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Á V A R P F O R S TJ Ó R A

Tryggingastofnun varð 80 ára á síðasta ári. Til hennar var stofnað í kjölfar öflugrar baráttu og umræðu í
samfélaginu um að setja á laggirnar almannatryggingar – grunntryggingar fyrir almenning.
Fyrsta kastið voru tryggingarnar takmarkaðar og frekar í anda félagslegra trygginga en almannatrygginga, takmarkaðar
við starfsstéttir eða stöðu en stofnuninni óx fiskur um hrygg samfara breyttum áherslum í almannatryggingum og síðar
þróunar velferðarsamfélagsins.
Hvað sem aldri stofnunarinnar líður má aldrei gleyma því hvernig til hennar var stofnað. Starfsemi Trygginga–
stofnunar verður ætíð að vera í góðri sátt við samfélagið. Eins og fram kemur í þessari ársskýrslu er umfang
starfseminnar umtalsvert bæði hvað varðar fjölda viðskiptavina og fjármagn bóta. Réttindin eru ákvörðuð af
löggjafanum en stofnunin þarf að svara kalli hvers tíma um þjónustu og leiðsögn – og leita þarf sífellt nýrra leiða
í rekstrinum til þess að standa undir væntingum.
Fjöldi greiðsluþega TR hefur aukist frá því að vera um 49.000 manns árið 2009 í ríflega 59.500 manns árið 2016.
Fjármagn til rekstursins jókst ekki að sama skapi og hefur rekstrarkostnaður á greiðsluþega lækkað jafnt
og þétt undanfarið. Úr um 34 þúsund kr. árið 2009 í tæpar 20 þúsund krónur á síðasta ári, eða um ríflega 40%
á föstu verðlagi.
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Fjöldi greiðsluþega í desember ár hvert
Rekstrarkostnaður á hvern greiðsluþega

Mikilvægt er að jafnvægi ríki hvað varðar kostnað við rekstur stofnunarinnar og þær væntingar sem til þjónustu hennar
og leiðsagnar eru gerðar.
Á haustmánuðum 2016 var í annað sinn boðað til fjölmenns fundar hagsmunaaðila, fulltrúa félagasamtaka,
þingmanna, ráðherra, stjórnar og starfsmanna TR og velferðarráðuneytis, með það að markmiði að stilla
saman strengi og setja stofnuninni framtíðarsýn og sóknaráætlun til næstu fimm ára. Notast var við svokallað
þjóðfundaskipulag til að kalla fram hugmyndir, tillögur og sjónarmið sem flestra um rekstur stofnunarinnar. Starf
þessa fjölbreytta hóps skilaði nýrri framtíðarsýn TR til fimm ára.
Eins og við var að búast urðu á fundinum frjóar og fjörugar umræður um starfsemi TR og ýmsa þætti hennar sem
ýmist þóttu framúrskarandi eða vera ábótavant og mætti færa til betri vegar til framtíðar, eins og gengur. TR
fagnar öllum ábendingum í þessu veru, leitast við að læra af þeim og taka þátt í almennri umræðu um stofnunina.
Framtíðarsýnin er í stuttu máli sú að veita framúrskarandi þjónustu, sýna fagmennsku í starfsháttum og vera
framsækinn vinnustaður.
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Ekki kom á óvart að óskir um áframhaldandi eflingu rafrænna samskipta væru áberandi á þjóðfundinum, en
undanfarin ár hefur TR lagt mikla áherslu á framgang rafrænnar miðlunar hvers kyns upplýsinga, sjálfsafgreiðslu
viðskiptavina á Mínum síðum og rafræn samskipti við samstarfsaðila hérlendis sem erlendis. Vonir standa til þess
að einn góðan veðurdag geti TR orðið með öllu pappírslaus vinnustaður, sem bæði rímar vel við umhverfisstefnu
stofnunarinnar og er til þess fallið að auka hraða, hagkvæmni og öryggi í úrvinnslu mála. Á næstu misserum
hyggjumst við hjá TR róa að því öllum árum að ná því markmiði og verkefnið er ærið en að sama skapi spennandi.
Á stórum vinnustað, sem sinnir jafnmikilvægum og viðmiklum verkefnum og TR, er sjaldan lognmolla og var
árið 2016 engin undantekning. Á hverjum degi blasa við nýjar áskoranir og verkefni sem þarf að leysa hratt og
örugglega, því tíminn til verksins er oft og tíðum af skornum skammti. Sem dæmi má nefna innleiðingu nýrra
laga um almannatryggingar sem tóku gildi 1. janúar sl. og er ætlað að einfalda lífeyriskerfið og auka sveigjanleika
við starfslok og upphaf töku lífeyris. Þar leyfi ég mér að segja að starfsfólk TR hafi unnið þrekvirki í þeim þrönga
tímaramma sem verkefninu var gefið.
TR er mikilvæg stofnun í samfélaginu, á köflum umdeild og sætir gagnrýni eins og eðlilegt er, enda snertir
starfsemin marga. Engum er sama um TR og er sú staðreynd innblástur sem starfsfólk nýtir til þess að gera ávallt
eins vel og kostur er og leita stanslaust leiða til að gera enn betur.

Á MÁNUÐI Í TR

Að meðaltali fengu

32.906 greiddan

ellilífeyri á mánuði árið
2016, þar af 18.335
konur og 14.571 karl.

Að meðaltali
svaraði starfsfólk
þjónustumiðstöðvar
TR 4.892 símtölum
á mánuði árið 2016.

Að meðaltali fengu
17.082 greiddan
örorkulífeyri á mánuði
árið 2016, þar af 10.439
konur og 6.643 karlar.

Að meðaltali
barst starfsfólki
þjónustumiðstöðvar
TR 1.850 tölvupóstar
á mánuði árið 2016.

Að meðaltali fengu
1.654 greiddan
endurhæfingarlífeyri á
mánuði árið 2016, þar af
1.063 konur og 591 karl.

Að meðaltali
voru greiðsluþegar TR
64.461 talsins á
mánuði árið 2016.

Að meðaltali
heimsóttu 1.727
þjónustumiðstöð
TR á mánuði árið
2016.

Að meðaltali
bárust TR

Að meðaltali
voru gerðar

umsóknir á
mánuði árið 2016.

tekjuáætlanir á
mánuði árið 2016.

3.364

1.883
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MANNAUÐUR TR

Hjá TR er lögð áhersla á að hæfni, þekking og viðhorf starfsmanna nýtist sem best hverju sinni, svo ólíkum
þörfum viðskiptavina sé mætt eins vel og kostur er. Vinnustaðurinn er faglegur, öruggur og skemmtilegur þar sem
samskipti einkennast af gildunum trausti, metnaði og samvinnu.
STARFSMANNAFJÖLDI
Í lok árs 2016 störfuðu 101 starfsmaður hjá stofnunni, 74 konur og 27 karlar í 96,5 stöðugildum. Nokkrar
mannabreytingar urðu á árinu en starfsmannavelta jókst á milli ára og var hún á árinu 14,85%. Meðallífaldur
starfsmanna fer lækkandi en í lok árs var hann 47,4 ár. Alls fóru átta starfsmenn í fæðingarorlof á árinu, fjórar
konur og fjórir karlmenn. Meðalfjöldi fæðingarorlofsdaga var 87,25 dagar.
Fjöldi
Stöðugildi
Starfsmannavelta

31.12.2016
101
96,5
14,85

31.12.2015
104
99,3
11,54

Fjöldi starfsmanna

Fjöldi í
starfi

Konur

Samskiptasvið
Réttindasvið
Fjármálasvið
Skrifstofa forstjóra
Upplýsingatæknisvið
Samtals

23
39
15
7
17
101

23
33
9
4
6
75

%
100%
85%
60%
57%
35%

Karlar
0
6
6
3
11
26

%
0%
15%
40%
43%
65%

STARFSÞRÓUN
Menntunarstig starfsmanna fer vaxandi hjá stofnuninni en 72 starfsmanna hafa háskólamenntun, þar af er um þriðjungur
með próf á meistarastigi. Alls eru 68% kvenna með háskólamenntun en 81% karla. Lögð er áhersla á að starfsmenn
viðhaldi faglegri hæfni með því að gefa þeim kost að sækja sér þekkingu í formi háskólamenntunar eða ýmissa faglegra
námskeiða. Alls voru tveir starfsmenn í háskólanámi með vinnu á árinu, einn í grunnnámi og einn á meistarastigi. Áhersla
er lögð á innanhúskynningar til að breikka þekkingu starfsmanna. Liður í starfsþróun starfsmanna eru innlend og erlend
vistaskipti en á árinu fór til að mynda forstjóri TR í námsleyfi til ISSA, Alþjóðastofnunar almannatrygginga hjá Sameinuðu
þjóðunum í Genf. Huld Magnúsdóttir var starfandi forstjóri á meðan.
UPPLÝSINGAGJÖF
Lögð er áhersla á að veita starfsmönnum góðar upplýsingar um stofnunina svo þeir geti sinnt starfi sínu sem best
og veitt góða þjónustu. Haldnir eru reglubundnir starfsmannafundir, fundir forstjóra með sviðum, auk þess sem
birtar eru upplýsingar og fréttir á innri vef stofnunarinnar.
HEILSA OG JAFNVÆGI
Starfsmenn eru hvattir til að huga vel að líkama og sál með því að nýta sér líkamsræktarstyrki og handleiðslu
sem þeim stendur til boða. Einnig stendur starfsmönnum, sem kjósa að ferðast til og frá vinnu á vistvænan
máta, að gera samgöngusamning við stofnunina og fá styrk til. Alls nýttu um 53% starfsmanna sér heilsustyrk
og 15% starfsmanna samgöngustyrk á árinu.
Í forvarnarskyni var starfsmönnum m.a. boðið upp á bólusetningu við inflúensu og jóga á vinnutíma. Í mötu
neyti starfsmanna er lögð áhersla á hollan mat, salatbar og gott úrval af ávöxtum. Allt er þetta liður í að skapa
heilsuhvetjandi vinnuumhverfi og auka starfsánægju starfsmanna.
Til að viðhalda góðum starfsanda er boðið upp á ýmsar uppákomur á vinnutíma til að brjóta upp daginn hjá
starfsmönnum. Starfsmannafélag TR, STARTREK, efndi á árinu til ýmissa atburða í samvinnu við stofnunina.
Má þar nefna árshátíð, haustferð og jólaskemmtun.
TR hefur sett sér jafnréttisáætlun og er markmið hennar að stuðla að jafnri stöðu kvenna og karla og jöfnum
tækifærum starfsmanna óháð kyni. Þannig er tryggt að mannauður TR nýtist sem best. Jafnframt er hvers kyns
mismunun, t.d. vegna kynþáttar, trúar- eða stjórnmálaskoðana, kynhneigðar, þjóðernis eða annars slíks óheimil.
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A L Þ J Ó Ð L E G T S A M S TA R F
RAFRÆN SAMSKIPTI VIÐ SYSTURSTOFNANIR ERLENDIS
Íbúar landa á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) hafa aðgang að almannatryggingum hvar sem er á EES svæðinu.
Vegna þessa hafa almannatryggingastofnanir landanna með sér samstarf og skiptast á skjölum og upplýsingum við
afgreiðslu mála. TR tekur þátt í samevrópsku verkefni sem miðar að því að sendingar á nauðsynlegum skjölum og
upplýsingum við afgreiðslu almannatryggingamála milli landa innan EES fari alfarið fram rafrænt á milli stofnana.
Verkefnið nefnist á ensku Electronic Exchange of Social Security Information skammstafað EESSI. EESSI byggir á
reglugerð nr. 883/2004 sbr. framkvæmdareglugerð nr. 987/2009 um samhæfingu almannatryggingakerfa innan ESB.

Markmið EESSI er að bæta þjónustu við íbúa landa EES og tryggja betur áunnin réttindi þeirra til almanna
trygginga sem flytjast á milli landanna. Afgreiðslutíminn verður styttur með hraðvirkari og nákvæmari upp
lýsingasamskiptum á milli stofnananna. Hagræðið á einnig að verða nokkurt þar sem gögn munu streyma
rafrænt með stöðluðum hætti á milli tölvukerfa stofnana í stað bréfasendinga áður.

Að verkefninu á Íslandi koma TR, Vinnumálastofnun, Sjúkratryggingar Íslands og Ríkisskattstjóri en TR leiðir
þá vinnu.

Í einföldu máli er EESSI samhæft, sameiginlegt og öruggt tölvunet. EESSI er útfært með tengipunktum í sérhverju
EES landi fyrir sig sem tengja löndin við miðlægan hluta hjá Evrópusambandinu (ESB). Þetta gerir stofnunum, sem
sjá um framkvæmd almannatrygginga, kleift að skiptast rafrænt á nauðsynlegum skjölum og upplýsingum á milli
landa við afgreiðslu mála. Samskiptin munu fara fram í gegnum lokað netkerfi ESB. Það er á ábyrgð sérhvers lands
að koma upp tengipunktinum sem ESB mun útvega til að tengjast miðlægum hluta ESB. Einnig er það á ábyrgð
sérhvers lands að tengja innlendar stofnanir við tengipunktinn svo og aðlaga kerfi stofnana þannig að þau geti átt
í rafrænu samskiptum við aðrar stofnanir innan EES.

Í EESSI er annars vegar gert ráð fyrir því að kerfi stofnana verði í beinu sambandi við aðrar stofnanir í gegnum
miðlæga hlutann hjá ESB og hins vegar að stofnanir geti nýtt sér veflausn, sem tengist miðlæga hlutanum og
sem ESB mun útvega fyrir samskiptin. Þessi veflausn nefnist RINA, sem stendur fyrir Reference Implementation
of a National Application. RINA mun halda utan um viðskiptavirknina, s.s. skeyti og flæði þeirra, í rafrænum
samskiptum á milli stofnana í EESSI. Stofnanir á Íslandi munu nýta sér þessa lausn.

Tryggingastofnun er tengistofnun verkefnisins á Íslandi og mun m.a. sjá um uppsetningu og rekstur á miðlægum
tölvubúnaði (tengipunktur og RINA). Um umfangsmikið verkefni er að ræða. Sem dæmi þá vinna 75 manns við
verkefnið hjá ESB og upplýsingatæknikostnaður þar er þegar kominn yfir 60 milljónir evra. Tryggingastofnun,
Vinnumálastofnun og Sjúkratryggingar Íslands sóttu um og fengu styrk frá Evrópusambandinu að upphæð
446.183 evrur fyrir innleiðingu hjá stofnunum á árunum 2017-2018 af heildaráætlun upp á 594.010 evur. EESSI
verkefninu skal lokið hjá öllum þátttökulöndum í júlí 2019.
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B R E Y T I N G A R Á L Ö G U M U M A L M A N N AT R Y G G I N G A R

Alþingi samþykkti frumvarp til laga um breytingar á lögum um almannatryggingar, félagslega aðstoð og mál
efni aldraðra í október 2016. Breytingarnar, sem eru með þeim viðameiri sem gerðar hafa verið á almanna
tryggingakerfinu í áratugi, tóku svo gildi þann 1. janúar 2017. Því má segja að tíminn til að gera allar nauðsynlegar
ráðstafanir til að tryggja að slíkar grundvallarkerfisbreytingar gengju vel fyrir sig hafi verið af skornum skammti,
sér í lagi þar sem hræringar í hinu pólitíska landslagi gerðu það að verkum að fjárlög voru ekki samþykkt fyrr en
skömmu fyrir jól og aðeins örfáum dögum fyrir gildistöku laganna. Hafði það talverða óvissu í för með sér.

Helstu breytingar sem reynt var að ná fram með nýju lögunum sem Alþingi samþykkti í október voru einföldun
á lífeyriskerfinu og aukinn sveigjanleiki við starfslok og upphaf töku lífeyris. Markmið þeirra var að gera kerfið
auðskiljanlegra og gegnsærra.

Mestar breytingar urðu á ellilífeyriskerfinu, þar sem atvinnutekjur, lífeyrissjóðstekjur og fjármagnstekjur hafa
nú sömu áhrif á upphæð lífeyris en höfðu áður mismunandi áhrif til lækkunar. Áfram hafa allar skattskyldar
tekjur fyrir utan séreignarsparnað og félagsaðstoð sveitarfélaganna áhrif á lífeyri frá TR, en í nýju nýju kerfi er
25.000 króna frítekjumark á mánuði á heildartekjur. Tekjur undir frítekjumarki hafa ekki áhrif á greiðslur frá
TR. Tekjutenging eftir að því sleppir er nú 45% hjá þeim sem eru í sambúð en 56,9% hjá þeim sem búa einir.
Grunnlífeyrir, tekjutrygging og lágmarksframfærslutrygging voru sameinaðar í einn flokk, ellilífeyri.

Í lögunum sem tóku gildi þann 1. janúar 2017 voru einnig gerðar breytingar til aukins sveigjanleika í töku lífeyris
og er nú heimilt að flýta töku lífeyris um allt að tvö ár frá því sem áður var, eða frá 65 ára aldri í stað 67 ára gegn
varanlegri lækkun. Þá var heimild til frestunar töku lífeyris rýmkuð gagnvart þeim sem ná 67 ára aldri árið 2019
og geta þau nú frestað töku lífeyris allt til 80 ára aldurs, með varanlegri hækkun greiðslna.

Engar kerfisbreytingar urðu á örorkulífeyri og endurhæfingarlífeyri með gildistöku nýju laganna en viðmið vegna
lágmarksframfærslutryggingar var hækkað. Elli-og örorkulífeyrisþegum sem halda einir heimili og eru með fullan
búseturétt hér á landi voru því tryggðar 280 þúsund krónur á mánuði frá 1. janúar 2017, fyrir skatt, og ári síðar,
1. janúar 2018, hækkar sú fjárhæð í 300 þúsund krónur á mánuði, fyrir skatt. Breytingarnar leiddu því af sér hærri
greiðslur til flestra lífeyrisþega, sérstaklega þeirra sem lægstar tekjur hafa. Þeir sem héldu óbreyttum grunnlífeyri
þrátt fyrir lífeyrisgreiðslur gátu aftur á móti lækkað í greiðslum frá TR.
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TR ÁRIÐ 2016

GRÆN SKREF Í RÍKISREKSTRI
TR skráði sig til þátttöku í grænum skrefum í ríkisrekstri á haustmánuðum 2016. Græn skref í ríkisrekstri er verkefni
á vegum Umhverfisstofnunar og miðar að því að gera rekstur ríkisstofnana umhverfisvænni.
Við innleiðingu grænu skrefanna var myndaður stýrihópur fyrir verkefnið sem hafði það hlutverk að stýra
innleiðingu grænu skrefanna. Í stýrihópinn var tilnefndur einn aðili frá hverju sviði innan TR til að fá sjónarmið sem
flestra starfsmanna inn í vinnuna.
Afrakstur vinnunnar var sá að flokkun úrgangs frá stofnuninni hefur tekið miklum framförum og sorphirðugjald
stofnunarinnar hefur dregist saman við það. Einnig hafa innkaup verið endurskoðuð með það að markmiði að
kaupa inn umhverfisvænni vörur. Starfsmenn hafa verið vel upplýstir um framvindu verkefnisins og fundað var með
öllum sviðum á lokasprettinum til að fá endurgjöf á innleiðingu fyrsta skrefsins. Áhugi starfsmanna á verkefninu var
almennt mikill og hafa starfsmenn TR verið afar jákvæðir fyrir grænum skrefum.
Innleiðingu á fyrsta skrefi af fjórum lauk með úttekt frá umhverfisstofnun á innleiðingunni og í kjölfarið formlegri
viðurkenningarafhendingu þann 31. maí 2017. Til stendur að hefja vinnu við innleiðingu annars skrefs verkefnisins í
september 2017.
INNLEIÐING LEAN STRAUMLÍNUMENNINGAR
Snemma árs 2016 ákvað TR að ráðast í innleiðingu LEAN straumlínustjórnunar innan stofnunarinnar. Þessi tegund
ferlastjórnunar kom fyrst fram á sjónarsviðið í kringum 1990 og hefur náð mikilli útbreiðslu hjá fyrirtækjum og
stofnunum víða um heim en helstu markmið hennar eru m.a. þau að greina tækifæri til umbóta, útrýma sóun og
skapa aukið virði fyrir viðskiptavini.
Innleiðingu LEAN straumlínumenningar fylgja talsverðar breytingar á vinnuferlum og menningu innan stofnunar. Því
var leitað til ráðgjafa frá KPMG til undirbúnings, námskeiðahalds og aðstoðar við ferlið hjá TR og tók sú vinna alls 12
vikur með þátttöku fjölda starfsfólks TR.
Árangurinn af innleiðingu LEAN í TR þykir nú þegar hafa farið fram út björtustu vonum og helstu markmiðin með
innleiðingunni, að stytta afgreiðslutíma umsókna verulega og bæta þjónustu við viðskiptavini stofnunarinnar, hafa
náðst. TR bindur því miklar vonir við að áframhaldandi innleiðing LEAN skili árangri á næstu misserum.
BETRI ÞJÓNUSTA
Mikið var um breytingar og jákvæða þróun í starfssemi Samskiptasviðs TR á árinu 2016. Ber þess helst að gæta að
tölvupóstserindum, sem send eru á tr@tr.is, er nú alla jafna svarað innan 24 klukkustunda virka daga en áður var
biðtíminn talsvert lengri.
Símsvörun í símaveri er einnig betri og mun minna um kvartanir frá viðskiptavinum. Nú geta viðskiptavinir óskað
eftir að hringt verði í þá ef þeir vilja sleppa við að bíða í símanum eftir að fá samband við ráðgjafa.
Lögð er áhersla á að starfsfólk á Samskiptasviði geti gengið í öll störf og skilar það sér í betri þjónustu og árangri.
Ávallt er lögð mikil áhersla á að upplýsa fólk vel í samskiptum til að minnka líkurnar á því að viðskiptavinir þurfi að
hafa samband aftur.
Þá er bréfasendingum frá TR stöðugt að fækka, enda er stefna TR sú að leggja aukna áherslu á að upplýsa fólk með
nútímalegri samskiptaleiðum á borð við sms-skilaboð og tölvupóst. Áfram verður þó hægt að panta að fá bréf sent
heim með því að hafa samband við TR eða umboð TR á landsbyggðinni.
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MÍNAR SÍÐUR

Mínar síður eru rafrænn þjónustuvefur TR. Þar geta viðskiptavinir sinnt sínum málum gagnvart TR á öruggu svæði,
s.s. sent inn umsóknir og tekjuáætlanir, nálgast rafræn skjöl og greiðsluáætlanir, sent inn fylgigögn og fyrirspurnir
ásamt ýmsu fleira.
Á árinu 2016 var sérstök áhersla lögð á að endurgera útlit Minna síðna með tilliti til aðgengis og skýrleika. Var
unnið með sérfræðingi í aðgengismálum vefja og aðgerðir við umsóknir og tekjuáætlanir voru gerðar skýrari og
leiðarkerfi vefsins einfaldað. Útlit vefsins tók líka miklum breytingum þannig að mikilvægar upplýsingar og helstu
verkefni voru sett í öndvegi.
UMSÓKNIR
Umsóknum á Mínar síður fjölgaði árið 2016 og eru nú helstu umsóknir hvers málaflokks þar inni.

Umsóknir á Mínum síðum, apríl 2017
Afturköllun ellilífeyris: Aðeins sótt um af Mínum síðum

Heimilisuppbót

Barnalífeyrir

Maka- og umönnunarbætur

Barnalífeyrir vegna náms eða starfsþjálfunar

Meðlag: Aðeins sótt um af Mínum síðum

Bráðabirgðameðlag

Meðlag – sérstakt framlag

Dánarbætur

Mæðra- og feðralaun

Ellilífeyrir

Spurningalisti færniskerðingar

Endurhæfingarlífeyrir: Aðeins sótt um af Mínum síðum

Umsóknir um eina greiðslu á ári

Foreldragreiðslur

Umönnunargreiðslur

Framlag vegna náms eða starfsþjálfunar
Aðeins sótt um af Mínum síðum

Uppbót á lífeyri

Framlengdar dánarbætur

Örorkulífeyrir

• 26,7% viðskiptavina (kt.) sóttu um rafrænt 5.337 af 20.003
• Fjöldi umsókna af Mínum síðum voru 19,7% eða 7924 af 40.245
• Tekjuáætlanir frá Mínum síðum voru árið 2016 4478, breyting frá fyrra ári 42%
TÖLFRÆÐI
Heimsóknum á Mínar síður fjölgaði á milli áranna 2015 og 2016. Mesta álagið á síðuna er í ársbyrjun, þegar ný
greiðsluáætlun er gefin út og um mitt ár, þegar uppgjöri og endurreikningi er lokið.

Umferð mæld eftir ip-tölum

2016

Breyting frá fyrra ári

Heimsóknir

282,273

+24%

Notendur

78,129

+24%

Síðuskoðanir

1,491,874

+23%

Meðalfjöldi síðna skoðaðir í heimsókn

5,29

-1%

MEST SÓTTU SÍÐURNAR:
• Forsíða
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• Rafræn skjöl

• Tekjuáætlun

• Greiðsluáætlun

• Umsóknir

FJÖLDI INNSKRÁNINGA Á MÍNAR SÍÐUR OG MISMUNANDI KT.
Ár

Fjöldi innskráninga

Fjöldi mismunandi kennitalna

2015

247.604

27.887

2016

306.864

34.863

UMSÓKNIR FRÁ MÍNUM SÍÐUM 2016
• 26,7% viðskiptavina (kt.) sóttu um rafrænt 5.337 af 20.003
• Fjöldi umsókna af Mínum síðum voru 19,7% eða 7924 af 40.245

Kyn
notenda
Tækjabúnaður

KYN
NOTENDA

63,8%
36,2%

Konur
• Karlar
•

KynAldur
notenda
Tækjabúnaður
notenda

ALDUR
NOTENDA

25-34
• 65+
• 55-64
16,6%
• 35-44
15,4%
• 45-54
14,0%
• 18-24
10,6%
•

Tækjabúnaður
Aldur notenda

TÆKJABÚNAÐUR

Tölva
• Snjallsími
•
7,7% • Spjaldtölva

23,0%

61,0%

20,4%

31,3%

Mínar síður
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Útgjaldaliðir TR
ÁRSREIKNINGUR TR 2016

70,8%
13,3%
4,3%
2,9%
1 ,1 %

• Laun og launatengd gjöld
• Upplýsingatækni
• Húsnæðiskostnaður
• Hugbúnaður og leyfisgjöld
• Eignakaup

1,0%
1,4%
0,5%
4,6%

• Ráðgjafa- og sérfræðiþjónusta
• Prentun og póstburðargjöld
• Fjármagnsgjöld
• Annað

ÚTGJALDALIÐIR TR

Ársreikningur TR 2016

MÆLABORÐ TR

Réttindi og tekjur lífeyrisþega fyrir skatt. Miðgildi.
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Mælaborð TR

Á mælaborði er hægt að skoða fjölbreytt talnaefni sem tengist starfsemi TR, s.s. réttindi og fjöldatölur, niðurstöður
uppgjörs o.fl. Ef opnað er inn á Datamarket er hægt að skoða ýmsar breytur, t.d. búsetu, kyn og margt fleira. Þar er líka
hægt að velja framsetningu niðurstaðna.
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Lífeyrisgreiðslur sem hlutfall af landsframleiðslu
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Vísitölur greiðslna TR og lágmarkslaun - 2000 = 100
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Greiðslur TR til einstaklings í sambúð
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80

Lágmarkslaun með eingreiðslum

Greiðslur TR til einhleypings

Rafrænar staðtölur

Sem fyrr tekur TR saman staðtölur sem sýna tölulegar upplýsingar í þeim bótaflokkum sem TR hefur umsýslu með.
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Fjöldi ellilífeyrisþega og hlutfall þeirra af mannfjölda 67 ára og eldri í desember ár hvert
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Fjöldi ellilífeyrisþega
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Konur

Hlutfall ellilífeyrisþega allf af mannfjölda 67 ára og eldri

Viðskiptavinir lífeyristrygginga og mannfjölda, vísitala 1997 = 100
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Lífeyristryggingar/félagsleg aðstoð

Lífeyristryggingar og meðlag

Meðlag eingöngu
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Rafrænar staðtölur

Sem fyrr tekur TR saman staðtölur sem sýna tölulegar upplýsingar í þeim bótaflokkum sem TR hefur umsýslu með.
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Örorkulífeyrisþegar í desember í hlutfalli af mannfjölda, 16/18-66 ára
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Konur

Rafrænar staðtölur

Sem fyrr tekur TR saman staðtölur sem sýna tölulegar upplýsingar í þeim bótaflokkum sem TR hefur umsýslu með.
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GILDI

TR AUST

SAMVINNA

METNAÐUR

Að vera fagleg
og áreiðanleg í
störfum okkar

Að vinna saman
að því að mæta
ólíkum þörfum
viðskiptavina

Að sýna frumkvæði og
beina kröftum okkar
og þekkingu að því að
gera sífellt betur

F R AMTÍÐARG I LDI
Framtíðarsýn TR er að veita framúrskarandi þjónustu, sýna fagmennsku
í starfsháttum og vera framsækinn vinnustaður.

F R A M Ú R S K A R A N D I ÞJ Ó N U S TA
Leiðbeiningar og upplýsingar eru veittar á fjölbreyttan hátt.
Viðskiptavinir annast sín mál á Mínum síðum.
Vefsíða mætir margvíslegum þörfum viðskiptavina.

FAG M E N N S K A Í S TA R F S H ÁT T U M
Viðurkenndir gæðastaðlar og upplýsingaöryggi tryggt.
Rafræn samskipti við fagaðila.
Verkferlar einfaldir og skilvirkir.

F R A M SÆ K I N N V I N N U S TAÐ U R
Hæfni starfsfólks tryggð með virkri starfsþróun.
Hvetjandi starfsumhverfi, góður starfsandi og jafnrétti.
Áhersla á samfélagsvitund og virðingu fyrir umhverfinu.

Framtíðarsýnin til ársins 2021 er afrakstur þjóðfundar sem
TR stóð fyrir í nóvember 2016. Þátttakendur á fundinum voru
um 140 talsins, m.a. starfsfólk og stjórnarmenn TR, fulltrúar
hagsmunasamtaka, alþingismenn og ráðherra, sem komu
sínum hugmyndum, tillögum og sjónarmiðum um framtíð TR
á framfæri í gegnum svokallað þjóðfundarskipulag.
Stefnur og markmið TR

