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Markmið okkar sem störfum hjá TR er að veita ætíð framúrskarandi þjónustu,
sýna fagmennsku í starfsháttum og vera framsækinn vinnustaður. Við þurfum
að sýna sveigjanleika og vera reiðubúin að bregðast hratt við breyttum kröfum
og lagaboðum. Við reynum jafnframt að bæta þjónustuna við ört vaxandi hóp
viðskiptavina m.a. með aukinni stafrænni þjónustu.
Viðskiptavinum stofnunarinnar heldur áfram að fjölga á milli ára eða um 6%.
Hlutfallslega varð aukningin mest í hópi endurhæfingarlífeyrisþega eða um tæp
19%. 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. Á móti hefur heldur hægt á fjölgun í hópi öryrkja.
Tryggingastofnun flutti á árinu 2019. Flutningsferlið af Laugaveginum þar sem
stofnunin hafði verið í meira en hálfa öld var umfangsmikið verkefni sem hófst
með flutningi miðlægs tölvubúnaðar í ISO vottaðan tölvuvélasal Veðurstofu Íslands í janúar. Það var gert til að
tryggja eins og best er á kosið öryggi upplýsinga og stöðugleika kerfanna. Upplýsingakerfi Tryggingastofnunar
er eitt það stærsta sem rekið er hérlendis og líklega það flóknasta. Til meðferðar er mikið magn persónulegra
upplýsinga og viðkvæmra gagna sem þarf að gæta að misfarist ekki með nokkrum hætti í vinnslunni. Þá er alltaf
þónokkuð um lagabreytingar á réttindakerfinu sem kalla oft á vandasamar breytingar á kerfunum þannig að allt skili
sér eins og til er ætlast. Einföld lagabreyting getur haft víðtæk áhrif og þyngt verulega réttindakeyrslurnar. Því er
það fagnaðarefni að miðlægur tölvubúnaður sé nú kominn í örugg húsakynni með góðu rekstraröryggi hvað varðar
rafmagn og kælingu búnaðarins. Eftir sem áður er það aðeins starfsfólk Tryggingastofnunar sem hefur aðgang að
tölvubúnaðinum og allur rekstur búnaðarins, breytingar og keyrslur eru í okkar höndum.
Starfsemin að öðru leyti var flutt í Hlíðasmára 11 í Kópavogi og opnuðum við dyr okkar þar fyrir viðskiptavinum
1. apríl 2019. Stakkaskipti urðu á allri starfseminni í nýju húsnæði sem sniðið var að þörfum okkar, dýnamískrar
upplýsingatæknistofnunar þar sem oft þarf að bregðast hratt við en umfram annað þjónustustofnunar með yfir 70
þúsund viðskiptavini sem byggja margir stóran hluta eða jafnvel alla sína framfærslu á greiðslum frá okkur. Áhersla
var lögð á að finna stofnuninni stað þar sem aðgengi viðskiptavina væri til fyrirmyndar og hanna húsið allt þannig
að það þjónaði þeim sem best. Þá var tekið upp pappírslaust verklag og tækjabúnaður lagaður að okkar ýtrustu
þörfum um öfluga starfsemi í flóknu laga- og regluumhverfi. Þetta tókst, í öllu ferlinu völdum við bestu lausnirnar
til að mæta þessum kröfum þó aðhalds væri gætt í hvívetna. Um var að ræða samstarfsverkefni alls starfsfólks og
fjölda ráðgjafa, samstarf sem tókst langt umfram væntingar.
Árið 2019 einkenndist að öðru leyti af afturvirkum breytingum og leiðréttingum á réttindum. Meðal annars var um
að ræða afturvirka breytingu á áratuga langri framkvæmd á búsetuútreikningum örorkulífeyrisþega í kjölfar álits
umboðsmanns Alþingis. Sú framkvæmd hafði þó ítrekað verið staðfest af Úrskurðarnefnd almannatrygginga og
velferðarmála. Breytingarnar voru flóknar enda tóku þær til samspils réttindakerfa á öllu evrópska efnahagssvæðinu
og vörðuðu fjölda einstaklinga sem hver og einn hafði sínar forsendur sem líta þurfti til við endurmatið. Verkefnið
mun að öllum líkindum taka um þrjú ár. Einnig voru gerðar afturvirkar breytingar á réttindum til ellilífeyrisþega
vegna mistaka Alþingis við setningu laga sem tóku gildi í janúar 2017. Leiðréttingar vegna þessara mistaka voru
einnig viðamiklar og flóknar þar sem í fjölda tilvika var um dánarbú að ræða sem þegar hafði verið lokað. Þá
samþykkti Alþingi síðla árs 2019 breytingar á réttindum öryrkja sem tóku afturvirkt gildi frá 1. janúar það ár. Í
flókinni starfsemi þar sem aðstæður viðskiptavina geta verið viðkvæmar og vilji þingsins er að gera breytingar á
réttindakerfinu – helst strax eða jafnvel í gær – til þess að mæta þörfum og kröfum hvers tíma má alltaf búast við
því að taka þurfi upp og endurreikna réttindi, en árið 2019 var líklegast eitthvert þyngsta ár stofnunarinnar í slíkum
vinnslum. Reyndi það mjög á starfsemina.
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Reynslunni ríkari er ljóst að vanda þarf betur til verka við lagabreytingar og veita nægjanlegan tíma til innleiðingar.
Þá er orðið löngu tímabært að fjárfesta í þróun hermilíkana til þess að meta áhrif breytinga áður en þær taka gildi
í réttindakerfunum. Á það jafnt við um víxlverkanir innan almannatryggingakerfisins, við lífeyrissjóðakerfið eða
önnur félagsleg réttindakerfi ríkis og sveitarfélaga. Ef ekki er að gáð getur réttur þeirra sem lökust hafa kjörin jafnvel
rýrnað þegar allt er saman tekið og víxláhrif réttindakerfanna kemur fram, þó markmið löggjafans eða sveitarstjórna
hafi einmitt verið að bæta hag þeirra sem búa við versta kostinn í samfélaginu. Þá gæti hagur þeirra sem best eru
sett vænkast þó það hafi ekki staðið til. Á árinu 2019 sáum við hvortveggja eiga sér stað.
Samhliða árvissri fjölgun viðskiptavina hefur vinnsla og eftirfylgni mála stofnunarinnar orðið flóknari ár frá ári því
um viðskiptavini okkar gildir það sama og fólk almennt. Líf fólks verður sífellt flóknara, flutningar á milli landa
eru t.d. sífellt algengari. Til marks um þessa breytingu er t.d. umtalsverð aukning á greiðslum TR inná erlenda
reikninga. Eins og fram kemur í þessari ársskýrslu þá hækkuðu þessar greiðslur milli áranna 2018 og 2019 um 13,4%
og viðskiptavinum með erlenda reikninga fjölgaði um 22%.
Tryggingastofnun er stofnun sem sinnir mikilvægu hlutverki í íslenska velferðarkerfinu. Greiðslur ráðast í
grundvallaratriðum af lögheimilisskráningu en ekki ríkisfangi. Því eru það ekki einvörðungu íslenskir ríkisborgarar
sem eiga rétt á greiðslum úr réttindakerfum stofnunarinnar. Heildargreiðslur okkar eru um 150 milljarðar króna á ári
eða um 17% fjárlaganna. Við þurfum að reiða okkur á upplýsingagjöf frá fjölda stofnana, sérfræðinga og lífeyrisþega
við útreikning réttindanna. Við erum vel í stakk búin að vinna með stafrænar upplýsingar til þess að tryggja gæði
upplýsinganna sem og hraða og örugga þjónustu við viðskiptavinina. Mikilvægt er að samstarfsaðilar okkar svo sem
lífeyrissjóðir svari líka kalli tímans og bjóði upp á slíkar upplýsingavinnslur í samskiptum við okkur. Þannig tryggjum
við betri þjónustu við viðskiptavinina.
Það er okkur öllum sem starfa hjá Tryggingastofnun afar mikilvægt að tryggja góða þjónustu og leiðsögn um flókin
réttindakerfi, gildin okkar traust, samvinna og metnaður eru þar ávallt í fyrirrúmi.

Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri
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Á MÁNUÐI AÐ MEÐALTALI Í TR

34.775

fengu ellilífeyri,
19.395 konur og
15.380 karlar

19.459

fengu örorkulífeyri,
11.692 konur og
7.767 karlar

2.831

fengu
endurhæfingarlífeyri,
1.904 konur og
927 karlar

1.935 nýjar
tekjuáætlanir

greiðsluþegar

7.400 símtöl

2.430 tölvupóstar

í þjónustumiðstöð

65.312

bárust í þjónustumiðstöð
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Miklar breytingar urðu á vinnuumhverfi og aðbúnaði starfsfólks TR á árinu 2019 þegar stofnunin flutti í nýuppgert
húsnæði að Hlíðasmára 11. Vinnuaðstaða starfsfólks er nú orðin nútímaleg þar sem allir vinna í opnum vinnurýmum
með aðgangi að fjölbreyttum sérrýmum til að vinna ólík verkefni. Þetta leiðir til þess að betra flæði er í vinnu
verkefna, framþróun meiri og aukin starfsánægja er meðal starfsfólks. Með því að bjóða starfsfólki upp á gott
vinnuumhverfi með fyrsta flokks tæknibúnaði gefst því tækifæri á að mæta ólíkum þörfum viðskiptavina eins vel
og kostur er.
STARFSMANNAFJÖLDI
Í lok árs 2019 störfuðu 105 starfsmenn hjá stofnuninni, 74 konur og 31 karlmaður í 97,2 stöðugildum. Starfsmannavelta á
árinu var 4,76% sem var mun lægri en síðustu ár. Tveir starfsmenn hættu vegna aldurs á árinu en á næsta ári er fyrirséð að
margir hætti hjá stofnuninni vegna aldurs.
Meðalaldur starfsfólks er rúmlega 49 ár og hefur farið hækkandi.
Fjöldi starfsfólks

Meðalaldur starfsfólks

Karlar

31

45,7

Konur

74

51,3

Fjöldi

starfsmanna

105

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 í lok árs 2019 voru karlar 30% starfsfólks hjá stofnuninni.
JAFNRÉTTISMÁL
Á árinu 2019 fór fram markviss innri vinna í tengslum við jafnlaunavottun skv. jafnlaunastaðli ÍST 85:2012. Um er
að ræða innleiðingu gæðaskjala sem eiga að stuðla að hlutlægum ákvörðunum um launasetningu og tryggja að
markmiðum um jafna stöðu kynjanna sé náð. Meginmarkmið TR í jafnréttismálum er að óútskýrður launamunur fyrir
jafn verðmæt störf sé á engum tímapunkti liðinn og því var mjög ánægjulegt að niðurstöður jafnlaunagreiningar TR
sýndi ómarktækan kynbundin launamun, eins og fyrr segir.
Úttektarferli TR hófst 12. desember 2019 með forúttekt af hálfu vottunarstofunnar ICert en stofan er með leyfi
Jafnréttisstofu til að framkvæma jafnlaunaúttektir. Vottunarúttektin fór síðan fram 10. febrúar 2020.
Í aprílmánuði 2020 var jafnréttisstefna og jafnréttisætlun endurskoðuð í tengslum við vinnu við jafnlaunavottunar
hjá stofnuninni.
VINNUSTAÐAMENNING
Á árinu 2019 var lögð áhersla á að efla vinnustaðamenningu innan stofnunarinnar en hún hafði borið þónokkra hnekki
vegna myglu sem var í húsakynnum stofnunarinnar á Laugvegi. Farið var í greiningarvinnu á vinnustaðamenningunni
og metið hvað úr henni ætti að taka með í ný húskynni að Hlíðasmára 11 og hvað ætti að skilja eftir. Margir komu
að þeirri vinnu sem leiddi m.a. af sér nýjar umgengnisreglur í opnu vinnurými og samskiptasáttmála en hann er
byggður á gildum stofnunarinnar; traust, metnaður og samvinna.
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VINNUSTAÐAGREINING MEÐAL STARFSMANNA
Til að leggja mat á hvort mannauðsstefna TR sé framfylgt er framkvæmd vinnustaðagreining tvisvar á ári.
Niðurstöður þeirra á árinu 2019 sýna að allir þættir eru á uppleið frá árinu 2018 eins og sjá má hér að neðan
Yfirflokkar úr mannauðsstefnu

Haust 2018

Vor 2019

Haust 2019

Starfið

4,17

4,18

4,19

Starfsþróun

3,85

3,74

4,15

Starfsandi og vellíðan í starfi

4,08

4,27

4,30

Samræming vinnu og einkalífs

4,33

4,38

4,51

Stjórnun

3,84

4,19

4,12

Upplýsingagjöf

3,91

3,93

3,95

Í niðurstöðum á greiningu á starfsanda og vellíðan í starfi meðal starfsfólks má sjá að á haustdögum 2018 fór
starfsandi upp á við enda komin mikil tilhlökkun í starfsfólk að flytja í glæsilegt húsnæði þar sem fyrsta flokks og
nýuppgerð vinnuaðstaða var til staðar.
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Starfsandi og vellíðan í starfi
4,4
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4,0
3,8
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3,65
3,6
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3,2
Vor 2017

Haust 2017

Vor 2018

Haust 2018

Vor 2019

Haust 2019

STARFSÞRÓUN
Í Hlíðasmára var tekið í notkun stórt kennslurými fyrir starfsfólks og viðskipavini. Um er að ræða mikið framfaraskref
í aðbúnaði fyrir endurmenntun starfsfólks en því stendur til boða öflug sí- og endurmenntun í TR skólanum. Þar er
lögð áhersla á fjölbreytt námskeið til að efla starfsfólk í starfi svo það geti mætt ólíkum þörfum viðskiptavina eins
vel og kostur er. Á fyrri hluta ársins var TR skólinn lagður tímabundið af vegna flutnings stofnunarinnar en hann
tók aftur til starfa haustið 2019. Á árinu var boðið upp á tæplega 50 klukkustundir af fræðslu í formi, örfræðslu,
námskeiða, eða með opnum gagnvirkum fræðslufundum.
Menntunarstig starfsmanna hefur síðustu ár farið hækkandi en í lok árs 2019 var 71% starfsfólks með háskólamenntun
en af því eru um 45% með framhaldsmenntun ofan á grunnnám.
Starfsfólk TR greiðir í 11 mismunandi stéttarfélög en á árinu var skrifað undir nýjan stofnanasamning við stóran hluta
starfsmanna sem heyra undir stéttarfélög innan BHM.
VELLÍÐAN OG JAFNVÆGI
Hjá TR er lögð áhersla á heilsuhvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólk er hvatt til heilsueflingar og heilbrigðs
lífernis. Í mötuneyti TR er boðið upp á hollan og næringarríkan mat sem starfsfólk getur keypt á niðurgreiddu verði.
Í nýjum húskynnum TR er hjólageymsla fyrir starfsfólk sem kemur með vistvænum hætti til og frá vinnu.
Boðið er upp á líkamsræktarstyrki sem og samgöngustyrki en alls nýttu 10% starfsfólks sér samgöngustyrki á árinu
sem var um þó nokkur fækkun frá fyrra ári. Um 56% starfsfólks nýtti sér styrki til líkamsræktar sem var aukning frá
fyrra ári. Boðið er upp á handleiðslu til starfsfólks, bæði í formi einka – og hóphandleiðslu ásamt jakkafatajóga einu
sinni í viku.
Boðið er upp á sveigjanlegan vinnutíma innan vissra marka hjá stofnuninni sem hefur mælst vel fyrir meðal
starfsfólks til að samræma betur einkalíf og vinnu. Á síðustu árum hefur stofnunin skorað aðeins hærra en meðaltal
hjá viðmiðunarstofnunum í könnuninni um Stofnun ársins. Á árinu 2019 var TR með 4,39 stig af fimm mögulegum
þegar litið er til sveigjanleika í vinnu.

Sveigjanleiki í vinnu
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BREYTINGAR Á LÖGUM UM ALMANNATRYGGINGAR

BREYTINGAR Á LÖGUM UM ALMANNATRYGGINGAR ÁRIÐ 2019
Í júní 2019 voru með lögum nr. 48/2019 gerðar breytingar á lögum um almannatryggingar, vegna laga um
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018. Fólust breytingarnar í því að nú þarf ekki skriflegt samþykki
umsækjanda eða maka hans til að afla upplýsinga um tekjur viðkomandi hjá öðrum aðilum. Þá bættist við sú skylda á
Tryggingastofnun að upplýsa viðkomandi aðila um fyrirhugaða upplýsingaöflun.
Í júlí 2019 voru með lögum nr. 97/2019 gerðar breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega
aðstoð.
Við 16. gr. laga um almannatryggingar bættist ný málsgrein þar sem segir að heimilt sé að telja atvinnutekjur til
tekna bótaþega einungis í þeim mánuði þegar þeirra er aflað. Þessi breyting öðlaðist gildi 1. janúar 2019 en kemur til
framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2020 vegna tekna ársins 2019.
Við 9. gr. laga um félagslega aðstoð bættist ný 4. mgr. um að við útreikning á sérstakri uppbót á lífeyri vegna framfærslu
teljist 65% af tekjum lífeyrisþega til tekna í stað 100% áður. Þó teljast bætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð og
lögum um almannatryggingar að fullu til tekna við útreikninginn að því undanskildu að 50% af fjárhæð aldurstengdrar
örorkuuppbótar telast ekki til tekna.
Í desember 2019 var með lögum nr. 135/2019 gerð breyting á lögum um almannatryggingar sem mæltu fyrir um
10.000 kr. eingreiðslu til örorkulífeyrisþega sem fengu greidda desemberuppbót í desember 2019.

Breytingar á lögum og reglugerðum árið 2019
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MÍNAR SÍÐUR

Heimsóknum á Mínar síður fjölgar á milli ára en aukning á milli áranna 2018 og 2019 var 25%.
Umferð mæld eftir Ip tölum

2019

2018

Breyting frá fyrra ári

496.945

397.518

25,01%

133,746

101.818

33,36%

3.236.459

2.618.944

23,58%

6,51
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-1,15%
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Fjöldi einstaklinga sem fara inn á mínar síður af 60.000 lífeyrisþegum
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TR ÁRIÐ 2019

HEIMSMARKMIÐ SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA
Á starfsdegi TR í nóvember var fjallað sérstaklega um heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og starfsfólki skipt í
hópa til að fjalla um þau. Hóparnir fengu það verkefni að skoða sérstaklega nokkur heimsmarkmið, ræða þau og
taka dæmi um hvað í starfsemi TR tengist markmiðinu í dag og hvað TR ætti að leggja áherslu á til að vinna að
markmiðinu. Markmiðin sem voru til umfjöllunar á starfsdeginum voru:
Nr. 3

Heilsa og vellíðan

Nr. 4

Menntun fyrir alla

Nr. 5

Jafnrétti kynjanna

Nr. 9

Nýsköpun og uppbygging

Nr. 12

Ábyrg neysla og framleiðsla

Nr. 13

Aðgerðir í loftslagsmálum

Niðurstöður voru kynntar og fjölbreyttar hugmyndir komu fram um verkefni sem TR gæti unnið að í anda
heimsmarkmiðanna.
Í kjölfar starfsdagsins var kallað eftir áhugasömum úr hópi starfsfólks til að vinna áfram með útkomu starfsdagsins.
Vinnuhópurinn er skipaður þeim Hjalta, Ingu Rós, Ragnheiði Ástu, Sigrúnu Jónsdóttur og Sigurjóni. Hópurinn fékk
það verkefni að draga saman efni starfsdagsins og í framhaldinu að velja tvö heimsmarkmið sem TR ætti að vinna
sérstaklega með. Einnig var hópnum falið að fara yfir tillögur að verkefnum sem komu fram á starfsdeginum sem
mætti leysa frekar hratt og með einföldum hætti. Framkvæmdaráð fékk þennan lista til umfjöllunar og leist vel á og
sum verkefni komust þegar í framkvæmd. Vinnuhópurinn valdi einnig þau tvö markmið sem TR ætlar að vinna með
næstu 12 mánuðina. Fyrir valinu urðu markmið nr. 4 Menntun fyrir alla og nr. 13 Aðgerðir í loftslagsmálum.
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RAFRÆN SAMSKIPTI VIÐ SYSTURSTOFNANIR Á EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐINU
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 hefur síðan árið 2011 tekið 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 almannatrygginga
sem flytjast á milli landanna. Afgreiðslutíminn á að styttast með hraðvirkari og nákvæmari upplýsingasamskiptum 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 Skatturinn 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.
TR er tengistofnun verkefnisins á Íslandi og kláraði árið 2019 uppsetningu m.a. á miðlægum tölvubúnaði (tengipunktur
og RINA) sem nú er kominn í rekstur hjá stofnuninni. Að auki hafa verkferlar og afgreiðslukerfi stofnunarinnar verið
uppfærð vegna EESSI. Einnig var innleitt að afgreiðslukerfið getur átt í beinum samskiptum við RINA. Sjúkratryggingar
og Vinnumálastofnun hafa einnig tengst RINA, uppfært eigin kerfi og tengt þau við RINA. Um verulega umfangsmikið
verkefni er að ræða á evrópskan mælikvarða enda er verið að tengja saman um 10.000 stofnanir innan EESSI og breyta
verkferlum. TR, Vinnumálastofnun og Sjúkratryggingar Íslands sóttu um og fengu styrk frá Evrópusambandinu árið
2016 að upphæð 446.183 EUR fyrir innleiðingu hjá stofnunum á árunum 2017-2019, af heildaráætlun upp á 594.010
EUR. Allar stofnanirnar þrjár kláruðu innleiðingu á EESSI árið 2019 samkvæmt styrksamningnum og tóku EESSI í
notkun í júlí 2019, meðal fyrstu stofnana innan EES til að gera það fyrir alla sína málaflokka.
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GREIÐSLUR INN Á ERLENDA REIKNINGA
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 inná erlenda reikninga. Milli áranna 2018 og 2019 hækkuðu þessar greiðslur
um 13,4% og fjölgun í hópi viðskiptavina með erlendan
reikning varð um 22%.
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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ALMANNATRYGGINGAR Í BRENNIDEPLI – OPIN RÁÐSTEFNA TR
Það var góð mæting á ráðstefnu Tryggingastofnunar á Grand Hóteli Reykjavík 12. nóvember, Þar voru bæði erlendir
og innlendir fyrirlesarar sem fjölluðu um ýmsar hliðar almannatrygginga. Á ráðstefnunni kom m.a. fram að meirihluti
tekna allra lífeyrisþega eru greiðslur frá TR. Einnig var fjallað um hvernig Ísland kemur út í erlendum samanburði
varðandi lífeyrisgreiðslur og kynntar niðurstöður úr evrópskri könnum þar sem fram kom að landsmenn meti lífskjör
eldri borgara lágt. Helstu áhrifavaldar á kynjamisrétti í almannatryggingum voru skoðaðir og mögulegar lausnir.
Tvær málstofur voru haldnar, annars vegar um nýgengi örorku og hins vegar um ellilífeyrisgreiðslur hér á landi
og á Norðurlöndunum. Gissur Pétursson ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu opnaði ráðstefnuna fyrir hönd
Ásmundar Einars Daðasonar, félags- og barnamálaráðherra.

BRUGÐIST VIÐ FJÖLGUN ELLILÍFEYRISÞEGA MEÐ AUKNUM SVEIGJANLEIKA
Meðal þess sem kom fram hjá Tom Nilstierna, hagfræðingi og ráðgjafa í sænska heilbrigðis- félagsmálaráðuneytinu
var að vegna breyttrar aldurssamsetningar þjóða standa norðurlöndin eins og önnur lönd frammi fyrir nýjum
áskorunum í lífeyriskerfum sínum. Viðbrögðin hafa verið að auka sveigjanleika, t.d. varðandi vinnu samhliða
lífeyristöku, breyttur lífeyristökualdur og að fá fjármagn frá fleiri sjóðum en þeim opinberu til greiðslu lífeyris. Það
kom fram hjá Tom að skv. Eurostat fóru um 8,5% af vergri landsframleiðslu Íslands til greiðslu lífeyrisgreiðsla árið
2015. Þar af voru 5,4% vegna ellilífeyris, 2,6% vegna örorku og 0,5 vegna annarra greiðslna.

LÍFSKJÖR ALDRAÐRA METIN LÁGT Á ÍSLANDI
Í fyrirlestri Dr. Sigrúnar Ólafsdóttir prófessors í félagsfræði í Háskóla Íslands kom fram að samkvæmt Evrópsku
viðhorfakönnuninni frá 2016 þá meta Íslendingar lífskjör aldraðra mjög lágt, en eru mjög sammála um að stjórnvöld
beri ábyrgð á viðunandi lífskjörum. Í umfjöllun sinni nefndi Sigrún nokkrar ástæður sem gætu skýrt niðurstöðurnar,
svo sem að almennt eru gerðar kröfur um að fólk eigi áhyggjulaust ævikvöld og að við teljum almennt að aldraðir
eigi stuðninginn skilið enda hafi fólk sem er komið á efri ár lagt sitt af mörkum til samfélagsins á sínum yngri árum.
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MEIRIHLUTI TEKNA ALLRA ELLILÍFEYRISÞEGA KEMUR FRÁ TR
Sigríður Lillý Baldursdóttir, forstjóri Tryggingastofnunar dró í sínum fyrirlestri upp myndir af greiðslum til nokkurra
„dæmigerðra“ viðskiptavina TR, frá árinu 1997 - 2019. Hún ræddi einnig um hvaðan tekjur lífeyrisþega koma og
þar kom m.a. fram að á árinu 2019 koma um 55% af tekjum örorkulífeyrisþega frá TR. Hjá ellilífeyrisþegum koma
um 45% tekna frá TR en um 35% tekna frá lífeyrissjóðum. Sigríður Lillý fjallaði einnig um starfsemi TR og þá miklu
fjölgun viðskiptavina sem orðið hefur og fyrirséð er að verði á næstu árum sérstaklega á það við um ellilífeyrisþega.
Mikilvægt er að taka tillit til þessa og aukinnar kröfu um upplýsingagjöf og leiðsögn stofnunarinnar þegar stofnuninni
er markað rekstrarfé.
Þá kom fram að til tíðinda hefur dregið varðandi nýgengi í hópi örorkulífeyrisþega sem hefur lækkað um 24%
á milli ára. Á undanförnum árum hefur verið gert átak í að efla endurhæfingu og beina umsækjendum inn á
endurhæfingarlífeyri með endurhæfingarúrræðum.

KONUR FÁ LÆGRI ELLILÍFEYRISGREIÐSLUR EN KARLAR
Í fyrirlestri sínum sýndi Shea McClanahan, sérfræðingur og ráðgjafi á sviði félagslegrar stefnumótunar fram á að til
staðar er kynjamismunun í lífeyrisgreiðslum. Ástæður lægri greiðslna til kvenna eru einkum styttri starfsævi, lægri
laun og aðskilinn vinnumarkaður. Lífeyriskerfin miða við starfsferil og greiðslur í sjóði hafa bein áhrif á útgreiðslur
og því eru konur að fá lægri greiðslur. Þó svo að konur lifi lengur en karlar hætta konur að vinna fyrr en karlar
samkvæmt OECD hætta konur 63 ára en karlar 65 ára að meðaltali. Áhrifaríkasta leiðin til að minnka kynjamismunun
í lífeyrisgreiðslum er í gegnum breytingar á vinnumarkaði og á vettvangi heimilisins og launavinnu að mati hennar.
Karen Anna Erlingsdóttir frá Kvennahreyfingu ÖBÍ gaf álit á fyrirlestri Shea og benti m.a. á könnun sem sýndi að
álag á konur ykist oft eftir að þær væru búnar í launavinnu sinni og væru komnar heim, öfugt við það sem gerðist
hjá körlunum.
Skýrslur sem Shea McClanahan vísar til í erindi sínu:
Families in a Changing World – UNWomen, 2019
Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the EU (Volume 1) – OECD, 2018
Pensions at a Glance 2019 – OECD
The Nordic Gender Effect at Work
Nordic Council Gender Equality briefs

Í málstofum sem voru eftir hádegi var sjónum annars vegar beint að ellilífeyri og tekjutengingum og hins vegar að
þróun í nýgengi í örorkumati.
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ELLILÍFEYRIR - TEKJUR HAFA ÁHRIF Á UPPHÆÐ GRUNNLÍFEYRIS Á ÖLLUM NORÐURLÖNDUNUM
Sólveig Hjaltadóttir, framkvæmdastjóri lífeyrissviðs TR og Þórunn Sveinbjörnsdóttir formaður LEB gáfu innsýn í
tilhögun greiðslna ellilífeyris á Norðurlöndunum og að hvaða leyti kerfin eru ólík. Þar kom m.a. fram að tekjur hafa
áhrif á grunnlífeyri á öllum norðurlöndunum en með mismunandi hætti. Sömuleiðis er einhvers konar stuðningur
við þá sem búa einir til staðar á öllum norðurlöndunum. Líflegar umræður sköpuðust á málstofunni um mismun á
milli kerfanna.

STEFNIR Í FÆRRI ÖRORKUMÖT FÓLKS 18 – 29 ÁRA Á ÁRINU 2019 MIÐAÐ VIÐ 2018
Ólafur Guðmundsson tryggingayfirlæknir sagði frá þróun nýgengis örorku meðal ungs fólks, en tölur sýna að færri
örorkumöt hafa verið gefin út fyrir aldurshópinn 18 – 29 ára á þessu ári, en í fyrra.
Margrét Lilja Aðalsteinsdóttir, fulltrúi frá ungliðahreyfingu ÖBÍ var álitsgjafi í málstofunni og minnti hún m.a. á
mikilvægi þess að hafa öfluga þjónustu fyrir ungt fólk sem á við andleg veikindi að stríða.
Ráðstefnustjóri var Arnar Þór Sævarsson formaður stjórnar TR. Um 100 manns sóttu ráðstefnuna sem var öllum
opin, eins og fyrr segir. Allar glærur frá fyrirlesurum voru birtar á vef TR.

NORRÆNT SAMSTARF 2019
Norrænt samstarf skipar mikilvægan sess í erlendu samstarfi TR og á stofnunin fulltrúa í nokkrum norrænum
samstarfsnefndum- og verkefnum á sviði almannatrygginga. Slíkt samstarf skilar sér í bættu upplýsingaflæði á
milli landanna og ekki síður samræmingu hvað varðar verklag og meðferð mála. Nýjungar og umbætur í einu landi
geta skilað sér til nágrannalandanna og bein samskipti á milli starfsfólks þvert á lönd og stofnanir styttir boðleiðir.

SAMRÁÐ UM LÍFEYRISMÁL
Það var ánægjulegt að árið 2019 voru tveir norrænir samstarfsfundir haldnir í nýjum húsakynnum TR í Hlíðasmára
í Kópavogi. Fyrst er að nefna svonefndan lífeyrishóp sem hélt árlegan tveggja daga fund sinn í október, þangað
mættu 25 þátttakendur af öllum norðurlöndunum. Meginumfjöllunarefnið á fundum hópsins eru lög og reglur sem
gilda um lífeyrisgreiðslur og túlkanir í hverju landi fyrir sig með tilliti til evrópskra og alþjóðlegra samninga sem og
samninga á milli norðurlandanna. Ýmis álitamál eru tekin til umfjöllunar og unnið að samræmingu á túlkun á reglum
og framkvæmd.

FORSTJÓRAFUNDUR
Forstjórar allra stofnana á norðurlöndunum sem starfa á vettvangi almannatrygginga, sjúkratrygginga og
atvinnuleysismála komu saman til árlegs fundar í húsakynnum TR í Hlíðasmára. Frá Íslandi eru það TR, Sjúkratryggingar
Íslands og Vinnumálastofnun sem eru aðilar að þessum samráðsvettvangi. Á fundinum var Heilbrigðisstefna,
stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030 kynnt sérstaklega. Einnig var verkefnið 4DX kynnt en það er
verkefni félagsmálaráðuneytisins sem TR, Vinnumálastofnun, félagsþjónustan í Reykjavík og Virk vinna saman að
um að lækka nýgengi örorkumats hjá ungu fólki. Að öðru leyti eru fundir forstjóranna nýttir til að kynna nýjungar
í starfseminni í einstökum stofnunum eða í löndunum. Einnig er rætt um ýmsar áskoranir í starfseminni, svo sem
persónuvernd og öryggismál og áhættumat á tímum rafrænnar þjónustu.
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UNDIRBÚNINGUR ALMANNATRYGGINGAMÓTS NSFM2020
Á árinu var unnið að undirbúningi norræns almannatryggingamóts NSFM2020, sem átti að halda hér á landi í
lok maí 2020, ákveðið var að fresta mótinu um eitt ár vegna Covid-19. Tryggingastofnun fer fyrir íslenska
undirbúningshópnum en í honum eiga einnig sæti fulltrúar frá félagsmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti,
Vinnumálastofnun og Sjúkratryggingum Íslands. Haldnir voru tveir undirbúningsfundir hér á landi með fulltrúum frá
öllum stofnunum á norðurlöndunum sem standa að ráðstefnunni, eða 21 talsins.
Sótt var um styrk vegna ráðstefnuhaldsins til Norrænu ráðherranefndarinnar og var fallist á styrkumsóknina. Norræna
almannatryggingamótið á sér langa sögu og hefur verið haldið á fjögurra ára fresti frá árinu 1935. Það hefur aðeins
einu sinni fallið niður, en það var árið 1948 í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Markmiðið með ráðstefnunni er að
skapa vettvang fyrir miðlun þekkingar og reynslu á sviði almannatrygginga og velferðarmála á Norðurlöndunum
bæði fyrir starfsfólk og sérfræðinga á þessu sviði.

FRÆÐSLA UM SPÁLÍKAN
Í tengslum við opna ráðstefnu TR í nóvember, Almannatryggingar í brennidepli, var haldinn fræðslufundur með
starfsfólki TR. Þar kynnti Tom Nilstierna sérfræðingur og ráðgjafi frá Svíþjóð hvernig svíar hafa nýtt sér ákveðna
aðferðafræði í spálíkönum sínum um áhrif ýmissa aðgerða í almannatryggingum. Þróað hefur verið eins konar
hermilíkan (micro simulation) þar sem reynt er að spá fyrir um víxlverkanir og áhrif ýmissa lagabreytinga á hina
ýmsu hópa í samfélaginu. Þessari aðferðafræði hefur ekki verið beitt skipulega við greiningar hér á landi og er mikill
áhugi innan TR til að vinna að innleiðingu þessarar aðferðafræði.
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Fjöldi einstaklinga sem fá greiðslur frá TR
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Fjöldi lífeyrisþega eftir tegund lífeyris
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Útgjaldaliðir TR
ÁRSREIKNINGUR TR 2019

og launatengd gjöld...................................
• Laun
Upplýsingatækni....................................................
• Húsnæðiskostnaður...............................................
• Hugbúnaður og leyfisgjöld.................................
• Afskriftir.....................................................................
• Ráðgjafa- og sérfræðiþjónusta.................
• Prentun og póstburðargjöld.......................
• Fjármagnsgjöld...............................................
• Annað.................................................................
•

1.002.371.349

63,7%

266.965.327

17,0%

87.808.829

5,6%

45.925.638

2,9%

40.645.799

2,6%

33.028.468

2,1%

16.232.271

1,0%

10.069.306

0,6%

70.017.000

4,5%
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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.

Stefnur og markmið TR

