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Efni: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og
starfsemi lífeyrissjöða (Starfsendurhæfingarsjöður)/ 591. mál.

Borist hefur erindi frá efnahags- og skattanefnd Aiþingis, dags, 19. apríí s.l., þar sem óskað er 
eftir því að Landssamtök lífeyrissjóða gefi umsögn vegna frumvarps til laga um breytingu á 
lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi Kfeyrissjóða, 591 mál. Þær breytingar 
sem Íagðar eru tií í frumvarpinu eru í samræmi við þau fyrirheit sem ríkisstjórnin gaf við gerð 
stöðugleikasáttmálans 25. júní 2009 varðandi Starfsendurhæfingarsjóð.

Þau ákvæði sem varða lífeyrissjóðina koma fram í 1. greinar frumvarpsins, en þar er kveðið á 
um skyldu lífeyrissjóða tíl greiða 0,13% af iðgjaldastofni sínum til Starfsendurhæfingarsjóðs, í 
fyrsta sinn af iðgjaldastofni júlímánaðar 2010. Áætlað er að þetta framlag nemi um 800-900 
miilj. kr. á heilu ári, en að nálægt 400 millj. kr. greiðist vegna ársins 2010. Jafnframt er lagt til að 
lífeyrissjóðimir annist skil á iðgjaldi launagreiðenda til Starfsendurhæfingarsjóðs.

Að þessu tiíefni vilja Landssamtök lífeyrissjóða taka eftirfarandi fram:

Landssamtök lífeyrissjóða fagna stofnun Starfsendurhæfingarsjóðs og vænta mikils árangurs af 
starfsemi sjóðsins. Samtökin telja hins vegar, miðað við slæma tryggingafræðilega stöðu 
lífeyrissjóðanna, að fresta beri að leggja þetta gjald á lífeyrissjóðina þar til 1. janúar 2011.

Landssamtök Iffeyrissjóða sakna þess að ekki er að finna neina kostnaðaráætlun í frumvarpinu, 
hvernig verja skuli svo miklum fjármunum sem lagt er til að lífeyrissjóðirnir greiði til Starfs- 
endurhæfingarsjóðsins, sem er um 800 til 900 milljónir króna á ársgrundvelli.

Þá telja Landssamtök lífeyrissjóða eðlilegt að Starfsendurhæfingarsjóður greiði eðlilega þóknun 
fyrir að annast innheimtu á framlagi atvinnurekenda til Starfsendurhæfingarsjóðs, líkt og 
verkalýðsfélögin gera þegar lífeyrissjóðir sjá um innheimtu félagsgjalda samhliða innheimtu 
lífeyrissjóðsiðgjalda. f þessu sambandi skal bent á 20. grein lífeyrissjóðalaganna nr. 129/1997, 
en þar segir: „Ufeyrissjóður skol ekki hofo með hörtdum oðro storfsemi en þó sem rtouðsynleg er

Sætún 1-105 Reykjavík * Sími: 563 6450 • Fax: 563 6401 • Netfang: íl@lí.is • Vefsióð: www.ll.is • Kt.: 451099-2069

http://www.ll.is


til að ná þeim tilgangi er um ræðir í  2. mgr. 1. gr. og 1. mgr. þessarar greinar. Lífeyrissjóði er 
ekki heimilt að inno af hendi framlög í öðrum tilgongi. Lífeyrissjóði er heimilt að stofna til

innheimtu lifeyrissjóðsiðgjalda. Slík innheimta má ekki hafa i för með sér kostnaðarauka fyrir 
lífeyrissjóðinn." Nauðsynlegt er að endurskrifa þetta ákvæði þannig að það nái einnig ótvírætt 
til þess að innheimta á framiagi atvinnurekanda til Starfsendurhæfingarsjóðsins hafi ekki í för 
með sér kostnaðarauka fyrir lífeyrissjóðina.

Þá telja Landssamtök lífeyrissjóða mjög mikilvægt að sett verði ákvæði t lögin þess efnis að 
framlag lífeyrissjóðanna í Starfsendurhæfingarsjóð hafi ekki í för með sér að tryggingafræðileg 
staða sjóðanna versni frá því sem hún er nú. Það merkir að framlagið hafi ekki í för með sér 
sjálfkrafa lækkun á lífeyrisréttindindum sjóðfélaga, þar sern það verði talið íþyngjandi hinni 
tryggingafræðiiegri stöðu. Það er reyndar skílyrði af hálfu Landssamtaka lífeyrissjóða fyrir 
stuðníngi við frumvarpið að tryggt verði að slíkt ákvæði verði sett í lögin eða í reglugerð. 
Ákvæðið ætti ekki að valda ágreiningi þar sem telja verður að framlag lífeyrissjóðanna í 
Starfsendurhæfingarsjóð muni lækka örorkubyrðilífeyris sjóðanna í framtíðinni.

Að lokum skal tekið fram að Landssamtök lífeyrissjóða eru reiðubúin að senda fulltrúa sína á 
fund þingnefndarinnar/ ef þess er óskað.

samstarfs við þá aðilo sem stonda að sjóðnum um innheimtu iðgjoldo fyrir þá samhliðo

framkvæmdastjóri


