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Efni: Umsögn Sjúkrahússins á Akureyri um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyríssjóða, og lögum nr. 113/1990 um tryggingagjald með 
síðari breytingum.___________________________________________________________________________

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar í fyrsta lagi á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða og í öðru lagi breytingar á lögum um tryggingagjald. Breytingarnar á jögunum 
byggja á fyrirheíti núverandi ríkisstjórnar við gerð stöðuíeikasáttmáíans 25. júní 2009 varðandi 
Starfsendurhæfmgarsjóð.

I. Kafli.
Breyting á lögum nr. 129/1997, um skyidutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
Iífeyrissjóða.

a. (58. gr.)
Það er mjög mikilvægt að allir landsmenn á aldrinum 16 til 70 ára eigi rétt til 
starfsendurhæfingar þegar og ef þörf er á.
Benda má á, að orðalag í greininni karrn að vera villandi, en þar segir að „öllum 
launamönnum ....er skyít ...að tryggja sér rétt til starfsendurhæfingar með greiðslu 
iðgjalds...“ Skv. 59. og 60. gr. kemur fjármögnunin frá launagreiðendum og 
lífeyrissjóðum en ekki beint frá launamönnum.

b. (59. gr.)
Fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að nú þegar greiðir stór hluti 
íaunagreiðenda 0,13% gjald til Starfsendurhæfmgarsjóðs. Samkvæmt þessu er því ekki 
um umtalsverðar nýjar álögur að ræða á atvinnulífið. Með frumvarpinu er verið að 
tryggja að sú skylda launagreiðenda ao greiða tii Starfsendurhæfingarsjóðsins nái til alls 
vinnumarkaðarins. Það tryggir jafna stöðu allra og er gott.

c. (60.gr.)
0,13% gjaldtaka af iífeyrissjóðum til Starfsendurhæfmgarsjóðsins er umhugsunarverð, 
sérstaklega í ljósi núverandi aðstæðna. Margir íífeyrissjóðir hafa þurft og munu líkiega 
enn frekar þurfa að skerða lífeyrisgreiðslur vegna bágrar stöðu. Eins og fram kemur í
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umsögn íjáiiagaskrifstofu íjármálaráðuneytis munu iðgjaldagreiðslur lífeyrissjóða rýrna 
um 0,13% af iðgjaldastofiii verði frumvarpið að lögum. „Að óbreyttu iðgjaldi kynni sú 
rýrnun að leiða til skerðingar á lífeyrisréttindum sjóðfélaga til lengri tíma litið“ Það væri 
ekki ásættanlegt.
Spyrja má hvort sjúkrasjóðir stéttarfélaga gætu komið að fjármögnun 
Starfsendurhæfíngarsjóðsins að hluta til.

II. Kafli.
Breytingá lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald

3. gr. Ákvæði til bráðabirgða um samráðsnefnd til að meta árangur og framhald á
starfsemi Starfsendurhæfíngarsjóðs og að tryggja samhæfmgu starfseminnar við annað 
endurhæfmgarstarf er mjög mikilvægt.
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