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Efni: Athygli vakin á framkvæmd TR varðandi notkun 
á IP tölum þjónustuþega stofnunarinnar.

         Reykjavík, 20.4.2020

Nú um helgina birtist frétt af því að Tryggingastofnun fylgdist með staðsetningu öryrkja í gegnum 
IP tölur, er þeir skrá sig inn á sínar síður stofnunarinnar.

Í svari TR við fyrirspurn fjölmiðilsins kemur fram að stofnunin telur sig í fullum rétti til að safna IP 
tölum notanda sinna, og vísar í úrskurð Persónuverndar frá 16. desember 2009 í máli nr 2009/635 
um heimild sína til þess. Sambærilegur úrskurður Persónuverndar er einnig frá 14. desember 2015 
í máli nr. 2015/612.

Nú hefur Persónuvernd kveðið upp nýjan úrskurð um sama álitaefni þar sem stofnunin kemst 
að annari niðurstöðu, en í úrskurði frá 28. nóvember 2019 í máli nr. 2018/1718, segir að það 
mat Persónuverndar að þau sjónarmið, sem komu fram í fyrrnefndum úrskurði stofnunarinnar, 
dags. 16. janúar 2016, í máli nr. 2015/612 og lúta að því að skoðun IP-tölu sé sambærileg skoðun 
póststimpils, eigi ekki lengur við.

Þrátt fyrir nýrri og andstæðan úrskurð Perónuverndar kýs Tryggingastofnun að fara eftir 11 ára 
gömlum úrskurði. 

Athygli Persónuverndar er vakin á þessu, enda samrýmist það vart almennu réttaröryggi, að 
stofnanir ríkisins geti valið þá úrskurði eða dóma sem henta þeim í hverju máli fyrir sig.

Starfsgeta öryrkja er gjarnan afar sveiflukennd. Með tilkomu starfsgetumats í stað örorkumats er hætt 
við að  öryrkjar lendi í alvarlegri afkomuóvissu. Mjög óljóst er hvernig fatlað og langveikt fólk verði 
metið með starfsgetumati. Þá þarf að hafa í huga að íslenskt atvinnulíf býður alls ekki upp á fjölbreytt 
störf við hæfi þeirra öryrkja sem treysta sér til að vinna. Að auki refsa almannatryggingar öryrkjum 
fyrir atvinnuþátttöku með ósanngjörnum skerðingum.  
 
Stjórn ÖBÍ hefur ekki ástæðu til að treysta því að stjórnvöld ætli í raun að bæta kjör og hagi þess hóps 
sem ÖBÍ er í forsvari fyrir. Margoft hafa forsvarsmenn bandalagsins farið þess á leit við stjórnvöld að 
þau hefji aðgerðir til að bæta kjör þessa hóps, vegna þess að það myndi m.a. skapa traust og þor. Sú 
málaleitan hefur ekki borið árangur.  
 
Í áratugi hafa stjórnvöld leitað leiða til að taka upp starfsgetumat og breyta almannatryggingakerfinu. 
Á sama tíma hafa kjör fatlaðs fólks dregist stórkostlega aftur úr og um leið hefur vantraust og reiði 
öryrkja í garð stjórnvalda aukist. Frá árinu 1998 til 2019 hefur gapið milli lífeyris og lágmarkslauna 
(kjaragliðnunin) aukist  um ríflega 60%. Grimmir jaðarskattar í formi sérstakrar framfærsluuppbótar 
eru enn til staðar sem gerir að verkum að öryrkjar sem geta unnið þurfa beinlínis að kaupa sig inn á 
vinnumarkaðinn hafi þeir þessa uppbót. Að stjórnvöld hafi ekki sýnt í verki vilja til að koma til móts við 
fatlað fólk og taka út 100% jaðarskattinn krónu á móti krónu eru ÖBÍ gríðarleg vonbrigði. Það að 
stjórnvöld hækkuðu ekki örorkulífeyri þá atvinnuleysisbætur voru hækkaðar í maí 2018 er stjórn ÖBÍ 
óskiljanlegt. Engin rök styðja það að atvinnuleysisbætur sem eru tímabundið úrræði séu hærri en sá 
örorkulífeyrir sem fatlað og langveikt fólk verður að reiða sig á til framfærslu og að auki ber kostnað 
vegna veikinda og fötlunar t.d. í formi lyfja, læknisþjónustu og hjálpartækja. Við köllum eftir aðgerðum 
stjórnvalda til að bæta hag öryrkja, þannig að skapaður sé grundvöllur fyrir trausti.  
 
Ekkert um okkur án okkar! 
 
Með virðingu og vinsemd 
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