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Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík

Efni: Frum varp tii laga um breytingu á Iftgun. um Lífeyrissjóð starfsm anna ríkisins, nr. 1/1997. 
með síðari breytingum (þingskjal 1689 —  873. mál).

Félag sjúkraþjálfara veini Bandalagi háskólamanna (BHM ) umboð sitt til undim tunar samkomulags 
BHM, BSRB og Kennarasam bands íslands, annars vegar, og fjármála- og efnahagsráðherra, f.h. 
ríkissjóðs, og Sam bands íslenskra sveitarfélaga, hins vegar, um breytingar á skipan lífeyrismála 
opinberra starfsmanna, sem undirritað var 19. september 2016.

Félagið vill koma því á framfæri að það tekur í öllu undir umsögn BHM um lagafríimvarp fjarmala- 
og efnahagsm álaráðherra um Lífeyrissjóð starfsm anna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins) og 
lagafrumvarp sama ráðherra um Fjáraukalög 2016, og skorar á fjárlaganefnd að gera breytm gat.llogur
BHM að sínum.

Að auki leggur Félag sjúkraþjálfara sérstaka áherslu á að í frumvarpinu verði tekið tillit tíl þeirra 
heilbrigðisstarfsmanna, þ.á.m. sjúkraþjálfara, sem starfa hjá félagasamtökum sem reka 
heilbrigðisstofnanir í þágu ríkisins og greitt er fyrir sam kvæm t samningum við ríki. Hér er átt við 
stofhanir sem starfa skv. samningi við Sjúkratryggingar íslands (Endurhæfingarstöð Sjalfsbjargar 
Akureyri, Gigtarfélag íslands), rammasamningi sjúkraþjálfara við Sjúkratryggingar lslands (MS- 
félagið) eða aðrar stofnanir ríkisins s.s. Vinnumálastofhun (Ljósið, endurhæfingarstöð 
krabbameinsgreindra).

í athugasemdum um einstakar greinar frumvarpsdraganna segir: „í 4. mgr. er lagt til að virkir 
greiðendur í A-deild við árslok 2016 sem starfa hjá öðrum launagreiöendum en þeim sem taldir 
eru í 3. mgr. eigi því aðeins rétt á lífeyrísauka að launagreiðandi þeirra hafi samþykkt að greiða 
hækkað iðgjald fyrir sjóðfélagann í samræmi við 7. mgr. Samkvæmt áðum efndu samkomulagi rikis og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga, annars vegar, og Bandalags háskólamanna, BSRB og 
Kennarasambands íslands, hins vegar, um breytta skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna munu
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riki og sveitarfélög tryggja ad stofnanir og félög í þeirra eigu, sbr. 50. gr. laga nr. 123/2015, um 
opinbcr (jármál, og sam svarandi fyrir B-hluta sveitarfélaga, að virkir sjóöfélagar í A-deildum
LSR og Brúar ödlist rétt til lífeyrisauka. þannig að tryggt sé að þeim verði ekki mismunað vegna 
þess kostnaðar sem felst í greiðslu lífeyrisauka í formi hækkaðs iðgjalds vegna þeirra.
í 8. mgr. er lagt til að Iaunagreiðendum, sem ekld eru einkanlega ljárm agnaðir mcð skatttckjum  
logbundnum þjónustutekjum eða fram lögum , sé skylt að greiða ríkissjóði til baka þann hluta a f  
ffamlagi því sem ríkissjóður greiðir skv. 1. mgr. og fer til þess að greiða lífeyrisauka starfsm anna 
þessara launagre.ðenda, sbr. 4. mgr. Er lagt til að það verði gert á þann hátt að þessir launagreiðendur 
greiö. serstakt iðgjald sem standa skuli undir lífeyrisauka starfsm annanna...“

Að mati hélags sjúkraþjálfara þarf í fyrsta lagi að tryggja að starfsmenn ofangreindra staða og 
sam bænlegra, sem aðild eiga að LSR, eigi rétt á hlutdeild í lífeyrisaukanum og í öðru lagi að sjá til 
þess að stofnan im ar/fclagasam tökin verði ekki krafnar um endurgreiðslu hans, enda reknar án 
hagnaðarsjonarm iða og hafa engin ráð til að auka innkomu sína til að m æta slíkum greiðslum.

Þvi er farið er fram á að þessar og sam bærilegar heilbrigðisstofnanir reknar a f  félagasamtökum verði 
felldar undir akvæðið um stofnanir og félög í eigu ríkisins sem einkanlega eru fjárm agnaðar með 
skatttekjum, lögbundnum þjónustutekjum eða framlögum.

V irðingarfyllst,

Unnur Pétursdóttir
formaður Félags sjúkraþjálfara
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