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Efiii: Frv. til laga lun br. á 1. um Ábyrgðasjóð launa.

Á fimdi félagsmálanefhdar 29. nóvember sl. var óskað eftir ýmsum upplýsingum í tengslum við 
umfjöllun nefhdarinnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 88/2003, um Abyrgðasjóð 
launa.

Úttekt á ástaeðum útgialdaaukningar

Undir lok ársins 2004 var félagsmálaráðuneytinu kynnt úttekt sem Ábyrgðasjóður launa lét gera á 
ástæðum útgjaldaaukningar hjá sjóðnum. Fylgir skýrslan með minnisblaði þessu. Félagsmálaráðherra 
taldi þá þegar ástæðu til að vekja athygli axmarra ráðherra sem málið varðar á efni úttektarinnar og 
var hún send dómsmálaráðherra, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra i desember 2004. Eftir því 
sem félagsmálaráðuneytið kemst næst hafa þau ráðuneyti ekki gripið til sérstakra aðgerða í framhaldi 
af úttektinni. í þessu ljósi teiur félagsmálaráðuneytið einsýnt að hafín verði vinna þar sem fulltrúar 
allra viðkomandi ráðuneyta verða kallaðir til í því skyni að fara yfir tillðgur sem fram koma 1 
úttektinni. Mun félagsmálaráðuneytið hafa forgöngu um að sú vinna verði hafin.

Fiðldi brotabúa sem Ábvrgðasióðurinn hefur greitt vegna

Samkvæmt upplýsingum frá Ábyrgðasjóði launa hefur þróun hvað fjölda gjaldþrota sem sjóðurinn 
kemur að verið eftirfarandi:

Ár Fjoldi
2001 184
2002 368
2003 459
2004 457
1.1.-30.11 2005 428

Greiðslur ur Ábvrgðasióði launa eftir atvinnugreinum

í fyrrgreindri úttekt eru eftirfarandi upplýsingar varðandi árin 2001-2003:

Áríð 2001
•  Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta (um 60 m.kr. greiddar)
•  Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (47 m.kr.)
•  Ýmis sérhæfð þjónusta, s.s. tölvu- og tæknifyrirtæki (34 m.kr.)
•  Vélsmiði og vélaviðgerðir (33 m.kr.)
•  Fiskveiðar (29 m.kr.)
•  Aðrar greinar á bilinu 15-18 m.kr. hver eru: Fataiðnaður, matvælaiðnaður, útgáfiistarfsemi,

gúmmí- og plastiðnaður, rafmagnsiðnaður og hótel og veitingarekstur.
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Árið2002
•  Ýmis sérfaæfð þjónusta, s.s. tölvu- og tæknifyrírtæki (97 m.kr.)
•  Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta (78 m.kr.)
•  Hótel og veitingahúsarekstur (62 m.kr.)
•  Samgöngur og flutningar (43 m.kr.)
•  Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (41 m.kr.)
•  Málmiðnaður (35 m.kr.)
•  Pappírs- og útgáfustarfsemi (30 m.kr.)
•  Aðrar greinar á bilinu 11-18 m.kr. hver eru: Fataiðnaður, matvælaiðnaður, Qármálaþjónusta, 

samfélagsþj ónusta og önnur ótilgreind starfsemi.

Ánð2003
•  Ýmis sérhæfð þjónusta, s.s. tölvu- og tæknifyrirtæki (115 m.kr.)
•  Pappírs- og útgáfústarfsemi (105 m.kr.)
•  Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (104 m.kr.)
•  Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta (99 m.kr.)
•  Hótel og veitingahúsarekstur (57 m.kr.)
•  Önnur samfélagsþjónusta og félagastarfsemi (40 m.kr.)
•  Fiskveiðar (37 m.kr.)
•  Samgöngur og flutningar (3 7 m.kr.)
•  Matvælaiðnaður (32 m.kr.)

Ráðuneytið aflaði eftirfarandi upplýsinga frá Ábyrgðasjóði launa vegna áranna 2004 og 2005:

Áríð 2004
•  Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta (94 m.kr.)
•  Pappírs- og útgáfústarfsemi (93 m.kr.)
•  Matvælaiðnaður (78 m.kr.)
•  Byggingarstarfsemi og maxmvirkjagerð (74 m.kr.)
•  Fiskveiðar (69 m.kr.)
•  Hótel og veitingahúsarekstur (67 m.kr.)
•  Fasteignaviðskipti, leigustarf o.fl. (48 m.kr.)
•  Önnur samfélagsþj ónusta og félagastarfsemi (40 m.kr.)
•  Landbúnaður (36. m.kr.)
•  Vélsmíði og vélaviðgerðir (27 m.kr.)
•  Málmiðnaður (24 m.kr.)
•  Aðrar greinar á bilinu 11-20 m.kr. hver eru: Samgöngur og flutningar, textíl- og fataiðnaður 

og önnur ótilgreind starfsemi.

Árið 2005 (1.1.-30.11.)
•  Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta (77 m.kr.)
•  Pappírs- og útgáfústarfsemi (72 m.kr.)
•  Hótel og veitingahúsarekstur (61 m.kr.)
•  Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (60 m.kr.)
•  Samgöngur og flutningar (56 m.kr.)
•  Matvælaiðnaður (54 m.kr.)
•  Fasteignaviðskipti, leigustarf o.fl. (52 m.kr.)
•  Fiskveiðar (45 m.kr.)
•  Ótilgreind starfsemi (28 m.kr.)
•  Húsgagnaiðnaður (21 m.kr.)
•  Önnur samfélagsþjónusta og félagastarfsemi (21 m.kr.)
•  Aðrar greinar á bilrnu 12-20 m.kr. hver eru: Samgöngur og flutningar, heilbrigðis- og 

félagsþjónusta, vélsmíði og vélaviðgerðir og landbúnaður.



Haekkiin lágmark«iðgialds til lffevrisaióða ár 10% i 12%

Óskað var eftir mati á hvaða kostnaðarauka það myndi hafa í för með sér fyrir Ábyrgðasjóð launa ef 
ábyrgð sjóðsins á lágmarksiðgjaldi til lífeyrissjóða myndi hækka úr 10% í 12%.

Samkvæmt upplýsingum M  Ábyrgðasjóði launa hafa iðgjaldakröfiir lífeyrissjóða aldrei verið 
jafiuniklar og í ár. Stefhir í kröfur að fjárhæð um 265 m.kr., þar af eru kröfur vegna 
séreignarsparnaðar 15 m.kr. og dragast þær frá. Er því 10% lífeyrisiðgjald jafhgildi um 250 m.kr. Ef 
tekið er meðaltal krafha síðustu þriggja ára er þessi upphæð hins vegar um 220 m.kr.

Frumvarp Qármálaráðherra til laga um breytingu á lagaákvæðum um lífeyrissjóði gerir ráð fyrir að á 
árinu 2006 verði lágmarksiðgjald til lífeyrissjóða hækkað úr 10% í 11% og frá og með árinu 2007 
hækki hlutfallið í 12%.

Gera má ráð fyrir að nokkur tími líði þar til þessi hækkun færi að koma fram í kröfum til 
Ábyrgðasjóðs launa. Er þannig ólíklegt að um aukningu útgjalda sjóðsins vegna þessa yrði að ræða á 
árinu 2006. Hækkunin úr 10% í 11% færi fyrst að koma í ljós á árinu 2007 og miðað við fyrrgreindar 
forsendur má ætla að sú hækkun fæli í sér 20-22 m.kr. útgjaldaauka á heilu árí. Samsvarandi hækkun 
yrði síðan þegar gæta færí hækkunar í 12% en það yrði í fyrsta lagi á árinu 2008.

Alls má því gera ráð fyrir að árlegur kostnaðarauki Ábyrgðarsjóðsins gæti orðið 40-45 m.kr. þegar 
lögin um breytingu á lagaákvæðum um lífeyrissjóði eru að fiillu komin til framkvæmda og kröfúr á 
grundvelli þeirra fara að berast sjóðnum.
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