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TR – burðarás íslenska 
velferðarkerfisins í 72 ár

Verkefni:
• Lífeyristryggingar
• Félagsleg aðstoð

• Sjúkratryggingar
• Slysatryggingar 
• Sjúklingatryggingar

Umfang starfseminnar:
Um 20% útgjalda ríkisins
Um 30% þjóðarinnar ár hvert
Um 45 þús. lífeyrisþegar með flóknar 
tengingar lífeyris og tekna hvern 
mánuð.

Tryggingastofnun er nokkuð komin til ára sinna og 
hefur á langri ævi mátt þola margt - en ber sig 
þó enn nokkuð vel og er til í tuskið eins og við 
munum nú greina ykkur frá. 

Tryggingastofnun hefur verið burðarás íslenska 
velferðarkerfisins í 72 ár og á því er engra 
breytinga að vænta.

Um er að ræða stofnun sem er í eðli sínu þannig að 
við ættum að elska hana öll. Hún er einnig eðli 
máls samkvæmt þannig að um hana eiga að 
blása gagnrýnir vindar - vindar nýrra hugmynda 
og krafna um að gera enn betur.

Við þurfum að geta brugðist við sífellt breyttum 
samfélagaðstæðum og Tryggingastofnun má 
aldrei bila í því verkefni sínu að skila 
skjólstæðingum sínum þeim réttindum sem þeim 
ber lögum samkvæmt á sem skilvirkastan hátt. 

Hún á einnig - sökum nálægðar sinnar við 
viðskiptavini sína - að hafa fingurinn á og finna 
og greina frá aðstæðum skjólstæðinga sinna og 
leggja til úrbætur þar sem þurfa þykir.



Tryggingastofnun ríkisins?

Það er þannig sem við birtumst 
þjóðinni í fréttum sjónvarps – 
Stirðbusaleg stofnun sem 
heldur þétt um sitt og býður 
líkast til ekki útbreiddan 
þjónustufaðm sinn mót 
viðskiptavinum. 

Her er dregin upp alröng mynd af 
stofnun sem er virk við að 
leita nýrra og bættra leiða í 
starfsemi sinni og þjónustu 
við viðskiptavini. 



Bætt og efld þjónusta
Til marks um það er m.a 

vefurinn okkar sem hefur 
verið tilnefndur til verðlauna í 
flokkinum vefir í opinberri 
þjónustu.



Tryggur – bylting í þjónustu TR

Við tölum undir yfirskriftinni bylting í þjónustu 
TR og viljum með því vísa til þess að 
verkefnið sem hér er kynnt verður ekki 
unnið öðruvísi en að ýmsu í verklagi og 
viðhorfum starfsmanna, stjórnenda og 
viðskiptamanna verði hreinlega bylt 

Verkefnið þarf að taka föstum tökum, því verið 
er að innleiða varanleg viðtakaskipti í allri 
okkar þjónustu og samskiptum við 
viðskiptamenn.

Markmið okkar er að ekki seinna en mjög 
fljótlega - munum við standa fremst í flokki 
stjórnsýslustofnana í gagnvirkri rafrænni 
þjónustu við borgarana.



Rafræn þjónusta – allra hagur

• Meiri gæði þjónustu
• Hagkvæmara – fyrir alla
• Betri þjónusta – líka fyrir þá sem 

nýta hana ekki!

- ef rétt er staðið að málum



Tryggur.is

•Hugsum stórt
• Byrjum smátt

• Þ r ó u m  h r a t t



Ísland.is – örugg auðkenning
• Samvinna forsætisráðuneytis, RSK 

og TR
• Veflyklar RSK nýttir
• Rafræn skilríki á debetkortum 

handan við hornið

– Aðrar stofnanir geta líka nýtt þetta



Tryggur – fyrstu skref

• Tekjuáætlun
• Bráðabirgðaútreikningur
• Umsóknir
• Yfirlit



Tryggur.is



Auðkenning á Ísland.is



Tryggur – bylting í þjónustu TR



Tryggur – tekjuáætlun



Tryggur – tekjuáætlun



Tryggur þakkar fyrir sig
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