frammi á skrifstofum stofnananna og umboðskrifstofum þeirra og ber 

starfsmönnum að aðstoða við að útfylla þau sé þess þörf, sbr. 1. mgr. 8. gr. ATL og 2. mgr. 36. 

gr. STL.  

 ÚRAL ber að kveða upp úrskurð svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en þremur mánuðum 

frá því að kæra barst, sbr. 6. mgr. 8. gr. ATL. Úrskurðum nefndarinnar verður ekki áfrýjað til 

annarra stjórnvalda en hins vegar geta allir aðilar máls höfðað mál fyrir dómstólum til að fá 

úrskurði ÚRAL hnekkt, sbr. 4. mgr. 9. gr. ATL og 4. mgr. 36. gr. STL.  

 Kærufrestur til ÚRAL eru þrír mánuðir, samkvæmt 1. mgr. 8. gr. ATL. Berist kæra eftir 

frest skal vísa henni frá. Einungis er heimilt taka upp kæru sem berst eftir kærufrest ef 

afsakanlegt verður talið að kæra hafi ekki borist fyrr eða veigamiklar ástæður mæla með því 

að kæran verði tekin til meðferðar, samkvæmt 1. mgr. 28. gr. SSL. Dæmi um veigamiklar 

ástæður í skilningi ákvæðisins getur verið tilvik þar sem lægra sett stjórnvald veitir rangar 

upplýsingar um kæruheimild. Þá er ekki heimilt að taka upp kæru ef liðið er ár frá því að 

ákvörðun var tilkynnt aðila máls.
41

  

 Ákvæði SSL gilda um meðferð mála hjá fyrrnefndum stofnunum, sbr. 1. mgr. 1. gr. SSL. 

Þær stjórnsýslureglur, sem helst koma til athugunar í þessari ritgerð, eru leiðbeiningarskylda 7. 

gr. og rannsóknarregla 10. gr. SSL. Þessum reglum verða gerð betri skil síðar í ritgerðinni (í 

köflum 6. og 7). 

                                                 
40

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 259. 
41

 T.d. Úrskurður ÚRAL 21 maí 2008 (21/2008). 

http://www.rettarheimild.is/Urskurdarnefnd-almannatrygginga/nr/3125
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3.4 Réttur til greiðslna frá almannatryggingarkerfinu 

Upplýsingaskylda umsækjenda og bótaþega til TR/SÍ á við þegar sótt er um greiðslur úr 

almannatryggingakerfinu. Þess vegna er jafnframt mikilvægt að átta sig á því hverjir teljist 

vera tryggðir, samkvæmt lögunum, og um hvaða greiðslur er að ræða. Í þessum kafla verður 

einnig fjallað um tekjuhugtak ATL og hvað atriði hafa áhrif á greiðslurétt umsækjenda og 

bótaþega. Í eftirfarandi köflum verður stuttlega vikið að þessum atriðum en sú lýsing er á 

engan hátt tæmandi. 

3.4.1 Bætur ATL og STL 

Bótaflokkar, samkvæmt ATL og STL, eru fjölmargir. Hér er ekki er ætlunin að fjalla ýtarlega 

um þá flokkun heldur gefa stutt yfirlit.  

 Skipta má tryggingunum til hagræðis í lífeyristryggingar, slysatryggingar og 

sjúkratryggingar, sbr. 1. gr. ATL. Lífeyristryggingar eru, samkvæmt 1. mgr. 16. gr. ATL:, 

ellilífeyrir, örorkulífeyrir, aldurstengd örorkuuppbót, tekjutrygging, örorkustyrkur og 

barnalífeyrir. Slysatryggingar eru, samkvæmt 31. gr. ATL, sjúkrahjálp, dagpeningar, 

örorkubætur og dánarbætur. Sjúkratryggingar eru taldar upp í B hluta III. kafla STL. Þeim má 

skipta í sjúkrakostnað og sjúkradagpeninga. 

 Samkvæmt 2. mgr. 48. gr. ATL gildir sú meginregla að enginn getur samtímis notið nema 

einnar tegundar greiddra bóta. Frá þessu eru þó fáeinar undantekningar sem þar eru nánar 

útfærðar.  

 Í kjölfar EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993, voru ákvæði um félagslega aðstoð tekin út 

úr almannatryggingalögum og sett í sérstök lög, lög um félagslega aðstoð 118/1993. Þá voru 

einnig sett ný almannatryggingalög, nr. 117/1993. Ein meginástæðan þessarar skiptingar var 

sú að EES-löggjöf gerir ráð fyrir að almannatryggingabætur sé skylt að flytja milli landa en 

hinsvegar þarf ekki að flytja bætur af félagslegum toga.
42

  

 Bætur, samkvæmt ATL, eru áunnar með búsetu og eru fjármagnaðar með 

tryggingariðgjöldum. Slíkar bætur eru greiddar út ef umsækjandi fullnægir skilyrðum ATL og 

hann á þá lögbundinn rétt til þeirra. Öðru máli gegnir hins vegar um LFA. Bætur, sem 

greiddar eru samkvæmt þeim, ávinnast ekki með búsetu. Þá eru þær fjármagnaðar með skattfé 

ólíkt ATL. Loks eru bætur LFA heimildarreglur sem merkir að þótt umsækjandi fullnægi 

skilyrðum laganna á hann ekki rétt á bótum en heimilt er að veita honum þær.
43

 

                                                 
42

 Alþt. A-deild, 1993-94, bls. 710. 
43

 Sbr. 12. gr. ATL og 1. gr. LFA. 

http://www.althingi.is/altext/117/s/0087.html
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3.4.2 Tryggingarvernd 

 Meginskilyrði fyrir tryggingarvernd, samkvæmt 1. mgr. 12. gr. ATL og 1. mgr. 10. gr. STL, 

er að þeir, sem búsettir eru hér á landi, teljast vera tryggðir samkvæmt lögunum.
44

 Með búsetu 

er átt við lögheimili eins það er skilgreint í 1. gr. lögheimilislag nr. 21/1990. Frá þessu skilyrði 

eru þó undantekningar. Gerð er krafa, samkvæmt 1 mgr. 10. gr. STL, um að minnsta kosti 6 

mánaða búsetu hér á landi áður en sótt er um greiðslur úr sjóðnum. Jafnframt á 

búsetuskilyrðið ekki við hvað varðar slysatryggingar, samkvæmt 29. gr. ATL og einnig geta 

milliríkjasamningar haft áhrif á tryggingavernd einstaklinga, sbr. 1. mgr. 12. ATL og 1 mgr. 10. 

gr. STL.
45

  

 Íslendingar hafa gert milliríkjasamninga við fjölmörg ríki en þeir samningar, sem hafa 

hvað mest áhrif, eru EES-samningurinn, sbr. 29. gr. laga nr. 2/1993, og 

Norðurlandasamningurinn um almannatryggingar, sbr. lög nr. 66/2004.  

 Ákvæði EES-samningsins eru hluti af meginreglu Evrópusambandsins og EES er varðar 

frjálsan flutning vinnuafls innan aðildarríkja hvort sem um er að ræða launafólk eða sjálfstætt 

starfandi einstaklinga. Þannig er ákvæðunum ætlað að veita fólki frelsi til flutnings milli ríkja 

með því að tryggja því og þeim aðilum, sem það hefur á framfæri, öryggi á sviði 

almannatrygginga. Um slík gildir reglugerð 1971/1408/EEC og framkvæmdarreglugerð 

1972/574/EEC.
46

  

 Almannatryggingareglur EES byggjast að mestu á fjórum meginreglum: 

Jafnræðisreglunni, samlagningarreglunni, útflutningsreglunni og hlutfallsreglunni.
47

 Þá gildir 

starfslandsreglan almennt um framkvæmd samningsins en hún felur í sér að beita skuli aðeins 

löggjöf eins aðildarríkis á hverjum tíma.
48

 

 Jafnræðisreglunni er ætlað að tryggja að ríkisborgarar aðildarríkja samningsins njóti 

jafnræðis á þann hátt að fólk, sem búsett er í aðildarríki, hafi sömu skyldur og njóti sömu 

réttinda og þarlendir ríkisborgarar, samkvæmt löggjöf þess ríkis, sbr. 1. mgr. 3. gr. reglugerð 

1971/1408/EEC. Samlagningarreglunni er ætlað að vernda réttindi sem fólk er u.þ.b. að 

ávinna sér þótt það flytjist úr landi eða hefji störf í öðru aðildarríki innan EES eða ESB. Í 

þessari reglu felst því að taka skal tillit til þess að launþegi hafi verið tryggður og unnið í öðru 

aðildarríki þegar ákvörðun um bótarétt er tekin í því aðildarríki sem hann flyst til eða hefur 

                                                 
44

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 65.  
45

 Um þetta er jafnframt fjallað í 5. og 6. gr. reglugerðar nr. 463/1999 um framkvæmd almannatrygginga og 

skráningu í tryggingaskrá. 
46

 Innan Evrópusambandsins gilda nú um þetta efni reglugerðir 2004/883/EB og framkvæmdarreglugerð 

2009/988/EB.   
47

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 68-69.  
48

 Alþt. A-deild, 1992-93, bls. 4671. 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0001.html
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störf í. Þetta er mikilvægt t.d. ef löggjöf þess aðildarríkis, sem hann fer til, hefur að geyma 

ákvæði um það launþegi skuli hafa verið tryggður eða starfað tiltekinn tíma áður en hann 

öðlast rétt til bóta.
49

 

 Áhrif útflutningsreglunnar eru þau að bætur almannatrygginga skuli greiða hvarvetna 

innan EES-svæðisins. Reglan verndar áunnin réttindi. Þetta er gert til að tryggja hinn tryggða 

gegn tekjutapi sem gæti ella stafað af flutningi frá ríki þar sem hann á rétt til bóta. 

Útflutningsreglan er mismunandi eftir því hvort um er að ræða útflutning á peningabótum eða 

sjúkrahjálp. Um sjúkrahjálpina, þ.e. læknishjálp eða sjúkrahúsdvöl, gildir sú meginregla að 

hún greiðist í samræmi við reglur þess ríkis þar sem bótaþegi býr eða dvelst. Hins vegar eru 

peningagreiðslur, t.d. lífeyrir eða dagpeningar, greiddar út samkvæmt þeirri löggjöf þar sem 

viðkomandi telst tryggður. Þannig ber annars vegar stofnun í því ríki, sem viðkomandi telst 

tryggður, að endurgreiða stofnun í dvalarríki þann kostnað sem af sjúkrahjálp við bótaþega 

hlýst en peningagreiðslurnar berast hins vegar bótaþega beint eða með milligöngu 

stofnananna í dvalarríkinu.
50

  

 Hlutfallsreglan gildir um bætur sem byggjast á söfnun réttinda og tryggir bótaþega 

hlutfallslegar greiðslur ef honum hefur ekki tekist að ávinna sér fullar bætur. Sú regla er 

takmörkuð við greiðslur sem byggjast á söfnun, þ.e. lífeyrisgreiðslur og í sumum tilvikum 

bætur samkvæmt löggjöf um slysatryggingu vegna atvinnusjúkdóma.
51

  

 Lífeyrir, sem greiddur er samkvæmt hlutfallsreglunni, er hlutfall af tryggingartímabili eða 

búsetutímabili bótaþega í aðildarríkinu. Skoða verður hlutfallsregluna í ljósi ákvæða 

reglugerðar 1971/1408/EEC um lífeyri. Þær reglur segja að launþegi og sjálfstætt starfandi 

fólk fái lífeyri frá hverju því landi þar sem hann hefur unnið eða starfað sjálfstætt. Þegar 

viðkomandi kemst á ellilífeyrisaldur á hann því ekki eingöngu rétt á lífeyri frá einu landi 

heldur verður lífeyrir hans samsettur úr hlutalífeyri frá þeim löndum þar sem hann hefur 

starfað eða verið búsettur.
52

 

 EES-samningurinn nær aðeins til ríkisborgara þeirra ríkja, sem að samningnum standa. 

Auk þess er hann takmarkaður við fólk á vinnumarkaði. Norðurlandasamningurinn er að því 

leyti frábrugðinn EES samningnum að hann veitir fólki, sem ekki er á vinnumarkaði, t.d. 

námsmönnum og því fólki sem eru ríkisborgarar þriðja ríkis, sambærileg réttindi innan 

Norðurlanda og tiltekin eru í EES samningnum.
53

 

                                                 
49

 Alþt. A-deild, 1992-93, bls. 4671. 
50

 Alþt. A-deild, 1992-93, bls. 4671-2. 
51

 Alþt. A-deild, 1992-93, bls. 4672. 
52

 Alþt. A-deild, 1992-93, bls. 4672. 
53

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 72. 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0001.html
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 Þá hafa Íslendingar gert tvíhliðasamninga við einstök ríki, t.d. Bandaríkin og Kanada. 

Flytji bótaþegi hinsvegar til lands, þar sem ekki er í gildi samningur, falla niður allar greiðslur 

til hans.
54

 Í úrskurði ÚRAL 28. mars 2007 (15/2007) kom upp ágreiningsefni um slíkar 

greiðslur. 

A sótti um ellilífeyri hjá TR. Umsóknin var synjað þar sem A var búsett í Ástralíu og ekki 

var í gildi samningur á milli ríkjanna. A benti á að maki hennar svo og aðrir Íslendingar 

sem búsettir eru í Ástralíu hafi fengi greiddan ellilífeyri frá Íslandi. Taldi A því að ákveðin 

hefð hefði myndast um slíkar greiðslur. ´ 

 Í greinagerð TR kom fram að samkvæmt eldri ATL nr. 67/1971 hafi verið heimilt að 

greiða bótaþegum búsettum erlendis ellilífeyri. Þetta ákvæði féll niður við gildistöku laga 

nr. 117/1993. Því taldi TR að greiðsluheimild væri ekki til staðar. Þá hefðu greiðslur til 

annarra aðila búsettra í Ástralíu eftir 1994 stafað af misskilningi starfsmanna TR. ÚRAL 

taldi, að þar sem A fullnægði ekki búsetuskilyrði ATL þar sem hún væri búsett í Ástralíu 

og ekki væri ekki til staðar samningur milli Íslands og Ástralíu, ætti A ekki rétt til 

almannatryggingabóta á grundvelli milliríkjasamnings. Þá gætu greiðslur til annarra sem 

greiddar hefðu verið á röngum forsendum vegna mistaka starfsfólks TR ekki skapað 

öðrum rétt. 

3.4.3 Tekjuhugtak ATL 

Um tekjuhugtakið ATL er fjallað í 16. gr. ATL. Meginreglan er sú að tekjuhugtak ATL 

samsvarar tekjuhugtaki tekjuskattslaga nr. 90/2003. Sú regla er þó langt frá því að vera algild 

og mismunandi reglur gilda t.d. um hvaða tekjur teljast til tekna og hvaða tekjur teljast vera  

frádráttarbærar.
55

  

 Í ATL er lagt mismikið vægi á tekjur eftir því hvaðan þær koma. Fyrir umsækjendur og 

bótaþega skiptir mestu máli að átta sig á hvaðan tekjurnar koma þegar þeir veita upplýsingar 

um tekjur sínar. Sem dæmi má nefna að tekjur umsækjenda og bótaþega koma alltaf til 

athugunar þegar bætur, samkvæmt III. kafla ATL, eru áætlaðar. Allar launatekjur umsækjenda 

og bótaþega koma til álita við útreikning bóta, samkvæmt 2. mgr. 16. gr. ATL. Sé umsækjandi 

eða bótaþegi í hjúskap þarf jafnframt að gefa upp fjármagnstekjur maka, sbr. a-lið 2. mgr. 16. 

gr. ATL. Við útreikning bóta er þá miðað við helming samanlagðra fjármagnstekna hjóna án 

tillits til þess hvort eign er í sameign eða séreign annars þeirra.  

Útreikningur bóta ATL er svo nánar útfærður með reglugerð nr. 598/2009  

um útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags. 

3.4.4 Atriði sem hafa áhrif á greiðslurétt 

Ef umsækjandi eða bótaþegi fullnægir skilyrðum laganna á hann rétt til bóta. Þótt umsækjandi 

eða bótaþegi eigi rétt á bótum frá viðkomandi stofnunum hafa tiltekin atriði áhrif á greiðslur 

                                                 
54

 „Þinn réttur. Áhrif búsetu erlendis á lífeyrisréttindi á Íslandi“, http://www.tr.is. 
55

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 91. 
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til hans. Umsækjanda og bótaþega ber almennt að veita stofnunum upplýsingar um slík atriði, 

sbr. 2. mgr. 54. gr. ATL og 2. mgr. 34. gr. STL. Það fer eftir því um hvers konar bætur er sótt 

hvaða gögn þarf að leggja fram.  

 Hægt að flokka upplýsingarnar, sem gefa þarf, gróflega í flokka. Þær eru eftirfarandi: 

Tekjuupplýsingar, búseta, hjúskaparstaða, heimilisaðstæður og annað. Hér verða einungis 

nefnd nokkur dæmi en öllum þessum atriðum verða svo gerð betri skil í kafla 4.  

 Búseta er meginskilyrði tryggingaverndar eins og áður hefur fram komið. Umsækjandi og 

bótaþegi verða ávallt að skýra frá hvar þeir eiga lögheimili en búseta á Íslandi er þó ekki 

skilyrði. Þannig getur TR t.d. ákveðið, samkvæmt 13. gr. ATL, að sá, sem tryggður er 

samkvæmt lögunum, teljist vera það áfram þótt hann flytjist af landi brott. Hjúskaparstaða 

getur haft áhrif á bótafjárhæðir. Nú hafa þó einungis fjármagnstekjur maka áhrif á 

bótagreiðslur til umsækjenda og bótaþega, sbr. a-lið 2. mgr. 16. gr. ATL. Tekjur umsækjenda 

og bótaþega geta haft áhrif á bótafjárhæðir. Þannig skerðast oft bótagreiðslur til umsækjenda 

og bótaþega ef þeir fá tekjur annars staðar frá og þær fara yfir tilteknar fjárhæðir. 

Heimilisaðstæður umsækjenda og bótaþega geta orðið skilyrði fyrir greiðslum til viðkomandi. 

Meðal annarra atriða, sem áhrif geta haft á bótarétt, má nefna aldur umsækjanda og bótaþega.  

3.5 Samantekt 

Rétturinn til framfærslu er m.a. tryggður með 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, ATL og STL. 

Gerðar voru breytingar á 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar með stjórnskipunarlögum nr. 

97/1995. Þær breytingar höfðu í för með sér nýja túlkun á ákvæðinu, sér í lagi varðandi 

orðalagið aðstoð, sem nú er ekki lengur bundin við framlag úr opinberum sjóðum. 

Jafnræðisreglur skipta miklu máli á sviði almannatrygginga. Jafnræðisreglum er ekki einungis 

ætlað að tryggja jafnræði borgaranna heldur má einnig beita þeim til að „mismuna“ fólki til 

þess að það njóti réttar á við aðra. Fullnægi umsækjandi eða bótaþegi skilyrði ATL eða STL 

hefur hann öðlast rétt til bótanna. Fjárhæð bóta getur hinsvegar verið mishá. Þau atriði, sem 

hafa áhrif á fjárhæð bóta til umsækjenda og bótaþega, eru búseta, hjúskaparstaða, 

heimilisaðstæður og tekjur þeirra. Umsækjanda og bótaþega ber almenn skylda til að veita 

upplýsingar um þessi atriði. Íslendingar hafa gert samninga við önnur ríki um flutning bóta 

milli landa og þar skiptir samningurinn um EES sbr. lög nr. 2/1993 mestu máli. 
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4 Atriði sem hafa áhrif á rétt til greiðslu bóta 

Í þessum kafla verður fjallað um atriði sem hafa áhrif á rétt til bóta og fjárhæð þeirra, komi til 

greiðslna þeirra. Markmiðið er ekki einungis að greina frá þeim atriðum heldur einnig að 

skilgreina hvaða atriðum umsækjandi og bótaþegi þurfa sérstaklega að greina frá.  

 Efni kaflans verður skipt í þrjá flokka til hagræðis þar sem segja má að þrjú atriði hafi 

megináhrif á greiðslur bóta: Sjúkraskrár, tekjur og aðrar ástæður. Um þau atriði ríkja jafnframt 

um margt mismunandi sjónarmið.  

 Fyrst verður fjallað um sjúkraskrár. Þær falla undir hugtakið viðkvæmar 

persónuupplýsingar, samkvæmt c-lið 8. tölul. 2. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga (hér eftir lög um persónuvernd). Þá verða skoðaðar tekjur. 

Tekjuupplýsingar hafa nokkra sérstöðu þar eð upplýsingar, sem umsækjendur og bótaþegar 

veita, eru sannreyndar. Þetta er gert með því að bera tekjuáætlanir umsækjenda og bótaþega 

saman við upplýsingar sem skattyfirvöld búa yfir um viðkomandi. Í undirkafla um tekjur er 

einnig greint frá hvernig upplýsingarskyldan er útfærð að því er varðar áætlun tekna og hvaða 

tekjustofnar skerða bætur. 

 Loks verða tilgreindar aðrar ástæður sem haft geta áhrif á rétt til greiðslu bóta. Í þeim 

kafla kemur fram að slíkar ástæður varða oftast persónulega hagi umsækjanda eða bótaþega, 

svo sem heimilisaðstæður hans og hjúskaparstaða.  

4.1 Sjúkraskrár 

Oft þarf að leita eftir upplýsingum um heilsufar umsækjanda eða bótaþega áður en tekin er 

ákvörðun um greiðslu bóta. Greiðsla örorkulífeyris er t.d. bundin því skilyrði að viðkomandi 

hafi verið metinn 75% öryrki, samkvæmt b-lið 1. mgr. 18. gr. ATL. Þetta er gert með því að 

leita í sjúkraskrá viðkomandi.  

 Meðal þeirra upplýsinga, sem nauðsynlegar eru til að meta greiðslur til einstaklinga, hafa 

sjúkraskrár nokkra sérstöðu. Upplýsingagjöf er á hendi starfsfólks í heilbrigðisþjónustu, sbr. 5. 

mgr. 52 gr. ATL en ekki umsækjenda eða bótaþega. Þeir þurfa því ekki að veita slíkar 

upplýsingar en þær eru engu að síður nauðsynlegar til þess að ákvarða bætur, sérstaklega 

örorkubætur og slysatryggingar.  

 Í 5. mgr. 52. gr. ATL er fjallað um aðgang TR að upplýsingum úr sjúkraskrám. Ákvæðið á 

rætur sínar að rekja til laga nr. 154/2001 um breytingu á eldri ATL. Með þessu ákvæði er þeim 

heilbrigðisstarfsmönnum, sem ábyrgð bera á vörslu sjúkraskráa, gert skylt að veita læknum, 

eða eftir atvikum hlutaðeigandi heilbrigðisstarfsmönnum TR og SÍ þær upplýsingar sem 

stofnunum eru nauðsynlegar til að ákveða greiðslu bóta eða endurgreiðslu reikninga og vegna 



 

18 

eftirlitshlutverks stofnananna. Þá er læknum TR og SÍ eða hlutaðeigandi 

heilbrigðisstarfsmönnum, þegar það á við, heimilt að skoða þann hluta sjúkraskrár sem 

reikningsgerð á hendur stofnuninni er byggð á. Sú skoðun skal fara fram þar sem sjúkraskrá er 

varðveitt. 

 Fyrir gildistöku breytingalaganna nr. 154/2001 hafði TR skoðað sjúkraskrár en þá byggði 

stofnunin rétt til aðgangs að þessum upplýsingum á samningum sem gerðir voru við 

sérfræðilækna, tannlækna og aðrar heilbrigðisstéttir.
56

 Árið 2000 gaf tölvunefnd (nú 

Persónuvernd) álit sitt á því hvort þetta væri heimilt og komst að þeirri niðurstöðu að svo væri 

ekki. Í ljósi þessa úrskurðar var ákveðið að veita TR lagaheimild til að nálagst þær 

upplýsingar þar sem stofnunin var ekki talin geta fullnægt eftirlitsskyldu sinni án þeirrar 

heimildar.
57

   

 Sú heimild er þó bundin tilteknum skilyrðum. Nú er því sérstaklega tekið fram hverjum er 

heimilt að skoða sjúkraskrár, af hvaða tilefni, hvaða hluta sjúkraskrár viðkomandi og 

jafnframt hvar sú skoðun slíkra gagna skal fara fram. Þá er sérstaklega tekið fram við slíka 

athugun skuli gæta ákvæða laga um nr. 55/2009 sjúkraskrár og laga um persónuvernd.
58

  

4.2 Tekjur og tekjuhugtak ATL 

Með lögum nr. 74/2002, sem breyttu lögum eldri almannatryggingalaga nr. 117/1993, var 

endurskoðað tekjuhugtak ATL.
59

Ástæða breytinga á eldra ákvæðinu var sú að bæði 

Umboðsmaður Alþingis 
60

 og Ríkisendurskoðun 
61

 höfðu gagnrýnt tekjuhugtak laganna.
62

  

 Eldra tekjuhugtakið þótti vera óskýrt og það hafði valdið erfiðleikum í framkvæmd. Því 

var lagt til að tekjuhugtak skattalaga yrði notað enda væri það hugtak sem hvað auðveldast 

þætti í framkvæmd og viðskiptavinir TR þekktu. Þannig væri skýr afmörkun hugtaksins talin 

til bóta þar sem fólk gæti frekar áttað sig á hvaða tekjur gætu skert bætur frá stofnuninni.
63

 

 Eins og áður sagði er tekjuhugtak ATL að finna í 16. gr. laganna. Við útfyllingu 

tekjuáætlunar hjá TR skiptir þetta hugtak miklu máli. Þegar umsækjandi eða bótaþegi sækir 

um bætur til TR/SÍ er honum gert að fylla út sérstök umsóknareyðublöð.
64

 Með því að 

undirrita umsókn um bætur gefur umsækjandi eða bótaþegi TR heimild til að aflað sé þeirra 

                                                 
56

 Alþt. A-deild, 2001-02, bls. 2472-3. 
57

 Alþt. A-deild, 2001-02, bls. 2473.  
58

 Alþt. A-deild, 2001-02, bls. 2478. 
59

 Tekjuhugtakið var fyrst skilgreint með lögum nr. 144/1995.  
60

 UA 30. desember 1999 (2125/1997). 
61

 Tryggingastofnun ríkisins. Lífeyrissvið. 
62

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 90. 
63

 Alþt. A-deild, 2001-02, bls. 2458-2459.  
64

 Dæmi um umsóknareyðublöð á vef TR: „Umsókn um ellilífeyrir og tengdar greiðslur“ og „Umsókn um 

örorkulífeyrir og tengdar greiðslur“, http://www.tr.is. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0511.html
http://www.althingi.is/altext/127/s/0511.html
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http://www.althingi.is/altext/stjt/1995.144.html
http://www.umbodsmaduralthingis.is/ViewCase.aspx?Key=625&skoda=mal
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/trstliftrygg.pdf
http://www.althingi.is/altext/127/s/0510.html
http://www.tr.is/tryggingastofnun/eydublod/
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upplýsinga sem stofnunin telur nauðsynlegar til að reikna út greiðslur. Stofnuninni er heimilt, 

samkvæmt 2. mgr. 52. gr. ATL. að afla tekjuupplýsinga hjá skattyfirvöldum, lífeyrissjóðum, 

Atvinnuleysistryggingasjóði, Vinnumálastofnun og einnig hjá sambærilegum útlendum 

stofnunum eigi það við. 

 Þrátt fyrir rúma lagaheimild TR til gagnaöflunar ber umsækjandi og bótaþegi ævinlega 

ábyrgð á að veita réttar upplýsingar, sbr. 2. mgr. 52. gr. ATL . Í umsókninni er sérstaklega 

tekið fram að „ábyrgð á því að TR hafi réttar tekjuupplýsingar við útreikning bóta hvíli alfarið 

á umsækjenda/greiðsluþega.“ Umsækjandi og bótaþegi bera ábyrgð á að láta TR vita í hvaða 

skattaþrepi skattgreiðslur eiga að vera.  

  Samkvæmt 5. mgr. 16. gr. ATL skal leggja 1/12 af áætluðum tekjum bótagreiðsluársins til 

grundvallar bótaútreikningi hvers mánaðar. Bótagreiðsluár er almanaksár. Tekjuáætlun þessi 

skal ávallt byggjast á nýjustu upplýsingum frá þeim aðilum sem getið er um í 52. gr. ATL. 

Þegar sótt er um bætur í fyrsta sinn reiknast bótaréttur út frá þeim tíma sem réttur til bóta 

stofnaðist. Berist umsókn um örorkulífeyri t.d. í júlí 2011 verður að miða við tekjur sem 

myndast eftir það tímamark.
65

 

 Samkvæmt 6. mgr. 16. gr. ATL skal TR hafa eftirlit með að samræmi sé milli tekjuáætlana 

og upplýsinga frá skattyfirvöldum eða aðilum sem getið er um í 2. mgr. 52. gr. ATL. Eftir að 

endanlegar upplýsingar um tekjur bótagreiðsluársins liggja fyrir við álagningu skattyfirvalda á 

opinberum gjöldum skal TR endurreikna bótafjárhæðir á grundvelli tekna samkvæmt 7. mgr. 

16. gr. ATL. Við þann endurreikning er stofnuninni heimilt að taka tillit til almennra breytinga 

á launum frá þeim tíma sem ætlaðar tekjur tilheyra til þess tíma sem endanlegar tekjur varða. 

 Þeim tekjum, sem skerða bætur, má skipta upp í fjóra flokka. Sú skipting er viðhöfð á 

eyðublöðum um tekjuáætlunum. Skipting er eftirfarandi: Atvinnutekjur, lífeyristekjur, 

fjármagnstekjur og aðrar tekjur.
66

 Þó verður að hafa í huga að ekki eru allar bætur 

tekjutengdar, svo sem slysatryggingar, samkvæmt IV kafla ATL og barnalífeyrir samkvæmt 1. 

mgr. 20 gr. ATL. 

 Til atvinnutekna teljast allar launatekjur fyrir staðgreiðslu skatta, þar með teljast 

atvinnuleysisbætur og reiknað endurgjald, sem og hagnaður af eigin atvinnurekstri. Hér ber 

því að setja inn í tekjuáætlun það sem fólk áætlar að það fái í heildartekjur, þar með talið 

yfirvinna, orlof, fæðingarorlof, dagpeningar, bifreiðarstyrkir og önnur hlunnindi.
67

 Til 

frádráttar þessum tekjulið kemur hins vegar iðgjald í lífeyrissjóði, hvort sem um er að ræða 

                                                 
65

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 101. 
66

 Tekjuáætlun. Forsenda greiðslna frá Tryggingastofnun, bls. 1. 
67

 Tekjuáætlun. Forsenda greiðslna frá Tryggingastofnun, bls. 1. 

http://www.tr.is/media/skjol-a-pdf/baeklingur_tekjuaaetlun2010.pdf
http://www.tr.is/media/skjol-a-pdf/baeklingur_tekjuaaetlun2010.pdf
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almennan lífeyrissjóð eða séreignarsjóð. Samanlagt má sá frádráttur nema allt að 4% af 

reiknuðu endurgjaldi og atvinnuleysisbótum.
68

 

 Lífeyristekjur eru tekjur úr lífeyrissjóðum vegna ellilífeyris, örorkulífeyris, makalífeyris 

og barnalífeyris. Telja verður til allar samanlagðar tekjur úr öllum lífeyrissjóðum ef greitt er 

úr fleiri en einum sjóði.
69

 Þá þarf að færa inn á tekjuáætlun úttekt á séreignarsparnaði en sú 

úttekt hefur þó ekki áhrif á greiðslu bóta.
70

  

 Undir flokkinn aðrar tekjur teljast greiðslur aðrar en launa- og lífeyrisgreiðslur. Slíkar 

greiðslur geta borist frá t.d. sjúkrasjóðum, styrkir frá stéttarfélögum og greiðslur frá 

tryggingafélögum.
71

 

 Fjármagnstekjur eru sá liður sem flestir viðskiptavinir TR lenda í vandræðum með enda 

eru þær í eðli sínu oft sveiflukenndar.
72

 Þetta leiðir oft til þess að við endurreikning og 

uppgjör tekjutengdra bóta kemur í ljós að bætur hafa ýmist verið of- eða vangreiddar.
73

 Til 

þessa flokks telst arður af hlutabréfum og stofnsjóðum vinnufélaga, áætlaðir vextir og 

verðbætur af bankainnistæðum, áætlaður skattskyldur söluhagnaður auk áætlaðra leigutekna. 

Um fjármagnstekjur gildir, eins og áður var nefnt, sú sérregla, samkvæmt a-lið. 2. mgr. 16. gr. 

ATL að helmingur samanlagðra tekna hjóna kemur til skerðingar við útreikning bóta 

umsækjenda eða bótaþega. Í þessu sambandi skiptir ekki máli hvort hjónanna er eigandi þeirra 

eigna sem mynda tekjurnar eða hvort um séreign eða hjúskapareign er að ræða.  

 Ekki eru þó allar greiðslur til umsækjenda og bótaþega sem skerða bætur. Samkvæmt 3. 

og 4. mgr. 16. gr. ATL teljast bætur samkvæmt lögunum og lögum LFA ekki til tekna. Sama 

gildir um fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum, greiðslur úr séreignarlífeyrissparnaði og 

sambærilegar greiðslur frá ríkjum sem Íslendingar hafa samið við samkvæmt 68. gr. ATL. 

Jafnframt teljast ekki til tekna, samkvæmt 3. mgr. 16. gr., greiðslur úr viðbótartryggingarvernd, 

sbr. lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. 

 Tekjur umsækjenda eða bótaþega skerða heldur ekki bætur til hans ef þær eru undir 

svokölluðum frítekjumörkum. Frítekjumörk tekjutryggingar og heimilisuppbótar ráðast af því 

                                                 
68

 1. mgr. 16. gr. ATL, sbr. 4.tl. A-liðar. 30. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt.  
69

 Samkvæmt 2. mgr. 16. gr. ATL, sbr. 1. tl. A-liðar 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt telst lífeyrir vera 

skattskyldar tekjur. 
70

 Með lögum nr. 17/2008 var skerðing bóta vegna innlausnar séreignarsparnaðar afnumin frá og með 1. janúar 

2009. 
71

 Tekjuáætlun. Forsenda greiðslna frá Tryggingastofnun, bls. 3. 
72

 Sigríður Lillý Baldursdóttir: „Réttindi og réttar greiðslur lífeyris“, http://www.tr.is. 
73

 Þskj. 496, 138. Lögþ. 2009-10, bls 15. (enn óbirt í A-deild Alþt.). „Uppgjör Tryggingastofnunar 2010“, 

http://www.tr.is.  
73

 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. lögheimilislaga nr. 21/1990 telst lögheimili vera sá staður sem þar sem hann hefur 

bækistöð sína, dvelst að jafnaði í tómstundum sínum, hefur heimilismuni sína og svefnstaður hans er þegar hann 

er ekki fjarverandi um stundarsakir vegna orlofs, vinnuferða, veikinda eða annarra hliðstæðra atvika. 
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hvaðan tekjurnar koma, atvinnu-, lífeyris- og fjármálatekjur og hvers konar bætur sótt er um, 

t.d. ellilífeyri eða örorkulífeyri. Sem dæmi má nefna er að frítekjumörk fyrir atvinnutekjur 

ellilífeyrisþega eru 480.000 kr. á ári, sbr. b-lið 2. mgr. 16. gr. ATL en frítekjumörk 

atvinnutekna örorkulífeyrisþega eru 1.315.200 kr. á ársgrundvelli.
74

 Frítekjumörk 

tekjutryggingar og heimilisuppbótar fyrir fjármagnstekjur eru þó 98.640 kr. á ári fyrir alla 

bótaþega, sbr. a-lið 2. mgr. 16. gr. ATL.  

 Hafi umsækjandi eða bótaþegi tekjur yfir tilteknum mörkum, svokölluðum núllmörkum, 

falla niður allar greiðslur til hans. Til að mynda byrjar grunnlífeyrir ellilífeyrisþega að 

skerðast ef tekjur hans eru yfir 2.575.220 kr. á ári, sem er frítekjumark ellilífeyris samkvæmt 2. 

mgr. 17. gr. ATL. Skerðingin nemur 25 % af þeirri fjárhæð sem er umfram það mark. Þegar 

tekjur ellilífeyrisþegans verða hærri en 3.981.332 kr. á ári falla niður allar greiðslur til hans. 

Þá er talað um að núllmarki hafi verið náð.
75

  

 Hvað varðar útreikning bóta gildir ákvæði ATL sem og reglugerð nr. 589/2009 um 

útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags. Reglur um 

útreikning á bótum eru flóknar og hafa tekið örum breytingum á síðustu árum bæði hvað 

varðar útreikning og fjárhæðir bóta. Þetta hefur vissulegar áhrif á umsækjendur og bótaþega 

og þá greiðslu sem þeir fá frá TR. Telji þeir of lítið fram fá þeir ofgreitt frá TR en það sem 

umfram er verður síðar dregið frá þeim bótum sem þeir hljóta í framtíðinni, sbr. 1. mgr. 55. gr. 

ATL en ef þeir áætla sér of miklar tekjur fá þeir vangreitt frá TR og sú fjárhæð, sem þeir eiga 

rétt, á fæst ekki greidd að fullu fyrr en í ágúst ári seinna, sbr. 4. mgr. 55. gr. ATL.
76

 

 Slíkar breytingar þurfa þó ekki að hafa áhrif á hvaða tekjur fólk þarf að telja fram á 

tekjuáætlun. Það, sem skiptir umsækjendur og bótaþega mestu máli í sambandi við 

tekjuáætlanir, er að skýrt sé hvaða tekjur þeir eigi að gefa upp.  

 Varðandi upplýsingaskyldu þessa er líka mikilvægt að umsækjendur og bótaþegar séu 

vakandi fyrir því að skila inn breytingum á tekjuáætlun sem og öðrum ástæðum sem geta haft 

áhrif á greiðslur bóta (sjá kafla 4.3) til að ekki komi til van- eða ofgreiðslna frá TR. Séu bætur 

of- eða vangreiddar er farið með þær samkvæmt 55. gr. ATL (sjá kafla 5). 

 Þess má að lokum geta að frá upplýsingaskyldunni eru ekki nein frávik í lögum. 

Viðskiptavinir TR eru fjölbreyttur hópur fólks sem hefur ólíkar þarfir. Þar á meðal er fólk, 

sem vegna aðstöðu sinnar eða færni, getur átt í erfiðleikum við að fullnægja þeirri skyldu. Í 

því sambandi má nefna vistmenn á dvalar- og hjúkrunarheimilum sem sumir hverjir eru illa í 

stakk búnir til að veita upplýsingar (sjá umræðu í kafla 8).
77
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 „Greiðslutegundir lífeyristrygginga. Janúar 2010“, http://www.tr.is. 
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 „Greiðslutegundir lífeyristrygginga. Janúar 2010“, http://www.tr.is. 
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4.2.1 Framkvæmd upplýsingagjafar um tekjur og ákvörðun skerðingar bóta.  

Í framkvæmd fer upplýsingagjöf hvers árs fram með tilteknum hætti. Um hver áramót sendir 

TR bótaþegum svokallað „grænt umslag.“. Í því er að finna tillögu að tekjuáætlun sem byggð 

hefur verið á upplýsingum um tekjur liðins árs samkvæmt staðgreiðsluskrá RSK
78

 eða þeirri 

tekjuáætlun sem lífeyrisþegar hafa sjálfir skilað inn til að tilkynna um breyttar aðstæður. Í 

umslaginu er einnig að finna greiðsluáætlun fyrir komandi ár.
79

  

 Lífeyrisþegar eiga síðan að meta hvort þeir telja að tekjuáætlunin standist. Telji þeir að 

tekjuáætlunin sé röng er það á þeirra ábyrgð að leiðrétta hana t.d. vegna þess að lífeyrisþegi 

gerir ráð fyrir að fá minni launatekjur á næsta ári en árið áður. Tekjuáætlanir má leiðrétta oft á 

ári, 
80 

t.d. ef breytingar verða á persónulegum högum lífeyrisþega (sjá kafla 4.3). 

 Vilji umsækjandi eða bótaþegi ekki verða við þeirri upplýsingarskyldu, sem honum ber 

við gerð tekjuáætlunar ár hvert, hefur hann heimild, samkvæmt 1. mgr. 54. gr. ATL, til að 

fresta að taka við greiðslu bóta þar til endalegar upplýsingar um tekjur hans á bótagreiðsluári 

liggja fyrir frá skattayfirvöldum. 
81

 Sú heimild kom inn með lögum nr. 120/2009. Umsækjandi 

eða bótaþegi fær þá, samkvæmt þessu ákvæði, greiddar bætur ársins 2010 í einu lagi í ágúst 

2011 þegar álagning skattayfirvalda liggur fyrir. Með því móti er hvorki hætta á því að bætur 

verði of- né vangreiddar.  

 Í greinargerð með lögum er þó tekið fram að gera megi ráð fyrir að þeir umsækjendur eða 

bótaþegar, sem nýta sér þetta ákvæði, fái mjög lágar mánaðarlegar greiðslur frá TR. Þar á 

meðal eru t.d. þeir sem lengi hafa búið utan landsteinanna eða þeir sem ekki þurfa 

nauðsynlega á mánaðarlegum greiðslum TR að halda þar sem þeir hafa talsvert miklar 

atvinnu-, lífeyris- eða fjármagnstekjur samfara bótum. 

4.3 Aðrar ástæður 

Samkvæmt 2. mgr. 52. gr. ATL er umsækjanda eða bótaþega skylt að veita TR eða SÍ 

nauðsynlegar upplýsingar um tekjur og aðrar aðstæður sem áhrif geta haft á greiðslu bóta. 

Með lögum nr. 166/2006 var eldri ATL breytt og var því bætt inn í ákvæðið að umsækjanda 

eða bótaþega væri skylt að veita upplýsingar um aðrar aðstæður. Áður hafði staðið að 

umsækjanda og bótaþega væri skylt að veita upplýsingar um breytingar á tekjum á 

yfirstandandi tekjuári.
82

 Með þessari breytingu var upplýsingaskylda umsækjenda og 
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 Staðgreiðsluskrá RSK veitir upplýsingar um allar tekjur lífeyrisþega, nema fjármagnstekjur.  
79

 „Áramót. Græna umslagið“, http://www.tr.is. 
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 „Áramót. Græna umslagið“, http://www.tr.is. 
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 Þskj. 496, 138. Lögþ. 2009-10, bls 15. (enn óbirt í A-deild Alþt.). „Uppgjör Tryggingastofnunar 2010“, 

http://www.tr.is. 
82

 Alþt. A-deild, 2006-07, bls. 1800.  
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bótaþega rýmkuð. Það er því á ábyrgð þeirra að veita upplýsingar um allar aðrar ástæður sem 

áhrif geta haft á greiðslu bóta.  

 Aðrar ástæður í skilningi 2. mgr. 52. gr. ATL geta verið margvíslegar og eru jafnframt 

mismunandi eftir bótaflokkum. Hér er ekki um tæmandi upptalningu á slíkum atriðum að 

ræða heldur verður fjallað um þær helstu. Þær teljast vera: Búseta og búsetuform, 

hjúskaparstaða og heimilisaðstæður.  

 Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. ATL er sá, sem búsettur er hér á landi, talinn vera tryggður 

samkvæmt ATL og það telst vera meginregla ATL ef frá eru talin ákvæði IV kafla ATL um 

slysatryggingar. Samningar Íslands við önnur ríki haft áhrif á þetta samkvæmt 68. gr. ATL.
83

 

Búseta og það að hafa starfað í útlöndum hefur áhrif á bótarétt. Til að njóta fulls ellilífeyris 

þarf umsækjandi eða bótaþegi að hafa verið búsettur á Íslandi í a.m.k. 40 almanaksár frá 16 til 

67 ára aldurs.
84

 Hvar umsækjandi eða bótaþegi var búsettur hefur því áhrif á greiðslur bóta. 

Núverandi búseta getur einnig haft áhrif því að dveljist elli- og örorkulífeyrisþegar á stofnun 

eða sjúkrahúsi getur slík dvöl leitt til þess að viðkomandi missi bótarétt sinn, sbr. 5. mgr. 48. 

gr. ATL.  

 Heimilisaðstæður fólks skipta líka mál varðandi greiðslu bóta. Búi umsækjandi eða 

bótaþegi einn getur hann átt rétt á að fá greidda heimilisuppbót, samkvæmt 8. gr. LFA.
85

 Þetta 

á jafnframt við ef viðkomandi býr með barni eða börnum sem öll eru undir 18 ára aldri.
86

 

 Loks skiptir hjúskaparstaða verulegu máli hvað varðar þætti sem bæði hafa áhrif á rétt til 

bóta og fjárhæðir þeirra. Í 1. mgr. 49. gr. ATL eru tiltekin sambúðarform lögð að jöfnu við 

hjúskap. Má þar nefna staðfesta sambúð sem varað hefur lengur en eitt ár og samvist fólks af 

sama kyni. Þeir njóta því sömu réttinda og skyldna og hjón í skilningi ATL.   

4.4 Samantekt 

Mörg atriði hafa áhrif á greiðslur bóta en það er á hendi umsækjandi eða bótaþega að sjá um 

að skila upplýsingum varðandi tekjur og breytingar á öðrum ástæðum sem haft geta áhrif á 

greiðslur bóta. 

 Tekjuáætlunin er eitt mikilvægasta tækið sem TR notar til að ákvarða bætur. Til að þær séu 

réttar þarf umsækjandi eða bótaþegi að vera vel inni í eigin fjármálum og gæta þess að 

tilkynna strax ef hann sér fram á að tekjuáætlun sé röng. Hið sama gildir ef breytingar verða á 

öðrum högum. Sinni umsækjandi og bótaþegi ekki upplýsingarskyldu sinni getur við 
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 65. 
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 Skv. 1 mgr. 17 gr. ATL. 
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 Dæmi um hvað teljist vera búa einn er að finna í úrskurði ÚRAL  9. desember 2009 (103/2009). 
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 Undantekning getur verið á 18 ára aldurstakmarkinu þ.e. ef ungmenni á aldrinum 18 til 20 ára á sama heimili 

er í skóla. 
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endurútreikning komi fram að TR hafi annaðhvort ofgreitt eða vangreitt viðkomandi 

skjólstæðingi.  

 Af efni kaflans má merkja að breytingar á lögum á undanförnum áratug hafa skerpt 

ákvæði um upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega. Næsti kafli fjallar sérstaklega um 

upplýsingaskylduna. 
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5 Upplýsingaskylda umsækjenda og bótaþega 

Meginmarkmið þessa kafla er að skoða upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega 

samkvæmt ATL og STL. Efninu er skipt í sex meginkafla.  

 Sá fyrsti fjallar um þá meginreglu að til að fá bætur frá TR/SÍ þarf langoftast að sækja um 

þær á þar til gerðum stöðluðum eyðublöðum. Því næst er fjallað um sjálfa upplýsingaskylduna 

eins og hún birtist í 2. mgr. 52. gr. ATL og 2. mgr. 34. gr. STL. Í þeim kafla verður einnig litið 

til annarra laga þar sem upplýsingaskylda ATL gildir jafnframt. Þá verður vikið að ákvæðum 

um þagnarskyldu starfsmanna TR/SÍ. Í kjölfar þeirrar umræðu verður fjallað um 

upplýsingaskyldu lífeyrisþega hvað varðar búferlaflutninga til og frá landinu. Því næst verða 

rædd afleiðingar þess að fullnægja ekki upplýsingaskyldunni eða veita vísvitandi rangar 

upplýsingar. Loks verða helstu niðurstöður teknar saman í sérstökum samantektarkafla.  

5.1 Meginreglan um nauðsyn umsóknar 

Almennt þarf umsækjandi, samkvæmt 1. mgr. 52. gr. ATL, að sækja um allar bætur ATL til TR. 

Hið sama gildir um bætur sem SÍ greiðir samkvæmt 1. mgr. 34. gr. STL. Samkvæmt 

meginreglunni eru bætur því ekki greiddar sjálfkrafa, t.d. vegna aldurs, veikinda eða andláts. 

Sótt er um bætur hjá TR/SÍ eða umboðsskrifstofum stofnananna um land allt.
87

 Jafnframt er 

hægt að sækja um bætur á vef stofnananna en allar umsóknir, sem berast TR/SÍ, þurfa að vera 

á stöðluðu formi, sbr. 1. mgr. 52. gr. in fine. Á þessum eyðublöðum er krafist tiltekinna 

grunnupplýsinga um umsækjanda, s.s. varðandi kennitölu, heimilisaðstæður og lögheimili.
88

 

Vísast er að tilkynna allar breytingar á slíkum eyðublöðum enda getur sönnunarstaða orðið 

erfið ef slíkt er ekki gert, sbr. ÚRAL 21. maí 2008 (21/2008). 

Í málinu fór A fram á að fallið yrði frá endurkröfu bóta. Taldi hún að TR hefði gert mistök 

við málsmeðferð. A sagðist hafa hringt í TR og tilkynnt um breytingu á 

lífeyrissjóðsgreiðslum. Þessi breyting var síðan ekki skráð og þess vegna hefði henni 

verið ofgreitt. TR kannaðist ekki við þessa tilkynningu og benti á það. A hefði einnig haft 

ítrekuð tækifæri til að leiðrétta meint mistök stofnunarinnar, meðal annars vegna þess að 

A hefði verið sent mánaðarlega gildandi tekjuáætlun. Hefði A átt að vera ljóst að ekki var 

gert ráð fyrir lífeyrissjóðstekjunum á tekjuáætluninni. ÚRAL staðfesti ákvörðun TR og 

vísaði í rökstuðningi sínum til ríkrar upplýsingaskyldu umsækjanda og bótaþega.
89
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 Undantekning frá meginreglu ATL er sú að örorkulífeyrisþegar þurfa ekki að sækja 

sérstaklega um ellilífeyri þegar þeir ná 67 ára aldri samkvæmt 1. mgr. 52. gr. ATL. Hvað 

varðar bætur samkvæmt STL hefur SÍ heimild, samkvæmt 1. mgr. 34. gr. STL, til að ákveða 

að ekki þurfi sækja um tilteknar bætur. 

 Ekki er hægt að ákvarða bætur lengra aftur tímann heldur en tvö ár, samkvæmt 2. mgr. 53. 

gr. ATL og 2. mgr. 35. gr. STL. Sú regla hefur verið nefnd „tveggja ára reglan.“
90

 Frá „tveggja 

ára reglunni“ eru þó tvær undantekningar er varða greiðslur sjúkradagpeninga og slysalífeyri. 

Sjúkradagpeninga er aðeins hægt að greiða allt að sex mánuði aftur í tímann samkvæmt 2. 

mgr. 35. gr. STL. Slysalífeyri er hins vegar í einhverjum tilvikum hægt að greiða allt að tíu ár 

aftur í tímann.
91

 ÚRAL hefur tekið mörg mál fyrir þar sem reynir á meginregluna um nauðsyn 

umsóknar, „tveggja ára regluna,“ sem og samspil þessara reglna.
92

  

5.2 Ákvæði um upplýsingaskyldu umsækjanda og bótaþega til TR/SÍ 

Ákvæði um upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega, samkvæmt ATL, er að finna í 2. mgr. 

52. gr. Þar kemur fram sú meginregla að umsækjanda og bótaþega er skylt að veita TR eða SÍ 

allar nauðsynlegar upplýsingar til þess að hægt sé að taka ákvörðun um bótarétt, fjárhæð og 

greiðslu bóta og endurskoðun þeirra. Umsækjanda og bótaþega er þannig skylt að tilkynna TR 

eða eftir atvikum SÍ um breytingar á tekjum eða öðrum aðstæðum sem geta haft áhrif á 

greiðslur.  

 Í 2. og 3. mgr. 34. gr. STL er einnig fjallað um upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega. 

Ákvæði um upplýsingaskyldu, samkvæmt ATL og STL, eru nánast þau sömu. Sá munur er þó 

á ákvæðunum að skylt er, samkvæmt 2. mgr. 52. gr. ATL, að veita upplýsingar um maka 

umsækjenda eða bótaþega sem kunna að hafa áhrif á greiðslu bóta. Slíkar upplýsingar um 

tekjur maka hafa engin áhrif á ákvörðun um bætur sjúkratrygginga.
93

  

 Í 3. gr. reglugerðar nr. 598/2009 um útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra 

bóta og vistunarframlags er sú skylda umsækjenda og bótaþega ítrekuð. Þá hefur 12. gr. 

reglugerðar nr. 1025/2008 um sjúkradagpeninga að geyma sambærileg ákvæði um 

upplýsingaskyldu umsækjanda.  

 Þegar tekist er á um hvort umsækjandi hafi fullnægt upplýsingaskyldu sinni er það oftast í 

málum sem varða endurkröfu ofgreiddra bóta.  
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 Í framkvæmd hefur TR túlkað upplýsingarskyldu á afgerandi hátt eins og fram kemur í 

fjölmörgum úrskurðum ÚRAL um mál er varða ofgreiðslu bóta, samkvæmt 55. gr. ATL og 37. 

gr. STL.
94

 Stofnunin vísar þar í afstöðu sinni iðulega til 2. mgr. 52. gr. ATL (eða 2. mgr. 47. gr. 

eldri ATL) og telur að í henni felst rík skylda umsækjanda eða bótaþega til að vera vakandi 

fyrir því að tekjuforsendur bótaútreiknings séu réttar á hverjum tíma og gera viðvart ef svo er 

ekki. Þótt stofnunin hafi heimild til að leita eftir upplýsingum hjá aðilum, sem er getið í 2. 

mgr. 52. gr. ATL, firrir það bótaþega ekki þeirri ábyrgð að sjá til þess að réttar upplýsingar séu 

lagðar til grundvallar bótaútreikningi. Þá leysi upplýsingar um tekjur frá þriðja aðila bótaþega 

ekki undan upplýsingaskyldu sinni (sjá 6. kafla). 

 Þá telur stofnunin jafnframt að umsækjanda eða bótaþega eigi að vera ljóst frá því að 

umsókn var fyrst lögð inn að ábyrgð á að TR fái réttar upplýsingar sé alfarið í hans höndum. 

Enda sé það sérstaklega tekið fram á umsóknareyðublöðum vegna bóta sem og á eyðublöðum 

vegna tekjuupplýsinga. Þetta eru eyðublöð sem viðkomandi eða eftir atvikum umboðsmaður 

hans hefur undirritað. Þá hafi stofnunin frá því í apríl 2004 prentað gildandi tekjuáætlanir 

útsendra mánaðalegra greiðslutilkynninga til að auðvelda lífeyrisþegum að fylgjast með 

útreikningi bóta og meta og tilkynna ef breytinga er þörf.  

 Úrskurðir ÚRAL í samskonar málum hafa staðfest þessa túlkun TR á inntaki 

upplýsingaskyldunnar. Nefndin hefur þannig lagt áherslu á þá ábyrgð sem hvílir á 

umsækjanda og bótaþega vegna upplýsingaskyldunnar og ítrekað tiltekið í úrskurðum sínum 

að almennt hvíli á bótaþegum sú skylda að sýna grandsemi og fylgjast með að greiðslur þær, 

sem hann fær frá Tryggingastofnun, byggist á réttum forsendum og leiðrétta þær ef tilefni er 

til.  

 Upplýsingaskylda ATL kemur víðar við sögu en í ATL. Þannig gilda ákvæði um 

upplýsingaskyldu ATL einnig í lögum nr. 125/1999 um málefni aldraðra (hér eftir LMA) og 

LFA. Í LMA er það ákvæði er að finna í 8. mgr. 26. gr. Þar segir að um upplýsingaskyldu 

umsækjanda og vistmanna varðandi tekjur fari samkvæmt 52. gr. ATL. 

 Ákvæði LMA um tekjur og upplýsingaskyldu vistmanna er að stofni til frá 2002. Þau 

komu inn með lögum nr. 74/2002 eins og ákvæði ATL.
95

 Þá hefur TR sömu heimildir til að 

afla upplýsinga frá þeim aðilum sem nefndir eru í 2. mgr. 52. gr. ATL, sbr. 5. mgr. 26. gr. 

LMA og hefur sama eftirlitshlutverki að gegna og í ATL, samkvæmt 6. mgr. 26. gr. LMA. 

 Samkvæmt 13. gr. LFA skal beita 16, 52. og 55. gr. ATL ef greiðsla, samkvæmt lögunum, 

byggist á tekjum umsækjanda eða bótaþega. Dæmi um slíkar greiðslur eru 
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endurhæfingarlífeyrir, heimilisuppbót og uppbót á lífeyri. 
96

  

 TR/SÍ koma einnig að framkvæmd annarra laga. Sem dæmi um slíkt má nefna lög nr. 

40/2009 um réttindi lifandi líffæragjafa til tímabundinnar fjárhagsaðstoðar
97

 og lög nr. 

22/2006 um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna.
98

 Ákvæði um 

upplýsingaskyldu umsækjenda er öðruvísi upp byggð í þessum lögum en í ATL og þau verða 

því  ekki tekin til umfjöllunar í þessari ritgerð enda miðast afmörkun ritgerðarinnar við ATL 

og STL. 

5.3 Þagnarskylda starfsmanna TR/SÍ og ÚRAL 

Í 18. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hér eftir STML) er að 

finna almennt þagnarskylduákvæði fyrir ríkisstarfsmenn. Þar kemur fram að hverjum 

starfsmanni sé skylt að gæta þagmælsku um atriði sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og 

leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum yfirmanna eða eðli máls. Þagnarskylda þessi 

helst þó látið sé af starfi.  

 Í 4. mgr. 52. gr. ATL og 51. gr. STL er að finna samskonar þagnarskylduákvæði. Við 

ákvæði STL hefur þó verið bætt að þagnarskylda gildi einnig um þá sem ekki eru starfsmenn 

stofnunarinnar en sinna verkefnum á þeirra vegum.  

 Samkvæmt 5. mgr. 8. gr. ATL er nefndarmönnum, starfsmönnum og ráðgjöfum ÚRAL 

bannað að viðlagðri refsiábyrgð að skýra óviðkomandi frá persónuupplýsingum sem þeir 

komast að í starfi sínu og leynt eiga að fara. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi hjá 

ÚRAL. 

 Brot á þagnarskyldu kunna að vera refsiverð, sbr. 1.mgr. 136. gr. almennra hegningalaga 

nr. 19/1940. Þar kemur fram að hafi opinber starfsmaður, sem segir frá nokkru því sem leynt á 

að fara og hann hefur hlotið vitneskju um í starfi sínu eða varðar embætti hans eða sýslan, 

skuli sæta fangelsi allt að einu ári. Þá getur fangelsisvist varað allt að þremur árum hafi 

starfsmaður brotið þagnarskyldu til þess að afla sér eða öðrum óréttmætts ávinnings eða noti 

slíka vitneskju í því skyni. 

 Þær upplýsingar, sem starfsmenn TR/SÍ og ÚRAL vinna með, eru oft viðkvæmar og varða 

einkahagsmuni umsækjenda og bótaþega. Í 2. og 5. mgr. 52. gr. ATL og 50. gr. er áréttað að 

við meðferð persónuupplýsinga skuli fullnægja ákvæðum laga nr. 77/2000 um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga og laga nr. 55/2009 um sjúkraskrár. Samkvæmt 50. gr. STL 
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skal einnig gætt ákvæða laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga eftir því sem við á.  

 Þannig er TR ekki heimilt að fjalla um mál tiltekins umsækjenda eða bótaþega. Þó svo að 

bótaþegi tjái sig t.d. um sín málefni í fjölmiðlum getur stofnunin ekki svarað viðkomandi í 

fjölmiðlum. Stofnunin hefur þó svarað slíkri gagnrýni í fjölmiðlum með því að fjalla almennt 

um það hvernig slíkum málum er háttað.  

 Dæmi um þetta er grein í Fréttablaðinu frá 30. september 2010 þar sem þrír erfingjar 

látinnar konu gagnrýna Tryggingastofnun. Eftir að dánarbú konunnar hafði verið gert upp 

fengu erfingjarnir rukkun vegna ofgreidds lífeyris og urðu ósáttir við kröfu stofnunarinnar. Í 

kjölfarið leituðu fréttamenn blaðsins álits TR. Þar fengust þær almennu upplýsingar að væri 

skjólstæðingum stofnunarinnar ofgreitt fengju þeir sendan uppgjörsseðil þess efnis árið eftir 

við álagningu skattyfirvalda. „Þótt bótaþegi andist og erfingjarnir geri upp dánarbúið hverfi 

slíkar skuldir ekki – nema þær séu gerðar upp.“
99

 

 Nokkrum dögum síðar birtist í sama blaðið grein þar sem framkvæmdarstjóri þjónustu- og 

kynningarsviðs TR fjallaði um upplýsingaskyldu lífeyrisþega og þá ábyrgð sem þeir bera. 

Megininntak greinarinnar er að TR reyni eftir fremsta megni að leiðbeina skjólstæðingum 

sínum en lífeyrisþegar axli sjálfir ábyrgð á því að réttar upplýsingar liggi til grundvallar 

greiðslu bóta. 
100

 

5.4 Upplýsingar varðandi bótarétt frá útlöndum 

Íslendingar hafa gert milliríkjasamninga vegna flutnings bóta milli landa, sbr. kafli 3.4. 

Samkvæmt þeim samningunum getur fólk haldið áunnum réttindum þótt það flytjist til og frá 

Íslandi. Í þessum kafla verður sérstaklega horft til þeirrar upplýsingaskyldu sem lífeyrisþegar 

eða umsækjendur slíkra bóta verða að axla við búferlaflutning til og frá landinu, sbr. 2. mgr. 

52. gr. ATL og 2. mgr. 34. gr. STL. Umræðan er almenn og ekki ætlað að vera tæmandi 

umfjöllum um útfærslu ólíkra samninga.  

5.4.1 Tilkynningarskylda varðandi réttindi frá öðru ríki 

Þegar umsækjandi eða bótaþegi á lífeyrisréttindi í öðru landi þarf hann að tilkynna TR/SÍ um 

það á þar tilgerðum eyðublöðum. Auk almennra upplýsinga um persónulega hagi umsækjanda 

er beðið um upplýsingar er varða búsetu og atvinnu umsækjanda erlendis frá 16 ára aldri. Þá 

ber umsækjanda og maka að gera grein fyrir tekjum sínum og hvernig þær eru til komnar.  
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 Eftir að umsækjandi hefur lagt inn umsókn óskar TR eftir upplýsingum frá sambærilegum 

stofnunum í viðkomandi landi ef samningar eru í gildi milli Íslands og þess lands sem 

umsækjandi eða bótaþegi á réttindi á lífeyri frá.  

5.4.2 Tilkynningarskylda vegna brottflutnings lífeyrisþega frá Íslandi 

Samkvæmt 2. mgr. 52 gr. ber lífeyrisþega að tilkynna TR/SÍ um breytingar á búsetu. Líkt og 

fram kom í kafla 3.4 fellur tryggingavernd almennt niður við flutning frá Íslandi. 

Undantekning frá því er þó ef flutt er til ríkja sem Ísland hefur gert milliríkjasamning við. Ef 

lífeyrisþegi hyggst flytja af landi brott skiptir því máli hvert leið hans liggur.  

 Um upplýsingaskyldu lífeyrisþega vegna brottflutnings frá Íslandi til landa sem 

Íslendingar hafa gert milliríkjasamning við gilda ólíkar reglur. Þegar lífeyrisþegi flyst til lands 

innan Evrópska efnahagssvæðisins er t.d. ekki bara mikilvægt fyrir hann að tilkynna það 

TR/SÍ heldur þarf hann líka að sækja um viðeigandi sjúkratryggingavottorð til viðkomandi 

stofnanna og hafa með sér úr landi. Slíkra vottorða er venjulega ekki þörf þegar flust er til 

ríkja á Norðurlöndum þótt viðkomandi stofnanir þeirra landa hafi heimild til að óska þess.
101

  

 Hver sá, sem hefur áunnið sér lífeyrisréttindi á Íslandi en er búsettur erlendis þegar hann 

t.d. nær ellilífeyrisaldri eða verður öryrki, skal leita til tryggingastofnunar í viðkomandi landi 

til að sækja um lífeyrisgreiðslur og fer upplýsingaskylda hans sem og aðrar skyldur eftir 

löggjöf þess ríkis. 

 Flytjist lífeyrisþegi til lands þar sem engir samningar gilda og vanrækir tilkynningaskyldu 

sína getur verið að viðkomandi fái enn greiddan lífeyri frá Íslandi. Slíkt væri brot á 

upplýsingaskyldu og leiddi í flestum tilvikum til þess að viðkomandi yrði gert að endurgreiða 

bæturnar samkvæmt ákvæði 55. gr. ATL og 37. gr. STL (Sjá nánari umfjöllun um bótasvik í 

kafla 5.5.3). Frá þessu geta þó verið undantekningar ef um tímabundna dvöl er að ræða en um 

það verður rætt í næsta kafla. 

5.4.3 Undantekningar frá meginreglunni um búsetu, sbr. 1. mgr. 12. gr. ATL  

Frá meginreglunni um búsetu, sbr. 1. mgr. 12. gr. ATL (sjá kafla 3.5.1), eru þrjár 

undantekningar í 13-14. gr. ATL og í 11. gr. STL.
102

 TR er heimilt að ákveða að sá sem 

tryggður er samkvæmt lögunum skuli teljast það áfram þótt hann fullnægi ekki skilyrði 12. gr. 

ATL. Þetta á við þegar viðkomandi starfar erlendis fyrir aðila sem hafa aðsetur og starfsemi á 

Íslandi og tryggingargjald er greitt af launum hans hér landi, sbr. 1. mgr. 13. gr. ATL og 1. mgr. 
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11. gr. STL. Hið sama gildir um námsmenn sem dveljast erlendis og eru ekki tryggðir í 

almannatryggingum námslandsins, 1. mgr. 14. gr. ATL og 2. mgr. 11. gr. STL. Tryggingavernd 

beggja þessara ákvæða nær til maka viðkomandi og barna undir 18 ára aldri sem dveljast með 

honum.  

 Þriðja og síðasta undanþága sem TR/SÍ hefur heimild til að veita frá ákvæðum 12. gr. ATL 

og 10. gr. STL gefa svigrúm þeim sem vilja dveljast tímabundið (í allt að eitt ár) erlendis við 

annað en vinnu og nám, t.d. við sjálfboðavinnu.
103

 Samkvæmt þessum ákvæðum geta 

stofnanirnar heimilað að fólk, sem tryggt er samkvæmt lögum, sé áfram tryggt, sbr. þó 29. gr., 

í allt að eitt ár frá brottför af landi þótt það fullnægi hvorki skilyrðum 1. mgr. 13. og 14. gr. 

ATL né 1. og 2. mgr. 10. gr. STL enda leiði milliríkjasamningar ekki til annars. Þetta er þó 

þeim skilyrðum háð að fólk hafi verið búsett á Íslandi í fimm ár fyrir brottför og fari ekki úr 

landi í þeim tilgangi að leita sér læknismeðferðar. 

 Til að fá slíka undanþágu þarf að sækja um hana hjá TR en slíkt er í samræmi við þá 

meginreglu að sækja þurfi um bætur (sjá kafla 5.1). Þá gildir sú sérregla að leggja þarf fram 

umsókn fjórum vikum fyrir brottför af landinu, sbr. 2. mgr. 13. gr. og 3. mgr. 14. gr. ATL. 

Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. reglugerðar nr. 463/1999 er þó heimilt að falla frá fjögurra vikna 

frestinum ef atvik eru svo ljós að drátturinn torveldar ekki gagnaöflun um atriði er máli skipta. 

5.5 Áhrif þess að ekki sé gætt að upplýsingaskyldu 

Áhrif þess að sinna ekki upplýsingarskyldunni eru mismunandi. Sinni umsækjandi eða 

bótaþegi ekki upplýsingarskyldu sinni getur TR/SÍ frestað greiðslu bóta. Gefi viðkomandi 

hins vegar upp rangar upplýsingar þarf að skera úr um hvort um grandvaraleysi umsækjanda 

eða bótaþega hafi verið að ræða eða grandsemi. Um þessi ólíku brot á upplýsingaskyldunni og 

áhrif þeirra verður rætt í þessum kafla.  

5.5.1 Upplýsingum ekki skilað inn 

TR og SÍ er heimilt að fresta ákvörðun og greiðslu bóta ef ekki er unnt að taka ákvörðun um 

fjárhæð og greiðslu bóta, bótarétt og endurskoðun vegna skorts á nauðsynlegum upplýsingum, 

sem má rekja til umsækjanda og bótaþega eða maka hans þar til þær upplýsingar sem á vantar 

berast, sbr. 3. mgr. 52. gr. ATL.
 104

 Sömu heimild er einnig að finna í 5. mgr. 34. gr. STL. Í 

slíkum tilvikum skulu stofnanirnar tafarlaust gera viðkomandi viðvart ef til frestunar kemur 

og skora á hann að veita nauðsynlegar upplýsingar. 
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 Þetta er í samræmi við 7. gr. og 10. gr. SSL sem fjalla annars vegar um 

leiðbeiningarskyldu og hins vegar um rannsóknarskyldu stjórnvalds. Samkvæmt SSL er ekki 

nóg að láta vita hvort gögn skortir heldur þarf stjórnvald einnig að láta aðila máls vita hverjar 

afleiðingarnar verða berist nauðsynleg gögn ekki. Skili umsækjandi eða bótaþegi ekki inn 

þeim upplýsingum, sem ætlast má til af honum þrátt ítrekuð tilmæli stjórnvalds, getur 

stjórnvald oft túlkað aðgerðarleysi hans honum í óhag. Í þeim tilvikum leiðir aðgerðarleysi 

aðila máls til þess að ákvörðun stjórnvalds frestast, sbr. 3. mgr. 52. gr. ATL eða umsókn 

viðkomandi er hafnað með vísan til skorts á umræddum upplýsingum.
 105

  

 Því getur komið til þess að umsækjandi eða bótaþegi missi réttindi, sem hann hefði annars 

átt rétt á, hefðu fullnægjandi gögn legið fyrir. Í slíkum tilvikum verður almennt ekki talið að 

stjórnvöld beri ábyrgð á að afla nauðsynlegra upplýsinga þrátt fyrir rannsóknarskyldu þeirra 

(sjá 6. kafla). Þetta er rökstutt með tilvísun til almenns sjálfsákvörðunarréttar málsaðila. Í 

sumum tilvikum getur það orðið til þess að t.d. fólk með þroskahömlun missi réttindi sem það 

á rétt á. Í þessum tilvikum er leiðbeiningarskylda stjórnvalda mikilvæg, það er að viðkomandi 

sé gerð grein fyrir því hvaða afleiðingar það hefur að veita ekki tilskildar upplýsingar.
106

 

5.5.2 Rangar upplýsingar  

Gefi umsækjandi eða bótaþegi rangar upplýsingar, sem leiða til þess að hann fær greitt of 

mikið eða of lítið, ber að beita ákvæðum 55. gr. ATL og 37. gr. STL, sbr. 2. mgr. 52. gr. ATL 

og 3. mgr. 34. gr. STL. Ákvæði 55. gr. ATL og 37. gr. STL fjallar um of- og vangreiðslur bóta. 

Þá gildir jafnframt ákvæði 8-14. gr. reglugerðar nr. 598/2009 um útreikning, endurreikning og 

uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags um uppgjör bóta.  

 Hér verður einungis tæpt á framkvæmd 55. gr. ATL og 37. gr. STL og því er umfjöllunin 

ekki tæmandi. Hins vegar sýnir umræða kaflans í megindráttum afleiðingar þess að bótaþegi 

fullnægi ekki upplýsingarskyldu sinni. Of- og vangreiðsla TR/SÍ getur þó stafað af öðrum 

þáttum en skorti á upplýsingum frá umsækjanda eða bótaþega. Ofgreiðsla bóta getur t.d. 

stafað af mistökum TR og í þeim tilvikum kann að verða fallið frá endurkröfu, sbr. 11.gr. 

reglugerðar nr. 598/2009. Góð trú bótaþega eða færni hans til að veita upplýsingar getur 

einnig skipt máli varðandi ofgreiðslu bóta og nánar verður fjallað um það atriði í næsta 

kafla.
107

 

 Sé fyrst litið til ofgreiddra bóta kemur sú meginregla sem TR og SÍ styðjast við fram í 1. 

mgr. 55. gr. ATL og 1. mgr. 37. gr. STL. Samkvæmt þeirri meginreglu ber stofnununum að 
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draga hinar ofgreiddu bætur frá bótum sem bótaþegi kann að öðlast rétt til síðar. Þá eiga 

stofnanirnar einnig endurkröfurétt á hendur bótaþega eða dánarbúi hans samkvæmt almennum 

reglum.
108

 Orðalag núgildandi laga gefur til kynna að beita eigi skuldajöfnuði verði því við 

komið.
109

  

 Í því sambandi skiptir einnig máli hvort um er að ræða tekjutengdar eða ótekjutengdar 

bætur. Tekjutengdar bætur, svo sem lífeyrisgreiðslur, greiðast oftast á löngum tíma. Því er 

líklegt að TR og SÍ geti náð til baka endurkröfum sínum með skuldajöfnuði við bætur sem 

bótaþegi öðlast rétt til síðar. Þetta horfir öðruvísi við hvað varðar ótekjutengdar bætur þar sem 

þær eru oftast greiddar út í skamman tíma, t.d. í formi eingreiðslna eða endurgreiðslu 

kostnaðar. Því er erfiðara að koma við skuldajöfnuði í slíkum tilvikum og því líklegra að beita 

verði almennum endurkröfureglum.
110

 

 Sérstaða ofgreiddra tekjutengdra bóta að þessu leyti er áréttuð í 2. mgr. 55. gr. ATL og þar 

tekið fram að meginreglu um skuldajöfnuð skuli beitt þegar ofgreiðsla hefur átt sér stað vegna 

skorts á upplýsingum frá bótaþega, það er hafi viðkomandi ekki tilkynnt stofnunum um 

tekjuaukningu eða breytingar á öðrum aðstæðum sínum, sbr. 52. gr. ATL.  

 Þegar bætur hafa verið ofgreiddar verður TR að tilkynna bótaþega það skriflega og gefa 

honum kost á að andmæla eða leita samninga við stofnunina um fyrirkomulag greiðslunnar, 

sbr. 13. gr. reglugerðar nr. 598/2009. Samkvæmt sama ákvæði þarf TR í tilkynningunni að 

skora á bótaþega að endurgreiða það sem ofgreitt hefur verið. Jafnframt skal TR leggja fram 

tillögu að tilhögun endurgreiðslunnar. 

 Við innheimtu ofgreiðslna skal TR, samkvæmt 12. gr. reglugerðar nr. 598/2009, ávallt 

meta hvernig staðið er að slíkri innheimtu með hliðsjón af þeim upplýsingum sem stofnunin 

hefur aðgang að og varða heildartekjur bótaþega, eignarstöðu og upplýsingar um aðrar 

aðstæður hans eða dánarbús hans.  

 Í 3. mgr. 55. gr. ATL er fjallað um framkvæmd skuldajöfnunar. Að jafnaði er gert ráð fyrir 

að draga skuli tiltekna fjárhæð frá greiðslum til bótaþega næstu 12 mánuði eftir að endurkrafa 

vegna ofgreiddra bóta hefur stofnast.
111

 Sett eru hámarks- og lágmarksviðmið vegna 

mánaðarlegs frádráttar. Þannig er ekki heimilt að draga meira en 20% af mánaðarlegum 

greiðslum til bótaþega nema samningur um annað liggi fyrir. Þá er ekki heimilt að draga 

minna en 3000 kr. á mánuði frá bótagreiðslum uns endurkrafan er að fullu greidd.  
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 Ákvarðanir um endurgreiðslu ofgreiddra bóta TR er aðfarahæfar samkvæmt 6. mgr. 55. gr. ATL, með þeirri 

undantekningu að kæra til ÚRAL frestar aðför, sbr. 7. mgr. 8. gr. ATL. 
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Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingaréttur og félagsleg aðstoð, bls. 443-444. 
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Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingaréttur og félagsleg aðstoð, bls. 452. 
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Um innheimtu ofgreiðslna er einnig fjallað í 12. gr. reglugerðar nr. 598/2009.  
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 Sýni bótaþegi fram á að hin innheimta ofgreiðsla verði til þess að heildartekjur hans nemi 

lægri fjárhæð en fram kemur í leiðbeiningum velferðaráðuneytisins um fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga ber TR/SÍ, ef bótaþegi óskar þess, að lækka fjárhæð mánaðarlegrar innheimtu 

þannig að heildartekjur bótaþegans nái þeirri fjárhæð, sbr. 3. mgr. 10. gr. reglugerðar nr. 

598/2009.
112

 

 Takist ekki að greiða endurkröfuna innan 12 mánaða skal bótaþegi greiða 5,5% vexti af 

eftirstöðvum kröfunnar. Heimilt er þó að falla frá þeirri kröfu um vexti ef sérstakar ástæður 

eða samningur milli TR/SÍ og bótaþega eru fyrir hendi og bótaþegi stendur við greiðsluskyldu 

sína samkvæmt þeim samningi, sbr. 3. mgr. 55. gr. ATL in fine og 10. gr. reglugerðar nr. 

598/2009.  

 Segja má að í 55. gr. ATL og 37. gr. STL sé regluverkið varðandi ofgreiðslur mun 

umfangsmeira en varðandi vangreiðslur. Í 4. mgr. 55. gr. ATL og 2. mgr. 37. gr. STL er fjallað 

um vangreiðslur bóta. Þar kemur fram að komi í ljós við endurreikning bóta að TR eða SÍ hafi 

vangreitt bótaþega eða dánarbúi hans ber stofnununum að greiða það sem á vantar.
 113

 Stafi 

vangreiðsla ekki af skorti á upplýsingum frá bótaþega skal greiða 5,5% ársvexti á þá 

bótafjárhæð sem vangreidd var. Hafi komið til vangreiðslu vegna skorts á upplýsingum frá 

bótaþega greiðast vextir ekki. Um vangreiðslu bóta gildir jafnframt ákvæði 8. gr. reglugerðar 

nr. 598/2009. 

5.5.3 Undanþága frá endurkröfu bóta 

Í kaflanum hér á undan var fjallað um endurgreiðslu vegna ofgreiddra bóta. Meginreglan er sú 

að endurgreiða skuli ofgreiddar bætur. Frá þessari reglu er þó undantekning samkvæmt 11. gr. 

reglugerðar nr. 598/2009 um útreikning, endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og 

vistunarframlags.
114

 Þar segir að heimilt sé að falla frá endurkröfu að fullu eða að hluta ef 

alveg sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. Við mat á því hvað teljist vera sérstakar ástæður skal 

einkum litið til fjárhagslegra og félagslegra aðstæðna bótaþega og þess hvort hann var í góðri 

trú um greiðslurétt sinn. Hið sama á við um dánarbú.  

 Þessi undanþága hefur verið túlkuð þröngt. Í úrskurði ÚRAL 20. október 2005 (155/2006) 

fjallar nefndin almennt um þessa undanþágu. Þar kemur eftirfarandi m.a. fram:  

 

                                                 
112

Fjárhagsaðstoð til einstaklings 18 ára og eldri miðast að lágmarki við 125.540 kr. á mánuði, sbr. 10. gr. 

leiðbeininga um reglur um fjárhagsaðstoð sveitafélaga. Leiðbeiningar um reglur um fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga, sbr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari breytingum. LEIÐ A 

Framfærsla barna talin með. bls. 5.  
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Sigríður Lillý Baldursdóttir: „Réttindi og réttar greiðslur lífeyris“, http://www.tr.is. 
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 Sömu reglu var áður að finna í 12. gr. reglugerðar nr. 939/2003. 
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Það er grundvallarregla að bótaþegi fái þær bætur sem honum ber en fái hann meira skal 

hann í samræmi við meginreglu kröfuréttarins endurgreiða það sem ofgreitt er. Verið 

getur að atvik í einstökum málum séu svo sérstök að endurkröfuréttur hafi ekki stofnast 

eða falli niður. Getur þetta átt við ef endurkrafan er óeðlileg miðað við aðstæður allar og 

huglæga afstöðu bótaþegans til móttöku greiðslunnar. Að endurkröfuréttur ofgreiddra 

bóta falli niður er undantekning frá skýrum og fortakslausum ákvæðum 

almannatryggingalaga og meginreglu kröfuréttarins sem skýra ber þröngt samkvæmt 

almennum lögskýringarreglum. 

Loks liggja að mati nefndarinnar málefnaleg sjónarmið að baki endurgreiðslu ofgreiddra 

bóta enda brýnt að allir séu jafnir fyrir lögunum og fái bætur í samræmi við lögbundinn 

rétt sinn. 

Við mat á endurkröfu verður einnig að líta til þess að bætur almannatrygginga eru 

félagslegs eðlis og lúta að því að tryggja ákveðnar lágmarksbætur sem löggjafinn hefur 

ákveðið að greiddar skuli að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Ennfremur að opinberri 

stofnun, Tryggingastofnun ríkisins, er falið að lögum að tryggja að bótaréttur nái fram að 

ganga í samræmi við lög. Eðli málsins samkvæmt ber að gera ríkar kröfur til stjórnvalds 

við gæslu þeirra hagsmuna sem lögin kveða á um. 

Í framkvæmd fara mál, sem talin eru geta fallið undir undantekningarákvæðið, fyrir sérstaka 

samráðsnefnd TR um meðferð ofgreiðslna og vangreiðslna. Starfsreglur nefndarinnar eru ekki 

birtar opinberlega. Af birtum úrskurðum ÚRAL má þó draga tilteknar ályktanir við hvað er 

miðað. Í eftirfarandi umfjöllun verður fjallað um tvö atriði sem koma til skoðunar við slíkt 

mat. Þær eru góð trú og sérstakar aðstæður . 

 Í úrskurði ÚRAL 20. október 2006 (155/2006) kemur fram að við mat á hvort bótaþegi 

hafi verið í góðri trú skuli litið til þess hvað bótaþegi vissi eða mátti vita um bótarétt sinn. Þá 

segir ennfremur í úrskurðinum.
115

  

Að mati nefndarinnar er beiting undantekningarreglunnar ekki heimil nema í sérstökum 

undantekningartilvikum. Telur nefndin góða trú bótaþega um bótarétt sinn þá ástæðu sem 

helst veiti svigrúm til að fella niður endurkröfu að hluta eða í heild. Kemur slíkt til 

skoðunar t.d. þegar mistök verða hjá Tryggingastofnun við útreikning og greiðslu bóta og 

eins ef bótaþegi glímir við andlega vanheilsu, sé það stutt læknisfræðilegum gögnum að 

hann hafi, þegar til greiðslu bótanna kom, heilsufars síns vegna verið ófær um að sinna 

upplýsingaskyldu. 

Í þessum úrskurði eru nefnd tvö tilvik, mistök TR og andleg vanheilsa bótaþega, þar sem góð 

trú bótaþega kemur til álita. Dæmi um annað tilvik er ómöguleiki.
116

 Nokkrir úrskurðir hafa 
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 Úrskurður ÚRAL 20. október 2006 (155/2006). Svipuð ummæli má einnig sjá í úrskurðum ÚRAL 7. febrúar 

2011 (212/2010) og (14/2010). 
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 Á slíkt tilvik reyndi í úrskurði ÚRAL 21. september 2005 (241/2005). Í málinu reyndi á hvort bótaþegi hefði 

getað gert ráð fyrir greiðslu vegna dómsmáls (Hrd. 2003, bls. 3411).ÚRAL taldi að eðli málsins samkvæmt hefði 

hvorki bótaþegi né TR getað vitað hver niðurstaða málsins yrði. Hefði því ekki verið hægt að gæta að 

tilkynningarskyldunni. Í úrskurðinum var A þó gert að endurgreiða ofgreiddar bætur miðað við úrlausn 

dómsmálsins. TR benti á að þeim, sem fengu greitt samkvæmt dómi Hæstaréttar, hefði verið tilkynnt fljótlega 

eftir að dómurinn féll að þessar greiðslur myndu hafa áhrif á greiðslu lífeyris. Ástæða þess væri sú að 

dráttarvextir væru taldir vera fjármagnstekjur en þær hafa áhrif á bótarétt. ÚRAL féllst á þessa skýringu TR en 

taldi að ekki væri heimilt að draga ofgreiddar bætur frá síðar til komnum bótum, þar sem skilyrðum 2. mgr. 50. 

http://www.rettarheimild.is/Urskurdarnefnd-almannatrygginga/nr/2317
http://www.rettarheimild.is/Urskurdarnefnd-almannatrygginga/nr/3820
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fallið um hvort heimilt sé að beita 11. gr. reglugerðarinnar vegna mistaka starfsmanna TR.
117

 

Varðandi umfjöllun um þetta atriði vísast til kafla 6 um rannsóknarskyldu TR/SÍ og kafla 7 

um leiðbeiningaskyldu TR/SÍ. Ekki hefur verið birtur úrskurður hjá ÚRAL þar sem reynt 

hefur á hvort bótaþegi hafi verið andlega vanheill á þeim tíma er hann fékk bætur. Um 

umfjöllun um þetta atriði vísast til 8. kafla.  

 Þegar talað er um sérstakar aðstæður er átt við félagslegar og fjárhagslegar aðstæður. 

Slíkar aðstæður bótaþega virðast þó þurfa að vera afar slæmar til að heimilt sé að falla frá 

endurkröfu í heild eða hluta. Dæmi um þetta má sjá í úrskurður ÚRAL 24. september 2010 

(12/2010).  

Málið varðar ofgreiðslu bóta vegna áranna 2007 og 2008. A hafði farið fram á að TR 

felldi niður endurkröfu stofnunarinnar vegna ofgreiddra bóta árið 2008. TR hafði hafnað 

beiðni A. A bar því við í málinu að hún hefði farið í þjónustuver TR og fengið aðstoð 

þjónustufulltrúa stofnunarinnar við að fylla út gögn A tók fram að hún hefði lagt öll sín 

gögn í hendur þjónustufulltrúa. A sagðist hafa beðið þjónustufulltrúa um að gæta 

sérstaklega að hún fengi ekki endurkröfu í bakið þar sem hún gæti ekki staðið undir 

endurkröfu.  

 Í kæru lýsir A fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum sínum þannig að hún hafi 

greinst með brjóstakrabbamein í byrjun júní 2007. Þá hafi hún misst atvinnuna um 

áramótin 2006 og 2007 þar sem fyrirtækið sem hún vann hjá var sett í gjaldþrot. Þá hafði 

A unnið sjálfstætt í fimm mánuði. Þá tók A fram að hún hefði ekki getað greitt af 

húsnæðisláni og hefði fengið frystingu þrjú ár í röð frá 2007. Þá hafi A verið á 

atvinnuleysisbótum frá 1. október 2009.  

 Í greinagerð TR kemur fram að mat á fjárhagslegum og félagslegum aðstæðum 

umsækjanda eða bótaþega eigi að taka tillit til getu hans til að endurgreiða skuldina.
118

 TR 

taldi að A hefði ekki verið í góðri trú um greiðslurétt sinn og þá væri ekkert í gögnum 

málsins sem staðfesti að A hafi fengið misvísandi leiðbeiningar við gerð 

tekjuáætlunarinnar. Samráðsnefnd TR mat fjárhagslegar og félagslegar aðstæður kæranda 

á grundvelli upplýsinga sem stofnunin hafði aðgang að. Samráðsnefndin taldi, að við 

skoðun þeirra upplýsinga og að teknu tilliti til fjárhæðar kröfunnar, að skilyrðum 11.gr. 

reglugerðar nr. 598/2009 væri ekki fullnægt.  

 ÚRAL féllst á þennan rökstuðning TR og ákvörðun um TR um að synja A um 

niðurfellingu eða lækkun endurkröfu vegna ofgreiddra bóta á árinu 2008 því staðfest.  

Mat á getu bótaþega til að endurgreiða skuld sína við TR virðist skipta máli þegar 

fjárhagslegar og félagslegar aðstæður bótaþega eru metnar.
119

 Þetta sést meðal annars á því að 

                                                                                                                                                         
gr. laga nr. 117/1993 (nú 2. mgr. 55. gr. ATL) væri ekki fullnægt. TR var því gert að innheimta ofgreiðsluna 

samkvæmt almennum reglum. 
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60.705 kr. Úrskurður ÚRAL 24. september 2010 (12/2010). Úrskurður verður reifaður síðar í þessum kafla.  
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Því er erfitt að átta sig á því við hvaða mörk er miðað þegar átt er við of lág fjárhæð. Þó má gera ráð fyrir því að 

fjárhæðin hafi verið undir 60.000 kr. sbr. úrskurður ÚRAL 10. apríl 2008 (10/2008). 
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 Dæmi um fleiri úrskurði ÚRAL sem fallið hafa varðandi 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009 eru t.d. úrskurður 
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hafi bótaþegi greitt upp skuld sína við TR er mjög ólíklegt að fallist verði á að endurkrafan 

verði felld niður í heild eða hluta. Þetta má sjá í úrskurði ÚRAL 7. febrúar 2011 (212/2010).  

A kærði synjun TR á beiðni á niðurfellingu á endurkröfu vegna ofgreiddra bóta. A bar við 

bágum fjárhagslegum aðstæðum en A hafði fengið örorkubætur frá árinu 2002. A tók fram 

að TR hefði stöðvað greiðslur til sín þrátt fyrir að hún væri aðeins í 50% vinnu. Þá hefði 

hún jafnframt fengið endurkröfu frá stofnuninni. A hafði ekki átt fyrir skuldinni en tekið 

lán í þeirri trú að skuldin yrði niðurfelld og að hún gæti greitt skuldina til baka.   

 Beiðni A var lögð fyrir samráðsnefnd. Samráðsnefndin mat á grundvelli þeirra gagna 

sem hún hafði undir höndum og að teknu tilliti til aðstæðna allra í málinu, m.a. fjárhæð 

kröfunnar, að A uppfyllti ekki skilyrði 11 gr. reglugerðar nr. 598/2009. Þá benti TR 

jafnframt á að krafan hefði verið greidd. ÚRAL staðfesti ákvörðun TR. 

Eins og sjá má á þessari umfjöllun eru skilyrði 11. gr. reglugerðar nr. 598/2009 túlkuð mjög 

þröngt. Fullnægi kærandi þessum skilyrðum er samt ekki víst að hann fái niðurfellingu þar 

sem í reglum samráðsnefndarinnar er gert ráð fyrir að endurkrafan verði að ná tiltekinni 

lágmarksfjárhæð. 

5.5.4 Bótasvik 

Í kafla 5.4.2 var fjallað almennt um ofgreiðslur. Hafi ofgreiðsla bóta hins vegar stafað af 

sviksamlegu atferli bótaþega skal hann greiða dráttarvexti á þá bótafjárhæð og reiknast þeir 

frá þeim tíma sem endurkröfuréttur stofnaðist, samkvæmt 5. mgr. 55. gr. ATL og 1. mgr. 37. gr. 

STL.  

 Meginástæða ofgreiðslna er ekki sú að lífeyrisþegar reyni vísvitandi að svíkja út bætur eða 

reyna fá hærri bætur en þeim ber. Frávik í bótagreiðslum stafa yfirleitt af því hve erfitt er fyrir 

lífeyrisþega að áætla tekjur. Þetta á sérstaklega við hvað varðar áætlun fjármagnstekna. (sjá 

einnig 4.2 kafla.)
 
 

 Af umfjöllun í fjölmiðlaumfjöllun er þó ljóst að bótasvik hafa færst í aukana eftir 

bankahrunið í október 2008.
 120 

Sem dæmi um bótasvik má nefna ranga skráningu lögheimilis 

og svarta atvinnustarfssemi. TR hefur tiltekna eftirlits- og rannsóknarskyldu, sbr. 6. mgr. 16. 

gr. ATL, eins og nánar verður vikið að í næsta kafla. Stofnunin hefur ýmsar hefðbundnar leiðir 

til að upplýsa bótasvik. Þau geta t.d. komið í ljós við samkeyrslu upplýsinga við aðrar 

stofnanir sem getið er um í 2. mgr. 52. gr. ATL. Þá hefur stofnunin einnig beitt óhefðbundnum 

leiðum til að uppræta bótasvik. TR hefur t.d sérstakan hnapp á vefsíðu sinni þar sem hægt er 

að tilkynna um bótasvik. 

                                                                                                                                                         
ÚRAL 1. júlí 2008 (108/2008) og úrskurður ÚRAL 7. febrúar 2010 (14/2010). 
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„Um 300 kærumál til meðferðar hjá TR vegna bótasvika. Algjör sprenging eftir bankahrunið“, 

http://www.pressan.is.  
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 Persónuvernd hefur ekki úrskurðað um það hvort að hnappur TR samræmist sjónarmiðum 

laga nr. 77/2000 um persónuvernd. Stofnunin hefur hins vegar tekið fyrir notkun nafnlausra 

ábendinga hjá öðrum ríkisstofnunum, Ríkisskattstjóra og Vinnumálastofnun. Í úrskurði 

Persónuverndar 17. ágúst 2011 (2010/1040) var fjallað um ábendingahnapps á heimasíðu 

Vinnumálastofnunar.
121

  

Upphaf málsins má rekja til þess að Persónuvernd sendi bréf til Vinnumálastofnunnar 

vegna sérstaks ábendingahnapps á heimasíðu stofnunarinnar. Í bréfinu fór Persónuvernd 

m.a. fram á að Vinnumálastofnun rökstyddi á hvaða grundvelli hún teldi það lögmætt að 

hvetja til nafnlausra ábendinga á heimasíðu sinni. Vinnumálastofnun taldi að verklag 

stofnunarinnar ætti að draga úr hættunni á því að tilefnislausar ábendingar yrðu skráðar 

og í þeim tilvikum þar sem ábending væri hugsanlegt tilefni til frekari athugunar væri 

gætt að andmæla- og upplýsingarétti málsaðila í hvívetna. Þá benti stofnunin á að 

ábendingar um bótasvik hefðu sparað stofnunni tæplega 136 milljónir kr. á árinu 2010. 

 Persónuvernd taldi að ábendingahnappurinn væri beinlínis hvatning til nafnlausra 

ábendinga en slíkt væri ekki í samræmi við 7. gr. persónuverndarlaga.
 122

 Persónuvernd 

undirstrikaði þó að með þessari ákvörðun væri ekki verið að banna stjórnvöldum að taka 

við nafnlausum ábendingum, enda geti hvorki stjórnvöld né aðrir komið í veg fyrir að sér 

berist skriflega erindi ýmist frá þeim sem ekki vilja láta nafns síns getið eða aðilum sem 

reyna að villa á sér heimildir. Þá benti  Persónuvernd á að þó slíkar ábendingar væru 

sendar nafnlaust á netinu, mætti rekja þær til ákveðinna tölva og þannig notenda þeirra. Í 

úrskurði sínum ítrekaði því Persónuvernd að gæta þyrfti viðhlítandi öryggisráðstafana til 

að tryggja öryggi persónuupplýsinga sem tengjast nafnlausum ábendingunum. 

5.6 Samantekt 

Í flestum tilvikum þarf umsækjandi að sækja um bætur. Þar fyllir hann inn grunnupplýsingar 

um sig á tiltekið eyðublað og samþykkir að ábyrgð á því að TR fái réttar tekjuupplýsingar 

hvíli alfarið á honum. TR og ÚRAL hafa túlkað 2. mgr. 52. gr. ATL á afgerandi hátt og bent á 

að þótt TR megi afla upplýsinga frá öðrum stofnunum firri það bótaþega ekki þeirri ábyrgð 

sem þeir hafa samkvæmt lögum og hafa sjálfir samþykkt með undirskrift sinni eða 

umboðsmanns síns. 

 Umræða í kaflanum um flutning milli landa leiddi í ljós mikilvægi þess að 

upplýsingarskyldu við TR/SÍ sé gætt til að áunnin réttindi tapist ekki eða til þess komi að 

lífeyrisþegi fái greiddar bætur sem hann á ekki lengur rétt á vegna meginreglunnar um búsetu, 

samkvæmt 12. gr. ATL. 

 Afleiðingar þess að gæta ekki upplýsingarskyldunnar eru af ýmsum toga. Sé upplýsingum 

ekki skilað inn er TR/SÍ heimilt að fresta ákvörðun eða greiðslu bóta þangað til úr því er bætt. 
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 Sömu niðurstöðu má finna í úrskurði Persónuverndar 17. ágúst 2011 (1040/2010) Ríkisskattstjóri. 
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 Í 7. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd er fjallar um gæði gagna og persónuupplýsinga. Þar stendur m.a. að 

við meðferð persónuupplýsinga skuli þess gætt að þær séu unnar með sanngjörnum, málefnalegum og lögmætum 

hætti samkvæmt 1. tölul. 1. mgr. og að þær séu fengnar í yfirlýstum, skýrum, málefnalegum tilgangi og ekki 

unnar frekar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi, samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. laganna. 
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Berist þær upplýsingar ekki þrátt fyrir ítrekanir getur stjórnvald oft túlkað aðgerðarleysi aðila 

honum í óhag. Í sumum tilvikum getur það valdið því umsækjendur og bótaþegar öðlist ekki 

þau réttindi sem þeir eiga rétt á. Veiti umsækjandi eða bótaþegi hins vegar rangar upplýsingar 

getur það leitt til of- eða vangreiðslu bóta. Um það gilda ákvæði 55. gr. ATL og 37. gr. STL. 
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6 Rannsóknarskylda TR/SÍ 

Eins og fram kemur í 5. kafla er upplýsingaskylda umsækjenda og bótaþega rík. Hins vegar 

hvílir sú skylda á stjórnvöldum að rannsaka mál. Í þessum kafla verður rannsóknarskylda 

TR/SÍ tekin til skoðunar.  

 Fyrst verður fjallað um almenna rannsóknarskyldu stjórnvalda, samkvæmt 10. gr. SSL. Þá 

verða rannsóknarheimildir TR og SÍ, samkvæmt 2. mgr. 52. gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. STL, 

skoðaðar nánar. Þar verður sérstaklega litið til afleiðinga brota á rannsóknarskyldunni og 

samspils upplýsingaskyldu og rannsóknarskyldu. Að vanda verður umfjöllun alls kaflans tekin 

saman í sérstökum samantektarkafla.  

6.1 Rannsóknarregla 10. gr. SSL 

Eins og sjá má í þriðja kafla gilda SSL um þær ákvarðanir sem TR/SÍ tekur. Samkvæmt 10. gr. 

SSL skal stjórnvald sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin um 

það. Þannig hvílir sú skylda á stjórnvaldi að sjá til þess, að eigin frumkvæði, að málsatvik 

stjórnsýslumáls séu nægilega skýr áður en ákvörðun er tekin um það. Rannsóknarreglan hefur 

það markmið að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir séu bæði réttar og löglegar.
123

 

 Í rannsóknarreglu SSL felst þó ekki ávallt skylda stjórnvalds til að afla sjálft allra gagna. 

Þegar mál hefjast að frumkvæði málsaðila er stjórnvaldi því talið heimilt að beina þeim 

fyrirmælum til hans að hann veiti upplýsingar og leggi fram þau gögn sem nauðsynleg eru og 

með sanngirni má ætla að hann geti lagt fram án þess að það íþyngi honum um of.
124

  

 Þær upplýsingar, sem aðili leggur fram, ber stjórnvöldum síðan að staðreyna eftir atvikum 

hvort séu réttar til þess að tryggja að ákvörðun verði tekin á réttum grundvelli. Hversu ýtarleg 

rannsókn stjórnvalds þarf að vera veltur meðal annars á því hversu mikilvægt málið er, hvaða 

þýðingu upplýsingarnar hafa og frá hverjum þær koma. Því tilfinnanlegri og meira íþyngjandi 

sem stjórnvaldsákvörðun er þeim mun strangari kröfur verður almennt að gera til stjórnvalds 

að sinna rannsóknarskyldu sinni.
125

  

 Stjórnvald getur sinnt rannsóknarskyldu sinni með ýmsum hætti. Nefna má þrjár 

hefðbundnar aðferðir sem það getur beitt til að rannsaka mál. Ein þeirra leiða hefur þegar 

verið rædd en hún er sú að málsaðili leggi sjálfur fram helstu gögn og upplýsingar hefjist mál 

að frumkvæði hans. Í öðru lagi búa stjórnvöld oft yfir upplýsingum, t.d. vegna afgreiðslu eldri 

mála sama aðila. Þær upplýsingar geta verið víðtækar fari stjórnvald með stjórnsýslueftirlit á 

umræddu sviði. Í þriðja lagi getur stjórnvald leitað til annarra stjórnvalda eftir upplýsingum 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 105. 
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 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3293-4. 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 109. 
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sem nauðsynlegar teljast fyrir úrlausn mála. Málsaðilar þurfa þó stundum að samþykkja slíka 

gagnaöflun vegna ákvæða laga um þagnarskyldu, ákvæða laga nr. 77/2000 um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga (sjá kafla 5.3).
126

 

Eðli stjórnsýslumáls sem og réttarheimild sú, sem liggur til grundvallar 

stjórnvaldsákvörðun, hefur áhrif á hvaða upplýsinga stjórnvald þarf sjálft að afla til að 

rannsókn máls teljist fullnægjandi.
127

 Þá ber eingöngu að afla gagna sem þýðingu hafa fyrir 

það stjórnsýslumál sem til meðferðar er hverju sinni.
128

 

Standi stjórnvald frammi fyrir því við rannsókn máls að meta tiltekið álitaefni, sem krefst 

sérfræðikunnáttu, ber viðkomandi stjórnvald, samkvæmt rannsóknarreglunni, ábyrgð á að 

sérfræðingur á því sviði rannsaki málið.
129

 Dæmi í lögum um slíkt má nefna 4. mgr. 8. gr. ATL 

um heimild ÚRAL til að kveðja sér sérfróða menn sér til ráðgjafar ef hún telur þörf á slíku.  

Þegar nauðsynlegar upplýsingar liggja fyrir til að hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun 

telst mál vera upplýst.
130

 Við afmörkun þess hve ýtarlega rannsaka beri mál þarf að horfa til 1. 

mgr. 9. gr. SSL en þar segir að ákvarðanir í málum skuli teknar eins fljótt og auðið er. 

Stjórnvald verður því að feta tiltekinn meðalveg milli rannsóknarskyldu sinnar og 

málshraðareglunnar. Sem dæmi má nefna að engin ástæða er til að rannsaka mál frekar ef 

ófrávíkjanlegum lagaskilyrðum hefur  ekki verið fullnægt.
131

  

Í öllum málum ber stjórnvöldum ávallt að haga rannsókn þannig að ekki sé beitt 

harkalegri aðferðum en nauðsyn krefur og að óþægindi fyrir málsaðila og aðra séu sem minnst. 

Sú regla á sér stoð í meðalhófsreglu 12. gr. SSL.
132

  

Komi í ljós að stjórnvald hafi vanrækt rannsóknarskyldu sína að verulegu leyti, getur það 

leitt til þess að ákvörðun verði talin ógildanleg.
133

 Þá getur stjórnvald orðið skaðabótaskylt 

gagnvart aðila ef hann hefur orðið fyrir fjártjóni vegna vanrækslu þess.
134

 

6.2 Rannsóknarskylda TR/SÍ 

Rannsóknarskylda TR og SÍ er áréttuð í 4. mgr. 52. gr. ATL þar sem segir að starfsfólki TR og 

SÍ beri að kynna sér aðstæður umsækjanda og bótaþega til hlítar.
135
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 Brynhildur G. Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 59. 
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 Sama málsgrein 52. gr. ATL hefur einnig að geyma ákvæði um leiðbeiningaskyldu TR/SÍ eins og fram kemur 
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 Samkvæmt 1. mgr. 52. gr. ATL skal sækja um allar bætur til TR og SÍ. Þegar sótt er um 

bætur samkvæmt ATL og STL hefjast mál því að frumkvæði umsækjanda. Stofnanirnar þurfa 

því ekki að afla allra nauðsynlegra gagna upp á sitt eindæmi.  

 Í 2. mgr. 52. gr. ATL er fjallað um þær upplýsingar sem umsækjanda og bótaþega ber að 

veita stofnununum (sjá kafla 4). Hlutverk TR er hins vegar að hafa eftirlit með því að þær 

upplýsingar, sem stofnuninni berast, séu réttar. Samkvæmt 6. mgr. 16. gr. ATL ber TR að hafa 

eftirlit með því að áætlaðar tekjur séu í samræmi við upplýsingar sem stofnunin aflar úr 

staðgreiðsluskrá skattyfirvalda og frá öðrum þeim aðilum sem getið er um í 52. gr. ATL.  

 Í framkvæmd sinna TR og SÍ rannsóknarskyldu sinni eftir hefðbundnum leiðum. 

Stofnanirnar falast eftir upplýsingum frá umsækjendum, bótaþegum og mökum þeirra. 

Stofnanirnar nýta sér jafnframt þær upplýsingar sem þær hafa undir höndum um bótaþega 

vegna afgreiðslu eldri mála sama aðila.  

 Þá er TR og SÍ jafnframt heimilt, samkvæmt 2. mgr. 52. gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. STL, að 

leita upplýsinga um aðila hjá öðrum stofnunum eða lífeyrissjóðum varðandi hagi málsaðila að 

fengnu skriflegu samþykki umsækjanda og maka hans í tilviki TR.
136

 Varðandi þessa 

upplýsingaöflun stofnananna ber að hafa í huga að hér er einungis um heimild að ræða. 

Umsækjandi og bótaþegi bera ávallt á endanum ábyrgð á að réttar upplýsingar séu lagðar fram 

til grundvallar útreikningi bóta, sjá kafla 5.2. 

 2. mgr. 52. gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. STL eru nánast samhljóða. Þar er tíundað hjá hvaða 

aðilum TR og SÍ sé heimilt að leita upplýsinga. Þeir eru skattyfirvöld, lífeyrissjóðir, 

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálastofnun og sambærilegar stofnanir erlendis þegar 

það á við. Í framkvæmd eru þessar stofnanir ekki þær einu sem TR og SÍ leita upplýsinga hjá 

innan stjórnsýslunnar því að þær falast einnig eftir upplýsingum t.d. frá Umferðarstofu og 

Þjóðskrá.
137

 Þá mega stofnanirnar tvær jafnframt að einhverju leyti afla upplýsinga um 

málsaðila hvor hjá annarri.  

 Heimild þess efnis er líka að finna í 2. mgr. 52. gr. ATL. Þar segir að TR og SÍ sé heimilt 

að skiptast á upplýsingum um mat á örorku og öðrum nauðsynlegum upplýsingum. Þeirri 

heimild var bætt við í meðferð þingsins og er ekki nánar útskýrð í lögskýringargögnum. 

Ákvæðið um að stofnanirnar megi skiptast á heimildum um örorku er jafnframt að finna í 3. 

                                                                                                                                                         
umboðsmenn hennar [eða eftir atvikum starfsfólk sjúkratryggingastofnunarinnar] skulu kynna sér til hlítar 

aðstæður umsækjenda og bótaþega og gera þeim grein fyrir ýtrasta rétti þeirra samkvæmt lögum þessum, 

reglugerðum settum á grundvelli laganna og starfsreglum stofnunarinnar. 
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 Þetta samþykki til upplýsingaöflunar veitir umsækjandi og bótaþegi og eftir tilvikum maki hans þegar hann 

undirritar umsókn um lífeyri, sjúkradagpeninga, fjárhagsaðstoð eða aðra slíka aðstoð til TR/SÍ sjá umræðu í kafla 

5.2. 
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mgr. 34. gr. STL. 

 Í 2. mgr. 52. gr. ATL er jafnframt rekinn tiltekinn varnagli við slíkri heimild til 

upplýsingaöflunar. Þar segir að við meðferð persónuupplýsinga, sem aflað er á þennan hátt, 

skuli þess gætt að fullnægt sé skilyrðum laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. Í úrskurði Persónuverndar 21. janúar 2003 (203/2002) reyndi 

á slíkt álitaefni. 

Í málinu var kvartað yfir því að TR hefði án heimildar aflað upplýsinga frá 

skattayfirvöldum um maka umsækjenda. Fyrir lá í málinu að makarnir höfðu ekki 

undirritað umsóknareyðublöðin heldur einungis umsækjendur sjálfir. Persónuvernd benti 

á að umsækjandi gæti ekki án sérstaks umboðs veitt slíkt samþykki fyrir hönd maka svo 

að gilt væri. Sú upplýsingaöflun um tekjur maka var því ekki talin hafa átt sér 

fullnægjandi stoð í lögum. 

Svipaður varnagli er rekinn varðandi þá heimild til upplýsingaöflunar sem 5. mgr. 52. gr. ATL 

felur í sér. Auk þess að ítreka skilyrði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga er 

jafnframt tekið fram að gætt skuli að ákvæðum laga um sjúkraskrár 55/2009 enda felur 5. mgr. 

52. gr. ATL í sér heimild til að leita upplýsinga hjá heilbrigðisstarfsmönnum sem ábyrgð bera 

á vörslu sjúkraskráa.  

 Samfara þeim hefðbundnu leiðum, sem TR og SÍ fara og nýta til upplýsingaröflunar, beita 

stofnanirnar einnig óhefðbundnum leiðum, t.d. með sérstökum ábendingahnapp um bótasvik 

eins og áður er getið.
138

 Starfsmenn TR hafa einnig nýtt sé netið við upplýsingaöflun, t.d. með 

því að fara inn á samskiptavefinn Facebook.com og kanna hjúskaparstöðu fólks.
139

  

6.2.1 Nánar um upplýsingar frá aðilum sem nefndir eru í 2. mgr. 52. gr. ATL 

Heimild 2. mgr. 52. gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. STL gerir TR/SÍ kleift að afla upplýsinga um 

tekjur og aðrar greiðslur til umsækjenda og bótaþega en þær eru stofnuninni nauðsynlegar til 

að tryggja réttar greiðslur og sinna eftirlitshlutverki sínu.  

 Hvað skattyfirvöld áhrærir hefur stofnunin sérstaka skyldur gagnvart þeim. Í 6. mgr. 16. gr. 

ATL er sérstaklega áréttað að TR skuli hafa eftirlit með því að áætlaðar tekjur séu í samræmi 

við upplýsingar sem stofnunin aflar úr staðgreiðsluskrá skattyfirvalda eða frá öðrum þeim 

aðilum sem getið er um í 52. gr. ATL. Þá skal TR einnig, eftir að endanlegar upplýsingar um 

tekjur bótagreiðsluárs liggja fyrir við álagningu skattyfirvalda á opinberum gjöldum, 

endurreikna bótafjárhæðir á grundvelli tekna, sbr. 7. mgr. 16. gr. ATL 
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 Sjá umræðu í kafla 5.5.4 um bótasvik þar sem sérstaklega er rætt um ábendingahnappa og sjónarmið 

Persónuverndar þar af lútandi. 
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 Í framkvæmd fer þó samanburður á tekjuáætlunum og staðgreiðsluskrá fram allt árið. TR 

fær mánaðarlega upplýsingar frá skattyfirvöldum um staðgreiðsluskyldar tekjur lífeyris- og 

bótaþega. Þessar upplýsingar berast TR u.þ.b. tveimur mánuðum eftir á, þ.e.a.s. í júní liggja 

fyrir staðgreiðsluupplýsingar fyrir aprílmánuð. Upplýsingar úr staðgreiðsluskrá eru síðan 

bornar saman við úrtak af tekjuáætlunum lífeyrisþega nokkrum sinnum á ári í eftirlitsskyni. 

Leiði slík skoðun í ljós misræmi er tekjuáætlun lífeyrisþega leiðrétt í samræmi við 

upplýsingar úr staðgreiðsluskrá og lífeyrisþega send ný greiðsluáætlun. Þetta eftirlit á þó 

einungis við um staðgreiðsluskyldar tekjur þar sem upplýsingar um fjármagnstekjur og aðrar 

tekjur liggja ekki fyrir fyrr en um áramót.
140

 Þetta er meðal ástæðna þess að vandkvæði hafa 

skapast varðandi áætlun fjármagnstekna (sjá kafla 4.2). 

  Þó að lífeyrissjóðsgreiðslur og atvinnuleysisbætur séu skattskyldar hafa TR/SÍ einnig 

heimild til að leita þeirra upplýsinga hjá lífeyrissjóðum, Vinnumálastofnun
141

 og 

Atvinnuleysistryggingarsjóði, t.d. um greiðslur þessara aðila til umsækjenda og bótaþega. 

 Með samkeyrslu gagnagrunna þessara stofnana við Vinnumálastofnun og 

Atvinnuleysistryggingarsjóð fær TR tekjuupplýsingar og veitir þeim stofnunum auk þess, 

samkvæmt 4. mgr. 9. gr. laga um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 (hér eftir ALTL), 

tekjuupplýsingar á móti. Þá fara greiðslur slysadagpeninga, samkvæmt ATL, 

sjúkradagpeninga samkvæmt STL, endurhæfingarlífeyris samkvæmt LFA eða greiðslna úr 

sjúkrasjóðum stéttarfélaga m.a. ekki saman við greiðslur úr Atvinnuleysistryggingarsjóði 

samkvæmt 51. gr. ALTL um ósamrýmanlegar greiðslur. Með samkeyrslunni er þannig líka 

hægt að koma í veg fyrir að sami aðili njóti bóta sem hann hefur ekki rétt á. 

 Neðst á þeim lista yfir aðila, sem TR/SÍ samkvæmt 2. mgr. 52. gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. 

STL er heimilt að leita upplýsinga hjá, eru sambærilegar stofnanir erlendis. Fyrir þessu þarf 

þó, eins og áréttað hefur verið nokkrum sinnum, að liggja fyrir samþykki umsækjanda eða 

bótaþega. Þessi heimild er TR/SÍ mikilvægt til að fullnægja sem best eftirlitshlutverki sínu 

hvað varðar umsækjanda eða bótaþega sem búið hafa erlendis, í þeim ríkjum sem Ísland hefur 

gert milliríkjasamning um almannatryggingar við (sjá kafla 3.4).
142

 

 Í lok þessarar umræðu er rétt að nefna að í 2. mgr. 52. gr ATL og í 3. mgr. 52. gr STL er 

þess getið að telji umsækjandi, bótaþegi eða maki upplýsingar frá þessum aðilum 
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 „Eftirlit. Samanburður á tekjuáætlun og staðgreiðsluskrá“,  http://www.tr.is. 
141

 Vinnumálastofnun annast fjárvörslu Atvinnuleysistryggingasjóðs og framkvæmd á grundvelli laga um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 þjónustusamnings við stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs, sbr. 2. mgr. 5. gr. 

ALTL.  
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 Hægt er að sjá lista yfir sambærilegar stofnanir innan Evrópusambandsins á vefslóðinni http://ec.europa.eu. 

Eftirlit.%20Samanburður%20á%20tekjuáætlun%20og%20staðgreiðsluskrá
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en
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(skattayfirvöldum, Atvinnuleysistryggingasjóði o.s.frv.) ekki réttar skal hann leggja fram gögn 

því til staðfestingar. Með þessu ákvæði er leitast við að tryggja að útreikningar bóta byggist á 

réttum tekjuupplýsingum og séu í samræmi við andmælarétt enda væri ósanngjarnt að gefa 

umsækjanda, bótaþega eða maka þeirra ekki kost á að koma leiðbeiningum á framfæri.
143

 

 Í ákvæðinu er ekki tekið fram hvaða gögn hægt sé að leggja fram í því efni og því ætti 

umsækjandi, bótaþegi eða maki hans að geta lagt fram hvaða gögn sem er máli sínu til 

stuðnings. Dæmi um gögn, sem hægt er að leggja fram, er t.d. að finna í úrskurði ÚRAL 14. 

nóvember 2006 (119/2006)
144

 

Málið varðaði ofgreiðslu bóta. Við endurútreikning bóta fyrir árið 2004 kom í ljós að A 

hefði fengið ofgreitt. Þetta taldi A ekki geta staðist. Í málinu lagði A fram skattframtöl frá 

Noregi fyrir árin 2002-2006 og bankayfirlit, máli sínu til stuðnings. TR taldi að A hefði 

fengið greiddar bætur frá Noregi sem áhrif hefðu á lífeyri hennar. Því mótmælti A. ÚRAL 

fór þá fram á viðbótargreinargerð frá TR. TR svaraði hinsvegar ekki fyrirspurnum ÚRAL 

og var ákvörðun um endurkröfu fell úr gildi. Var málinu vísað aftur til TR til nýrrar og 

fyllri meðferðar.  

6.2.2 Vanræksla TR/SÍ á rannsóknarskyldunni 

Vanræki starfsmenn TR að kynna sér til hlítar aðstæður umsækjanda eða bótaþega og gera 

þeim grein fyrir ýtrasta rétti þeirra, sbr. 4. mgr. 52. gr. ATL, telur ÚRAL sig ekki hafa heimild 

til að úrskurða um skaðabótarétt á hendur TR/SÍ.
145

 Gott dæmi um það er úrskurður ÚRAL 17. 

nóvember 2004 (255/2004). Í því máli taldi ÚRAL að afgreiðsla TR hefði verið haldin 

vanköntum og TR hefði brotið bæði rannsóknarreglu SSL og 4. mgr. 52. gr. ATL.  

Í málinu bar A það fyrir sig að hann hefði ekki vitað að heimilisuppbót, samkvæmt 8. gr. 

LFA, gæti fallið niður við flutning. A hafði fengið greidda heimilisuppbót en fluttist milli 

sveitarfélaga árið 1999. Við það breyttust heimilisaðstæður A ekki en heimilisuppbótin 

féll samt sem áður niður. Árið 2004 komst A að því að nauðsynlegt hefði verið að sækja 

um slíkar bætur aftur og sótti um á nýjan leik. TR samþykkti að greiða heimilisuppbót tvö 

ár aftur í tímann, í samræmi við „tveggja ára regluna.“  

 A vildi fá greidda heimilisuppbót frá árinu 1999 og kærði því til ÚRAL. Nefndin tók 

undir þau sjónarmið TR að A hefði sýnt af sér ákveðið tómlæti. Nefndin lagði hins vegar 

áherslu á í úrskurði sínum að við málsmeðferð TR hefði hvorki verið gætt að 

rannsóknarskyldu stofnunarinnar né andmælarétti A, en slíkt væri brot á 10. gr. og 13. gr. 

SSL. Þá hefði starfsfólk TR brugðist skyldu sinni, samkvæmt ákvæðum 4. mgr. 52. gr. 

ATL, um að kynna sér til hlítar aðstæður A og gera honum grein fyrir ýtrasta rétti sínum. 

Ákvörðun TR um niðurfellingu heimilisuppbótar var því talin hafa verið ólögmæt.  

Þrátt fyrir þetta taldi nefndin sér ekki heimilt að verða við ósk kæranda um að fá 

heimilisuppbót greidda lengra aftur í tímann en tvö ár, sbr. 2. mgr. 53. gr. ATL. Jafnframt 
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 Alþt, A-deild, 2001-02, bls. 2464.  
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 Þá má einnig nefna að t.d. í úrskurði ÚRAL 1. júlí 2008 (108/2008) voru lögð fram gögn um kaup og sölu 

fasteigna.  
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, bls. 434-435. 
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treysti nefndin sér ekki til að skera úr um hvort kærandi ætti skaðabótarétt á hendur TR og 

taldi slíkt vera hlutverk dómstóla.  

 Um brot á rannsóknarskyldu TR má einnig vísa í umfjöllun í kafla 7.2.2. Þar er reifaður 

m.a. Hrd. 1998. bls. 4109 en í honum fjallað um brot á bæði rannsóknar- og 

leiðbeiningarskyldu TR. Þar fór kærandi fram á að fá greidda dráttarvexti af vangreiddum 

bótum eða til vara skaðabætur vegna þess að TR hafði brugðist rannsóknar- og 

leiðbeiningarskyldu sinni. Hæstiréttur féllst á kröfur kæranda um skaðabætur.  

6.2.3 Samspil upplýsingarskyldu og rannsóknarskyldu 

Þótt upplýsingaskylda umsækjanda og bótaþega leggi þá skyldu á herðar fólks að það beri 

ábyrgð á að réttar upplýsingar séu lagðar til grundvallar bótaútreikningi þá er það ekki alltaf 

ljóst í huga þess. Þetta stafar m.a. af heimild stofnananna til upplýsingaöflunar. Umsækjendur 

og bótaþegar telja stundum að þar sem þeir hafi veitt TR/SÍ heimild til að afla upplýsinga um 

þá, hafi stofnanirnar allar nauðsynlegar upplýsingar til að taka ákvörðun um bótagrundvöll og 

fjárhæð bóta og því sé frekari aðkoma þeirra ekki þörf. Í kæru til ÚRAL má m.a. sjá þetta 

viðhorf umsækjanda og bótaþega.
146

 

 Þó hefur skapast óvissa um hvort TR/SÍ sé skylt, í þeim tilvikum, sem þær kalla sjálfar 

eftir gögnum frá þriðja aðila, að taka tillit til þeirra við útreikninga bóta. Afstaða TR til slíkra 

mála og úrskurðir ÚRAL hafa í slíkum tilvikum verið á þann veg að þó svo að upplýsingar 

berist TR/SÍ frá aðilum, sem nefndir eru í 2. mgr. 52. gr. ATL, hafi það ekki áhrif á 

upplýsingaskyldu umsækjanda og bótaþega. Þetta kemur m.a. fram í úrskurði ÚRAL 20. 

október 2005 (214/2005): 

Málið varðar endurgreiðslu á ofgreiddum bótum. Kærandi hafði ekki upplýst TR um 

lífeyrissjóðagreiðslur. Hins vegar hafði TR kallað eftir og fengið upplýsingar um 

lífeyrisgreiðslur til kæranda frá Greiðslustofu lífeyrissjóða. TR hafði því réttar 

upplýsingar til að taka ákvörðun um bótarétt. Þessar upplýsingar nýtti stofnunin hins 

vegar ekki og kom því til ofgreiðslu bóta. 

 Í málinu tókust á tvö sjónarmið, annars vegar upplýsingarskylda kæranda og hins vegar 

skylda TR til að fara rétt með upplýsingar um tekjur bótaþega sem berast þeim. Nefndin 

benti á að upplýsingarskylda kæranda væri ótvíræð og úrskurðaði TR í hag. Hins vegar 

benti nefndin á að ekki yrði fram hjá því litið að TR brást ekki við er upplýsingar bárust 

frá þriðja aðila. Taldi nefndin óeðlilegt að TR tæki við upplýsingum frá þriðja aðila sem 

áhrif gætu haft á bótarétt bótaþega ef hún tæki þær ekki til skoðunar. Væri eðlilegt að 

hafna viðtöku slíkra upplýsinga sem annars gætu skapað óvissu um hvort að 

tilkynningarskyldu bótaþega samkvæmt ATL hafi verið fullnægt.
147
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 T.d. í úrskurði ÚRAL 17. desember 2008 (223/2008).  
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 Í þessum úrskurði taldi ÚRAL jafnframt að þar sem réttar upplýsingar um bótaútreikning hafi legið fyrir væri 

óheimilt að beita skuldajöfnuði, sbr. 2. mgr. 50. gr. eldri ATL (nú 2. mgr. 55. gr. ATL).  
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Úrvinnslu upplýsinga, sem aflað er frá þriðja aðila, er nú þannig háttað að komi í ljós 

misræmi milli raunverulegra tekna og greiðslna frá TR við mánaðarlegt eftirlit stofnunarinnar 

er bótaþega send ný tekjuáætlun þar sem tekið er tillit til umræddra tekna. Hafa verður þó í 

huga að við slíkt eftirlit er aðeins tekið úrtak úr þýði þjónustuþega stofnunarinnar hverju sinni 

(sjá kafla 6.2.1). 

6.3 Samantekt 

TR/SÍ ber að rannsaka mál samkvæmt 10. gr. SSL og 4. mgr. 52. gr. ATL. Þrátt fyrir þessa 

rannsóknarskyldu hvílir ábyrgð á því að rétt gögn liggi til grundvallar ákvörðunar bóta ávallt á 

umsækjanda og bótaþega. Þess vegna er mjög erfitt fyrir umsækjanda og bótaþega að bera því 

við að stofnanirnar hafi brotið rannsóknarskyldur sínar og sönnunarkröfur eru oft mjög 

strangar.  

 Þetta sést meðal annars á því að þótt TR/SÍ hafi ekki fullnægt á rannsóknarskyldu sinni 

hefur ÚRAL í flestum tilvikum hvorki talið sér heimilt að úrskurða bætur lengra aftur í tímann 

en tvö ár, sbr. 2. mgr. 53. gr. ATL og 2. mgr. 35. gr. STL né heldur að dæma kæranda 

skaðabætur vegna slíkra brota. Því má segja að upplýsingaskylda umsækjanda og bótaþega 

„trompi“ rannsóknarskyldu stofnananna. Þó kunna að vera undantekningar á þessu eins og 

fram kemur í kaflanum.  

 TR/SÍ er heimilt en ekki skylt að afla upplýsinga um tekjur frá aðilum sem um er rætt í 2. 

mgr. 52 gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. STL. Þetta hefur valdið misskilningi sumra bótaþega. Þeir 

telja að vegna þess að þeir hafa heimilað stofnunum að kynna sér þessar upplýsingar muni 

þær gera það og því sé óþarft að þeir skili inn tekjuáætlunum og breytingum á þeim.  

 Rannsóknarskylda stjórnvalda er nátengd leiðbeiningarskyldu þeirra en hún verður einmitt 

umfjöllunarefni næsta kafla. 
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7 Leiðbeiningarskylda TR/SÍ 

Viðfangsefni þessa kafla er leiðbeiningarskylda stjórnvalda og starfsmanna þeirra og þá 

einkum starfsmanna TR/SÍ. Fyrst verður horft til almennrar leiðbeiningarskyldu stjórnvalda, 

samkvæmt 1. mgr. 7. gr. og 2.-4. mgr. 20. gr. SSL. Því næst verða sérstaklega skoðuð ákvæði 

sem varða leiðbeiningarskyldu TR/SÍ sbr. 4. mgr. 52. gr. ATL. Í þeim kafla verður m.a. reifað 

hvaða leiðir stofnanirnar fara til að fullnægja leiðbeiningarskyldu sinni og hver eru réttaráhrif 

brota á leiðbeiningarskyldunni. Í kaflanum verður jafnframt rætt um mismunandi 

framsetningu og form leiðbeininga TR/SÍ og áréttað mikilvægi slíkrar upplýsingagjafar. 

 Þegar leiðbeiningarskyldan er skoðuð sérstaklega í ljósi hlutverks TR/SÍ kemur í ljós að 

þeim stofnunum ber einnig að kynna almenningi rétt sinn til bóta með upplýsingastarfsemi, 

sbr. 3. mgr. 11. gr. ATL og 4. mgr. 5. gr. STL. Það verður viðfangsefni þriðja kaflans. Fjórði 

kaflinn markar svo lok þessarar umræðu og þar verða helstu niðurstöður kaflans dregnar 

saman. 

7.1 Leiðbeiningarskylda samkvæmt SSL 

Tvær greinar SSL fjalla um leiðbeiningarskyldu, annars vegar almenna leiðbeiningarreglu 1. 

mgr. 7. gr. SSL og hins vegar ákvæði um leiðbeiningar vegna birtingar ákvörðunar, sbr. 2.-4. 

mgr. 20. gr. SSL. Í þessum kafla verður fjallað um þær í sína hvoru lagi og í lok hvors 

undirkafla verða skoðuð réttaráhrif þess að stjórnvald fullnægi ekki leiðbeiningarskyldu sinni 

samkvæmt fyrrnefndum ákvæðum. 

7.1.1 Leiðbeiningarskylda samkvæmt 1. mgr. 7. gr. SSL 

Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. SSL ber stjórnvaldi að veita þeim, sem til þess leitar, nauðsynlega 

aðstoð og leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfssvið þess. Samkvæmt 

leiðbeiningarreglunni er stjórnvaldi skylt að leiðbeina aðilum máls þegar fyrirhugað er að taka 

ákvörðun um rétt og skyldu þeirra svo og þeim sem leita til stjórnvalda til að afla upplýsinga 

við undirbúning slíkra mála. Í reglu SSL felst því ekki að stjórnvaldi beri skylda til að kynna 

almenningi starfsemi sína.
148

  

 Í leiðbeiningarskyldunni felst að stjórnvaldi ber að veita aðila máls nauðsynlegar 

leiðbeiningar svo að viðkomandi geti gætt hagsmuna sinna sem best. Í því felst ekki einungis 

að stjórnvaldi sé skylt að svara fyrirspurnum, heldur ber því einnig að veita viðeigandi 

leiðbeiningar og gera aðila viðvart ef nauðsynleg gögn skortir eða þau reynast ekki nógu 

ýtarleg. Hið sama á við þegar aðili máls hefur misskilið réttarreglur eða hefur bersýnilega þörf 
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fyrir leiðbeiningar.
149

 

 Meðal þess sem stjórnvaldi er skylt að leiðbeina aðilum máls um er t.d. hvaða réttarreglur 

gilda í máli hlutaðeiganda, hvernig málsmeðferð er háttað, hve lengi megi búast við að 

afgreiðsla máls taki og hvaða gögnum viðkomandi þarf að skila, auk upplýsinga um 

hugsanleg útgjöld vegna þjónustu stjórnvalds. Leiðbeiningar er hægt að veita skriflega, 

munnlega, rafrænt eða myndrænt. Í leiðbeiningarskyldu stjórnvalds felst einnig skylda til að 

veita aðilum máls aðstoð, t.d. við að fylla út eyðublöð eða skrifa umsóknir.
150

  

 Framsetning og form þeirra upplýsinga, sem stjórnvöld miðla, skipta sérstaklega miklu 

máli til að aðilar máls skilji hvers krafist er af þeim og þeir geti þannig gætt hagsmuna 

sinna.
151

 Ein þeirra leiða, sem stjórnvald getur farið til að miðla almennum upplýsingum til 

viðskiptavina sinna, er t.d. að gefa út sérstaka bæklinga og auglýsa. Kostir slíkra staðlaðra 

leiðbeininga eru m.a. þeir að slíkt getur sparað tíma og jafnframt komið í veg fyrir misskilning 

þar eð fái aðili máls leiðbeiningar á þessu formi á hann kost á að kynna sér málið í ró og næði. 

Slíkar almennar upplýsingar koma þó ekki í veg fyrir að stjórnvaldi beri að veita 

einstaklingsbundnar leiðbeiningar.
152

 (Um það verður nánar fjallað í kafla 7.3). 

 Í ákvæðinu um leiðbeiningarskyldu felst ekki skylda til að veita aðila máls víðtæka og 

sérfræðilega ráðgjöf. Það, hversu ýtarlegar leiðbeiningar stjórnvalds þurfa að vera, fer eftir 

málaflokki hverju sinni sem og atvikum máls. Í því sambandi verður að líta til mikilvægis 

málsins sem og getu stjórnvalda til að veita ýtarlegar leiðbeiningar með tilliti til fjölda mála 

og annarra aðstæðna.
153

  

 1. mgr. 7. gr. SSL er almennt orðuð og því er líklegt að talsvert þurfi til eigi vanræksla á 

leiðbeiningarskyldu að leiða til ógildingar stjórnvaldsákvörðunar. Þó geta umsækjendur eða 

bótaþegar, sem telja að stjórnvald hafi ekki sinnt leiðbeiningarskylda sinni gagnvart þeim, 

kært og þannig reynt að fá ákvörðun stjórnvalds hnekkt. Þá geta rangar eða ónógar 

leiðbeiningar í sumum tilvikum leitt til bótaskyldu stjórnvalds, sbr. Hrd. 1998. bls. 4109 (sjá 

reifun í kafla 7.2).
154

 

7.1.2 Leiðbeiningarskylda samkvæmt 20. gr. SSL  

Í 2-4. mgr. 20. gr. SSL er að finna ákvæði sem kveða á um leiðbeiningar sem veita skal þegar 
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ákvarðanir stjórnvalds eru birtar.
155

 Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. SSL þurfa skriflegar 

leiðbeiningar að fylgja ákvörðun hafi henni ekki fylgt rökstuðningur. Þetta ákvæði nær til 

leiðbeininga um heimild aðila til að fá rökstuðning fyrir ákvörðun, um málshöfðunarfrest og 

hvort fyrir hendi sé heimild til að kæra ákvörðun. Sé kæruheimild fyrir hendi skulu jafnframt 

fylgja leiðbeiningar um hvert beina skuli kæru og hver hugsanlegur kostnaður af slíkri kæru 

gæti orðið.  

 Ástæðan fyrir þessari sérstöku leiðbeiningaskyldu er sú að ekki er hægt að búast við að 

aðili þekki rétt sinn til að fá skriflegan rökstuðning. Þá byggist leiðbeiningarskylda um 

kæruheimild á sjónarmiðum um réttaröryggi og réttarvernd borgara enda nýtast þau úrræði, 

sem almenningi standa til boða til að fá ákvarðanir stjórnvalda endurskoðaðar eða þeim 

hnekkt, einungis séu þeim kunn þau úrræði.
156

 

 Leiðbeiningar, samkvæmt 20. gr. SSL, þurfa að fylgja ákvörðun þegar hún er tilkynnt. 

Heimilt er að hafa slíkar leiðbeiningar í stöðluðu formi. Í mörgum tilvikum eru slíkar 

leiðbeiningar prentaðar á það skjal sem hefur að geyma ákvörðunina.
157

  

 Vanræki stjórnvald að veita leiðbeiningar, samkvæmt leiðbeiningarskyldu 2.-4. mgr. 20. gr. 

SSL, eða veiti ófullnægjandi eða rangar upplýsingar, leiðir það í fæstum tilvikum til þess að 

stjórnvaldsákvörðun verði numin úr gildi. Hins vegar kann það að leiða til þess að víkja verði 

frá ákvæðum um lögákveðna fresti. Þar af leiðir að málsaðili getur t.d. átt rétt á að fá 

rökstuðning þó liðinn sé sá frestur sem gefinn er í 3. mgr. 21. gr. SSL.
158

 
159

  

 Tiltekið samspil getur verið á milli 2.-4. mgr. 20. gr. SSL og 2. mgr. 7. gr. SSL. 

Síðarnefnda ákvæðið er regla um það hvað stjórnvaldi beri að gera berist því skriflegt erindi 

sem heyrir ekki undir starfsvið þess. Í slíkum tilvikum ber stjórnvaldi að framsenda erindið á 

réttan stað svo fljótt sem unnt er. Í kjölfar þess er ber því stjórnvaldi sem framsendir öðru 

stjórnvaldi erindi málsaðila að senda málsaðila bréf þess efnis. Sé hins vegar ekki ljóst hvert 

erindið á að fara ber stjórnvaldi að endursenda bréfið aðila máls.
160

 Í úrskurði ÚRAL 21. maí 

2008 (21/2008) má finna dæmi um að þeirri reglu er ekki alltaf framfylgt. 

Í málinu kærði A upphaflega ákvörðun TR til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins. 

Í bréfi TR til A, sem hafði að geyma hina kærðu ákvörðun um ofgreiðslu bóta, kom fram 

að ákvörðunina mætti kæra skriflega til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins innan 

þriggja mánaða frá móttöku hennar. Ráðuneytið taldi ágreiningsefnið ekki eiga undir 

ráðuneytið og endursendi A erindi hennar með bréfi þar sem sagði að allur ágreiningur 
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um bætur skuli til lyktar leiddur af ÚRAL. Þá ráðlagði ráðuneytið kæranda að beina 

erindi sínu til úrskurðarnefndarinnar.
161

  

Í þessu máli tókst A samt sem áður að senda ÚRAL kæruna innan þess þriggja mánaða frests 

sem hann hafði. Sú millilending kom því ekki að sök. Hefði það hins vegar ekki gengið eftir 

hefði undantekning frá 2.-4. mgr. 20. gr. SSL líklegast komið til álita. 

7.2 Leiðbeiningarskylda samkvæmt 4. mgr. 52. gr. ATL 

Í ATL er að finna sérstakt ákvæði sem áréttar leiðbeiningarskyldu starfsmanna TR/SÍ. Þar 

segir í 4. mgr. 52. gr. ATL að starfsfólk stofnananna og umboðsmönnum eigi að gera 

umsækjanda og bótaþega grein fyrir ýtrasta rétti þeirra samkvæmt lögunum, reglugerðum 

settum á grundvelli laganna og starfsreglum stofnunarinnar.
162

 Þetta ákvæði kom inn í 

almannatryggingalöggjöfina með lögum nr. 96/1971. 

 Í áliti UA 6. desember 2000 (2037/1997) er orðalag 4. mgr. 52. gr. ATL um að gera skuli 

umsækjanda og bótaþega grein fyrir ýtrasta rétti sínum túlkað á þann hátt að TR beri ekki 

einungis að leiðbeina um íslenska löggjöf heldur gera aðila máls ljós þau réttaráhrif sem 

milliríkjasamningar hafa, sér í lagi ákvæði reglugerðar 1971/1408/EEC. 

 Í greinargerð, sem fylgdi lögunum, kemur fram að 4. mgr. 52. gr. ATL sé einnig ætlað að 

leggja áherslu á að starfsfólk stofnananna sé vel þjálfað til að sinna skyldu sinni.
 163

 Í 

framsöguræðu heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, þegar hann mælti fyrir þessu 

lagaákvæði, sagði hann m.a. að fólk vissi oft á tíðum ekki hver réttur þess væri í sambandi við 

TR. Tryggja þyrfti því að stofnunin starfaði sem virk og nútímaleg þjónustustofnun. Í þessari 

grein væri falin hvatning fyrir TR til að stunda kennslu í tryggingafræðum
164

 og stuðla þannig 

að því að til sé hæft starfsfólk sem getur leiðbeint viðskiptavinum stofnunarinnar og veitt 

þeim ráðgjöf.
165

  

 Mannauðsstefna TR er í samræmi við grunnhugsunina á bak við 4. mgr. 52. gr. ATL. Þar 

leggur TR áherslu á að starfsmenn viðhaldi og þrói þekkingu og faglega hæfni m.a. til þess að 

bæta þjónustu við viðskiptavini. Þá eru starfsmenn jafnframt hvattir til frumkvæðis og 

sköpunar í starfi.
166
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  Í undirköflum, sem hér fylgja, verður skoðað hvernig TR/SÍ beitir ákvæði 4. mgr. 52. gr. 

ATL. Einn þeirra kafla fjallar um þær aðferðir sem TR/SÍ nota til að leiðbeina 

viðskiptamönnum sínum á einstaklingsgrundvelli, annar um brot á leiðbeiningarskyldunni og 

sá þriðji um framsetningu og form leiðbeininga TR/SÍ. 

7.2.1 Leiðir TR/SÍ til að fullnægja leiðbeiningarskyldunni  

Umsækjendur og bótaþegar geta fengið upplýsingar og leiðbeiningar er varða starfssvið 

stofnananna með ýmsum hætti. Þegar litið er til þess hvernig stofnanirnar standa að 

einstaklingsbundinni þjónustu og leiðbeiningum er það einkum gert með þrennum hætti, þ.e. 

umsækjendur og bótaþegar geta heimsótt stofnanirnar eða umboð þeirra, hringt eða nýtt sér 

möguleika á aðstoð gegnum netið.
167

 

  Hvað varðar „heimsóknir“ eða innlit til TR/SÍ hafa stofnanirnar aðalskrifstofu í 

sameiginlegu húsnæði í Reykjavík. Þar geta þjónustuþegar stofnananna leitað upplýsinga og 

leiðbeiningar hjá starfsmönnum. Slíka aðstoð er líka hægt að fá hjá umboðsskrifstofum 

stofnananna um allt land en í 2. mgr. 10. gr. ATL er þess sérstaklega getið að TR eigi að hafa 

umboðsskrifstofur utan Reykjavíkur. Stofnanirnar ákvarða sjálfar hvar slík umboð skulu vera, 

sem og hvernig framkvæmd þeirra og rekstri þeirra er háttað. TR hefur 25 slík umboð utan 

höfuðborgarinnar.  

 Hægt er að hringja beint í umboðsskrifstofur stofnananna um allt land en TR og SÍ reka 

einnig sérstakt þjónustuver þar sem hægt er að hringja inn með fyrirspurnir og athugasemdir. 

Þangað er jafnframt hægt að beina spurningum til þjónustufulltrúa í tölvupósti eða eiga 

netsamtal við þá á vef stofnananna. 

 Frekari einstaklingsbundna þjónustu er einnig að finna á vefjum beggja stofnananna. 

Síðan haustið 2008 hefur TR rekið þjónustuvef fyrir umsækjendur og bótaþega stofnunarinnar 

þar sem þeir geta fylgst með málum sínum rafrænt og gert athugasemdir ef þörf krefur. Sá 

vefur kallast Tryggur.is og þar er m.a. annars hægt að skoða tekjuáætlanir og breyta þeim. Þá 

er jafnframt hægt að fylgjast með ofgreiðslum og senda beiðni um samning vegna greiðslna 

skulda við TR.
168

  

 Sumarið 2011 hóf SÍ einnig að bjóða þjónustuþegum sínum upp á slíkan þjónustuvef sem 

nefnist Réttindagátt.is. Þar geta þjónustuþegar stofnunarinnar t.d. skoðað réttarstöðu sína 

gagnvart sjúkratryggingum og séð og prentað út afsláttarkort sín vegna heilbrigðisþjónustu (sé 
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sá réttur fyrir hendi).
169

  

 Auk þess að sinna leiðbeiningarskyldunni á einstaklingsbundinn hátt nýta stofnanirnar 

aðrar aðferðir til að miðla upplýsingum enda eru starfsmenn þeirra ekki aðeins bundnir af því 

að leiðbeina fólki sem þess óskar. Þannig einskorðast leiðbeiningarskylda starfsmanna 

stofnananna ekki eingöngu við leiðbeiningaskyldu 7. gr. SSL og 4. mgr. 52. gr. ATL heldur 

gilda einnig um hana ákvæði 3. mgr. 11. gr. ATL og 4. mgr. 5. gr. STL. Í þeim ákvæðum er 

TR/SÍ gert að kynna starfsemi sína með upplýsingarstarfsemi (sjá kafla 7.2.3). 

7.2.2 Brot á leiðbeiningarskyldu ATL 

Telji umsækjandi eða bótaþegi að TR/SÍ hafi brotið leiðbeiningarskyldu sína samkvæmt 7. gr. 

SSL og 4. mgr. 52. gr. ATL geta þeir lagt fram kæru þess efnis eftir því sem lög gera ráð fyrir 

til ÚRAL, viðeigandi stofnunar eða tiltekins ráðuneytis.  

 Leggi umsækjandi inn slíka kæru eru strangar sönnunarkröfur lagðar á hann.
170

 Í úrskurði 

ÚRAL 30. október 2002 (184/2002) kemur það berlega í ljós. 

Í málinu hélt A því fram að hann hefði fengið rangar upplýsingar frá TR. A sagðist hafa 

leitað til stofnunarinnar og fengið þær upplýsingar hjá starfsmanni að hægt væri að fá 

greitt samtímis fæðingarorlof og sjúkradagpeninga. Svo reyndist ekki vera og kom því til 

ofgreiðslu. Þessu undi A ekki og kærði ákvörðunina til ÚRAL. Í greinargerð TR hafnaði 

stofnunin þeirri fullyrðingu A að brotið hefði verið á leiðbeiningarskyldu og sagði að 

einungis hefði verið um misskilning að ræða. 

 ÚRAL benti á að gefnir hefðu verið út bæklingar um fæðingarorlof þar sem tekið væri 

fram að slíkar greiðslur greiddust ekki saman. Þá sagði nefndin að þar sem starfsmenn TR 

könnuðust ekki við ranga upplýsingagjöf væri ekki hægt að fullyrða um hvort reglur um 

leiðbeiningarskyldu hefðu verið brotnar. ÚRAL staðfesti því ákvörðun TR. 

Úrskurður ÚRAL 21. maí 2008 (21/2008) leggur jafnframt þessa ríku sönnunarkröfu á 

umsækjanda og bótaþega. 

A sagðist hafa hringt inn til TR og tilkynnt um lífeyrisgreiðslur. A sagði jafnframt að 

starfsmaður, sem tók við erindi hennar, hefði sagt henni að búið væri að skrá breytinguna 

og hún þyrfti því ekki að skila inn skriflegri breytingu á áætluninni. Upplýsingar frá A 

voru þó aldrei skráðar og því kom til ofgreiðslu.  

 Í greinargerð TR kom hins vegar fram að stofnunin kannaðist ekki við þetta símtal og 

benti á að mjög langt væri um liðið síðan að meint samtal hefði átt að eiga sér stað. Þá 

benti TR á að gildandi tekjuáætlun væri prentuð á bakhlið útsendra mánaðarlegar 

greiðslutryggingar. A hefði því mátt vera ljóst að misræmi væri á milli raunverulegra og 

áætlaðra tekna hennar. 

 Í úrskurði ÚRAL er tekið fram að hvorki væri hægt að fullyrða neitt um hvað A og 

starfsmanni TR fór á milli á þeim tíma sem A upphaflega gerði grein fyrir tekjum sínum, 

né á hvern hátt þeir aðilar kunni að hafa túlkað þau samskipti. ÚRAL féllst því á 
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röksemdir TR að A hefði átt að vera ljóst að henni hefði verið ofgreitt. Endurkrafa TR var 

því staðfest. 

 Þyki hins vegar sannað að TR/SÍ hafi ekki sinnt leiðbeiningarskyldu sinni getur það leitt 

til þess að ákvörðun stofnananna verði talin ógild. Jafnframt getur slíkt í einstaka tilvikum 

leitt til skaðabótaskyldu stofnananna.
171

 TR hefur þannig verið dæmt skaðabótaskylt vegna 

brota á rannsóknar- og leiðbeiningarskyldu sinni, sbr. Hrd.1998, bls. 4109. 

Í málinu hafði faðir A leitað ítrekað eftir slysabótum hjá TR en A hafði verið farþegi í bíl. 

Slysið varð 1983. TR gaf föður A ávallt þau svör að A ætti ekki rétt á slysabótum þar sem 

hún hafi verið farþegi í bifreiðinni. Í desember 1990 sagði starfsmaður TR að A gæti átt 

rétt á örorkustyrk þó svo hún ætti ekki rétt á slysabótum. Var þá sótt um örorkustyrk fyrir 

A og fékk hún hann frá 3. janúar 1991. TR féllst á að greiða örorkustyrk til A frá 1. janúar 

1989 eða í samræmi við „tveggja ára regluna.“ 

 Þessari ákvörðun TR var skotið til tryggingaráðs en það komst að þeirri niðurstöðu að 

greiða ætti A örorkustyrk frá árinu 1983 eða frá þeim tíma er upplýsingar um slys A 

bárust TR. Taldi tryggingaráð að „tveggja ára regla“ ATL væri heimildarákvæði og vegna 

mistaka starfsmanna TR væri ekki annað hægt víkja frá ákvæðum um tímamörk.  

 Dómsmálið sneri að því hvort TR væri skylt að greiða dráttarvexti af þeirri fjárhæð sem 

A var úrskurðað frá tryggingaráði. A stefndi TR og krafðist dráttarvaxta en til vara 

skaðabóta. Var í héraði fallist á varakröfu A og henni dæmdar 300.000 kr. í skaðabætur.  

 Í úrskurði héraðsdóms segir að starfsmenn TR hafi brotið gegn leiðbeiningarskyldu sinni 

samkvæmt 7. gr. SSL þar sem A voru gefnar rangar upplýsingar. Þá sé sinnuleysi á skyldu 

þeirra jafnframt brot á rannsóknarskyldu TR, sbr. 10. gr. SSL með því að þeir hafi hvorki 

kynnt sér málavexti né hlutast til um að réttarstöðu málsaðila yrði könnuð. Hæstiréttur 

staðfesti héraðsdóminn með vísan til forsendna.  

 Ef litið er sérstaklega til ÚRAL og úrskurða nefndarinnar í málefnum þar sem brot á 

leiðbeiningarskyldu hafa átt sér stað virðist nefndin ekki telja sig hafa heimild til að úrskurða 

um skaðabætur og í flestum tilvikum vera bundin af „tveggja ára reglunni“ ef krafist er 

greiðslna lengra aftur í tímann.
172

 Þetta viðhorf sést t.d. vel í úrskurði ÚRAL 17. nóvember 

2004 (255/2004) (sem reifaður var í kafla 6.2.2). Nefndin hefur þó gert undantekningu á 

þessari afstöðu eins og fram kom í úrskurði ÚRAL 16. febrúar 2005 (360/2004):  

A kvaðst hafa haft sambandi við TR þegar hann varð 67 ára gamall í maí 2001 og fengið 

þar rangar upplýsingar um tekjuviðmið sem olli því að hann taldi sig ekki eiga rétt á 

lífeyri fyrr en hann varð sjötugur og hætti störfum. A hafði sótt um ellilífeyri til TR þegar 

hann varð 70 ára í september og fékk þá greiddan lífeyrir tvö ár aftur í tímann í samræmi 

við „tveggja ára regluna.“ Þetta sætti A sig ekki við og vildi fá lífeyri greiddan frá því 

hann varð 67 ára.  

 Í úrskurðarorðum ÚRAL er bent sérstaklega á að TR hafi ekki mótmælt því að A hefði 

fengið leiðbeiningar frá stofnuninni. Þá tekur nefndin fram að vissara væri, ef 
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umsækjandi væri í vafa um bótarétt sinn, að ráðleggja honum að sækja skriflega um bætur 

svo að ákvörðun yrði tekin að vel athuguðu máli og á grundvelli bestu gagna. Engin gögn 

væru til í málinu um að starfsmaður hefði sinnt þessari leiðbeiningarskyldu sinni en 

samkvæmt 4. mgr. 52. gr. ATL hvíldu ríkar skyldur um leiðbeiningar og upplýsingaröflun 

á TR sem stjórnvaldi. Málinu var vísað aftur til TR og skyldi upphaf bóta miðast við þann 

tíma þegar A varð 67 ára gamall. 

Í þessum úrskurði kemst ÚRAL að þeirri niðurstöðu að víkja beri frá „tveggja ára reglunni“ á 

grundvelli brots á leiðbeiningarskyldunni samkvæmt 4. mgr. 52. gr. ATL. Þetta er þó fremur 

undantekning en regla eins og fyrr segir og má kannski rekja til þess að TR mótmælti ekki í 

þessu tilviki rökum kæranda um að leiðbeiningarskyldunni hefði ekki verið fullnægt.
173

 

7.2.3 Framsetning og form leiðbeininga 

Fólk, sem er vel upplýst um réttindi sín, er betur í stakk búið til að hagnýta sér þau og gæta 

lögvarinna hagsmuna sinna.
174

  

 Þegar litið er til hinna fjölmörgu viðskiptavina TR/SÍ má sjá að þarfir þeirra eru mjög 

mismunandi
175

 hvort sem horft er til þess hversu mikla aðstoð fólk þarf og á hvaða formi best 

er að fá slíkar leiðbeiningar. Því má ljóst vera að starfsfólk stofnananna þarf að vera vel í 

stakk búið til að sinna þessari lögbundnu skyldu sinni og leita jafnvel mismunandi leiða til að 

miðla upplýsingum til viðskiptavina sinna.  

 Á síðustu árum hafa miklar tækninýjungar komið fram í heiminum auk þess sem 

skilningur á ólíkum þörfum fólk hefur vaxið. Samfara því hefur íslenskt samfélag orðið 

fjölþjóðlegra en áður var. Þetta hefur haft tvíþætt áhrif. TR/SÍ standa nú fleiri leiðir opnar til 

að sinna upplýsingastarfsemi sinni um leið og auknar kröfur hafa verið gerðar til stofnananna 

um að bregðast við ólíkum þörfum fólks.
176

 

 Hvað framsetningu leiðbeininga varðar er frumskilyrði þess að upplýsingar nýtist 

umsækjanda og bótaþega að þær séu á tungumáli sem viðkomandi skilur. Samkvæmt 2. mgr. 

9. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011 skulu stjórnvöld leitast 

við að tryggja að sá, sem skilur ekki íslensku, geti fengið úrlausn erinda sinna og tileinkað sér 

efni skjala og skilríkja sem skipta hann máli. TR/SÍ reyna að koma til móts við viðskiptavini 

sína sem ekki eiga íslensku að móðurmáli. Þannig eru grunnupplýsingar um réttindi og 

skyldur umsækjanda og bótaþega að finna á ensku á vefsíðum beggja stofnananna. Þá gefa 

stofnanirnar út umsóknareyðublöð bæði á ensku og dönsku.
177

 Á vef TR er t.d. auk þess að 
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagslega aðstoð, bls. 343. 
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 „Þinn réttur. Aðgengi upplýsinga á vef Tryggingarstofnunar“, http://www.tr.is. 
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 Athyglisvert er í ljósi auglýsingar nr. 5/1987 að slíkar leiðbeiningar skuli einungis vera gefnar út á einu 

Þinn%20réttur.%20Aðgengi%20upplýsinga%20á%20vef%20Tryggingarstofnunar“,
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finna tekjuáætlanir og leiðbeiningar um gerð tekjuáætlana á sömu tungumálum.  

 Í þessu sambandi gildir sérstakur samningur milli Norðurlanda varðandi rétt norrænna 

ríkisborgara til að nota eigin tungu í samskiptum sínum við opinberar stofnanir, yfirvöld og 

dómsstóla í öðru norrænu ríki, sbr. auglýsingar nr. 5/1987 um Norðurlandasamning. 

Norðurlandasamningur nær, samkvæmt 1. gr. samningsins, til: dönsku, sænsku, finnsku og 

norsku auk íslensku og gildir jafnt um munnleg og skrifleg samskipti. Samskipti símleiðis eru 

þó þar undanskilin, sbr. 1. gr. samningsins. Í samningunum kemur sérstaklega fram að hafi 

starfsmenn, sem koma að máli málsaðila, ekki kunnáttu á tungumáli viðkomandi ber 

hluteigandi stjórnvaldi að leita eftir aðstoð túlks eða skjalaþýðanda
178

 og skuli það vera 

málsaðila að kostnaðarlausu, samkvæmt 3. gr. auglýsingar nr. 5/1987.
179

 

 Samkvæmt 2. mgr. 13. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls 

er íslenskt táknmál jafnrétthátt íslensku sem tjáningarform í samskiptum manna á milli og er 

óheimilt að mismuna mönnum eftir því hvort málið þeir nota. Spurningin er hvernig TR/SÍ 

muni bregðast við þessari nýju löggjöf en stofnanirnar hafa þegar tekið skref í þá átt að veita 

ýmsar grunnupplýsingar á táknmálsviðmóti á vef stofnananna. Slík upplýsingagjöf er í 

samræmi við aðgengisstefnu TR sem snýr að því að taka tillit til mismunandi sérþarfa hópa 

við framsetningu upplýsinga á vefnum.
180

 

 Slíkar aðgerðir gagnast þannig öðrum hópum en heyrnarskertum. Á vefsíðunum er nú að 

finna hjálpartæki sem auðvelda sjónskertum og fólki, sem á við lestrarerfiðleika að stríða, að 

nálgast upplýsingar, sér í lagi gegnum skjálesara.
181

 Þá hefur það verið baráttumál hjá 

Þroskahjálp að upplýsingar um almannatryggingar séu gefnar út á auðlesnu formi, þar sem 

skjólstæðingum samtakanna er mikilvægt að nálgast upplýsingar á þann hátt að þeir geti skilið 

þær.
182

 

 Enda þótt vefur hjálpi mörgum viðskiptavinum TR/SÍ eru ekki allir viðskiptavinir 

stofnananna netvæddir. Almenn tölvunotkun ellilífeyrisþega er ekki eins mikil og meðal 

                                                                                                                                                         
Norðurlandatungumáli. 
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annarra aldurshópa samfélagsins
183

 og því þurfa stofnanirnar að ná til þess hóp með öðrum 

hætti, t.d. með kynningarfundum.  

 Þannig verður ætíð að gæta þess að framsetning og form henti þeim sem veita á 

leiðbeiningar eða upplýsingar. Í mörgum tilvikum geta staðlaðar upplýsingar t.d. verið mjög 

gagnlegar og sparað tíma, sjá kafla 7.1, en í öðrum tilvikum henta þær mjög illa. Dæmi um 

þetta mætti nefna að það gagnast ekki að senda ólæsu fólki bréf. Í slíkum tilvikum teldist það í 

samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að veita leiðbeiningar munnlega. 

7.3 Lögbundin upplýsingaskylda TR/SÍ við almenning 

Í kaflanum hér að framan voru m.a. ræddar þær þrjár leiðir sem þjónustuþegar stofnananna 

geta nýtt sér til að fá einstaklingsbundna þjónustu. Enn á eftir að ræða aðrar leiðir sem 

stofnanirnar nota til að koma almennum upplýsingum og leiðbeiningum til almennings og þá 

kannski sérstaklega þjónustuþega sinna.  

 Ólíkt leiðbeiningarskyldunni, samkvæmt SSL sem aðeins nær til málsaðila og þeirra sem 

leita sér upplýsinga um starfsvið viðkomandi stjórnvalds, ber TR samkvæmt 3. mgr. 11. gr. 

ATL að kynna starfsemi sína með upplýsingastarfsemi. Samskonar ákvæði fyrir SÍ er einnig 

að finna í 4. mgr. 5. gr. STL þar sem fram kemur að SÍ beri að kynna almenningi rétt sinn 

gagnvart lögunum með upplýsingarstarfsemi.  

 Í framkvæmd fullnægja TR/SÍ þessari skyldu með ýmsum hætti. Í þessum kafla verður 

reynt að tæpa á helstu leiðum sem stofnanirnar hafa nýtt sér til að fullnægja þessari skyldu.  

 Stofnanirnar gefa sjálfar út bæklinga og önnur kynningarrit sem hluta af almennri 

upplýsingastarfsemi sinni. Þá bæklinga er hægt að nálgast hjá stofnununum og umboðum 

þeirra sem og heilbrigðisstofnunum og víðar. Bæklingana má einnig nálgast á vefsíðum 

stofnananna. 

 Báðar stofnanirnar halda úti heimasíðu, tr.is og sjukra.is þar sem gefur að líta ýtarlegar 

upplýsingar um þá þjónustu sem stofnanirnar veita og auk upplýsinga um réttindi og skyldur 

almennings. Stofnunin reynir jafnframt að nýta sér fjölmiðla m.a. með auglýsingum, 
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útsendum greinum, fréttatilkynningum, og samskiptavefjum. 

 Árlega halda stofnanirnar fjölda kynningarfunda þar sem starfsemi þeirra er kynnt 

almenningi og tilteknum hópum þjónustuþega stofnunarinnar.  

 Árið 2011 var gert sérstakt kynningarátak fyrir TR í tilefni af 75 ára afmæli stofnunarinnar. 

Liður í hátíðarhöldunum voru vikulegar pistlar í þættinum Samfélagið í nærmynd á Rás 1.
 
Þar 

fjölluðu starfsmenn og stjórnendur stofnunarinnar um málefni tengd almannatryggingum.
184

  

 Af framansögðu má því segja að þjónustu- og kynningardeild stofnunarinnar leiti ýmissa 

leiða til að miðla upplýsingum til almennings. Í því er fólgið mikilvægt leiðbeiningarstarf. 

Kostir slíkrar almennrar kynninga eru miklir þar sem hægt er að ná til stórs hóps fólks og 

upplýsa það um rétt sinn og skyldur. Auk þess er þetta til þess fallið að samræma upplýsingar 

og dregur úr þörf fyrir einstaklingsbundnar leiðbeiningar þótt almenn upplýsingastarfsemi 

geri þær að sjálfssögðu ekki óþarfar (eins og fram kom í kafla 7.1.1). 

7.4 Samantekt 

Eins og sjá má af umfjöllun í undangengnum köflum er almannatryggingalöggjöfin flókið 

fyrirbæri og krafan um að fólk sinni upplýsingarskyldu sinni, samkvæmt ATL og STL, er rík. Í 

því ljósi ber að skoða leiðbeiningarskyldu TR/SÍ. 

 Það hlutverk stofnananna að leiðbeina skjólstæðingum sínum um réttindi þeirra og skyldur 

er því mikilvægt til þess að þeir fái notið þeirra réttinda sem þeim ber samkvæmt lögum. Sinni 

stofnanirnar ekki lögbundinni leiðbeiningarskyldu sinni leiðir það oft til þess að umsækjandi 

eða bótaþegi fær ekki réttar greiðslur.  

 Af úrskurðum ÚRAL má sjá að sönnunarbyrði fyrir því hvort leiðbeiningarskyldan hafi 

verið brotin hvílir á umsækjanda eða bótaþega. Þótt ÚRAL fallist á að leiðbeiningarskylda 

hafi verið brotin hefur nefndin almennt ekki talið sig hafa úrræði til að rétta hlut bótaþega. 

Bótaþegar verði því að leita til dómsstóla vilji þeir t.d. fá greiddar skaðbætur eða bætur 

endurgreiddar lengra aftur í tímann en „tveggja ára reglan“ gerir ráð fyrir.“ 

 Til að sinna leiðbeiningarskyldu sinni fara stofnanirnar ýmsar leiðir og sinna öflugu 

kynningarstarfi um starfsemi sína. Þar er einna mikilvægast að hugað sé vel að framsetningu 

og formi þeirra upplýsinga sem koma þarf á framfæri og gæta þess að tekið sé mið af þörfum 

þeirra sem verið er að leiðbeina hverju sinni.  
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8 Um réttindagæslu umsækjanda og bótaþega 

Ákvæði ATL og STL um upplýsingarskyldu er sett fram án undantekningar. Í fyrsta undirkafla 

þessa kafla verður skoðað hvort slíkt sé ætíð réttmætt og sanngjarnt. Í öðrum undirkaflanum 

verður fjallað um aðkomu TR/SÍ og nauðsyn aðstoðar þriðja aðila við upplýsingargjöf. Þriðji 

kaflinn fjallar um þá ábyrgð sem ríkið ber til að trygga réttindavernd þeirra sem eru ófærir um 

að veita stofnununum nauðsynlegar upplýsingar, t.d. vegna sjúkdóma eða þroskahömlunar. Í 

kjölfarið fylgir svo umræða í fjórða kafla þar sem skoðuð verða þau úrræði, sem eru fyrir 

hendi varðandi framkvæmd réttindaverndar. Í lokakafla verða teknar saman meginniðurstöður 

kaflans í heild. 

 Umfjöllun ritgerðarinnar hefur fram til þessa verið unnin á heimildagrunni. Hér eftir 

verður hins vegar reynt að draga ályktanir af fyrri umfjöllun.  

8.1 Geta allir viðskiptavinir TR/SÍ fullnægt upplýsingaskyldunni?  

Engin undantekning er veitt frá upplýsingaskyldu ATL og STL þó að ljóst sé að viðskiptavinir 

TR/SÍ séu misvel í stakk búnir til að sinna þeirri skyldu. Flestir þeirra þekkja réttindi sín og 

eru færir um að gæta hagsmuna sinna. Sá hópur leitar aðstoðar og fær leiðbeiningar við hæfi 

og getur því veitt TR/SÍ þær upplýsingar sem honum er skylt að veita.  

 En er sú ríka upplýsingaskylda ATL og STL ætíð sanngjörn og réttmæt? Er t.d. hægt að 

krefjast þess að allir viðskiptavinir TR/SÍ þekki og skilji hugtök eins og fjármagnstekjur og 

frítekjumark eða að þeim verði merking þessara hugtaka ljós með þeim leiðbeiningum sem 

stofnanirnar gefa? 

 Hér verður því haldið fram að það sé hvorki sanngjarnt né réttmætt að krefjast þess af 

öllum viðskiptavinum TR/SÍ. Ástæðan er sú að tiltekinn hluti viðskiptavina stofnananna hefur 

ekki næga þekkingu til að bera og/eða færni sökum andlegar og/eða líkamlegrar vanheilsu. 

Dæmi um þá, sem þannig er ástatt um, er t.d. fólk með langt leidda heilahrörnunarsjúkdóma. 

Þá er einnig ljóst að fólk með þroskahömlun á oft í miklum erfiðleikum með að fullnægja 

þessari skyldu og í sumum tilvikum er hún því ofviða.  

 Í núgildandi löggjöf er ekki gert ráð fyrir slíkum skorti á færni umsækjanda og bótaþega 

til að fullnægja upplýsingaskyldu sinni. Eins konar vísi að tilslökun vegna andlegrar vanhæfni 

umsækjanda eða bótaþega er þó að finna í reglugerð nr. 598/2009 um útreikning, 

endurreikning og uppgjör tekjutengdra bóta og vistunarframlags þegar bætur hafa verið 

ofgreiddar (sjá kafla 5.5.3).  
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8.2 Getur TR/SÍ komið til móts við þennan hóp?  

ATL, STL og SSL gera að ráð fyrir að TR/SÍ komi til móts við viðskiptavini sína til að þeir 

geti fullnægt upplýsingaskyldu sinni (sjá kafla 6 og 7). Þar kemur fram að því meira 

íþyngjandi sem upplýsingaskylda umsækjanda og bótaþega er þeim mun ríkari verður 

leiðbeiningarskylda stofnananna. Hið sama á við um rannsóknarskyldu stofnananna því að því 

meira íþyngjandi, sem stjórnvaldsákvörðun er fyrir umsækjanda og bótaþega, þeim mun ríkari 

verður rannsóknarskylda stofnananna. Sjá skýringarmynd 1 um færni umsækjanda/bótaþega 

til að veita upplýsingar. 

Mynd 1 

 

Í umfjöllun ritgerðarinnar um leiðbeiningar- og rannsóknarskyldu stjórnvalda komu hins 

vegar einnig fram tilteknar takmarkanir á því hve langt stjórnvöldum ber að ganga til að 

fullnægja þeirri skyldu sinni. Samkvæmt leiðbeiningarreglunni er t.d. ekki gert ráð fyrir að 

leiðbeiningarskyldan feli í sér að veittar séu víðtækar og sérfræðilegar ráðleggingar.
185

 Hægt 

er að nefna skýrt dæmi um slíkar takmarkanir. Almannatryggingarkerfið er þannig uppbyggt 

að sá, sem fullnægir skilyrðum þess að teljast tryggður samkvæmt ALT og/eða STL, þarf að 

sækja um slíkar greiðslur, sbr. meginregluna um umsókn í 1. mgr. 52. gr. ALT og 1. mgr. 34. 

gr. STL. Sú regla skapar tiltekna hættu á að fólk, sem með réttu fullnægir skilyrðum til 

bótagreiðslna, fái þær ekki. Í þeim tilvikum ber TR/SÍ ekki að ganga svo langt að rannsaka 

hverjir falli undir þennan flokk og „leiðbeina“ þeim svo í kjölfarið þannig að starfsmenn 

stofnananna fylli út umsóknir fyrir fólk.  

 Leiðbeininga – og rannsóknarskyldan getur því ekki, miðað við núverandi lagaramma, 

mætt til fullnustu þörfum fólks sem ófært er sjálft til að sinna upplýsingaskyldu sinni eða 

sækja um bætur að eigin frumkvæði. Sá hópur fólks á hins vegar lögvarinn rétt til bóta, 

fullnægi það skilyrðum ATL/STL. Því má ljóst vera að það þarf á frekari aðstoð að halda til að 

gæta lögvarinna hagsmuna sinna.  
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8.3 Réttindavernd umsækjenda og bótaþega 

Þegar fólk getur ekki fullnægt upplýsingaskyldu sinni þrátt fyrir aðstoð frá TR/SÍ þarf engu að 

síður að  tryggja að viðkomandi geti bæði nýtt réttindi sín til bóta og fullnægt skyldu sinni til 

að veita upplýsingar. 

 Rétturinn til bóta, eins og rætt var um í kafla 3.2, er byggður á 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar. Þar segir að öllum, sem þess þurfa, skuli tryggður í lögum réttur til 

aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika.  

 Sú upplýsingsskylda, sem hvílir á umsækjendum og bótaþegum, er byggð á ákvæðum 2. 

mgr. 52. gr. ATL og 2. mgr. 34. gr. STL. Hér er því um lögbundna skyldu að ræða  (sjá kafla 

5). Fólk, sem ekki getur fullnægt upplýsingaskyldu sinni, getur því hvorki rækt lögbundna 

skyldu sína né gætt lögvarinna réttinda sinna. Þetta fólk á því á hættu að fá ekki greiddar 

bætur eða fá rangar bætur.  

 Eina leiðin til að tryggja réttindi þessa fólks, miðað við þá löggjöf sem gildir hér á landi, 

er að það njóti aðstoðar þriðja aðila. En hvaðan á slík aðstoð þriðja aðila að koma? Ber 

einhverjum skylda til að sjá til þess að þessi hópur fái þá réttindavernd sem hann þarfnast? 

Orðalagið 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar  (sjá kafla 3.2.2) um að aðstoð eigi ekki aðeins við 

um fjárhagsaðstoð heldur einnig um umönnun og þjónustu bendir til þess að svo sé. 
186

  

 Þegar ríkið leggur fólki skyldur á herðar verður það einnig að gæta þess að það geti valdið 

þeirri skyldu. Þannig verður fólk að geta sinnt lögmætri skyldu sinni og gætt að lögvarinna 

hagsmuna sinna. Geti fólk það ekki gert verður að meta hvort það á rétt á þjónustuframfærslu, 

sbr. 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Ríkinu er, samkvæmt þessu, skylt að veita þessum hópi 

fólks þá þjónustuframfærslu sem nauðsynleg er til að það fái notið þeirrar peningaframfærslu 

sem fólgin er í ATL en það eru réttindi sem 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar veitir því. Þetta á 

sér stoð í jafnræðisreglum sem byggjast á mismunun. Samkvæmt þeim er heimilt að veita 

aðilum, sem standa höllum fæti, aðstoð til þess að þeir geti staðið jafnfætis öðrum hópum 

samfélagsins (sjá kafla 3.2.3).  

 Þó að ríkinu beri, samkvæmt stjórnarskránni, að gæta hagsmuna þessa hóps eru tiltekin 

takmörk á þeirri skyldu. Þannig ber ríkinu ekki skylda til að sjá um framkvæmd slíkrar 

aðstoðar heldur að tryggja að hún sé veitt. Þetta getur ríkið t.d. gert með því að setja lög og 

reglugerðir um réttindavernd þar sem viðkomandi er veitt aðstoð til að sinna skyldum sínum 

og gæta hagsmuna sinna (sjá nánar kafla 8.4). Þá ber að hafa sjálfsframfærsluregluna í huga 

(sjá kafla 3.2.1). Samkvæmt henni er ríkinu ekki skylt að veita aðilum, sem eiga 
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skylduframfæranda að lögum, aðstoð við að fullnægja upplýsingarskyldunni. 

 Í næsta kafla verða nánar skoðuð lög og reglur sem koma til álita varðandi að 

réttindagæslu fólks sem ekki getur sjálft sinnt upplýsingarskyldu sinni samkvæmt ATL og 

STL. 

8.4 Framkvæmd réttindaverndar  

Ríkið hefur sett tiltekinn lagaramma varðandi réttindavernd fyrir þá sem þurfa m.a. frekari 

aðstoð til að sinna upplýsingarskyldu sinni. Ákvæði í lögum um réttindavernd er að finna í 

lögum nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (hér eftir RGL), lögum nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga (hér eftir SML) og lögræðislögum nr. 71/1997 

(hér eftir LRL). Úrræði þessara laga eiga það sameiginlegt að byggjast á siðferðislegum 

grunni, þ.e.a.s. sá aðili, sem að tekur að sér réttindagæslu fyrir annan mann, er oftar en ekki 

nákominn viðkomandi og ber því jafnframt siðferðislega skylda til að aðstoða hann. Í næstu 

þremur undirköflum verða þessi þrjú úrræði tekin til nánari athugunar.  

8.4.1 Lög nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 

Hinn 23. júní 2011 gengu í gildi ný lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. Samkvæmt 3. mgr. 

1. gr. RGL er markmið laganna að tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu réttinda 

sinna. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. RGL varða lögin réttindagæslu fyrir fatlað fólk sem vegna 

fötlunar sinnar þarf stuðning við að undirbúa upplýsta ákvörðun um málefni sem snúa að því 

sjálfu eða aðstoð við að leita réttar síns gagnvart opinberum þjónustuaðilum, öðrum 

stjórnvöldum og einkaaðilum. Í 4. mgr. 1. gr. RGL er sérstaklega tekið fram að við 

framkvæmd laganna skuli taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks.
187

 

 Réttindagæsla samkvæmt lögunum er þríþætt. Í fyrsta lagi er kveðið á um réttindavakt 

velferðarráðuneytisins, sbr. 3. gr. RGL.
188

 Réttindavaktinni er ætlað að fara með 

stjórnsýslulega framkvæmd réttindagæslunnar.
 189

 Meðal hlutverka réttindavaktarinnar er, 

samkvæmt 3. gr. RGL, að veita réttindagæslumönnum fatlaðs fólks ráðgjöf og leiðbeiningar 

eftir þörfum auk þess að fylgjast með störfum þeirra. Þá ber réttindavaktin ábyrgð á fræðslu- 

og upplýsingastarfi varðandi réttindi fatlaðs fólks sem og að fylgjast með nýjungum á sviði 
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 Hér er sérstaklega átt við 12. gr. samnings Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðra, sbr. ummæli í 

greinargerð sem fylgi með lögunum. Þskj. 1252, 139. Lögþ. 2010-11. bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
188

 Samkvæmt III. bráðabirgðaákvæði RGL stendur þó yfir skoðun á því hvort að færa eigi málaflokkinn til. Er 

þar rætt um starfshóp sem ætlað er að kanna hvort málaflokkurinn eigi ekki frekar undir mannréttindamála 

heldur en velferðar- eða félagsleg málefni.  
189

 Nefndarálit frá félags- og tryggingamálanefndar Alþingis. Þskj. 1623, 139. lögþ. 2010-11. bls. 7 (enn óbirt í 

A-deild Alþt.). 
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hugmyndafræði og þjónustu við þann hóp. Réttindavaktinni er ætlað að hafa víðtæka 

samvinnu og samráð við hagsmunasamtök fatlaðra. 

 Í öðru lagi eru nú skipaðir réttindagæslumenn fyrir fatlað fólk.
190

 Um réttindagæslumenn 

er fjallað í III. kafla RGL og reglugerð nr. 172/2011 um trúnaðarmenn fatlaðs fólks.
 191

 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. RGL skal velferðarráðherra, að fenginni umsögn heildarsamtaka 

fatlaðs fólks, ráða til starfa svæðisbundna réttindagæslumenn. Skulu þeir vera átta talsins, 

samkvæmt 1. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 172/2011. Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. RGL skulu 

réttindagæslumenn fylgjast með högum fatlaðs fólks á sínu svæði og vera því innan handar 

við réttindagæslu hvers konar, hvort sem það er vegna meðferðar einkafjármuna þess, 

þjónustu sem það á rétt á eða varðandi önnur persónuleg réttindi eða einkamál þess. Þá skulu 

réttindagæslumenn, samkvæmt 3. mgr. 3. gr. reglugerðar nr. 172/2011, vera sýnilegir í störfum 

sínum t.d. með því að halda reglulega fundi með fötluðu fólki og standa fyrir fræðslu fyrir 

fatlaða og þá sem veita því þjónustu. 

 Í 1. mgr. 6. gr. RGL er kveðið á um að öllum sé skylt að tilkynna réttindagæslumanni ef 

þeir hafa ástæðu til að ætla að brotið sé á rétti fatlaðs einstaklings. Sá fatlaði getur jafnframt 

leitað til réttindagæslumanns á viðkomandi svæði telji hann að á rétt hans sé á einhvern hátt 

hallað. Í sömu málsgrein kemur ennfremur fram að réttindagæslumaður getur að eigin 

frumkvæði tekið upp mál hvenær sem er. Komist réttindagæslumaður að því að brotið hafi 

verið á rétti hins fatlaða ber honum að aðstoða hann við að leita réttar síns miðað við 

málsatvik  hverju sinni og óskir hins fatlaða einstaklings, sbr. 1. mgr. 6. gr. RGL. 

 Í þriðja lagi er í RGL sett fram ákvæði varðandi persónulegan talsmenn, sbr. IV. kafli RGL. 

Hér er um að ræða nýmæli í íslenskri löggjöf en stuðst var meðal annars við fyrirmynd að 

slíkum talsmönnum frá Svíþjóð. Persónulegum talsmönnum er fyrst og fremst ætlað að vera 

aðstoðarmenn sem þekkja hinn fatlaða, áhugamál hans og þarfir.
192

 Fatlað fólk velur sjálft, 

samkvæmt 1. mgr. 7. gr., þann persónulega talsmann sem það kýs. Hægt er að óska eftir 

samráði við réttindagæslumann á viðkomandi svæði varðandi slíkt val. Réttindagæslumaður 

þarf að staðfesta val á talsmanni. Geti fatlaður einstaklingur ekki, að mati réttindagæslumanns, 
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 Áður voru til staðar trúnaðarmenn fatlaðra, sbr. 37. gr. laga um málefni fatlaðra sem felld var úr gildi með 

RGL. Þeim var ætlað að fylgjast með högum hinna fötluðu og vera þeim innan handar ef á rétti þeirra væri brotið. 

Þetta fyrirkomulag var þó ekki mjög virkt sökum þess að trúnaðarmenn unnu störf sín í aukavinnu og höfðu oft 

mjög margar skjólstæðinga í sinni umsjón. Brynhildur Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 44-45. 
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 Í nefndaráliti félags-og tryggingamálanefndar varðandi lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk kom fram að 

nefndin teldi orðið réttindagæslumenn félli betur að starfsskyldum samkvæmt frumvarpi til laganna en 

trúnaðarmenn. Taldi nefndin að það sem hér væri um að ræða nýtt og víðfeðmara starf en það sem trúnaðarmenn 

hefðu áður haft undir höndum væri rétt að undirstrika það með því að gefa þessu starfi nýtt heiti. Þskj. 1623, 139. 

lögþ. 2010-11. bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Sbr. ummæli í greinargerð sem fylgi með lögunum, Þskj. 1252, 139. Lögþ. 2010-11. bls. 8 (enn óbirt í A-deild 

Alþt.). 
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http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/1252.pdf


 

64 

tjáð vilja sinn varðandi hver eigi að vera persónulegur talsmaður hans, skal samráð haft við 

nánustu ættingja hans eða aðstandendur. Persónulegir starfmenn fá ekki laun fyrir störf sín, sbr. 

2. mgr. 7. gr. RGL. 

 Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. RGL skal hinn fatlaði og talsmaður hans undirrita samkomulag 

um aðstoðina. Geti hinn fatlaði hins vegar ekki undirritað samkomulagið er heimilt að veita 

undanþágu frá skilyrði um undirritun en þá skal samkomulagið gert að réttindagæslumanni 

viðstöddum.
193

 Réttindagæslumaður varðveitir samninginn. Hlutverk persónulegs talsmanns 

skal þannig byggt á þessu samkomulagi og vera á forsendum hins fatlaða. Þannig er 

talsmanninum ekki ætlað að taka ákvarðanir fyrir hönd hins fatlaða en veita honum stuðning 

við að undirbúa upplýsta ákvörðunartöku.
194

 Þetta er áréttað í 3. mgr. 7. gr. RGL þar sem segir 

að allar ráðstafanir persónulegs talsmanns skulu gerðar með samþykki hins fatlaða og í 

samráði við hann og einungis með hagsmuni hans að leiðarljósi.
195

 

  Í 2. mgr. 9. gr. RGL er þess getið að velferðarráðherra skuli setja reglugerð um 

persónulega talsmenn fatlaðs fólks þar sem störfum þeirra verði settar fastari lagalegar 

skorður, m.a. hvað varðar form þess áðurnefnda samkomulags sem talsmaður og hinn fatlaði 

undirrita. Sú reglugerð hefur þó ekki verið sett þegar þetta er skrifað. Lögin gefa þó tilteknar 

leiðbeiningar um í hvaða málum talsmenn eigi að koma hinum fatlaða til aðstoðar. Þetta 

kemur t.d. fram í 1. mgr. 9. gr. RGL þar sem þess er getið að einkum eigi að koma til aðstoðar 

með því að gæta að réttindum hins fatlaða, aðstoða hann við persónuleg málefni, hafa aðgang 

að upplýsingum um fjármál og aðstoða við ráðstöfun fjármuna vegna daglegra útgjalda.  

 Í starfi persónulegs talsmanns felst stöðuumboð, sbr. 2. mgr. 10. gr. SML. Samkvæmt 1. 

mgr. 7 gr. RGL má persónulegur talsmaður því sjá um greiðslu daglegra útgjalda fyrir hinn 

fatlaða, t.d. kaupa miða á tónleika eða veitingar á kaffihúsi. Vilji fatlað fólk hins vegar fela 

talsmanni að annast eiginlegar fjárskuldbindingar fyrir sína hönd verður að liggja fyrir 

skjalfest og afmarkað umboð, sem fullnægir almennum kröfum til slíks umboðs.
196

 (Sjá kafla 

8.3.2). Persónulegur talsmaður hefur því ekki sjálfkrafa aðgang að persónulegum og 

fjárhagslegum upplýsingum um hinn fatlaða s.s. frá TR, heilbrigðisstofnunum eða 
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 Samkvæmt ákvæðinu á að setja frekari fyrirmæli um framkvæmd slíkrar tilvika. Sú reglugerð hefur þegar 

þetta er skrifað ekki verið sett. 
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 Þskj. 1623, 139. lögþ. 2010-11. bls. 10-11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Umsögn Mannréttindaskrifstofu Íslands um frumvarp til laga um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, 

Mannréttindaskrifstofan telur að aðstoða slíks persónulegs talsmanns auki á skilvirkni og dragi úr líkum á því að 

beita þurfi harkalegri verndarráðstöfunum til að gæta hagsmuna fatlaðs fólks, t.d. lögræðissviptingum (sem rætt 

er um í kafla 8.3.3). Þetta er í samræmi við 4. mgr. 12. gr. SÞ um réttindi fatlaðra þar sem segir í lokamálslið, að 

gæta beri „meðalhófs við gerð verndarráðstafana að því marki sem slíkar ráðstafanir hafa áhrif á réttindi og 

hagsmuni viðkomandi einstaklings“. Þskj. 1252, 139. Lögþ. 2010-11, bls. 1-2. 
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 Þskj. 1252, 139. Lögþ. 2010-11. bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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fjármálastofnunum.
197

 Í umsögn TR varandi frumvarp til RGL var sérstaklega bent á þetta 

atriði.
198

 

 Ekki er hægt að ljúka umfjöllun um persónulega talsmenn án þess að geta þess sérstaklega 

að ákvæði laganna um persónulega talsmenn, sbr. IV. kafli RGL, gilda einnig um 

réttindagæslu fólks, sem vegna afleiðingar viðvarandi sjúkdóms eða slyss, þarf á stuðningi að 

halda við undirbúning upplýstrar ákvörðunartöku og réttindagæslu, sbr. 2. mgr. 1. gr. RGL. 

Fólk, sem ekki nýtur aðstoðar samkvæmt lögum um málefni fatlaðra og er þannig ástatt um að 

það á erfitt með að taka upplýstar ákvarðanir um eigin málefni, getur því átt rétt á 

persónulegum talsmanni.  

 Að mati höfundar er þó óljóst hvernig framkvæmd ákvæða IV. kafla laganna skuli háttað 

hvað þennan hóp varðar ekki síst í ljósi þess að ákvæði um réttindagæslumenn gilda ekki um 

þann hóp. Réttindagæslumaður fatlaðra getur því t.d. ekki staðfest val á persónulegum 

talsmanni hins sjúka, sbr. 1. mgr. 7. gr. RGL. Þá fellur það ekki undir eftirlitsskyldu 

réttindavaktarinnar og réttindagæslumanna að hafa eftirlit með störfum slíkra talsmanna, sbr. 

1. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 8. gr. RGL.  

8.4.2 Lög nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga 

Sá, sem á rétt til bóta, getur veitt þeim, sem viðkomandi treystir, umboð til að sjá um mál sín 

gagnvart TR/SÍ. Um slík umboð er fjallað í 1. mgr. 10. gr. SML. Í ákvæðinu segir að sé maður, 

samkvæmt samningi við annan mann, í stöðu, sem eftir lögum eða venju felur í sér heimild til 

þess að reka erindi hins innan vissra takmarka, telst hann hafa umboð til þess að gera þá 

löggerninga sem eru innan þeirra takmarka. Almennt séð þarf umboðsmaður ekki að fullnægja  

neinum skilyrði til að gegn hlutverki umboðsmanns gagnvart TR/SÍ. Hinsvegar má ljóst vera 

að gera má tilteknar kröfur til andlegrar hæfni og þroska umboðsmanns.
199

 

 Oft á tíðum eru slík umboð veitt ættingja, vini eða einhverjum nákomnum. Með slíkum 

umboðum gefur umsækjandi eða bótaþegi umborðsmanni sínum heimild til að afla allra 

nauðsynlegra upplýsinga um réttindi hans og hafa milligöngu um mál hans gagnvart TR/SÍ. 

Slíkt umboð getur jafnframt falið í sér heimild umboðsmanns til að eiga samskipti við TR í 

gegnum notendaendasíðuna tryggur.is og með tölvupósti. 
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 Þskj. 1623, 139. lögþ. 2010-11. bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
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 Í umsögn TR um frumvarp til laga um RGL. 139. lögþ. 2010-2011. 728. mál. Dbnr. 2292.  TR lítur svo á að 

einungis viðkomandi aðili geti veitt upplýsingar og sótt um bætur hjá stofnuninni. Þá segir stofnunin að hún 

muni einungis veita einstaklingnum sjálfum upplýsingar um málefni sín hjá TR nema að til komi skriflegt og 

vottað umboð frá hinum fatlaða um að annar aðili megi sjá um mál hans. „Umsögn TR um frumvarp til laga um 

réttindagæslu fyrir fatlað fólk“, http://www.alþingi.is. 
199

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 177. 

http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/1623.pdf
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=139&malnr=728&dbnr=2292&nefnd=ft
http://www.alþingi.is/
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8.4.3 Lögræðislög nr. 71/1997 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. LRL nr. 71/1997 er hægt að svipta mann lögræði með úrskurði 

dómara ef þörf krefur.
200

 Það er gert ef viðkomandi er ekki fær um að ráða persónulegum 

högum sínum eða fé t.d. vegna andlegs vanþroska, ellisljóleika, geðsjúkdóms eða ofdrykkju. 

Lögræðissvipting er þannig úrræði sem einkum er beitt þegar fólk getur engan veginn sinnt  

sínum  málum sjálft.
201

 Þá er hægt að lögræðissvipta mann með eða án hans samþykkis, sbr. 

a-c. liður 1. mgr. 4. mgr. LRL. Lögræðissvipting kemur t.d. til álita þegar unglingur, sem 

vegna verulegrar þroskahömlunar eða andlegrar vanheilsu, er ekki fær um að sinna sínum 

málum, nær 18 ára aldri. Samkvæmt 1. gr. LRL verða allir menn lögráða þegar þeim aldri er 

náð. Foreldar slíkra barna hafa því oft á tíðum ekkert annað úrræði en að óska eftir 

lögræðissviptingu barna sinna til að geta gætt hagsmuna þeirra, t.d. gagnvart TR/SÍ. 
202

 

 Hafi maður verðið sviptur sjálfræði eða fjárræði eða hvoru tveggja, hverfa lögráðin til 

yfirlögráðanda í því umdæmi sem hinn lögræðissvipti á heimili í, sbr. 1. mgr. 52. gr. LRL. 

Samkvæmt 2. mgr. 52. gr. skal yfirlögráðandi skipa hinum lögræðissvipta lögráðamann svo 

fljótt sem verða má eftir að honum berst staðfest endurrit úrskurðar um lögræðissviptinguna. 

Um hæfi lögráðamanna er rætt í 1. mgr. 54. gr. LRL en þar segir að skipaður lögráðamaður 

skuli vera lögráða og fjár síns ráðandi, ráðvandur og ráðdeildarsamur og að öðru leyti vel til 

starfans fallinn. Meginreglan er sú að hinn lögræðissvipti geti valið hver verði lögráðamaður 

hans,nema það sé tilgangslaust af augljósum ástæðum, sbr. 1. mgr. 55. gr. LRL.  

 Lögráðamaður lögræðissvipts manns hefur heimild til að taka nauðsynlegar ákvarðanir um 

þá persónulegu hagi hins lögræðissvipta sem hann er ófær um að taka sjálfur. Þá hefur 

lögráðamaður forræði yfir fé hans nema lög mæli á annan veg, sbr. 1. og 3. mgr. 58. gr. LRL. 

Lögmæt ákvörðun eða ráðstöfun lögráðamanns bindur ólögráða mann svo sem lögráða hefði 

hann gert.
203

 Lögráðamanni ber, samkvæmt 1. mgr. 60. gr. LRL, að hafa samráð með hinum 

ólögráða sé hægt að koma því við. Lögráðamaður þarf þó ekki að leita eftir samráði sé um 

minniháttar ákvarðanir að ræða. Lögráðamanni ber að gæta hags hins ólögráða, sbr. 2. mgr. 60. 

gr. LRL. 

 

                                                 
200

 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. LRL er lögráða maður sjálfráða og fjárráða.  
201

 Brynhildur Flóvenz: Réttarstaða fatlaðra, bls. 210. 
202

 Með tilkomu RGL hafa þó fleiri möguleikar opnast fyrir þennan hóp (sjá kafla 8.4.1). Þó ber að hafa í huga 

afstöðu TR til umboðs persónulegra talsmanna (sjá neðanmálsgrein 197). 
203

 Samkvæmt 2. mgr. 58. gr. getur lögráðamaður sjálfræðissvipts manns þó ekki ákveðið að hann skuli vistaður 

á stofnun gegn vilja sínum nema lífi eða heilsu hins svipta sé hætta búin að mati læknis. 
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8.4.4 Er réttindaverndin nægjanleg? 

Þau réttindaverndarúrræði, sem íslenskt réttarkerfi hefur að bjóða fyrir þann hóp, sem umræða 

þessa kafla hefur snúist um, byggist annars vegar á að einhver aðili hafi lögbundna skyldu til 

að aðstoða þá sem ekki eru færir um að gæta hagsmuna sinna af einni eða annarri ástæðu, 

(sjálfsframfærslureglan) og hins vegar á því að, sá sem aðstoðina veitir, sé reiðubúinn að taka 

slíkt verkefni að sér. Oftast ber þeim, sem aðstoðina veitir, einnig siðferðisleg skylda til að 

veita þá aðstoð, eins og áður var nefnt. Slík aðstoð er því oftast ólaunuð þó að hún feli í sér 

ábyrgð og geti krafist töluverðrar vinnu. Því er ekki hægt að ganga að því vísu að allir, sem 

eru ófærir um að sinna upplýsingaskyldu sinni, fái aðstoð þriðja aðila. Með setningu RGL 

hefur þó verið gerð mikil réttarbót hvað þetta varðar. 

 Löggjöfin er þó til mestra hagsbóta fyrir þá sem þurfa meiri stuðning en TR/SÍ veita til að 

geta gætt réttinda sinna og/eða sinna lögbundum skyldum sínum. Það er ljóst að með þessum 

lögum er fleiri gert kleift að hafa áhrif á ákvarðanatöku um eigið líf. Persónulegir talsmenn, 

samkvæmt RGL, geta þó ekki sinnt málefnum skjólstæðinga sinna t.d. gagnvart TR/SÍ ef þeir 

geta ekki tekið þátt í ákvörðunartökunni nema til komi sérstakt umboð (sjá kafla 8.4.1). Staða 

þeirra, sem eru algjörlega ófærir um að sinna t.d. upplýsingarskyldu sinni, samkvæmt ATL og 

STL, sökum andlegra og líkamlegra annmarka s.s. aldraðra sem þjást af 

heilahrörnunarsjúkdómum, er því óbreytt. Eins og áður var rætt í lok kafla 8.4.1 er óljós 

réttarstaða fólks, sem ekki fær aðstoð samkvæmt lögum um málefni fatlaðra en þarfnast 

aðstoðar við undirbúning upplýstra ákvarðana vegna afleiðinga langvarandi veikinda eða 

slysa. Með tilliti til allra þriggja réttarúrræðnanna er ljóst að þau tryggja ekki að öllum, sem 

eiga rétt á aðstoð, sé veitt slík aðstoð með fullnægjandi hætti.  

8.5 Samantekt 

Umfjöllun kaflans hófst á því að vekja athygli á að tiltekinn hópur viðskiptavina TR/SÍ getur 

ekki fullnægt upplýsingaskyldu ATL og STL þrátt fyrir leiðbeiningar- og rannsóknarskyldu 

stofnana. Niðurstaða fyrstu tveggja kaflanna var því sú að aðstoð þriðja aðila væri þessum 

hópi nauðsynleg til að hann geti fullnægt lögbundinni skyldu sinni og gætt lögvarinna réttinda 

sinna. Í kafla 8.3 var rökstutt að ríkinu ber að tryggja að sá hópur fái aðstoð. Í kjölfarið voru 

rædd þau réttarúrræði sem er að finna í lögum fyrir þennan hóp. Niðurstaða þeirrar umræðu er 

að ákvæði um réttindavernd séu um margt óljós þrátt fyrir RGL. Ennfremur duga þau úrræði, 

sem nú eru fyrir hendi, ekki til að tryggja með fullnægjandi hætti að allir þeir, sem þarfnast 

aðstoðar, fái hana.  
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9 Samanburður við önnur bótakerfi 

Margþætt samspil er milli almannatrygginga og annarra bótakerfa. Almannatryggingar eru því 

ekki einangrað réttarsvið heldur hluti bótaréttar. Aðrar stoðir bótaréttar eru lífeyrissjóðir, 

vátryggingar, skaðabótaréttur og önnur félagsleg úrræði. Bótaréttur nær bæði til opinbers 

réttar og einkaréttar. Það getur því verið áhugavert að kanna nánar aðrar stoðir bótaréttar en 

þegar hefur verið gert.
204

 Rannsóknarspurning þessa kafla er: Eru ákvæði um 

upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega í annarri löggjöf sem fellur undir bótarétt 

sambærileg við ákvæði ATL og STL um upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega? 

 Til að svara þeirri spurningu verða í þessum kafla könnuð ákvæði um upplýsingarskyldu 

umsækjanda og bótaþega annarra bótakerfa, með það meginmarkmið að bera saman 

upplýsingaskyldu þessara ólíku bótakerfa við upplýsingaskyldu ATL og STL. Þau bótakerfi 

eru atvinnuleysistryggingarkerfið, fæðingarorlof og -styrkir, lífeyrissjóðir og bætur samkvæmt 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Umfjöllun um þessi fjögur bótakerfi er 

ekki tæmandi en nauðsynlegt er að fjalla eilítið um uppbyggingu og markmið þessara kerfa til 

að varpa skýrara á ljósi á mikilvægi upplýsingaskyldu innan þeirra.  

 Fjallað verður um hvert þessara kerfa í sérköflum. Í lok hvers kafla verður stuttur 

samanburður við ákvæði um upplýsingaskyldu ATL og STL, þar sem áhersla verður lögð á að 

benda á það sem er ólíkt í þessum lögum frekar en það sem er samhljóða. Í síðasta undirkafla 

er efni kaflans svo tekið saman í heild.  

9.1 Atvinnuleysistryggingar 

Um atvinnuleysistryggingar gilda lög nr. 54/2006 (hér eftir ALTL). Samkvæmt 2. gr. ALTL er 

markmið laganna að tryggja launamönnum eða sjálfstætt starfandi einstaklingum tímabundna 

fjárhagsaðstoð meðan þeir leita að nýju starfi eftir að hafa misst fyrra starf sitt. 

Atvinnuleysistryggingar eru hluti af almannatryggingarkerfinu.
205

 Bætur samkvæmt ATL, 

STL og ALTL má greiða út samhliða. Á þessu er þó undantekningar, sbr. 1. mgr.  51. gr. ALTL 

(sjá kafli 6.2.1). 

9.1.1 Yfirumsjón og fjármögnun 

Velferðarráðherra fer með yfirstjórn atvinnuleysistrygginga, sbr. 4. gr. ALTL. 

Atvinnuleysistryggingar greiðst úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem fjármagnaður er með 

atvinnutryggingagjaldi, sbr. lög um tryggingagjald nr. 113/1990, auk vaxta af innstæðufé 

sjóðsins, sbr. 1. mgr. 5. gr. ALTL.  
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 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar, og félagsleg aðstoð,  bls. 31. 
205

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir, Almannatryggingar, og félagsleg aðstoð,  bls. 30. 
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 Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. ALTL annast Vinnumálsstofnun fjárvörslu 

Atvinnuleysistryggingasjóðs og framkvæmd laganna á grundvelli þjónustusamnings við stjórn 

Atvinnuleysistryggingasjóðs. Vinnumálastofnun er stjórnvald í skilningi 2. mgr. 1. gr. SSL og 

skal því við töku stjórnavaldsákvarðana stofnunarinnar taka mið af þeirri löggjöf. Ákvarðanir 

Vinnumálastofnunar er hægt að kæra til úrskurðanefndar um atvinnuleysistryggingar og 

vinnumarkaðsaðgerða (hér eftir ÚAV), sbr. 2. mgr. 11. gr. ALTL.  

 Til að teljast vera tryggður samkvæmt lögunum þarf fólk að fullnægja annaðhvort 

skilyrðum 13. gr. ALTL fyrir atvinnuleysistryggingar launamanna eða 18. gr. ALTL fyrir 

sjálfstætt starfandi einstaklinga.  Meðal þeirra skilyrða, sem hinn tryggði þarf að fullnægja, 

eru þau að vera á aldrinum 16-70, vera búsettur og staddur á Íslandi og hafa heimild til að 

ráða sig í vinnu hér á landi án takmarkana.  

9.1.2 Upplýsingaskylda atvinnuleitanda 

Unnt er að sækja um atvinnuleysisbætur til Vinnumálastofnunar þegar fólk hefur misst 

vinnuna, sbr. 1. mgr. 9. gr. ALTL. Umsóknin þarf að vera á sérstökum eyðublöðum og ýmis 

vottorð og gögn þurfa að fylgja umsókninni. Sótt er um rafrænt á vefsíðu Vinnumálastofnunar. 

Þá felur umsókn um atvinnuleysisbætur jafnframt í sér umsókn um þátttöku í 

vinnumarkaðsaðgerðum, sbr. lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006, sbr. 2. mgr. 9. gr. 

ALTL. 

 Samkvæmt 3. mgr. 9. gr. skal sá, sem telst tryggður á grundvelli þessara laga, upplýsa 

Vinnumálastofnun um allar breytingar sem kunna að verða á högum hans þann tíma sem hann 

fær greiddar atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viðurlögum samkvæmt ALTL. 

Jafnframt skal hann upplýsa um önnur atriði sem kunna að hafa áhrif á rétt hans samkvæmt 

lögunum, svo sem um námsþátttöku, tekjur sem hann fær fyrir tilfallandi vinnu og hversu 

lengi vinnan stendur yfir. 

 Launamenn eða sjálfstætt starfandi einstaklingar þurfa að vera í virkri atvinnuleit, sbr. a-

liður 1. mgr. 13. gr. og a-liður 1. mgr. 18. gr. ALTL. Til þess að þeir teljist vera í virkri 

atvinnuleit þurfa þeir að fullnægja kröfum 14. gr. ALTL. Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. ALTL skal 

hinn tryggði tilkynna Vinnumálastofnun um þær breytingar sem kunna að verða á vinnufærni 

hans eða aðstæðum að öðru leyti, samkvæmt h-lið 1. mgr. 14. gr. ALTL án ástæðulausrar tafar. 

 Í 6. mgr. 9. gr. ALTL er fjallað um þá skyldu tryggða, eftir að umsókn hans, samkvæmt 1. 

mgr. 9. gr. ALTL hefur verið samþykkt og á þeim tíma sem hann fær greiddar 

atvinnuleysisbætur eða sætir biðtíma eða viðurlögum samkvæmt lögunum, til að hafa 

reglulegt samband við Vinnumálastofnun eftir nánar fyrirkomulagi sem stofnunin ákveður. Í 
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framkvæmd þarf atvinnuleitandi að tilkynna stofnunni einu sinni í mánuði um hvort hann er 

enn í virkri atvinnuleit. 

 Vinnumálastofnun er jafnframt heimilt, samkvæmt 3. mgr. 13. gr. og 3. mgr. 18. gr.  ALTL, 

að boða þann tryggða til stofnunarinnar með sannarlegum hætti á þeim tíma sem hann fær 

greiddar atvinnuleysistryggingabætur eða á þeim tíma sem hann sætir biðtíma eða viðurlögum. 

Tilgangur þess er m.a. að kanna hvort breytingar hafi orðið á högum hins tryggða sem kunna 

að hafa áhrif á rétt hans. Heimilt er að boða hinn tryggða á slíkan fund með mjög skömmum 

fyrirvara.
206

 

 Þá ber þeim, sem telst vera tryggður, samkvæmt lögum að tilkynna um tilfallandi vinnu á 

þeim tíma sem hann fær greiddar atvinnuleysisbætur, sbr. 35. gr. a. ALTL. Tilkynning verður 

að berast Vinnumálastofnun með að minnsta kosti eins dags fyrirvara nema sérstakar aðstæður 

séu fyrir hendi.  

 Fullnægi atvinnuleitandi ekki upplýsingaskyldu sinni getur komið til viðurlaga eða 

endurkröfu, sbr. 59. gr. ALTL. Viðurlög við broti á upplýsingaskyldu geta verið tvennskonar. 

Annars vegar er um að ræða biðtíma eða niðurfellingu bótaréttar en hins vegar endurkröfu 

hafi bætur verið ofgreiddar. 

 Í fyrsta sinn, sem atvinnuleitandi brýtur gegn ákvæðum ALTL, missir hann rétt sinn til að 

fá atvinnuleysisbætur í tvo mánuði, sbr. 1. mgr. 59. gr. ALTL. Sé um ítrekað brot að ræða 

lengist sá biðtími sem atvinnuleitanda er gert að sæta uns bótaréttur fellur alveg niður, sbr. 61. 

gr. ALTL. Falli bótaréttur niður getur bótaþegi ekki fengið greiddar bætur á ný fyrr en hann 

hefur fullnægt skilyrðum 31. gr. ALTL, sbr. 5. mgr. 61. gr. ALTL.  

 Um endurkröfu vegna ofgreiddra bóta er fjallað í 39. gr. ALTL. Samkvæmt 2. mgr. ber 

hinum tryggða að endurgreiða þá fjárhæð sem ofgreidd var að viðbættu 15% álagi. 

Samkvæmt 3. mgr. 39. gr. er heimilt að skuldajafna ofgreiddar atvinnuleysisbætur af síðar 

tilkomnum atvinnuleysisbótum. Ennfremur er heimilt að skuldajafna inneign hins tryggða 

vegna ofgreiddra skatta, barnabóta og vaxtabóta, samkvæmt lögum nr. 90/1993 um tekjuskatt.  

 Gott dæmi um hvernig tekið er á brotum á upplýsingaskyldu ALTL er að finna í úrskurði 

ÚAV  17. febrúar 2011 (95/2010). Í málinu reyndi bæði á ákvæði um upplýsingaskyldu og 

ákvæði um endurkröfu ofgreiddra bóta. 

A  hafði verið boðaður þann 16. mars 2010 á fund Vinnumálastofnunnar. Því boði svaraði 

A ekki og voru þann 9. apríl 2010 stöðvaðar greiðslur atvinnuleysisbóta til hans þar sem 

engin skýring hafði borist á fjarveru hans. Þann 5. maí barst sú skýring frá A að hann 
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 Með sannanlegum hætti er átt við bréf á lögheimili hlutaðeigandi. Jafnframt er gert ráð fyrir að stofnunin geti 

boðað atvinnuleitanda með allt að sólarhringsfyrirvara á þá skrifstofu sína sem næst er lögheimili viðkomandi. 

Þskj. 314, 138. lögþ. 2008-09, bls. 12. 
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hefði verið að flytja og gleymt að tilkynna um nýtt heimilisfang. Hinn 6. maí 2010 hafði 

A síðan samband við Vinnumálastofnun og í því samtali kom fram að hann væri staddur í 

B-landi. Þangað hefði hann komið 16. mars 2010. Vinnumálastofnun ákvað eftir að hafa 

fengið þessar upplýsingar frá kæranda að fella niður rétt hans til atvinnuleysisbóta í þrjá 

mánuði frá ákvörðunardegi 3. júní 2010. Jafnframt var honum tilkynnt að ofgreiddum 

atvinnuleysisbótum yrði skuldajafnað við síðar tilkomnar greiðslur frá stofnuninni. A 

hafði áður sætt viðurlögum og kom því til ítrekunar áhrifa samkvæmt 61. gr. ALTL.  

 ÚAV taldi að A hafi brotið gegn trúnaðarskyldum sínum gagnvart Vinnumálastofnun 

með því láta ekki vita fyrirfram um dvöl erlendis, sbr. 3. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 14. gr. 

ALTL. Var honum því gert að sæta viðurlögum, sbr. 1. mgr. 59. gr. ALTL. Ákvörðun 

Vinnumálastofnunar var því staðfest. 

Samkvæmt 4. mgr. 9. gr. ALTL er Vinnumálastofnun heimilt að afla nauðsynlegra upplýsinga 

hjá öðrum aðilum til þess að sinna eftirlitshlutverki sínu. Þeir aðilar eru skattyfirvöld, TR, SÍ, 

Innheimtustofnun sveitarfélaga, hlutaðeigandi lífeyrissjóðir, Fangelsismálastofnun,
207

 

tollyfirvöld, eftirlitsfulltrúar samtaka aðila vinnumarkaðarins, sbr. lög nr. 42/2010, um 

vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, Vegagerðin, Lánasjóður íslenskra námsmanna, 

viðurkenndar menntastofnanir innan hins almenna menntakerfis og skólar á háskólastigi. Þá er 

ennfremur í 5. mgr. 9. gr. ALTL heimild fyrir Vinnumálastofnun til þess að óska eftir 

umsögnum frá öðrum aðilum vegna einstakra umsókna þegar ástæða er til að mati 

stofnunarinnar.  

9.1.3 Samanburður við upplýsingaskyldu ATL og STL 

Það er margt líkt með ATL, STL og ALTL. Bótakerfin eru t.d. fjármögnuð með 

tryggingargjaldi og heyra undir velferðarráðherra. Það sem ber hins vegar á milli er að 

upplýsingaskyldan, samkvæmt ALTL, er mun ríkari en það sést m.a. á því að 

tilkynningaskylda er tíðari og hægt er að kalla atvinnuleitanda með stuttum fyrirvara á fund 

hjá stofnuninni. Á slíkum fundum þarf atvinnuleitandi að gera grein fyrir högum sínum og 

geri hann það ekki eða komi ekki til fundarins sætir hann viðurlögum. Ákvæði um 

skuldajöfnuð og endurkröfu eru víðtækari í ALTL heldur en ATL og STL. Þá eru 

eftirlitsheimildir Vinnumálastofnunar einnig mun rýmri en TR/SÍ. Ástæða þess að 

upplýsingaskylda atvinnuleitanda og rannsóknarheimildir Vinnumálastofnunar eru svo 

víðtækar skýrist m.a. að því meginmarkmiði ALTL að veita tímabundna fjárhagsaðstoð.  

9.2 Fæðingarorlof og fæðingarstyrkur 

Um fæðingar- og foreldraorlof gilda lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 (hér eftir 
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 Vinnumálastofnun hefur þannig t.d. heimild til að afla gagna hjá Fangelsismálastofnum, sbr. 4. mgr. 9. gr. 

ALTL. TR hefur ekki slíka heimild til upplýsingaöflunar. Samkvæmt 1. mgr. 56. gr. ATL falla niður allar bætur 

til bótaþega ef hann er dæmdur til fangelsisvistar eða á annan hátt úrskurðaður til dvalar á einhverri stofnun eftir 

fjögurra mánaða dvöl.  
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FFL). Markmið FFL er að tryggja barni samvistir við báða foreldra, sbr. 1. mgr. 2. gr. FFL. Þá 

er lögunum einnig ætlað að gera bæði konum og körlum kleift að samræma fjölskyldu- og 

atvinnulíf. Í 33. gr. FFL kemur fram hvað telst til ósamrýmanlegra réttinda á sama tímabili og 

foreldrar ætla að nýta rétt sinn til fæðingarstyrks eða greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði. Þar má  

m.a. nefna slysadagpeninga skv. ATL, greiðslur sjúkradagapeninga skv. STL og greiðslur úr 

atvinnuleysistryggingasjóði. 

9.2.1 Yfirumsjón og fjármögnun 

Ráðherra
208

 fer með yfirstjórn fæðingar- og foreldraorlofsmála, skv. 3. mgr. FFL. 

Vinnumálastofnun sér hins vegar um reikningshald og daglega afgreiðslu Fæðingarorlofssjóðs 

í umboði ráðherra. Stofnunin fer með vörslu sjóðsins skv. 2. mgr. 4. gr. FFL. 

Fæðingarorlofssjóður er, samkvæmt 4. mgr. 4. gr. FFL, fjármagnaður með tryggingagjaldi, sbr. 

lög um tryggingagjald nr. 113/1990, og vöxtum af innstæðufé sjóðsins. SSL gilda um alla 

málsmeðferð Vinnumálastofnunar, sbr. 2. mgr. 1. gr. FFL (eins og fram kom í kafla 9.1.1). 

Kæra má ákvarðanir stofnunarinnar til úrskurðarnefndar um fæðingar- og foreldraorlofsmál, 

sbr. 6. gr. FFL (hér eftir ÚFF). 

 FFL tekur til réttinda foreldra á innlendum vinnumarkaði til fæðingar- og foreldraorlofs, 

hvort sem þeir eru starfsmenn eða sjálfstætt starfandi, sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Þá ná lögin 

einnig til réttinda foreldra utan vinnu markaðar og í námi til fæðingarstyrks, sbr. 2. mgr. 1. gr. 

FFL. Hægt er fá greiðslur úr fæðingarorlofssjóði vegna fæðingar, frumættleiðingar barns 

yngir en 8 ára, töku barns yngra en átta ára í varanlegt fóstur, fósturlát eftir 18 vikna 

meðgöngu og andvanafæðingu eftir 22 vikna meðgöngu, sbr. 1. gr. reglugerðar um greiðslur 

úr Fæðingarorlofssjóði og greiðslu fæðingarstyrks nr. 1218/2008.  

9.2.2 Upplýsingaskylda foreldra skv. FFL 

Umsóknir vegna greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði eru þrenns konar enda er réttur til greiðslu 

mismunandi eftir stöðu foreldra hverju sinni. Foreldrar á vinnumarkaði geta sótt um 

fæðingarorlof en foreldrar í fullu námi og foreldrar utan vinnumarkaðar geta hinsvegar sótt 

um fæðingarstyrk. Ekki gilda að öllu leyti sömu reglur um upplýsingaskyldu þessara aðila og 

liggur meginmunurinn í þeim gögnum sem foreldrar þurfa að leggja fram. Sameiginlegt með 

þessum þremur umsóknum er þó að réttur til fæðingarorlofs eða fæðingarstyrks er sjálfstæður, 

sbr. 8. gr., 18. gr. og 19. gr. FFL og þurfa foreldrar að fylla út sitt eyðublaðið hvort, vilji þeir 

nýta sér rétt sinn enda ekki víst að staða þeirra sé á vinnumarkaði sé sú sama. Með öllum 
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 Í lögunum stóð áður velferðarráðherra en því var breytt með lögum nr. 126/2011 í ráðherra. 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/a01ca7aab856054e0025753e004609d3?OpenDocument
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
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umsóknum þurfa einnig að koma fram upplýsingar um hver fari með forsjá barnsins séu 

foreldrar þess ekki giftir, í skráðri sambúð eða staðfestri samvist. Ef foreldrar ætla að fara með 

sameiginlega forsjá barnsins þarf að leggja fram samkomulag þess efnis sem sýslumaður 

staðfestir. Ætli forsjárlaust foreldri hins vegar að nýta rétt sinn skv. 7. mgr. 8. gr., 8. mgr. 18. 

gr. og 8. mgr. 19. gr. FFL þarf að liggja fyrir samþykki þess foreldris sem fer með forsjána um 

að forsjárlausa foreldrið hafi umgengni við barnið þann tíma sem fæðingarorlofið eða greiðsla 

fæðingarstyrks stendur. Auk þess þarf forsjárlausa foreldrið að framvísa fæðingarvottorði sem 

Þjóðskrá gefur út og staðfestir að umsækjandi sé foreldri barnsins.  

 Foreldrar, sem hafa verið á innlendum vinnumarkaði í a.m.k. 6 mánuði síðustu mánuði 

fyrir fæðingu, frumættleiðingu barns eða töku barns í varanlegt fóstur og hafa starfað samfellt 

í minnst 25% starfi,
209

 eiga rétt á fæðingarorlofi, skv. 7. gr., 8. gr. og 13. gr. FFL. Þá á 

sjálfstætt starfandi fólk rétt á fæðingarorlofi að því tilskildu að það greiði tryggingargjald, sbr. 

11. mgr. 13. gr. FFL.
210

 Fæðingarorlof greiðist sem tiltekið hlutfall af heildarlaunum, skv. 13. 

gr. FFL.  

 Umsókn um fæðingarorlof þarf að berast Vinnumálastofnun a.m.k. 6 vikum fyrir áætlaðan 

fæðingardag, 1. mgr. 15. gr. FFL.
211

 Umsóknin skal vera skrifleg og á þar til gerðu eyðublaði, 

sbr. 2. mgr. 15. gr. FFL. Til að greiðslur geti hafist þurfa umsækjendur auk þess að skila 

vottorði um væntanlegan fæðingardag barns, afrit af tilkynningu til vinnuveitanda um 

fæðingarorlof og afrit af launaseðlum síðustu tveggja mánaða. Auk þess hefjast greiðslur ekki 

nema umsækjendur tilgreini á umsókn þá lífeyrissjóði sem þeir vilja greiða til meðan á 

fæðingarorlofinu stendur. 
212

 

 Foreldrar, sem ekki eiga rétt á fæðingarorlofi, geta sótt um fæðingarstyrk, vegna fæðingar, 

frumættleiðingar eða töku barns í varanlegt fóstur.
213

 Þetta á við um foreldra sem ekki 

fullnægja skilyrði 1. mgr. 13. gr. FFL. Sækja þarf um slíkan styrk a.m.k. þremur vikum fyrir 
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 Þó skal taka til greina starfstíma foreldris í öðrum EES-ríkjum hafi það starfað á innlendum vinnumarkaði 

a.m.k. síðasta mánuðinn á 6 mánaða tímabilinu, sbr.  12. mgr. 13. gr. FFL. 
210

 Skv. 12. gr. FFL eiga foreldrar sameiginlegan rétt á fæðingarorlofi í allt að 3 mánuði frá þeim degi sem að 

andvanafæðing á sér stað eftir 22. vikna meðgöngu. Sé að ræða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu eiga foreldrar 

sameiginlegan rétt á fæðingarorlofi í allt að tvo mánuði frá þeim degi sem fósturlátið á sér stað. Með umsókn um 

fæðingarorlof vegna andvanafæðingar eða fósturláts þarf að berast staðfesting/læknisvottorð um 

andvanafæðingu/fósturlát og meðgöngulengd. 
211

 Hefja má töku fæðingarorlofs fyrir áætlaðan fæðingardag, sbr. 2. mgr. 8. gr. FFL og ber að tilkynna það 

Vinnumálastofnun a.m.k. þremur vikum fyrir áætlaðan upphafsdag fæðingarorlofs. 
212

 En greiðsla til lífeyrissjóð af fæðingarorlofi er lögbundin skylda, sbr. 3. gr. laga um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997.. „Leiðbeiningar við útfyllingu umsóknar um greiðslur úr 

Fæðingarorlofssjóði“, bls. 2 http//.www.faedingaorlof.is. 
213

 Skv. 1. mgr. 20 gr. FFL eiga foreldrar sameiginlegan rétt á fæðingarstyrk í allt að 3 mánuði frá þeim degi sem 

að andvanafæðing á sér stað eftir 22. vikna meðgöngu. Sé að ræða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu eiga 

foreldrar sameiginlegan rétt á fæðingarstyrk í allt að tvo mánuði frá þeim degi sem fósturlátið á sér stað. Með 

umsókn um fæðingarorlof vegna andvanafæðingar eða fósturláts þarf að berast staðfesting/læknisvottorð um 

andvanafæðingu/fósturlát og meðgöngulengd. 
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áætlaðan fæðingardag (frumættleiðingu eða töku barns í varanlegt fóstur) sbr. 1. mgr. 23. gr. 

FFL. Fjárhæð fæðingarstyrksins ræðast af því hvort foreldri er í fullu námi, sbr. 4. mgr. 7. gr. 

FFL og því eru mismunandi umsóknir fyrir hvorn hóp fyrir sig.
214

 Umsækjendur, sem hafa 

stundað að lágmarki 75% nám síðustu 6 mánuði fyrir fæðingu barns, eiga rétt á fæðingarstyrk 

námsmanna, skv. 1. mgr. 19. gr. FFL þurfa því að fylla út umsókn um fæðingarstyrk 

námsmanna en aðrir fylla úr almenna umsókn. Umsókn um fæðingarstyrk til námsmanna 

þurfa að fylgja gögn um staðfestingu á námsframvindu síðustu 12 mánuði fyrir fæðingardag 

barns.   

 Með undirskrift sinni á umsókn til Fæðingarorlofssjóðs, hvort sem um er að ræða umsókn 

um fæðingarorlof eða fæðingarstyrk, samþykkja umsækjendur að Vinnumálastofnun megi afla 

nauðsynlegra gagna úr staðgreiðsluskrá, tryggingargjaldskrá og skattframtali ríkisskattstjóra. 

Þá vottar undirskrift umsækjanda það að honum sé ljóst að Vinnumálastofnun muni nota þær 

upplýsingar sem stofnunin aflar frá fyrrnefndum aðilum til að hafa eftirlit með greiðslu, sbr. 1. 

mgr. og 2. mgr. 15. gr. b. FFL. Umsækjandi skuldbindur sig að lokum til að láta 

Fæðingarorlofsjóð vita um allar breytingar sem kunna að hafa áhrif á af greiðslu umsóknar 

hans og/eða greiðslur samkvæmt henni.
215

  

 Þá ber skattyfirvöldum að láta Vinnumálastofnun í té upplýsingar sem nauðsynlegar eru 

eftirliti með lögunum.
216

 Hafi greiðslur úr Fæðingarorlofsjóði verið byggðar á röngum 

tekjuupplýsingum ber Vinnumálastofnun að leiðrétta greiðslur úr sjóðnum, sbr. 1. mgr. 15. gr. 

a. FFL. Í þeim tilvikum sem ofgreitt er á Fæðingarorlofssjóður endurkröfurétt á foreldri, 

samkvæmt 2. mgr. 15. gr. a. FFL.
217

 Að sama skap endurgreiðir Fæðingarorlofssjóður 

vangreidda fjárhæð með vöxtum komi í ljós að foreldri hafi fengið lægri greiðslu en því bar, 

samkvæmt 5. mgr. 15. gr. a. FFL.
218

 Í 31. gr. a. FFL segir að brot gegn lögunum geti varðað 

sektum sem renna í ríkissjóð.  

 Lítið hefur reynt á ákvæði um upplýsingarskyldu fyrir ÚFF. Helst má þó nefna mál er snúa 
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  Fæðingarstyrkur námsmanna er skv. 2. mgr. 14. gr. reglugerð nr. 1218/2008, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 

573/2011 kr.123.128. Fæðingarstyrkur er hins vegar 53.728 kr., skv. 2. mgr. 15. gr. reglugerð nr. 1218/2008, sbr. 

2. gr. reglugerðar nr. 573/2011. 
215

 Umsóknirnar má nálgast á vef Fæðingarorlofsjóðs, http://www.faedingarorlof.is. 
216

 Alþt. 2007-08. A-deild. bls 3395. Eftirlit með framkvæmd laganna var áður í höndum skattyfirvalda en var 

fært til Vinnumálastofnunar með lögum nr. 74/2008. Megintilgangurinn með þessari breytingu var sá að hafa 

eftirlitið og framkvæmdina í höndum sama aðila. Með þessu var talið auðveldara að fylgjast með því að foreldrar 

leggi sannanlega niður störf í fæðingarorlofi og að þeir hagnist ekki á greiðslum úr sjóðnum þannig að um viðbót 

sé að ræða við tekjur þeirra fyrir sama tímabil.  
217

 Að viðbættu 15% álagi, sbr. 2. mgr. 15. gr. a. FFL. Þá er jafnframt heimilt að skuldajafna ofgreiddum 

greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði á móti inneign foreldris vegna ofgreiddra skatta, barnabóta og vaxtabóta 

samkvæmt lögum nr. 90/2003 um tekjuskatta, sbr. 3. mgr. 15. gr. a. FFL. 
218

 Í 5. mgr. 15. gr. a. FFL kemur þó einnig fram að þegar greiðslur úr Fæðingarorlofssjóði eru vangreiddar vegna 

skorts á upplýsingum falla vextir niður.  

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/6936A453CCD60030002578B000391E47?OpenDocument
http://www.faedingarorlof.is/umsoknir--eydublod/
http://www.althingi.is/altext/135/s/0631.html
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að því að foreldrar hafi haft tekjur á því tímabili sem viðkomandi fékk greiðslur úr 

Fæðingarorlofssjóði án þess að tilkynna um breyttar aðstæður. Dæmi um slíkt er úrskurður 

ÚFF 24. mars 2011 (5/2011): 

Kærandi vildi fá endurskoðaða ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um að endurkrefja hann 

um ofgreiðslu frá sjóðnum. Ofgreiðslan kom til vegna þess að kærandi hafði unnið í 3 

mánuði samfara því að hann þáði greiðslur frá sjóðnum. Kærandi bar því við að 

vinnuveitandi hans hafi þrýst á hann vinna þriggja mánaðar uppsagnarfrest, þrátt fyrir að 

hann hafi verið skráður í fæðingarorlof á þeim tíma og að vinnuveitandi hans hafi vitað af 

því. Kærandi hafði samþykkt að endurgreiða þær greiðslur sem hann hafði fengið 

ofgreiddar en kærði ákvörðun Fæðingarorlofssjóðs um 15% álag á endurgreiðsluna. 

Fæðingarorlofssjóður rakti lagaákvæði um ósamrýmanlegar greiðslur,  þ.e. 33. gr. FFL og 

tóku svo að endingu fram að kæranda hefði verið í lófa lagt að tilkynna sjóðnum um að 

hann þyrfti að starfa fyrir vinnuveitenda sinn en það hafi hann hins vegar ekki gert. Taldi 

sjóðurinn því að ekki væri ástæða til að fella niður álag. ÚFF staðfesti ákvörðun 

Fæðingarorlofssjóðs. 

Af úrskurðinum sést að hefði kærandi sinnt tilkynningarskyldu sinni hefði hann komist hjá 

því að greiða 15% álag.  

9.2.3 Samanburður við upplýsingaskyldu ATL og STL 

Margt er líkt með ákvæðum um upplýsingaskyldu ATL, STL og FFL. Sem dæmi má nefna 

ábyrgð umsækjanda varðandi tilkynningar um breyttar aðstæður. Samanburður leiðir þó 

einnig í ljós tiltekinn grundvallarmun á FFL og ATL.  

 Í FFL eru greiðslur miðaðar við áður greidd laun en ekki áætluð laun eins og í ATL. 

Upplýsingaskylda foreldra er því ekki jafn íþyngjandi og upplýsingaskylda umsækjenda og 

bótaþega, samkvæmt ATL, að því leyti að þeim er ekki gert að áætla framtíðartekjur sínar. Því 

má gera ráð fyrir að minni líkur séu á að greiðslur verði of- eða vangreiddar enda stafa of- og 

vangreiðslur bóta, samkvæmt ATL, að mestu leyti af því hversu erfitt það reynist 

umsækjendum og bótaþega að segja fyrir um tekjur sínar (sjá t.d. kafla 4.2) .    

9.3 Lífeyrir frá lífeyrissjóðum 

Íslenskt lífeyriskerfið er þriggja þrepa kerfi. Í slíkum kerfum eru opinberar almannatryggingar 

fyrsta stoðin og meginmarkmið hennar tekjujöfnun og samtrygging. Önnur stoðin er 

lífeyrissjóðirnir sem eru sjálfstætt lífeyriskerfi með skylduaðild. Þeirri stoð er ætlað að standa 

undir ellilífeyri og samtryggingu. Þriðja stoðin byggist á frjálsum viðbótarsparnaði.
219
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 Í þessum kafla verður ekki umfjöllun um upplýsingaskyldu sjóðsfélaga hvað varðar viðbótarlífeyrissparnað. 

Viðbótalífeyrissparnaður er einstaklingsbundinn sparnaður sjóðsfélaga.. Heimilt er að greiða fé úr  slíkum sjóði 

við 60 ára aldur ef sjóðsfélagi verður öryrki eða við andlát hans, sbr. 1-4. gr. 11. gr. STLSL. Markmið 

viðbótarlífeyrissparnaðar er ekki samtrygging heldur einstaklingsbundinn sparnaður (Stefán Ólafsson: Íslenska 

leiðin, bls. 322.) og því er þessi stoð ekki sambærileg við almannatryggingar.  

http://www.haestirettur.is/control/index?pid=330
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Meginmarkmið slíks sparnaður er að vera einstaklingsbundin elli- og örorkutrygging.
220

 Hér 

verða lífeyrissjóðir teknir til skoðunar og sérstaklega með tilliti til upplýsingaskyldu 

sjóðsfélaga. 

9.3.1 Lög um skyldutryggingar lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997  

Um lífeyrissjóði gilda lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða (hér eftir STLSL), sbr. 1. mgr. 1. gr. STLSL. Þetta eru rammalög sem ætlað er að 

setja almenna umgjörð um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. 

Lögunum er ætlað að skilgreina inntak skyldutryggingarinnar og samninga um lífeyrissparnað 

og setja almenn skilyrði fyrir starfsemi lífeyrissjóða.
221

 

 Í 2. mgr. 1. gr. STLSL eru lífeyrissjóðir skilgreindir sem félag eða stofnun sem veitir 

viðtöku iðngjaldi til greiðslu lífeyris vegna elli til æviloka, örorku (barnalífeyrir) eða andláts 

(maka- og barnalífeyrir).
222

 Í 4. mgr. 1. gr. laganna kemur fram hverjir greiða skuli í 

lífeyrissjóðina. Samkvæmt þeirri grein ber öllu launafólki og sjálfstætt starfandi aðilum að 

greiða iðgjald af launum sínum í lífeyrissjóð frá 16-70 ára aldurs. 

 Lífeyrissjóðir á landsvísu voru 32 talsins í árslok 2010.
223

 Í greinargerð með lögum nr. 

129/1999 kemur fram að lögin ná til allra sjóðanna en gert er ráð fyrir að nánar verði kveðið á 

um starfsemi einstakra sjóða í staðfestum samþykktum þeirra. Um nokkra lífeyrissjóði gildir 

einnig sérstök löggjöf. Sem dæmi má nefna Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, sbr. lög nr. 

1/1997 og Lífeyrissjóð bænda sbr. lög nr. 12/1999. Sé til sérstök löggjöf um lífeyrissjóð gildir 

hún samhliða STLSL.
 224

 

9.3.2 Yfirumsjón og fjármögnun  

Stjórn lífeyrissjóðs ber ábyrgð á rekstri hans, sbr. 1. mgr. 29. gr. STLSL. Eftirlit með lögunum 

er í höndum Fjármálaeftirlitsins, sbr. IX kafli STLSL.  

 Fjármögnun lífeyrissjóða er ólík fjármögnun bóta ATL. Bætur ATL byggjast á svokölluðu 

gegnumstreymiskerfi sem fjármagnað er með skatttekjum og tryggingagjaldi (eins og nefnt 

var í kafla 9.1.1) en lífeyrissjóðakerfið er byggt á söfnunarsjóðum.
225

 Gegnumstreymiskerfi 

                                                 
220

 Gunnar Baldvinsson: Verðmætasta eignin, bls. 190. 
221

 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1728.  
222

 Af þeim bótum, sem lífeyrissjóðir greiða út, hafa örorkubætur nokkra sérstöðu. Þeim er ætlað að bæta 

örorkuþega upp tekjutap, sbr. 1. mgr. 15. gr. STLSL. Örorkubætur lífeyrissjóða miðast því við þær tekjur sem 

örorkuþegi hafði áður og þær tekjur, sem ætla má að hann hefði aflað fram að 65 ára aldri, hefði ekki komið til 

orkutaps. Elli-, maka- og barnalífeyrir er greiddur í samræmi við áunnin réttindi sjóðsfélaga. 
223

 Starfsskýrsla 2010 til 2011, bls. 20.  
224

 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 1728.  
225

 Lífeyrissjóðir voru hér á landi byggðir upp á gegnumstreymiskerfinu, en því var breytt í söfnunarsjóðakerfið. 

Leifar eldri kerfisins má sjá í B-hluta LSR en lokað hefur verið fyrir aðild að honum.  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/3KN87BA1/Starfsskýrsla%202010%20til%202011,
http://www.althingi.is/altext/122/s/0294.html
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eru byggð á sáttmála milli kynslóða og virka þannig að tryggingargjald og skattar þeirra, sem 

eru á vinnualdri á hverjum tíma, fjármagna eftirlaun eldri borgara. Í framtíðinni, þegar 

launþegar komast á eftirlaunaaldur, eiga þeir að geta treyst því að næsta kynslóð á eftir þeim 

verði reiðubúin að fjármagna eftirlaun þeirra. Gegnumstreymiskerfi eru alfarið undir stjórn og 

á ábyrgð hins opinbera.
226

 

 Söfnunarsjóðir lífeyrissjóðanna, eins og þeir eru byggðir upp hérlendis, eru einkareknir.
227

 

Þeir byggjast á iðgjöldum starfandi fólks 1. mgr. 2. gr. STLSL. Launþegar greiða 4% prósent 

af launum sínum til sjóðanna en launagreiðendur a.m.k. 8%.
228

 Lífeyrissjóðir eru starfstengdir 

en það fer eftir kjarasamningum, sem ákvarða lágmarkslaun í hluteigandi starfsgrein eða 

sérlögum ef við á, í hvaða lífeyrissjóð er greitt, sbr. 2. mgr. 2. gr. STLSL.
229

 Kerfið er byggt á 

söfnun réttinda. Þetta gerist með því að hver kynslóð sparar til að standa undir kostnaði við 

eigin ellilífeyri.
230

 Með söfnunarsjóðskerfi skapast þannig beintengsl milli greiðslna iðgjalda 

þeirra tryggðu og þess lífeyris sem þeir fá. 
231

 

 Íslenskir lífeyrissjóðir eru fastréttindasjóðir.
232

 Með því er átt við að iðgjöld eru greidd í 

lífeyrissjóð sem lofar sjóðsfélögum sínum lífeyrisréttindum á grundvelli iðngjaldsins. Slíkum 

sjóðum má síðan skipta í tvennt. Annars vegar hefur sjóðurinn bakhjarl, yfirleitt 

launagreiðanda sem ber þá áhættuna á að viðeigandi ávöxtun fáist á það fé sem í sjóðinn er 

greitt. Dæmi um þetta er t.d. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (hér eftir LSR) en þar gegnir 

ríkið hlutverki bakhjarls. Hinsvegar eru til sjóðir þar sem launagreiðandi ber ekki slíka ábyrgð 

heldur sjóðsfélagarnir í sameiningu. Standi skuldbindingar og eignir sjóðsins ekki undir 

greiðslu til lífeyrisþega þarf að breyta iðgjöldum eða réttindum allra sjóðsfélaga.
233

 Dæmi um 

slíka sjóði er t.d. Lífeyrissjóðurinn Gildi (hér eftir Gildi).  

 Almennt gilda ákvæði SSL ekki um málsmeðferð hjá lífeyrissjóðum. Þó ber þess að geta 

að um hæfi stjórnarmanns lífeyrissjóðs til meðferðar máls fer eftir ákvæðum II. kafla SSL, sbr. 

2. mgr. 31. gr. STLSL. Nokkrir lífeyrissjóðir hafa þó tekið upp í samþykktir sínar að ákvæði 

                                                 
226

 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 320-321. 
227

 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 322. 
228

 Alþt. 2006-2007, A-deild, bls. 1230-1231. Ríkið greiðir hærra mótframlag en almenni vinnumarkaðurinn eða 

11,5% , sbr. 21. gr. samþykktar fyrir LSR.  
229

 Í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 129/1997 segir jafnframt að taki kjarasamningur ekki til viðkomandi starfssviðs eða 

séu ráðningarbundin starfskjör ekki byggð á kjarasamningi velur viðkomandi sér lífeyrissjóð eftir því sem reglur 

einstakra sjóða leyfa. Aðild að lífeyrissjóði skal tiltaka í skriflegum ráðningarsamningi. 
230

 Gunnar Baldvinsson: Verðmætasta eignin, bls. 189. 
231

 Stefán Ólafsson: Íslenska leiðin, bls. 323. 
232

 Samkvæmt Gunnari Baldvinssyni: Verðmætasta eignin, bls. 246 og bls. 249 og Má Guðmundssyni: Íslenska 

lífeyrissjóðskerfið, bls. 13. Þá eru einnig til fastiðgjaldasjóðir. Í slíkum sjóðum ráðast réttindi hvers og eins 

sjóðsfélaga af þeirri ávöxtun sem fæst á iðgjöld sem greidd eru. Dæmi um slíkt eru 

séreignarsjóðir/viðbótarlífeyrissparnaður.  
233

 Már Guðmundsson: Íslenska lífeyriskerfið, bls. 13. 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0236.html
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SSL skuli gilda um meðferð ágreiningsmála.
234

 

 Komi upp ágreiningur milli sjóðsfélaga og lífeyrissjóðs og sjóðsfélagi vill ekki una 

úrskurði sjóðstjórnar í máli, sem hann hefur skotið til hennar, getur hann vísað því til 

gerðardóms, sbr. 33. gr. STLSL. Slíkur gerðardómur skal skipaður þremur mönnum, einum 

tilnefndum af viðkomandi sjóðfélaga, einum tilnefndum af viðkomandi lífeyrissjóði og 

oddamanni tilnefndum af Fjármálaeftirlitinu eða öðrum þeim aðila sem tilgreindur er í 

samþykktum viðkomandi sjóðs.
235

 Málskostnaði skal skipt milli málsaðila eftir mati dómsins, 

en þó skal sjóðfélagi ekki greiða meira en ⅓ hluta málskostnaðar. Um málsmeðferð fyrir 

gerðardómnum fer samkvæmt lögum um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989. Úrskurður 

gerðardóms er bindandi fyrir báða aðila. 

 Gerðardómur er þó ekki mikið nýtt úrræði. Á 12 ára tímabili frá gildistöku STLSL voru 

einungis 8 tilvik þar sem Fjármálaeftirlitið þurfti að skipa oddamann í gerðardóm. Þetta 

jafngildir því að líklega fari um eitt mál á ári að meðaltali til gerðardóms. Það hlýtur að teljast 

mjög lágt hlutfall miðað við þann fjölda úrskurða sem lífeyrissjóðir taka ár hvert. Þetta form 

hefur því verið gagnrýnt, m.a. af ÖBÍ fyrir að vera t.d. flókið og kostnaðarsamt.
236

 

9.3.3 Upplýsingaskylda sjóðsfélaga samkvæmt STLSL 

Samkvæmt STLSL er upplýsingaskylda sjóðfélaga tvíþætt. Annars vegar ber þeim að láta 

skattyfirvöldum í té upplýsingar um greiðslur þeirra til lífeyrissjóða og séreignarsjóða og 

hinsvegar er gert ráð fyrir því að sjóðfélagi fylgist með því að atvinnurekandi skili inn 

iðgjöldum til viðeigandi lífeyrissjóðs.  

 Sé fyrst horft til þeirrar upplýsingaskyldu, sem sjóðfélagi hefur gagnvart skattayfirvöldum, 

kemur fram í 4. mgr. 6. gr. laganna að hver sá, sem er skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði 

samkvæmt lögunum þessum og er framtalsskyldur samkvæmt lögum um tekjuskatt nr. 

90/2003, skuli í framtali sínu eða á annan hátt er ríkisskattstjóri ákveður, tilgreina þau iðgjöld 

til öflunar lífeyrisréttinda sem hann hefur greitt á árinu og þá lífeyrissjóði og aðila, samkvæmt 

3. mgr. 8. gr. STLSL sem hann hefur greitt til. Ríkisskattstjóra ber að hafa eftirlit með því að 

sjóðfélagar fullnægi þessari skyldu, sbr. 5. mgr. 6. gr. STLSL.  

 Ákvæði um upplýsingaskyldu sjóðfélaga gagnvart lífeyrissjóðum er svo að finna í 3. mgr. 

18. gr. laganna. Þar er þess getið að lífeyrissjóðir skuli senda sjóðfélögum sínum yfirlit um 
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 Umsögn Örorkubandalags Íslands Þskj. 322, 138. Lögþ. 2009-10. dbnr. 1667. „Umsögn um frumvarp um 

breytingu á STLSL með síðari breytingum. Lagt fyrir á Alþingi 138. Lögþ. 2009-10. Þskj. 332 -288 mál. 

http://www.alþingi.is. 
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 Dæmi um annan aðila er Hæstiréttur Íslands, sbr. grein 22.2. samþykktar Lífeyrissjóður verzlunarmanna.  
236

 Umsögn Örorkubandalags Íslands Þskj. 322, 138. Lögþ. 2009-10. dbnr. 1667. „Umsögn um frumvarp um 

breytingu á STLSL með síðari breytingum. Lagt fyrir á Alþingi 138. Lögþ. 2009-10. Þskj. 332 -288 mál. 

http://www.alþingi.is. 

http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=288&dbnr=1667&nefnd=es
http://www.live.is/sjodurinn/efni-utgefid-af-lv/samthykktir-lv/
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=288&dbnr=1667&nefnd=es
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iðgjaldagreiðslur eigi sjaldnar en á hálfs árs fresti. Því yfirliti á, samkvæmt þessari málsgrein 

laganna, að fylgja áskorun til sjóðfélaga um að gera athugasemd innan 60 daga ef sannanlega 

innheimt iðngjöld hafa ekki borist sjóðnum. Ef sjóðsfélagi tilkynnir lífeyrissjóðnum ekki 

innan tímamarka um slík iðgjöld getur hann orðið af þeim réttindum hjá sjóðnum, sbr. 2. mgr. 

13. gr. STLSL. 

 Brot á ákvæðum STLSL varðar sektum eða fangelsi allt að einu ári, nema þyngri refsing 

liggi við broti samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940, sbr. 55. gr. STLSL. 

Samkvæmt þessu ákvæði kemur því til greina að beita t.d. ákvæði 248. gr. almennra 

hegningarlaga um fjárdrátt, hafi sjóðfélagi með sviksamlegum hætti aflað bóta sem hann átti  

ekki rétt á. Brot á 248. gr. almennra hegningarlaga varðar sektum og fangelsi allt að 6 árum.  

 Í STLSL er ekki minnst á upplýsingaskyldu sjóðfélaga við upphaf töku þeirra á elli- eða 

örorkulífeyri enda fer um framkvæmd slíks eftir samþykktum hvers lífeyrissjóðs fyrir sig, sbr. 

2. mgr. 14. gr., 6. mgr. 15. gr., 4. mgr. 16. gr. og 3. mgr. 17. gr.  STLSL. Í köflum 9.2.4 og 

9.2.5 verða tekin dæmi um upplýsingaskyldu hjá tveimur lífeyrissjóðum. Þetta er gert til fá 

innsýn í hvers konar upplýsingar beðið er um og í hverju mismunur á upplýsingaskyldu getur 

legið. Þeir lífeyrissjóðir, sem kannaðir verða, eru LSR og Gildi. Þessir lífeyrissjóðir urðu fyrir 

valinu þar sem um annan gilda sérlög en um hinn gilda einungis STLSL.   

9.3.4 Upplýsingaskyldur sjóðfélaga einstaka lífeyrissjóða, dæmi um LSR 

Um LSR gilda, eins og áður var getið, lög nr. 1/1997 um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. 

LSR er skipt í A- og B-deild.
 237

  Í lögunum er ekki almennt fjallað um upplýsingaskyldu 

þegar sótt er um lífeyri en þó er fjallað sérstaklega um upplýsingaskyldu sjóðfélaga þegar sótt 

er um örorkulífeyri í 16. mgr. 16. gr. og 4. mgr. 26. gr. Þar segir að skylt sé sjóðfélaga, sem 

sækir um örorkulífeyri úr sjóðunum eða nýtur slíks lífeyris, að láta stjórn sjóðsins í té 

upplýsingar um heilsufar sitt og atvinnutekjur sem nauðsynlegar eru til að dæma um rétt hans 

til töku lífeyris, sbr. 16. mgr. 16. gr. STLSL.
238

  

 Þá kemur ákvæði um upplýsingaskyldu ennfremur fyrir í 6. mgr. 24. gr. STLSL. Í þeirri 

grein er fjallað um B-deild lífeyrissjóðsins. Þar kemur fram að stjórn sjóðsins sé heimilt að 

                                                 
237

  A-deild var stofnuð 1997. Þangað greiða allir nýir sjóðsfélagar 16 ára og eldri sem taka laun samkvæmt 

kjarasamningum opinbera starfsmanna og starfa hjá ríkinu, sveitafélögum og skyldum eða sambærilegum 

launagreiðendum. A-deild er stigasjóður sem byggir á fullri sjóðssöfnun. B-deildin er eldra réttindakerfi LSR og 

var lokað fyrir nýjum sjóðsfélögum í árslok 1996. B-deild er að meginstefnu gegnumstreymissjóður en byggir að 

hluta til á sjóðssöfnun. „Um tegundir og fjárhæð lífeyris“, http://www.lsr.is . 
238

 16. mgr. 16. gr. og 4. mgr. 26. gr. eru þó ekki alveg samhljóða. Í 4. mgr. 26. gr. er ekki farið fram á 

upplýsingar um atvinnutekjur. Í samþykktum LSR eru þó ákvæði um upplýsingaskyldu samkvæmt A-deild og B-

deild samhljóða, sbr. 2. mgr. 44. gr.  og 1. mgr. 65. gr. samþykktarinnar.  Í báðum ákvæðunum samþykktarinnar 

er farið fram á upplýsingar um atvinnutekjur umsækjanda.  

http://www.lsr.is/lifeyrir/
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greiða ellilífeyrisþegum á aldrinum 65-67 uppbót á lífeyri allt að einstaklingslífeyri 

almannatrygginga. Skilyrðið fyrir slíkri uppbót er að sjóðfélaginn sé ekki lengur fullfær um að 

gegna starfi sínu. Sé þannig komið fyrir sjóðfélaga verður hann að sinna tiltekinni 

upplýsingaskyldu til að fá slíkar greiðslur. Sjóðfélaga ber í þeim tilvikum að afla og skila inn 

umsögn yfirmanns síns um starfshæfni og vottorð trúnaðarlæknis sjóðsins um heilsufar. 

 Í 1. mgr. 82. gr. samþykktar LSR kemur fram að umsókn um elli- eða örorkulífeyri þurfi 

að berast skriflega. Í sömu málsgrein er tekið fram að heimilt sé að greiða lífeyri frá því að 

réttur til greiðslu stofnast en þó eigi meira en fjögur ár aftur í tímann. Þó er heimilt að greiða 

lengra aftur í tímann séu til þess sérstakar ástæður.  

 LSR hefur tvær gerðir af umsóknareyðublöðum sem sjóðfélagar þurfa að fylla út. Annars 

vegar er sameiginlegt eyðublað fyrir elli-, maka- og barnalífeyri og hinsvegar er sérstakt 

eyðublað fyrir örorkulífeyri. Ef horft er fyrst til umsóknar um ellilífeyrinn má sjá að aðeins er 

beðið um grunnupplýsingar er varða umsækjanda auk bankareikningsnúmers til að hægt sé að 

greiða lífeyrinn út.
239

 Með undirskrift sinni veita umsækjendur um ellilífeyri lífeyrissjóðnum 

fullt umboð til að afla allra nauðsynlegra upplýsinga og gagna.
240

   

 Umsækjendur, sem sækja um örorkulífeyri hjá LSR, þurfa hins vegar auk 

grunnupplýsinga að skila ýtarlegum og nýjum upplýsingum um heilsufar og tekjur, auk 

skattframtala síðastliðinna þriggja ára.
241

 Með því að skrifa undir umsókn um örorkulífeyri til 

LSR veitir umsækjandi lífeyrissjóðnum fullt umboð til að afla gagna um heilsufar hans til að 

unnt sé að meta örorku. Umsækjandi veitir sjóðnum jafnframt leyfi til að afla upplýsinga um 

iðgjöld frá öðrum sjóðum auk upplýsinga frá skattayfirvöldum varðandi launatengdar eða 

starfstengdar greiðslur.
 242

  Þá er sjóðfélaga gert að tilkynna breytingar á launatekjum þar sem 

þær kunna að hafa áhrif á rétt til örorkulífeyris.
 
 

 Þess er ekki getið, hvorki í lögunum um LSR, nr. 1/1997 né í samþykktum LSR, hvernig 

brugðist skuli við ef umsækjandi fullnægir ekki upplýsingaskyldu sinni. Þó er þess getið í 

umsókn um ellilífeyri að við undirskrift umsóknar um lífeyri heimili sjóðfélagi sjóðnum að 

endurkrefja allan ofgreiddan lífeyri. Í umsókn um örorkulífeyri heimilar sjóðfélagi 
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 Umsókn um lífeyri má nálgast á vefsíðu LSR, http://www.lsr.is 
240

 Í kaflanum undirritun, umboð og áskilnaður um endurkröfurétt í lok umsóknar um ellilífeyri frá LSR kemur 

einnig fram að til að geta hafið töku lífeyris úr B-deild þarf sjóðsfélagi að láta af því starfi sem veitti aðild að 

deildinni. Tilkynna ber sjóðnum er hafið er starf að nýju sem uppfyllir aðildarskilyrði að B-deild. Skilyrði B-

deildar eru, að starfið sé hálft starf hjá launagreiðanda sem heimild hefur til að greiða fyrir starfsmenn sína og að 

ráðning sé til a.m.k. eins árs eða með minnst þriggja mánaða uppsagnarfresti. Hefji sjóðsfélagi slíkt starf fellur 

niður samhliða réttur til töku lífeyris.  
241

 Umsókn um örorkulífeyri má nálgast á vefsíðu LSR, http://www.lsr.is  
242

 Við þessa eftirgrennslan sjóðsins er tekið fram að gæta þurfi þagmælsku og trúnaðar við meðhöndlun þessara 

upplýsinga. 

http://www.lsr.is/media/eydublod_lifeyrir/Umsokn_um_lifeyri.pdf/
http://www.lsr.is/media/eydublod_lifeyrir/Umsokn_um_ororkulifeyri.pdf/
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lífeyrissjóðnum með undirskrift sinni að endurkrefja ofgreiddan lífeyri vegna skorts á 

upplýsingum. Slíkir varnaglar í umsóknunum eiga sér lagastoð í þeirri meginreglu 

kröfuréttarins að endurgreiða beri það sem ofgreitt er.  

9.3.5 Upplýsingaskylda sjóðfélaga einstaka lífeyrissjóða, dæmi um Gildi 

Ákvæði um almenna upplýsingaskyldu sjóðfélaga er að finna grein 18.1 í samþykkt sjóðsins. 

Þar kemur fram að umsóknir um lífeyri skuli vera á umsóknareyðublöðum frá sjóðnum.
243

 

Umsóknareyðublöð fyrir lífeyri hjá Gildi eru um margt lík þeim sem eru hjá LSR. Þannig er 

umsóknarblað fyrir lífeyri (elli-, maka- eða barnalífeyri) ein síða og þar þurfa aðeins að koma  

fram grunnupplýsingar til að hægt sé að greiða út lífeyrinn. T.d. er beðið um reikningsnúmer 

umsækjanda. 

 Umsókn um örorkulífeyri er mun víðtækari. Auk grunnupplýsinga þurfa þar að koma fram 

upplýsingar um heilsufar og allar aðrar tekjur. Undirskrift umsóknar um örorkulífeyri gefur 

Gildi heimild til að skoða allar nauðsynlegar upplýsingar um heilsuhagi umsækjanda, 

upplýsingar frá ríkisskattstjóra um tekjur og efnahag og loks upplýsingar um greiðslur 

iðgjalda í aðra lífeyrissjóði. Þá er tekið fram að heimild þessi nái til annarra lífeyrissjóða þar 

sem örorkuréttur hefur stofnast.  

 Umsækjendur og örorkulífeyrisþegar hjá Gildi þurfa jafnframt að skila inn tekjuáætlun ár 

hvert. Þessa tekjuáætlun þarf umsækjandi eða örorkulífeyrisþegi að undirrita. Með undirskrift 

sinni staðfestir viðkomandi að upplýsingarnar, sem koma fram í tekjuáætluninni, séu gefnar 

samkvæmt bestu vitund viðkomandi og jafnframt skuldbindur hann sig til að tilkynna 

lífeyrissjóðnum um þær breytingar sem verða á tekjum hans og öðrum aðstæðum sem geta 

haft áhrif á greiðslur. Þetta er samkvæmt gr. 18.1. og 12.9. í samþykkt sjóðsins.  

 Í grein 18.1. kemur fram að umsækjanda sé skylt að láta sjóðnum í té allar upplýsingar 

sem sjóðnum eru nauðsynlegar til að ákvarða lífeyri í samræmi við réttindi sjóðfélagans. 

Fullnægi umsækjandi ekki þessari upplýsingaskyldu vísar sjóðurinn umsókn hans frá. 

Ennfremur er umsækjanda skylt að upplýsa sjóðinn um breytingar á högum sínum sem kunna 

að hafa áhrif á rétt hans til greiðslu eða fjárhæð lífeyris.  

 Grein 12.9. fjallar sérstaklega um upplýsingaskyldu öryrkja. Þar segir að öryrkja, sem 

sækir um örorkulífeyri eða nýtur slíks lífeyris, sé skylt að láta stjórn sjóðsins í té allar þær 

upplýsingar um heilsufar sitt og atvinnutekjur sem nauðsynlegar eru til að dæma um rétt hans 

til lífeyris. Þá er honum einnig gert skylt að gangast undir læknisskoðun hjá trúnaðarlækni 

                                                 
243

 Þannig þarf að sækja um allan lífeyri frá sjóðnum. Á því er hins vegar ein undantekning, sbr. gr. 11.5 úr 

samþykkt Gildis. Samkvæmt því ákvæði skal greiða ellilífeyri eigi síðar en mánuði eftir 70 ára afmælisdag 

sjóðafélaga og þá án sérstakrar umsóknar.  
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sjóðsins ef það er talið sjóðnum nauðsynlegt  til að afla frekari gagna um örorku 

viðkomandi.
244

  

 Hafi umsækjandi eða lífeyrisþegi vísvitandi gefið rangar upplýsingar eða leynir sjóðnum 

vísvitandi breytingar á aðstæðum sínum, sem geta haft áhrif á rétt til lífeyris, getur það varðað 

réttindamissi, sbr. grein 18.2. í samþykkt Gildis.  

 Samþykktir Gildis eru því skýrari en samþykktir LSR hvað varðar afleiðingar þess að 

sjóðsfélagi fullnægi ekki upplýsingaskyldu sinni. Önnur atriði. sem ekki eru hin sömu hjá 

fyrrnefndum tveimur sjóðum, er t.d. að samkvæmt grein 18.3. samþykktar Gildis er ekki 

heimilt að greiða lífeyri lengra aftur í tímann en tvö ár. Þess er þó ekki getið sérstaklega á 

umsóknareyðublöðum Gildis varðandi lífeyri að sjóðurinn endurkrefjist ofgreidds lífeyris líkt 

og gert er hjá LSR. Loks er Gildi einn þeirra sjóða sem tekið hefur upp í samþykktir sínar 

ákvæði um að beita skuli ákvæðum SSL við málsmeðferð ágreiningsmála, sbr. grein 20.1. 

samþykktar Gildis. LSR hefur hinsvegar ekki slíkt ákvæði í sínum sérlögum eða samþykktum.   

9.3.6 Samanburður við upplýsingaskyldu ALT og STL 

Það er býsna snúið að reyna að bera saman upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega 

samkvæmt ATL og STL við upplýsingaskyldu sjóðsfélag lífeyrissjóða. Þetta stafar m.a. af því 

reglur sjóðanna eru ólíkar.  

 Ef reynt er að gera slíkan samanburð má sjá að upplýsingaskyldu sjóðfélaga hvað varðar 

örorkulífeyri svipar mjög til upplýsingaskyldu samkvæmt ATL. Þannig er sjóðfélaga gert að 

veita upplýsingar um heilsufar, tekjur og breytingar á aðstæðum. Í sumum tilvikum er jafnvel 

farið fram á að sjóðfélagi leggi fram tekjuáætlanir ár hvert líkt og gert er í ATL. Slíkt er óþarfi 

hvað varðar annan lífeyri sem lífeyrissjóðir greiða út. Í slíkum tilvikum er upplýsingaskylda 

því minna íþyngjandi en í ATL.  

 Þá einnig ljóst að það er mjög erfitt fyrir sjóðfélaga að fá breytt ákvörðunum lífeyrissjóða. 

Gerðardómsákvæði virðast ekki nýtast sem skyldi sökum kostnaðar og þess hve höllum fæti 

sjóðfélagi stendur oft gagnvart lífeyrissjóðnum.
245

 Til samanburðar er kærumeðferð til ÚRAL 

umsækjendum og bótaþegum að kostnaðarlausu, sbr. 6. mgr. 9. gr. ATL. Þá eru reglur 

lífeyrissjóða um endurkröfur ofgreiddra bóta og upphaf bóta mun lausari í reipunum en í ATL 

og STL. Það helgast af því að sjóðirnir setja sjálfir ákvæði um starfsemi sína, sbr. kafli. 9.2.3. 

 

                                                 
244

 Þá má jafnframt samkvæmt greininni að fengnu áliti trúnaðarlæknis, að gera það að skilyrði fyrir greiðslu 

örorkulífeyris, að sjóðsfélagi fari í endurhæfingu, sem bætt gæti heilsufar hans.  
245

 Umsögn Örorkubandalags Íslands Þskj. 322, 138. Lögþ. 2009-10. dbnr. 1667. „Umsögn um frumvarp um 

breytingu á STLSL með síðari breytingum. Lagt fyrir á Alþingi 138. Lögþ. 2009-10. Þskj. 332 -288 mál. 

http://www.alþingi.is. 

http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=288&dbnr=1667&nefnd=es
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9.4 Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga  

Um fjárhagsaðstoð á vegum sveitarfélaga gilda lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu 

sveitarfélaga (hér eftir LFS). Markmið laganna er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi 

og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar, sbr. 1. mgr. 1. gr. LFS. Fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga er neðsta öryggisnet velferðarkerfisins og fjallað er um hana í VI. kafla LFS.  

 Fjárhagsaðstoð, sem sveitarfélag veitir, getur verið hvort heldur sem er lán eða styrkur, sbr. 

1. mgr. 22. gr. LFS. Réttur til slíkrar aðstoðar skapast því aðeins að viðkomandi geti ekki 

framfært sig sjálfur og greiðslur annars staðar frá dugi ekki til framfærslu.
246

 Að jafnaði skal 

því kanna til þrautar rétt umsækjanda til allra annarra greiðslna, þ.m.t. samkvæmt ATL, 

samkvæmt ALTL, lífeyrissjóðum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga. Þá skal jafnframt kanna hvort 

viðkomandi eigi rétt á aðstoð, samkvæmt lögum um námsstyrki, sbr. lög nr. 79/2003. 
247

  

 Ströng skilyrði fyrir fjárhagsaðstoð verða best skilin í ljósi reglunnar um sjálfsframfærslu 

(sjá umfjöllun í kafla 3.2.1). Sjálfsframfærsluregluna má meðal annars sjá í 1. mgr. 19. gr. 

LFS en samkvæmt henni er öllu fólki skylt að framfæra sjálft sig maka sinn og börn sín yngri 

en 18 ára. Þrátt fyrir þetta skulu sveitarfélög sjá til þess að veita íbúum þjónustu og aðstoð 

samkvæmt LFS og tryggja jafnframt að þeir geti séð fyrir sér og sínum, sbr. 1. mgr. 12. gr. 

LFS. Sú aðstoð og þjónusta, sem sveitarfélögum ber að veita, skal jöfnum höndum vera til 

þess fallin að draga úr vanda og koma í veg fyrir að fólk og fjölskyldur þeirra geti ekki sjálft 

ráðið fram úr málum sínum, sbr. 2. mgr. 12. gr. LFS. Sveitarfélögum er því skylt, samkvæmt 

13. gr. laganna, að veita aðstoð þeim sem eiga lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi þurfi þeir 

á henni að halda.
248

  

9.4.1 Yfirumsjón og fjármögnun  

Samkvæmt 4. gr. LFS ber sveitarfélag ábyrgð á félagsþjónustu innan sinna marka og þarf með 

skipulagðri félagsþjónustu að tryggja framgang markmiða LFS. Eftirlit með því að 

sveitarfélög fullnægi þeirri lögbundu þjónustu er í höndum Velferðaráðuneytisins, sbr. 3. gr. 

LFS. Til að sinna skyldum sínum samkvæmt LFS skal sveitarstjórn kjósa félagsmálanefnd eða 

félagsmálaráð til að fara með stjórn og framkvæmd félagsþjónustu í sveitarfélaginu í umboði 

sveitarstjórnar. Um málsmeðferð hjá sveitarfélögum gilda SSL að undanskildum reglum II. 

kafla um sérstakt hæfi, sbr. 2. mgr. 2. gr. SSL.
249

  

                                                 
246

 Anna Guðrún Björnsdóttir: „Grunnþjónusta á sviði félagsþjónustu sveitafélaga“,  http://www.samband.is. 
247

 Leiðbeiningar um reglur um fjárhagsaðstoð sveitafélaga, sbr. 21. gr. laga um félagsþjónustu sveitafélaga, nr. 

40/1991, með síðari breytingum. LEIÐ B Framfærsla barna ekki talin með. bls. 2. 
248

 Þá getur sveitafélögum einnig verið skylt að veita slíka aðstoð eða þjónustu fólki sem dvelst í sveitafélaginu, 

sbr. 13-15. gr. LFS. 
249

 Í 19. gr. sveitastjórnarlaga nr. 45/1994 er finna reglur um hæfi sveitastjórnarmanna.  

http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Leidbeiningar_um_fjarhagsadstod_sveitarfelaga_leid_Bdes09.pdf
http://www.velferdarraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Leidbeiningar_um_fjarhagsadstod_sveitarfelaga_leid_Bdes09.pdf
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 Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 er sveitarfélögum skylt að annast 

þau verkefni sem þeim eru fólgin með lögum. Sveitarfélög skulu hafa sjálfstæða tekjustofna 

og sjálfsforræði á gjaldskrá eigin fyrirtækja og stofnana til þess að mæta kostnaði við 

framkvæmd þeirra verkefna sem fyrirtækin og stofnanirnar annast, sbr. 4. mgr. 7. gr. laga nr. 

45/1998. Samkvæmt 1. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélag eru tekjustofnar 

sveitarfélaga, fasteignarskattur, framlög úr Jöfnunarsjóði og útsvar.
250

 Því er ljóst að bætur frá 

félagsþjónustu sveitafélaga eru að mestu fjármagnaðar með skatttekjum. 

 LFS eru rammalög og sveitarfélögin hafa því víðtækt svigrúm til að skipuleggja 

framkvæmd fjárhagsaðstoðar í samræmi við staðbundnar aðstæður og þarfir, svo framarlega 

sem þau gæta þess að fylgja markmiðum laganna. Velferðferðarráðuneytið hefur þó gefið út 

leiðbeiningar eða tiltekna fyrirmynd að reglum um fjárhagsaðstoð sveitarfélaga ásamt 

greinargerð sem sveitarfélögin geta nýtt sér til viðmiðunar. Um tvenns konar leiðbeiningar er 

að ræða. Annars vegar er framfærsla barna talin með en hins vegar ekki. 

 Sveitarfélögum er þó að mestu í sjálfsvald sett hvort þau fylgja þessum leiðbeiningum. Þó 

ber þeim að sinna tiltekinni grunnþjónustu og fjárhagsaðstoð er ein af fjórum meginþáttum 

slíkrar þjónustu.
251

 Þar eð ekki er um samræmda löggjöf að ræða og aðstæður sveitarfélaga 

ólíkar getur verið talsverður munur á þjónustustigi milli sveitarfélaga, bæði hvað varðar veitta 

þjónustu og fjárhæðir. Sá munur getur t.d. komið fram í þjónustustigi sveitarfélagsins, hverjir 

eiga rétt á þjónustu og  á hvaða þjónustuúrræði áhersla er lögð.
 252

 (Í kafla 9.3.3 verður nánar 

fjallað um hvernig Reykjavík útfærir slík ákvæði
253

).  

 Sé skjólstæðingur óánægður með ákvörðun viðkomandi félagsmálanefndar getur hann, 

samkvæmt 1. mgr. 63. gr. LFS, áfrýjað ákvörðuninni til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 

húsnæðismála, sbr. 64. gr. LFS. Í 64. gr. LFS eru settar tilteknar skorður við því hvað heimilt 

er að kæra til nefndarinnar. Þau atriði, sem hægt er að vísa til nefndarinnar, varða 

málsmeðferð, réttinn til aðstoðar, greiðslu fjárhagsaðstoðar aftur í tímann og loks hvort 

samþykkt fjárhæð fjárhagsaðstoðar og þjónusta eru í samræmi við reglur þeirrar 

sveitarstjórnar sem tók ákvörðunina. Kærufrestur er þrír mánuðir, sbr. 1. mgr. 63. gr. LFS. 

                                                 
250

 2. gr. laga nr. 4/1995. Auk tekna skv. 1. gr. hafa sveitarfélög tekjur af eignum sínum, eigin atvinnurekstri og 

stofnunum sem reknar eru í almenningsþágu, svo sem vatnsveitum, rafmagnsveitum, hitaveitum o.fl., enn fremur 

ýmsar aðrar tekjur, svo sem af holræsagjaldi, lóðarleigu, leyfisgjöldum o.fl., allt eftir því sem lög og reglugerðir 

mæla fyrir um. 
251

 Hinir þættirnir eru félagsleg ráðgjöf, félagsleg heimaþjónusta og aðstoð í húsnæðismálum.  
252

 Anna Guðrún Björnsdóttir: „Grunnþjónusta á sviði félagsþjónustu sveitafélaga“,  http://www.samband.is. 
253

 Þar sem sveitafélög setja sjálf reglur um fjárhagsaðstoð verður valin sú leið að kanna eitt sveitafélag. 

Reykjavík varð fyrir valinu þar sem hún er stærsta sveitafélagið og með flesta íbúa. Þá hefur Reykjavík að 

meðaltali langhæstan kostnað vegna félagsþjónustu á hvern íbúa á landsvísu. Anna Guðrún Björnsdóttir: 

„Grunnþjónusta á sviði félagsþjónustu sveitafélaga“,  http://www.samband.is.  
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Málsskot til nefndarinnar frestar almennt ekki framkvæmd hinnar kærðu ákvörðunar, 

samkvæmt 2. mgr. 63. gr. LFS, nema nefndin ákveði annað.  

9.4.2 Upplýsingaskylda umsækjanda og skjólstæðinga samkvæmt LFS 

Meginreglan er sú að sækja þarf um fjárhagsaðstoð til félagsmálanefndar sveitarfélags, sbr. 1. 

mgr. 56. gr. LFS. Í LFS er hins vegar er gert ráð fyrir að félagsmálanefnd geti borist 

upplýsingar um nauðsyn á aðstoð eða aðgerðum með öðrum hætti, sbr. 2. mgr. 56. gr. LFS.  

 Í LFS er ekki mikið fjallað um upplýsingaskyldu umsækjanda og skjólstæðinga. Skýrist 

þetta af nokkur leyti af því að lögin eru rammalög. Þó kemur fram í 1. mgr. 57. gr. LFS að við 

alla gagna- og upplýsingaöflun skal reynt að hafa samráð við skjólstæðing og leita eftir 

samþykki hans eftir því sem við verður komið. Í greinargerð með lögunum er þetta ákvæði 

útskýrt nánar. Þar kemur fram að við öflun gagna og upplýsinga í máli skuli fyrst og fremst 

leita til viðkomandi skjólstæðings. Þegar nauðsynlegt er að afla gagna frá öðrum skal 

félagsmálanefnd að jafnaði hafa skjólstæðing með í ráðum. Þá segir í greinargerðinni að 

hugsanlegt sé að hvika þurfi frá þessari meginreglu ef aðstæður skjólstæðings eru með þeim 

hætti að ekki geti orðið af samvinnu við hann. Félagsmálanefndum og starfsmönnum þeirra 

ber að meta hvenær aðstæður skjólstæðings eru með þeim hætti.
254

  

 Félagsmálanefnd er heimilt að afla upplýsinga úr skattskýrslum þeirra sem leita 

fjárhagsaðstoðar eða hafa fengið hana. Sama gildir um upplýsingar úr skattskýrslum lögskylds 

framfæranda, sbr. 1. mgr. 24. gr. LFS. Þá er atvinnurekendum skylt að láta nefndinni í té 

upplýsingar um launagreiðslur til umsækjanda, sbr. 2. mgr. 24. gr. LFS. Sé mál skjólstæðings 

til meðferðar hjá fleiri en einni stofnun gera lögin ráð fyrir tiltekinni samvinnu milli stofnana, 

samkvæmt 2. mgr. 62. gr. LFS.  

 Hafi fjárhagsaðstoð verið veitt á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af hendi 

skjólstæðings er slík greiðsla ætíð endurkræf, sbr. 23. gr. LFS.  

9.4.3 Upplýsingaskylda vegna fjárhagsaðstoðar, dæmi um Reykjavíkurborg 

Reykjavíkurborg hefur sett sér tilteknar reglur um fjárhagsaðstoð (hér eftir RFAR).
255

 Í 

reglum Reykjavíkurborgar er ekki miðað við framfærslu barna, sbr. 7. mgr. 11. gr. RFAR. (sjá 

kafla 9.3.1). Fjárhagsaðstoð á vegum Reykjavíkurborgar er almennt ekki veitt lengur en þrjá 

mánuði nema fyrirsjáanlegt sé að aðstæður umsækjanda muni ekki breytast. Í þeim tilvikum 

er heimilt að samþykkja aðstoð 6 mánuði í senn. Aðstæður skjólstæðinga, sem fengið hafa 

slíka aðstoð lengur en í 6 mánuði, þarf að kanna sérstaklega svo að heimilt sé að aðstoða 
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 Alþt. A-deild 1990-1991 bls. 3200.  
255

 Reglurnar má nálgast á vefsíðu Reykjavíkurborgar, http//.www.reykjavik.is. 

http://www.althingi.is/altext/113/s/0574.html
http://reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/velferdarsvi_-nytt/Reglur_um_fj_rhagsa_sto__jan_ar_2011.pdf
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viðkomandi frekar, sbr. 1. mgr. 6. gr. RFAR.  

 Í 8. gr. RFAR kemur fram að koma þarf með umsókn um fjárhagsaðstoð til 

þjónustumiðstöðva á höfuðborgasvæðinu. Umsækjanda er gert að leggja fram persónuskilríki 

með mynd þegar umsókn er lögð fram og umsóknin skal vera á sérstöku eyðublaði.
256

 

Samkvæmt 2. mgr. 8. gr. RFAR er auk grunnupplýsinga um umsækjanda beðið um ýtarlegar 

upplýsingar um tekjur og eignir vegna síðast liðins árs. Auk þess er óskað eftir yfirliti yfir 

allar greiðslur til umsækjanda og maka hans síðastliðna tvo mánuði. Þá ber umsækjanda að 

veita upplýsingar um hvort hann er í námi, atvinnulaus eða staddur hér á landi á grundvelli 

dvalarleyfis, sbr. 4., 5., 7. og 8. mgr. 8. gr. RFAR. Við undirskrift á umsóknareyðublaðinu 

skuldbindur umsækjandi sig jafnframt til að tilkynna um breytingar sem varða tekjur sínar, 

eignir, hjúskaparstöðu, dvalarleyfi eða önnur atriði sem áhrif geta haft á umsóknina.   

 Í 2. mgr. 9. gr. RFAR er fjallað um afleiðingar þess að umsækjandi veiti ekki umbeðnar 

upplýsingar, t.d. um fjárhag sinn eða maka síns. Þar segir að ónógar upplýsingar stöðvi 

afgreiðslu umsóknar. Í 33. gr. RFAR er hins vegar fjallað um þau tilvik þegar umsækjandi 

hefur lagt fram rangar eða villandi upplýsingar. Hafi fjárhagsaðstoð verið veitt á grundvelli 

slíkra gagna er, samkvæmt ákvæðinu, heimilt að endurkrefja skjólstæðing um fjárhæð bótanna. 

Um slíkar endurkröfur fer eftir almennum reglum kröfuréttar. Sé hins vegar strax ljóst við 

vinnslu umsóknar að umsækjandi hafi veitt rangar eða villandi upplýsingar stöðvast afgreiðsla 

hennar.  

 Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. RFAR er þjónustumiðstöð heimilt, ef þörf krefur, að afla frekari 

upplýsinga um umsækjendur, m.a. hjá skattyfirvöldum, atvinnurekendum, TR, 

Atvinnuleysistryggingasjóði, Útlendingastofnun, innlendum og erlendum lífeyrissjóðum og 

nemendaskrám skóla þar sem lánshæft nám er í boði. Á umsóknareyðublaðinu eru einnig 

taldir upp eftirfarandi aðilar: Hagstofa Íslands, Vinnumiðlun Hins hússins (ÍTR) og 

sjúkrasjóðir stéttafélaga. 

9.4.4 Samanburður við upplýsingaskyldu ATL og STL 

Það er margt líkt með upplýsingaskyldu umsækjanda og bótaþegar samkvæmt ATL og STL, 

og þeirri upplýsingaskyldu sem umsækjendur og skjólstæðingar Reykjavíkurborgar hafa 

samkvæmt RFAR. Hinsvegar ber þó að veita athygli að ATL og STL veitir lögbundnar bætur 

sem koma fyrst til skoðunar áður en sótt er um fjárhagsaðstoð til sveitafélaganna.  

 Gerðar eru meiri kröfur til félagsmálanefnda til að kanna aðstæður umsækjenda og 

skjólstæðinga en til TR/SÍ. Dæmi um þetta má nefna að í LFS er gert er ráð fyrir að 
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nauðsynlegt geti verið, vegna almannahagsmuna eða velferðar fólks, að beita viðkomandi 

þvingunaraðgerðum, t.d. lögræðissviptingu, sbr. 2. mgr. 58. gr. LFS. Þá virðist 

leiðbeiningarskylda félagsmálanefnda jafnvel vera ríkari en samkvæmt ATL og STL. Þetta 

sést meðal annars á því að hversu mikil áhersla er lögð á samvinnu við skjólstæðing í LFS, sbr. 

1. mgr. 58. gr. LFS. 

9.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið horft til bóta og fjárhagsaðstoðar samkvæmt ALTL, frá 

lífeyrissjóðum og sveitarfélögum og upplýsingaskylda varðandi umsókn um slíka aðstoð 

borin saman við upplýsingaskyldu ATL og STL.  

 Eins og sjá má af framangreindri umfjöllun eru ákvæði um upplýsingaskyldu umsækjanda 

og bótaþega mjög svipuð í grunninn. Ákvæði í almannatryggingalöggjöf í víðustu merkingu 

orðsins eru þó langt frá því að vera samræmd. Ástæða þess er sú, bæði hvað varðar 

lífeyrissjóði og fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, að í gildi eru rammalög og þau veita tiltekið  

svigrúm til mismunandi útfærslu á reglum um upplýsingaskyldu. Í sumum tilvikum er 

ennfremur ekki jafn rík ástæða til af afla upplýsinga, t.d. hvað varðar ellilífeyri sem  

lífeyrissjóðir greiða þar sem markmið slíkra bóta er að greiða út uppsöfnuð réttindi sjóðfélaga. 

Að sama skapi er lögð mikil áhersla á upplýsingaskyldu atvinnuleitenda samkvæmt ALTL 

enda er markmið laganna að veita þeim einum fjárhagaðstoð sem misst hafa vinnuna og leita 

sér vinnu. 
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Lokaorð 

Niðurstöður hvers kafla voru teknar saman í sérstökum samantektarkafla í lok hvers þeirra. 

Helstu niðurstöður þeirrar umræðu verða tíundaðar hér. Auk þess verður svarað þeim fimm 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í inngangi ritgerðarinnar.  

 Í ritgerðinni var fyrst rætt um að rétturinn til framfærslu sé m.a. tryggður með 1. mgr. 76. 

gr. stjórnarskrárinnar og inntak þess ákvæðis kannað. Sú könnun leiddi m.a. í ljós að ríkinu er 

ekki lengur aðeins skylt að aðstoða fólk í formi peningaframfærslu, skv. stjórnskipunarlögum 

nr. 97/1995, heldur getur því einnig verið skylt að veita umönnunar- eða þjónustuframfærslu. 

Þá var fjallað um jafnræðisreglur og hlutverk þeirra, sérstaklega áhrif þeirra á efnahagsleg, 

menningarleg og félagsleg réttindi og hvernig er hægt að beita þeim til að vernda slík réttindi. 

 Í lok almennrar umræðu um almannatryggingakerfið var umræðunni sérstaklega beint að 

viðfangsefni ritgerðarinnar, þ.e. upplýsingarskyldu ATL og STL. Sú umræða fór að mestu 

fram í fjórða og fimmta kafla. Niðurstaða hennar svarar í raun fyrstu tveimur 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar sem snúast um hvað felst í upplýsingaskyldu ATL, 

hversu rík sú skylda er og hvað gerist ef þeirri skyldu er ekki fullnægt. Af umfjöllun í kafla 

fjögur og fimm sést að í upplýsingaskyldunni felst að umsækjendur og bótaþegar bera ábyrgð 

á því að TR/SÍ hafi ávallt réttar upplýsingar um tekjur og aðrar ástæður (sjá kafla 4.3). Sú 

skylda er sett fram án undantekningar og fullnægi umsækjendur eða bótaþegar henni ekki 

getur það leitt til van- eða ofgreiðslu bóta.  

 Fjallað var dýpra um þetta efni í fyrrnefndum tveimur köflum og kom þar m.a. í ljós að 

skerpt hefur verið verulega á ákvæðum um upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega í 

lögum sem sett hafa verið á undanförnum árum. Í fjórða kafla var fjallað um þau atriði sem 

áhrifa hafa á greiðslu bóta og mikilvægi tekjuáætlana. Þar kom fram að tekjuáætlun er eitt 

mikilvægasta tækið sem TR beitir til að ákvarða bætur. Til að þær séu réttar þarf umsækjandi 

eða bótaþegi að vera vel inni í eigin fjármálum og gæta þess að tilkynna strax ef hann sér fram 

á að áætlunin stenst ekki. Hið sama á við um aðrar breytingar á högum viðkomandi. Eins og 

fjallað var um t.d. í áttunda kafla er fólk misjafnlega í stakk búið  til að veita þær upplýsingar 

sem krafist er og tilkynna um breytingar ef þörf krefur. Fimmti kafli fjallaði m.a. um 

afleiðingar þess að fullnægja ekki upplýsingaskyldunni. Skili fólk ekki inn umbeðnum 

gögnum getur það leitt til þess að það njóti ekki þeirra réttinda sem það á rétt á (sjá kafla 

5.5.1). Veiti umsækjandi eða bótaþegi hins vegar rangar upplýsingar, oftast sökum 

kunnáttuleysis frekar en af yfirlögðu ráði (eins og fram kom í kafla 5.5.4), getur það leitt til 

of- eða vangreiðslu bóta. 
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 Umfjöllun í sjötta og sjöunda kafla kallast vel á við þriðju rannsóknarspurninguna hvað 

varðar mörk upplýsingaskyldunnar annars vegar og  rannsóknar- og leiðbeiningarskyldu 

stjórnvalda hins vegar. Í þeim köflum kom fram að þegar horft er til ATL og STL hefur 

upplýsingaskylda laganna verið túlkuð ríkari en rannsóknar- og leiðbeiningarskylda 

stjórnvalda. Þetta þýðir að ábyrgð á að réttar upplýsingar séu fyrir hendi við málsmeðferð hjá 

TR/SÍ er ætíð í höndum viðskiptavina stofnunarinnar þrátt fyrir víðtækan aðgang stofnananna 

að persónulegum upplýsingum um hagi umsækjenda eða bótaþega og þá kröfu að stofnanirnar 

upplýsi viðskiptavini sína um ýtrasta rétt þeirra. Telji umsækjandi og bótaþegi að TR /SÍ hafi 

gert mistök, sem valdið hafi van- eða ofgreiðslu bóta, ber þeim að sanna það. Þá kom fram í 

köflunum að þótt ÚRAL telji að rannsóknar- eða leiðbeiningarskyldu stjórnvalda hafi ekki 

verið fullnægt telur nefndin sig ekki hafa nægileg úrræði til að rétta hlut umsækjenda eða 

bótaþega. 

 Auk þess er vert að minnast á tvö önnur atriði varðandi rannsóknar- og 

leiðbeiningaskylduna. Í sjötta kafla kom annars vegar fram að rannsóknarheimildir 2. mgr. 52 

gr. ATL og 3. mgr. 34. gr. STL valda oft misskilningi umsækjenda og bótaþega. Samkvæmt 

þeim ákvæðum hefur TR/SÍ heimild til að afla upplýsinga um tekjur þeirra en ber þó ekki 

skylda til þess. Margir umsækjendur og bótaþegar telja hins vegar að vegna þess að þeir hafi 

heimilað stofnununum að kynna sér þær upplýsingar muni þær gera það og því sé óþarft að 

þeir skili inn tekjuáætlunum og breytingum á þeim. Hins vegar leiðir umfjöllun í sjöunda 

kafla m.a. í ljós mikilvægi þess að þær leiðbeiningar sem gefnar eru séu á því formi sem 

umsækjendur og bótaþegar geta nýtt sér. TR/SÍ hefur lagt sig fram um að nota margskonar 

leiðir til að miðla upplýsingum til viðskiptavina sinna og almennings.  

Í áttunda kafla var ritgerðin aðeins brotin upp þar sem vikið var að nokkru frá því að 

styðjast einungis við heimildir og í stað þess reynt að draga ályktanir af fyrri umfjöllun. 

Umfjöllun í áttunda kafla snérist í grófum dráttum um að tiltekinn hópur viðskiptavina TR/SÍ 

getur ekki fullnægt upplýsingaskyldunni vegna þess að slíkt krefst tiltekinnar þekkingar og 

færni umsækjenda og bótaþega en slík færni er ekki á færi allra þeirra sem rétt eiga á bótum 

frá stofnununum. Sá hópur þarf því á aðstoð frá þriðja aðila að halda til að geta fullnægt 

lögbundinni skyldu sinni og gæta lögvarinna réttinda sinna. Í því sambandi var hlutverk 

ríkisins rætt og það rökstutt að ríkinu beri að tryggja að sá hópur njóti slíkrar aðstoðar á 

grundvelli 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar (kafli 8.3). Í lok áttunda kaflans voru loks skoðuð 

þau lagaákvæði sem snerta stöðu þess hóps . 

Umfjöllun kaflans snerti því rannsóknarspurningu fjögur þar sem þar er spurt um þá sem 

eiga rétt á bótum en ekki geta fullnægt upplýsingaskyldu sinni. Í köflum fjögur og fimm var 
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líka komið inn á þetta efni. Umfjöllun í fyrrnefndum þremur köflum leiddi í ljós að til að geta 

fullnægt upplýsingaskyldu sinni þurfa umsækjendur og bótaþegar að vera vel að sér um þau 

atriði sem haft geta áhrif á rétt til bóta og hvaða fjárupphæð viðkomandi á rétt á. Þá er 

upplýsingaskyldan viðvarandi sem þýðir að ekki er nóg að sinna henni einungis með því að 

senda inn umsókn í upphafi bótagreiðslna heldur þarf að fylgjast vel með og uppfæra 

reglulega þær upplýsingar sem veittar eru TR/SÍ. Afleiðingar þessa eru þær að þessi hópur 

fólks er í meiri hættu á að fá á sig endurkröfu, bætur til þeirra kunna að vera vangreiddar og 

ennfremur getur verið að fólk í þessum hópi fái alls ekki þær bætur sem því ber. Eftir að hafa 

skoðað þau réttarúrræði, sem til staðar eru fyrir þennan hóp fólks, telur höfundur að þrátt fyrir 

þau úrræði, sem nú eru fyrir hendi, sé ekki tryggt með fullnægjandi hætti að allir þeir, sem 

þarfnast aðstoðar við að fullnægja upplýsingaskyldunni, njóti slíkrar aðstoðar. Þetta á 

sérstaklega við þann hóp viðskiptavina TR/SÍ sem ekki eru skilgreindir fatlaðir og eiga fáa 

sem enga að, þar sem núverandi lagaleg úrræði byggjast oftast á siðferðislegum grunni og því 

að einhver sé reiðubúinn til að taka slíka réttindagæslu að sér launalaust.
257

  

 Þar sem almannatryggingar eru hluti af stærri heild bótaréttinda var í níunda og lokakafla 

ritgerðarinnar fjallað  um samanburð á upplýsingarskyldu ólíkra bótakerfa. Þau bótakerfi, sem 

til skoðunar komu, voru atvinnuleysistryggingar, fæðingarorlof og -styrkir, lífeyrissjóðir og 

bætur samkvæmt LFA. Umræða kaflans svaraði fimmtu og síðustu rannsóknarspurningunni 

þar sem spurt var hvort ákvæði um upplýsingaskyldu umsækjenda og bótaþega í annarri 

löggjöf, sem fellur undir bótarétt, séu sambærileg ákvæðum ATL og STL um 

upplýsingaskyldu. Samanburður á upplýsingaskyldu þessara mismunandi bótakerfa leiddi í 

ljós að tiltekinn stigsmunur getur verið á slíkum ákvæðum. Í sumum tilvikum er mikil áhersla 

lögð á upplýsingaskylduna, sbr. ALTL, en í öðrum er nánast aðeins um umsókn að ræða, sbr. 

umsóknir um ellilífeyri hjá lífeyrissjóðum. Þá eru reglur um lífeyrissjóði og fjárhagsaðstoð 

sveitarfélaga ekki samræmdar. Um þær gilda rammalög og þau veita tiltekið svigrúm til 

mismunandi útfærslu á reglum. Almennt má þó segja að upplýsingaskyldan verði ríkari þegar 

að sótt er um bætur úr sameiginlegum sjóðum sjóðsfélaga eða almennings.  
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 Réttarstaða fatlaðra er að þessu leyti betri vegna laga nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlaða, sjá kafla 

8.4.4. 
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