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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum um skyldutryggingu, 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997,219. mál.

Samtök atvinnulífsins lýsa stuðningi við þær breytingar sem lagðar eru til í umræddu 
frumvarpi.

Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband íslands óskuðu eftir breytingu á lögum með bréfi til 
forsætisráðherra þann 2. júlí sl. til þess að tryggja að markmið kjarasamninganna 17. febrúar 
og tengd yfirlýsing ríkisstjómarinnar um aukna starfsendurhæfmgu næðu fram að ganga. I 
bréfinu voru lagðar fram eftirfarandi tillögur um breytingu á lögum 129/1997.

1. gr. orðist svo (breytingar eru undirstrikaðar:
Lög þessi gilda um alla lifeyrissjóði og samninga um tryggingavemd eins og nánar er kveðið 
á um í lögum þessum.
Með lífeyrissjóði er átt við félag eða stofnun sem veitir viðtöku iðgjaldi til greiðslu lífeyris 
vegna elli til æviloka, örorku eða andláts samkvæmt nánari ákvæðum í þessum kafla, n. og III 
kafla.
Með endurhæfingarsióði er átt við félag eða stofiiun sem veitir viðtöku iðgialdi til greiðslu 
kostnaðar við ráðgiöf. þiónustu og bein úrræði vegna endurhæfíngar á grundvelli 
kiarasamnings og samið hefur verið um mótframlag úr ríkissióði.
Skyldutrygging lífeyrisréttinda felur í sér skyldu til aðildar að lífeyrissjóði og til greiðslu 
iðgjalds til lífeyrissjóðs og eftir atvikum til annarra aðila samkvæmt samningi um 
viðbótartryggingavemd.
Skvlda til að trvggia sér rétt til endurhæfmgar felur í sér skvldu til aðildar að 
endurhæfingarsióðii og til greiðslu iðgialds til endurhæfingarsióðs.

Fyrsta málsgrein 2. gr. orðist svo:
Iðgjald til öflunar lífeyrisréttinda og rétt til endurhæfingar skal ákveðið í sérlögum, 
kjarasamningi, ráðningarsamningi eða með öðrum sambærilegum hætti. Lágmarksiðgjald til 
lífeyrissjóðs skal vera a.m.k. 12% og lágmarksiðgiald til endurhæfingarsióðs skal vera 0.13% 
af iðgjaldsstofhi. Iðgjaldi samkvæmt ákvörðun launamanns eða þess sem stundar 
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal varið til aukningar lífeyrisréttinda skv. II. eð alH. 
kafla.

Fyrsti málsliður 2. mgr. 2. gr. orðist svo:
Um aðild að lifeyrissjóði og endurhæfingarsióði. greiðslu lífeyrisiðgjalds og 
endurhæfingariðqialds og skiptingu iðgjaldsins milli launamanns og launagreiðanda fer eftir 
þeim Ig'arasammngi sem ákvarðar lágmarkskjör í hlutaðeigandi starfsgrein, eða sérlögum ef
við á.



Fyrsti málsliður 3. gr. orðist svo:
Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs og endurhæfmgarsióðs skv. 2. gr. skal reiknað af 
heildarfjárhæð greiddra launa og endurgjalds fyrir hvers konar vixmu, starf og þjónustu.

7. gr. orðist svo:
Lífeyrisiðgjald, til lágmarkstryggingavemdar og viðbótartryggingavemdar, og 
endurhæfingariðgiald skal greitt reglulega í hverjum mánuði, sbr. 2.-4. mgr. 
Iðgjaldsgreiðslutímabil skal eigi vera lengra en mánuður og skal gjalddagi vera tíunda næsta 
mánaðar. Eindagi skal vera síðasti dagur sama mánaðar og iðgjald fellur í gjalddaga. Að öðru 
leyti fer um iðgjaldagreiðslur samkvæmt þeim reglum sem settar eru í samþykktir viðkomandi 
lífeyrissjóðs og endurhæfmyarsióðs eða samkvæmt samningum þeirra aðila sem tilgreindir 
eru í 8. gr. Réttindi vegna aukaframlaga í lífeyrissjóði umfram reglubundin framlög skulu 
reiknuð miðað við greiðsludag.
Launagreiðanda er skylt að halda eftir af launum iðgjaldshluta launþega og standa 
viðkomandi lífeyrissjóði skil á honum, ásamt iðgjaldshluta sínum. Sams konar skylda hvílir á 
launagreiðanda að því er varðar innheimtu og skil á iðgjaldi til þeirra aðila sem tilgreindir eru 
í 8. gr.
Launagreiðanda er skvlt að standa skil á iðqialdi sínu til endurhæfingarsióðs með sama hætti 
og gildir um lífevrisiðff'ald í 2. mgr. og standa skil á bví til viftlcomandi lffevrissióðs. 
Lifevrissióður skal skila iðgialdi launaereiðanda ásamt iðgialdshluta sínum, sbr. 6. mgr. 
15.gr.. til endurhæfingarsióðs að frádreipnni haefilegri bóknun vepna innheimtukostnaðar. 
Launagreiðendum og sjálfstæðum atvinnurekendum ber að tilkynna hlutaðeigandi 
lífeyrissjóðum og aðilum skv. 8. gr. ef þeim ber ekki lengur að standa skil á lífeyrisiðgjaldi 
þar sem þeir hafa hætt starfsemi eða laimþegar þeirra hafa látið af störfum.

í 15. gr. komi ný mgr. fyrir framan þá síðustu:
Lífevrissióði er skvlt að greiða sem svarar til 0.13% af iðgialdsstofhi viðkomandi sióðsfélaga 
til endurhæfingarsióðs til að trvggia honum rétt til endurhæfingar.
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Efni: Ósk um breytingar á tðgum um skyidutryggingu iífeyrísréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 
(129/1979) og á iögum um starfskiör taunafólks og skyidutryggingu Iffeyrisréttinda (55/1980) í 
kjölfar kjarasamninga um Endurhaefingarsjóð.

Mikii umræða hefur verið undanfarin misseri um mikiivægt þess að auka vírkni þeirra sem lenda í 
alvarlegum veikindum og slysum með eflingu starfsendurhæfingar hvers konar. f kjöffar 
endurskoðunar kjarasamninga í nóvember 2005 iýsti þáverandi ríkisstjóm því yfir, að hún myndi setja 
á laggirnar sérstaka nefnd sem falið yrðí það verkefni að endurskoða forsendur fyrir örorkumati og 
ieita ieiða tii að efla endurhaefingu. Nefndin skilaði eíns og kunnugt er skýrslu í mars 2007 og á 
grundvelli hennar skipaði rikisstjórnin framkvæmdanefnd um að setja tiiiögur nefndarinnar i 
framkvaemd. Eitt af þeim atriðum sem nefndin lagði til, var að efla verulega einstaklingabundna 
þjónustu við þá sem lenda i alvarlegum veikindum og stysum m a. með kerfi þjónustufulltrúa og 
starfsemi teymis sérfræðirtga um ráðgjöf um endurhæfingaráætlun Einnig taidi nefndin mikilvægt að 
skilgreint yrði i löggjöf réttur einstaklinga til þess að geta sótt sér endurhæfingu til þess að tryggja 
endurkomu á vinnumarkað. Áhersla var einnig lögð á mikilvægt þess að viðhalda ráðningarsambandi 
þeirra sem væru í skilgreindum áhættuhópi í lengstu lög, m.a. annars með virkri þátttöku 
stéttarfélaga og atvinnurekenda í fyrstu stigum endurhaefmgar. Lagði nefndin til að kostnaði vegna 
þessa yrði skipt milli rikissjóðs, lífeyrissjóða og samningsaðiia.

Þann 17. febrúar $.i. undirrituðu ASÍ og SA samkomulag um stofnun og rekstur Endurhæfmgarsjóðs 
sem hefur það hlutverk „að draga markvisst úr Hkum á því að launafólk hverfi af vmnumarkaði vegna 
varanlegrar örorku með aukinni virkni, eflingu endurhæfmgar og öðrum úrræðum '. í þvi sambandi 
var samið um að atvinnurekendur myndu leggja sjóðnum til 0,13% af heildarlaunum. í tengslum við 
undirritun nýrra kjarasamninga iýsti rikísstjórnin I því yfir að hún myndi beita sér fyrir þvi að ieggja 
sjóðnum tii jafn háa fjárhæð. Þá var samið um að ASÍ og SA myndu heita sér fyrir því að Iffeyrissjóðir í 
iandinu leggðu þessu verkefni til sömu upphæð. Er þetta f samræmi við sameiginlega niðurstöðu aðila 
í fyrmefndri skýrslu um endurskoðun örorkumatsins.

Eins og fram kom í viðræðum samningsaðila við stjómvöld munu skyldur Endurhæfingarsjóðs ná til 
atlra launamanna og sjálfstætt starfandi einstaklinga, óháð þátttöku starfsmanna eða fyrirtækja í 
samtökum launafólks eða atvinnurekenda. Til þess að tryggja að sjóðurinn geti staðið við 
skuldbindingar sínar er mikilvægt að tryggja að lagaleg staða hins nýja sjóðs við innheimtu á 
iðgjaidinu verði með sama hætti og nú giidir um greiðslu iðgjalds til lifeyrissjóða.

Ljóst er að samhiiða aukinni áherslu á endurhæfingu og aukinnar virkni þeirra sem misst háfa hluta 
sinnar vinnugetu mun hlutverk og starfsemi starfs- og endurmenntunarsjóða aukast tíi muna og því 
mikilvægt að treysta einnig hlutverk þeirra á vinnumarkaðinum.

Á undanförnum arum hefur það færst ívöxt að fyrirtækf utan raða Samtaka atvinnulífsins hafa neitað 
að greiða í starfs og endurmenntunarsjóðina og sú neitun var staðfest með dómi Hæstaréttar f máli



nr. 114/2004. t»ar segir Hæstfréttur að i 1 mgr. 6. gr. laganna sé kveðið á um skytdur aMra 
atvinnurekenda að greiða í sfuicra og oriofssjóði samkvasmt kjarasamningum. Slfka kröfu e ifl 
stéttarféiögin vegna þessara tvenns konar sjóða og sé það tæmandi talning. Krðfur stéttarfélaga 
vegna annarra sjóða en þar séu tiigreindir verði hins vegar ekki reistar á 6. gr. iaganna. 
Starfsmenn þessara fyrirtaekja öðiast því ekki rétt til framlaga sjóðanna vegna starfs- og 
endurmenntunarsem leitt getur til réttaróvissu þegarkemur að endurhaefingu.

Til þess að ofangreindu markmiði um Endurtiæfingarsjdðinn verði náð, óska Atþyðusamband íslands 
og Samtök atvinnutifsins eftir þvf sameiginlega við forsætisráðherra, að hann beiti sér fyrir þvi að sett 
verði fram frumvörp tii laga um breytingar á iögum um skyldutryggingu lifeyrisréttinda og starfsemi 
lifeyrissjóða (129/1979) og á lögum um starfskjör iaunafólks ctg skyidutryggingu Iffeyrisréttinda 
(55/1980). Meðfýlgfandf er skjal er sýnir þær breytingar sem Aiþýðusamband fstands og Samtök 
atvinnulifsinstelja nauðsynlegt að gerðar verðt á ofangreindum lögum tít þess að ná þessufram.

Virðingarfyllst,

F.h. Samtaka atvinnulífsins Fh. Atþýðusambands íslands

Viihjálmur Egilsson framkv.stj. Gytfi Arnbjörnsson framkv.stj.



Lögum skyidutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi iífeyrissjóða, 1997 nr. i29 (undirstrikanir eru 
brevtitwar frá núgiMandiWtoim)

1. gr. Lög þessi gllda um alla Ufeyríssjóði og samnlnga um tryggingavernd eins og nónar er kveðið áum í lögum þessum.
Meðiffeyiissjóði er átt viðfélag eða stofnun sem veitír viðtöku iðgjaldi ttt greiðslu tfféyris vegna eHi til æviloka, örorkti eða

andiáts samkvæmt nánari ákvæðum i þessum kafla, II. og III. kafla.
Með endurhæfmaarsióði er átt við félaa eða stofnun sem vettir viðtðka iðaioldí til areiðslu kostnaðar vtð ráðaiöf. biónustu 

mbefn úrræði veano endurhæflnoará arundyetli kiorasamninas oa samið befur veríðvm mótframlQúúrtiklssML
Skyidutrygging lifeyrisréttinda felur isér skyldu tii aðHdar að Hfeyrissjóði og tii greiðsiu Hfgjalds til iffeyrissjóðs og eftir 

atvikum til annarra aðiia samkvæmt samningi um vlðbótartryggingavemd
Skvlda til að trvmia sérrétttil endurhæfinaar felur isér skyldu tii aðiidar að endurtiæfinaarsióði oa til areiðsiu iðaialds til 

endurhæfinaarsióðs.
ðtium launamönnum ogþeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er rétt og skytt að tryggja sér 

lifeyrisréttintli oa rétt til endurhæfinaar með aðitd að iifeyrissjóði oa endurhæfinaarsióði frá og með 16 ára til 70 ára atdurs.
2. gr. Iðgjald til öfiunar lifeyrisréttinda oa rétt til endurhæfinaar skal ákveðtð i  sértðgum, kjarasamningi, ráðningarsamnlngi 
eða með öðrum sambærítegum hætti. Lágmarksiðgjatd tíl ttfeyrissjóðs skal vera a.m.k. [12%fJ oa láamarksiðaiatd til 
endurhæfinaantóðs skal vera 0,13% af Iðaíaldsstofni. Iðqtaldi samkvæmt ákvórðun launamonns eða þess sem stundar 
atvinnurekstw eða s/álfstæða starfsemi skat varið tii aukningarlifeyrisréttinda skv. II. eða III. Kafta.

Um aðiki að lífevrissióði oo endurhæfinaarsióði. grelðstu Itfeyrisiðgjalds oo endurhæfínaariðalalds oa skiptingu iðgjatdsins 
milli tounamanns og faunagretðanda fer eftir þeim kjarasamningi sem ákvarðar lágmarkskjðr i  hlutaðeigandistaífsgrem, 
eða siriögum efviðá. Taki kjarasamningur ekki tít viðkomandi storfssviðs eða séu ráðningarbundin starfskjör ekki byggð á 
kjarasamningi velur viðkomandi sér lifeyrissjóð eftír þvisem reglureinstakra sjóða teyfa. Aðtld að tifeyrissjóði skal tiltaka f  
skriftegum ráðningarsamningi.

Sjóðfélagi ersásem greitt erfynr gretðtr eða hefur greitt iðgjatd tit tifeyrissjóðs ogáhjá honum réttindl eins og nánarer 
fyrir mæit f lögum þessum. Óheimi It er að neita manni um aðild oð lifeyftssjóði á grundvettt heilsufars, aldurs, 
hjúskaparstöðu, fjötskytdustærðar eða kyns.
3. gr. Lágmarksiðgjald til lifevrissióðs OQ endurhæfinaarsiáðs skv. 2. gr. skal reiknað afheildarfjárhæð greiddra launa og 
endurgjatds fyrir hvers konar vinnu, starfog þjónustu. Stofn til iðgjatds skai vera aiiar tegundir launa eða þóknana fyrir störf 
sem skattskyld eru skv. 1. mgr. 1. tölul. A-tíðar 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt. Ttt gjaldstofns skat þóekki tetja 
hiummdi sem greidd eru ifriðu, svo sem fatnoð, fæðl og hósnæði, eða greiðsiur sem ætiaðar eru til endurgreiðslu á 
útíögðum kostnaði, td. ökutækjastyrki, dagpeninga og fæðispeninga. Enn fremurskai ekki telja tíl gjaldstofns eftiriaun og 
tifeyri sem Tryggingastofnun rikisins eða Ufeyrissjóður greiðlr, bætur greiddar af Tryggíngastofnun rikisms, slysa- og 
sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga og bætur tryggingaféloga vegna atvinnutjóns af völdum slysa. Þá skol telja 
tít iðgjaldsstofns atvinnuleysisbætur samkvæmt tögum um atvinnuieysistryggingar. tðgjaldsstofn marms vegna vinnu hans 
við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemt eða vegna vinnu hons við atvinnurekstur tögaðila þorsem hann er ráðandi 
aðili vegnaeignar eðo stjómunaraðttdar skal vera jafnhár fjárhæð skv. 2. mgr. 1. tölul. A-tiðar 7. gr. loga nr. 90/2003, um 
tekjuskatt, sbr. 58. gr. þeirra laga.

Ufeyrisiðgjaldi skal ráðstafa tit iágmarkstryggingavemdar, sbr. 4. gr., og eftir atvikum tíI vtðbótartryggmgaverndar, sbr. 
8.-10. gr.

7. gr. Ufeyrisiðgjaid, tii tágmarkstryggmgavemdar og viðbótartryggingavemdar, oa endurhæfinaariðaiatd skal areitt 
regiuiega 1 hverjum mánuði, sbr. 2.-4. mgr.

IðgjaldagreiðsiutfmaM skal eigi vera lengra en mánuður og skal gjalddagi vera tíunda næsto mánaðar. Eindagi skal vera 
siðasti dagursamo mónaðor og iðgjaldfettur i gjalddoga. Að öðruteytifer um iðgjatdagreiðstur samkvæmt þeim regtum 
sem settareru i samþykktir viðkamandi lifevrissióðs oa endurhæfinacrsióðs eða samkvæmt samningum þeirra aðila sem 
tiigreindir eru f 8. gr. Béttindi vegna aukaframiaga i  iifeyrissjóði umfram regtubundln framlög skulu retknuð miðað við 
greiðstudag.

Launagreiðanda erskytt oðhalda eftir afiaunum iðgjaldshtuta iaunþega og standa viðkomandi tifeyrissjóði skit á honum, 
ásamt iðgjatdshluta sinum. Satm konorskylda hvfflr á launagreiðanda að þvi er varðar innheimtu og sktt á iðgjaldi til þeirra 
aðita sem tíigreindir erui 8. gr.

Launeareiðanda er skytt að standa skil á iðaialdi sku til endurhæfinaorsióðs með sama hætti oa aitdir um lifevrisiðaiald i 
l,mgr. QQ standg skil óJtví tii viðkomandi lifevrissióðs. Ufevrissióður skal skllo Waialdi launaareiðanda ásamt iðaiatdshtuta 
simm, íþr. & rmr-15. mÆendurharfnaarsiáðsað fíródreainniheefiiearibóknuh veana innheímtukostnaðar.

Launogreiðendum ogsjátfstæðum otvinnurekendum ber að tilkynna hlutaðeigandi lifeyrfssjóðum og aðilum skv. 8. gr. ef 
þeim ber ekki tengur að stonda skit á Hfeyrisiðgjaldi þarsem þeirhafa hætt starfsemi eða taunþegarþeirra hafá látið af



síörflm.

15 gr SfóðfHaqiáréttáðrorkulfteyTiefham verifurfyriroricutopisemmetíðer SOfieðamelra, hefurgreitt lHfeyrissjóðl 
om k tvöórogoritiðfyrirtekjuskerðlnguafvöidumorkutopslns.

örorkuttftyrir skal frtmreiknaður samkmmt reglum sm  nánar er kveðið áum í samtwkktum, emfa haflsjóðfitegi gnitt 
tHItfeyrissfððsIa.m.k.þrjúár6undanfarandiffórumárum,þarafamk sexmónuðlðsfðastaiátfmánaðatímabtíl,ogekki 
orðiðfyrirorkutapi sem rekja má tll ofnotkwnor ðfengis, tyfiaeða fiknlefita.

Hafi sjóðféiagi ððlast rétt tit framretknings sem fafíð hefúr niður vegna tímabundinnarfjarveru afvkinumarkaði vegna 
vinnu eriendis, náms, ieyfis frá störfum, bameigna eða sambmilegra óstmðna skalframreikningsréttur stofnast á nýjon lelk 
eigi siðar en sex mánuðum fréþvfað hann hefur aftur störf og greiðslu iðgjaids tt iifeyrissjóðs.

Eigi sjóöféiagi ekki rétt á framreiknmgi skai fjárhesð ðrorkulifeyris miðast við áunnin réttíndi.
Heimllt er að ákveða að ðrorkuitfeyrir grelðist ekkifyrstuþrjá mánuðhta eftírorkutap. Soma giidir ef arkutap hefur varað 

skemur en sex mánuði.

trvaakíhonim rétt ttt endurfaefínoar.
! samþykktir Ufeyrissjóðs skulu settfrekari ókvæði um örorkullfeyri svo semumðrorkumat, fjárhæðörorkullfeyris, 

útreikning ogskllyrðífyrlrgreiðslu hans.

i£ f tmv starfsfcjör iaunafólks og skykkitrygfingu Kfeyrisréttínda, 1980 nr. 55. (undfrstrikanir eru 
brevttnsar frá mkthfandi Kteuml

enduftngnntunafslóÆ iðgjíSfd þau, sem aðitdarsamtðk vinnumafloðarms semja um hverju slnni, og samkvxmt þeftn regktm, 
sem kjarasamningar greina.

Atvtnnurekanda er skyft að halda eftiraf launum starfsmanns iðgaldi hans ttl viðkomamU stéttarfélagssðmkvæint þetm 
reglum, sem fc|arasamningar greirw.


