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Umsögn um frumvarp til laga um skyldutryggingu lí feyrisréttinda  
og starfsemi lifeyrissjóöa og tryggfngagjald  

(Starfsendurhæfingarsjódur), 591. mál.

Eftirfarandi er umsögn Landspítaia um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, 
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lifeyrissjöða, og lögum nr. 113/1990, um 
tryggingagjald, með síðari breytingum. Með töivupósti frá nefndarsviði Alþingis, dags. 19. 
apríl 2010, var óskað eftir umsögn spítalans.

Almenn umsögn
í frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu Iífeyrísréttrnda og 
starfsemí lifeyrissjóða, er gert ráð fyrir stofnun sem annast ráðgjöf, þjönustu og bein úrræði 
vegna starfsendurhæfingar, sbr. 1. gr. a. Óljöst er hvað felst í slíkri ráðgjöf, þjónustu og 
hvaða beinu úrræði um er að ræða. Landspítali hefur reynslu af því að veikindamál geti orðið 
býsna erfið og endurvakning veikindaréttar mjög dýr fyrir stofnunina. Dæmi eru um að öskað 
hefur verið eftir því að spítalinn taki starfsmenn sem hafa verið veikir, til vinnu til 
endurhæfingar án þess að slíkt eigi að hafa áhrif á veikindarétt Einnig hafa komið beiðnir til 
spítalans um að spítalinn geri samning við starfsmann um að hann komi til vinnu til 
endurhæfingar/reynslu án þess að veikindaréttur framlengist Um þær leikreglur sem gilda 
þegar veikindi ríkisstarfsmanna eru annars vegar er fjallað um i lögum og kjarasamningum. 
Ekki verður séð að ákvæði kjarasamninga og laga veiti svigrúm til þess að fara þá millileið 
sem höfð er hér í huga. Spítalinn telur að honum sé öheimilt að gera slíka samninga sem 
stungið er uppá og íítur svo á að ekkerí svigrúm sé tii útfærslu að þessu leyti. Sé hugmyndin 
að þau úrræði/ráðgjöf sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu verði með þeim hætti sem lýst er hér 
að ofan, er ijóst að þörf er á ieiðbeiningum til opinberra stofnana hvernig þær eigi að verða 
við slíkum beiðnum og öskum sem rúmast innan laga og kjarasamninga.

Landspítala, 10. maí 2010

Dagrún Hálfdánardóttir, lögfræðingur

Afrit: Björn Zoéga, forstjóri Landspítala.


