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Húsnæðismál Tryggingastofnunar höfðu mikil áhrif á starfsemi stofnunarinnar á
síðasta ári. Síðla árs 2017 var ákveðið að flytja stofnunina vegna heilsuspillandi myglu
sem fundist hafði í húsnæðinu við Laugaveg 114–116 þar sem Tryggingastofnun
hafði verið til húsa í um sextíu ár.
Ástandið var metið svo alvarlegt að ekki þótti ráðlegt að flytja nokkurn hlut með í
nýtt húsnæði. Hvorki húsgögn, tæki, pappír né nokkuð annað. Verkefnið varð því
mjög umfangsmikið. Fara þurfti í gegnum allar eignir stofnunarinnar og gæta þess að
ekkert sem varðveita ber glataðist við flutninginn. Miklu magni skjala var pakkað og
merkt þannig að hægt væri að nálgast þau og þeim síðan komið í varanlega geymslu.
Stór hluti þeirra var skannaður til að tryggja einfalt aðgengi. Í einni hendingu varð
starfsemin rafræn. Verkefnið „pappírslaus stofnun“ sem hafði verið á dagskrá okkar
um árabil, en þurft ítrekað að víkja fyrir meira aðkallandi viðfangsefnum, fékk algeran
forgang og var lokið fyrir flutninginn.
Með vaxandi rafrænum samskiptum og vinnslu eykst enn mikilvægi þess að gögn og tölvubúnaður virki ætíð eins
og til er ætlast. Gera þarf miklar kröfur til upplýsingaöryggis gagnanna og því var samið um aðstöðu fyrir miðlægan
tölvubúnað stofnunarinnar í tölvusal Veðurstofunnar. Hann er með vottun samkvæmt ISO27001 upplýsingaöryggis
staðlinum og uppfyllir því ítrustu kröfur sem gerðar eru um upplýsingaöryggi í rekstri á miðlægum tölvubúnaði
stofnunarinnar. Starfsmenn Tryggingastofnunar munu eftir sem áður vinna með vélbúnaðinn og hafa einir aðgang að
gögnunum sem þar verða vistuð.
Vélbúnaður Tryggingastofnunar var fluttur til Veðurstofunnar um miðjan janúar 2019, en stofnunin flutti starfsemina
að öðru leyti í Hlíðasmára 11 í Kópavogi, 1. apríl 2019.
Ákveðið var að fara í opin vinnurými með áherslu á góða hljóðvist, loftgæði og fjölbreytta vinnuaðstöðu; í afdrepum
og næðisrýmum. Einkaskrifstofur heyra þannig sögunni til. Fundarherbergi eru vel tækjum búin. Þá er í húsnæðinu
kennslustofa sem sameina má matsal og rúma fjölmenna fundi. Í því eru fólgnir miklir möguleikar til nýbreytni í
starfseminni til aukinna samskipta við viðskipavini og samstarfsaðila. Breytt vinnuaðstaða kallar á nýja vinnustaða
menningu sem spennandi verður að innleiða með starfsfólki.
Mætt hefur á mörgum í þessu ferli öllu og vil ég færa starfsfólki stofnunarinnar þakkir fyrir þolinmæði þeirra og
framlag til flutninganna. Verkefnisstjórarnir Ragnheiður Birna Björnsdóttir, Baldur Björnsson, Kristín Atladóttir og
Hermann Ólason gerðu metnaðarfullar kröfur fyrir hönd stofnunarinnar í þarfagreiningu, skipulagi nýs húsnæðis
með leigusölum, val á tækjum og öllum öðrum búnaði, húsgögnum og innréttingum, stýrðu flutningi miðlægs
tölvubúnaðar og að endingu flutningi starfseminnar í nýja húsnæðið okkar. Kristjana Nanna Jónsdóttir skjalastjóri
stýrði frágangi gagna og yfirfærslu í rafrænt form og Hólmfríður Erla Finnsdóttir mannauðsstjóri undirbjó starfsmenn
fyrir breyttan vinnustað. Ástæða er til að nefna þau sérstaklega hér og þakka þeim fyrir mikilvægt framlag þeirra.
Alltaf fundust lausnir og áfram var haldið. Ríkiseignir, leigusalinn okkar á Laugaveginum var sérlega liðlegur og Reginn,
nýi leigusalinn hefur með aðkomu Framkvæmdasýslunnar, arkitektastofunnar Batterísins og Eflu verkfræðistofu, haft
metnað til þess að gera nýtt húsnæði Tryggingastofnunar þannig úr garði að sómi sé að fyrir alla.
Flutningsferlið hefur í heild tekið rúm tvö ár og allan þann tíma hefur þurft að halda uppi allri starfsemi stofnunarinnar,
það tókst með góðu starfsfólki á öllum póstum.
Hreinn rekstrarkostnaður Tryggingastofnunar fyrir ríkisframlag nam um 1.287,7 m.kr. á árinu 2018. Ríkisframlagið að
meðtalinni aukafjárveitingu og frestaðri tekjufærslu var 1.467,9 m.kr. og reksturinn því innan fjárveitinga sem nam
um 180,2 m.kr. Stærsti einstaki kostnaðarliður stofnunarinnar var launakostnaður, um 889,3 m.kr. eða um 67% af
útgjöldum og hækkaði um 4,8% á milli ára. Annar stærsti kostnaðarliðurinn var vegna upplýsingatækni og hækkaði um
22,8 m.kr. á milli ára eða sem nemur um 12,4%. Í heild hækkaði hreinn rekstrarkostnaður Tryggingastofnunar um 116,2
m.kr. á milli ára eða um 9,9%. Mestu munar þar um kostnað vegna flutnings stofnunarinnar í nýtt húsnæði.
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Árið 2018 var Tryggingastofnun gert að gefa eftir 27,1 m.kr. bókfærðar tekjur frá Sjúkratryggingum Íslands og lækka
tekjur ársins af þeim sökum milli ára. Á árinu fékk Tryggingastofnun aukafjárveitingu upp á 250,5 m.kr. vegna
flutnings stofnunarinnar frá Laugavegi í Hlíðasmára í Kópavogi.
Í árslok 2018 var eigið fé jákvætt um 215,4 m.kr. og hafði hækkað sem nam rekstrarafgangi ársins. Stærstur hluti
rekstrarafgangsins kemur til vegna þess að aukafjárveiting ársins var bókuð á stofnunina sem rekstrarframlag,
en hefði að stórum hluta átt að bókast sem fjárfestingarframlag og koma á móti eignakaupum vegna flutnings
stofnunarinnar og þar af leiðandi afskriftum næstu ára.
Viðskiptavinum stofnunarinnar heldur áfram að fjölga á milli ára eða um 2%. Hlutfallslega varð aukningin mest í hópi
endurhæfingarlífeyrisþega eða um tæp 8,5%. Er það í samræmi við áherslur stofnunarinnar að leita leiða við að finna
endurhæfingarúrræði til að tryggja betur virkni og bæta möguleika þeirra sem búa við skerta starfsorku.
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Rekstrarkostnaður á hvern greiðsluþega er nánast óbreyttur á milli ára eða um 19 þús.kr. og hefur lækkað um u.þ.b.
5 þús.kr. frá 2011 eða um 22%. Viðskiptavinum fjölgaði aftur á móti á sama tímabili um 14%.

Fjöldi og rekstrarkostnaður á greiðsluþega
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Samtals fjöldi greiðsluþega í desember
Rekstrarkostnaður á hvern greiðsluþega á ári, verðlag 2018
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Samhliða fjölgun viðskiptavina hefur vinnsla og eftirfylgni mála orðið flóknari því um viðskiptavini Tryggingastofnunar
gildir það sama og fólk almennt, flutningar á milli landa verða sífellt algengari. Til marks um þessa breytingu er t.d.
umtalsverð aukning á greiðslum inn á erlenda reikninga. Milli áranna 2017 og 2018 hækkuðu þessar greiðslur um
47% og fjölgun í hópi viðskiptavina með erlendan reikning varð um 33%.
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Tryggingastofnun er ekki einvörðungu stofnun allra landsmanna í merkingunni: þeirra sem hér á landi búa. Margvísleg
réttindi fara landa á milli. Með flutningi íslenskra ríkisborgara og annarra sem eiga lögheimili hér á landi um stund
eða til lengri tíma verða til réttindi sem flytjast og stofnast í öðrum löndum, jafnvel löngu eftir að dvöl á Íslandi
lýkur. Víða um lönd hefur regluverki vegna búsetu í öðru landi verið breytt og ljóst er af nýlegu áliti umboðsmanns
Alþingis og umræðum vetrarins að við þurfum að fara gaumgæfilega yfir okkar löggjöf til þess að tryggja jafnræði
og gagnkvæman rétt eins og best verður á kosið.
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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. Lögð er áhersla á góðan starfsanda þar sem samskipti einkennast af
gildunum trausti, metnaði og samvinnu.
STARFSMANNAFJÖLDI
Í lok árs 2018 starfaði 101 starfsmaður hjá stofnuninni, 69 konur og 32 karlmenn í 96,9 stöðugildum. Starfsmannavelta
á árinu var 10,89% en þar af hættu 2% starfsmanna vegna aldurs og 1% vegna slæmra loftgæða eftir að mygla fannst í
húsakynnum stofnunarinnar í lok árs 2016. En rúmlega 5% starfsmanna TR hafa hætt hjá stofnuninni vegna þess.

Fjöldi starfsmanna
Stöðugildi
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Hjá TR er beitt faglegu og skilgreindu ráðningarferli þar sem jafnræðis og hlutleysis er gætt. Hverju sinni er hæfasti
umsækjandinn ráðinn m.t.t. menntunar, starfsreynslu og viðhorfa. Á síðustu árum hefur verið lögð áhersla á að auka hlut
karla í störfum hjá stofnuninni en á brattann var að sækja því í lok árs 2017 voru eingöngu 27% karla við störf hjá stofnuninni
á móti 73% kvenna. Í ár er í fyrsta skipti í langan tíma hlutfall karla komið yfir 30% eða 31,7%.

Fjöldi starfsmanna í árslok 2018
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VINNUSTAÐAGREINING MEÐAL STARFSMANNA
Til að leggja mat á hvort mannauðsstefnu TR sé framfylgt er framkvæmd vinnustaðagreining tvisvar yfir árið. Á
árinu voru spurningar í greiningunni endurhannaðar og eiga nú að mæla helstu þætti í mannauðsstefnunni. Í október
fór könnunin með nýju sniði í loftið og voru niðurstöður hennar almennt góðar. Alls svöruðu 73% starfsmanna
könnuninni en um fimm punkta matskvarða er að ræða.
Starfsandi meðal starfsmanna og vellíðan í vinnunni er
almennt séð góður hjá starfsmönnum TR en alltaf má
gera betur og á árinu 2018 var settur á laggirnar vinnu
staðamenningarhópur sem átti að greina menningu
innan stofnunarinnar og meta hvað mætti betur fara
og hvaða fortíðardrauga ætti að skilja eftir á Lauga
veginum þegar flutt yrði í nýtt húsnæði á árinu 2019.
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Yfirflokkar úr mannauðsstefnu

Mat

Starfsþróun

3,85

Starfsandi og vellíðan í starfi

4,08

Samræming vinnu og einkalífs

4,33

Stjórnun

3,84

Upplýsingagjöf

3,91

MANNAUÐUR TR

STARFSÞRÓUN STARFSMANNA
Á haustmánuðum hóf TR skólinn göngu sína en stefna TR í fræðslumálum er að bjóða starfsmönnum upp á öfluga
sí- og endurmenntun svo þeir geti mætt ólíkum þörfum viðskiptavina eins vel og kostur er. Námsvísir TR skólans
tekur mið af fræðsluþörf hverju sinni en hann er settur upp með ákveðnum þemamánuðum. Á haustmánuðum 2018
var boðið upp á margvíslega innanhúsfræðslu um málaflokka TR, verklag, skjala- og gæðastjórnun. Margvísleg
utanhússfræðsla var líka í boði svo sem námskeið í þjónustustjórnun og jákvæðum samskiptum.
Menntunarstig starfsmanna hefur síðustu ár farið vaxandi en í lok árs 2018 voru 73 starfsmenn með háskólamenntun
en af þeim eru um 55% með framhaldsmenntun ofan á grunnnám. Starfsmenn TR greiða í 11 mismunandi stéttarfélög
og tekur launasetning mið af gildandi stofnanasamningum.
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Svipmyndir úr nýjum húsakynnum TR að Hlíðasmára 11 í Kópavogi
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VELLÍÐAN OG JAFNVÆGI
Hjá TR er lögð áhersla á heilsuhvetjandi vinnuumhverfi þar sem boðið er upp á hollan mat og starfsmenn hvattir til
heilsueflingar með margvíslegum hætti. Boðið er upp á líkamsræktarstyrki sem og samgöngustyrki en alls nýttu
26% starfsmanna sér samgöngustyrk á árinu sem var um 10% aukning frá fyrra ári. Um 47% starfsmanna nýttu
sér styrki til líkamsræktar sem var aðeins minna en árið áður. Boðið er upp á jóga á vinnutíma og handleiðslu til
starfsmanna. Á árinu var viðbragðsáætlun gegn einelti, kynferðislegri áreitni og kynbundinni áreitni og ofbeldi
endurskoðuð og kynnt fyrir starfsmönnum.
GAGNVIRK UPPLÝSINGAGJÖF
Lögð er áhersla á að stjórnendur veiti starfsmönnum nauðsynlegar upplýsingar, endurgjöf og hvatningu til árangurs
og ábyrgðar í starfi. Með því eiga starfsmenn að geta sinnt starfi sínu sem best og veitt góða þjónustu. Til að efla
gagnvirka upplýsingagjöf meðal starfsmanna var samskiptaforritið Workplace tekið í notkun á árinu en tilgangurinn
með því er að auka flæði upplýsinga og þekkingar, styrkja skilvirkni og samvinnu, færa starfsfólk nær hvert öðru og
efla um leið starfsandann.
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BREYTINGAR Á LÖGUM UM ALMANNATRYGGINGAR ÁRIÐ 2018
Þann 1. janúar 2018 tóku gildi ákvæði sem höfðu komið inn í lög um almannatryggingar nr. 100/2007 með breytinga
lögum nr. 116/2016. Þau kveða á um að einstaklingum sé frá 65 ára aldri heimilt að hefja töku hálfs ellilífeyris frá
Tryggingastofnun að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.
Skilyrði fyrir greiðslu hálfs ellilífeyris frá Tryggingastofnun er að einstaklingar hafi fengið samþykki allra þeirra lífeyris
sjóða sem greidd höfðu verið iðgjöld í til að hefja töku hálfs ellilífeyris hjá þeim og að samanlagður hálfur ellilífeyrir frá
Tryggingastofnun og hálfur ellilífeyrir frá lífeyrissjóðum nemi að lágmarki fjárhæð fulls ellilífeyris frá Tryggingastofnun,
sem árið 2018 var 239.484 kr.
Í lok ársins var gerð sú breyting á 20. gr. laga um almannatryggingar að bætt var inn ákvæði sem heimilar viðbótar
greiðslu við barnalífeyri vegna sérstakra útgjalda. Um er að ræða sérstakt framlag vegna útgjalda við skírn barns,
fermingu, tannréttingar, greftrun eða af öðru sérstöku tilefni. Framlagið er heimilt að greiða vegna barna sem greiddur
er barnalífeyrir með frá Tryggingastofnun á grundvelli þess að annað hvort foreldra er látið, barn er ófeðrað eða móður
nýtur ekki við vegna sérstakra eða óvenjulegra aðstæðna. Úrskurður frá sýslumanni um slíkt framlag þarf að berast
með umsókn.
Þá var einnig í lok ársins gerð sú breyting á lögum um tekjuskatt nr. 90/2003 að uppbætur á lífeyri skv. 1. mgr. 9. gr.
laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007 og uppbót vegna reksturs bifreiðar skv. 2. mgr. 10. gr. sömu laga eru ekki lengur
skattskyldar tekjur.
Breytingar á lögum og reglugerðum árið 2018
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MÍNAR SÍÐUR

Mínar síður eru rafrænn þjónustuvefur TR. Viðskiptavinir geta sinnt sínum málum gagnvart TR á öruggu svæði á
mínum síðum. Til þess að skrá sig inn á mínar síður þarf rafræn skilríki eða Íslykil. Á mínum síðum er hægt að senda
inn umsóknir, skila inn tekjuáætlunum, nálgast rafræn skjöl, greiðsluáætlanir, senda inn fylgigögn og fyrirspurnir.
Sífellt fleiri viðskiptavinir nota mínar síður og á árinu 2018 fjölgaði umsóknum sem fóru í gegnum mínar síður um
30% eða úr 11.603 í 16.583. Fjöldi tekjuáætlana á vef fjölgaði úr 8097 í 8971.
Umferð mæld eftir IP-tölum
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Útgjaldaliðir TR
ÁRSREIKNINGUR TR 2018

og launatengd gjöld....................................... 889.336.189
• Laun
Upplýsingatækni........................................................
• Húsnæðiskostnaður................................................... 219.034.205
• Hugbúnaður og leyfisgjöld..................................... 57.893.048
37.684.016
• Afskriftir......................................................................... 15.846.460
• Ráðgjafa- og sérfræðiþjónusta.................... 23.174.288
• Prentun og póstburðargjöld.......................... 9.792.235
• Fjármagnsgjöld.................................................. 6.342.602
• Annað.................................................................... 60.374.904
•

67,4%
16,6%
4,4%
2,9%
1,2%

ÚTGJALDALIÐIR TR

1,8%
0,7%
0,5%
4,6%

Ársreikningur 2018

Svipmyndir úr nýjum húsakynnum TR að Hlíðasmára 11 í Kópavogi
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MÆLABORÐ

Fjöldi einstaklinga sem fá greiðslur frá TR
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Nýgengi einstaklinga með 75% örorkumat

2000
1500
1000
500
0

1.272

1.254

1.233

1.469

1.790

1.501

1.614

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fjöldi
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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.

MÆLABORÐ

Fjöldi lífeyrisþega eftir tegund lífeyris
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Meðalútgjöld á mánuði eftir tegundum lífeyris í m.kr.
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Á mælaborði er hægt að skoða fjölbreytt talnaefni sem tengist starfsemi TR,
s.s. réttindi og fjöldatölur, niðurstöður uppgjörs o.fl.
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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

FRAMTÍÐARGILDI

Framtíðarsýn TR er að veita framúrskarandi þjónustu, sýna fag
mennsku í starfsháttum og vera framsækinn vinnustaður.

FRAMÚRSKARANDI ÞJÓNUSTA
Leiðbeiningar og upplýsingar eru veittar á fjölbreyttan hátt.
Viðskiptavinir annast sín mál á Mínum síðum.
Vefsíða mætir margvíslegum þörfum viðskiptavina.

FAGMENNSKA Í STARFSHÁTTUM
Viðurkenndir gæðastaðlar og tryggt upplýsingaöryggi.
Rafræn samskipti við fagaðila.
Verkferlar einfaldir og skilvirkir.

FRAMSÆKINN VINNUSTAÐUR
Hæfni starfsfólks tryggð með virkri starfsþróun.
Hvetjandi starfsumhverfi, góður starfsandi og jafnrétti.
Áhersla á samfélagsvitund og virðingu fyrir umhverfinu.
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Stefnur og markmið TR

