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Efni: Athugasemdir vegna frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2018 og frumvarps til laga um breytingar á 
ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018.

Athugasemd vegna frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2018:
VIRK-Starfsendurhæfingarsjóður vill koma á framfæri eftirfarandí athugasemdum við frumvarp til 
fjárlaga fyrir árið 2018:

Farið er fram á að framlag ríkisins til VIRK á árinu 2018 hækki úr 691,2 milljónum króna í 746,5 
milljónir króna og nemi þannig 0,05% af áætluðum gjaldstofni tryggingagjalds fyrir árið 2018 í stað 
þess að miða við 0,05% af áætluðum gjaldstofni tryggingagjalds fyrir árið 2017.

Rökstuðningur:

Samkvæmt samkomulagi milli fjármáia- og efnahagsráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra og 
VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs sem undirritað var í mars 2015 (sjá meðfylgjandi) er skýrt kveðið á um 
það að framlag til VIRK á árinu 2017 skuli nema „0,06% af gjaldstofni tryggingagjalds, samkvæmt 
lögum um tryggingagjald, eins og gjaldstofninn er áætlaður í fjárlögum fyrir það ár". Hlutfallið var 
síðan lækkað úr 0,06% í 0,05% með samkomulagi sem gert var í desember sama ár. í viðræðum 
fulltrúa VIRK við stjórnvöld hefur ávallt verið rætt um það að miða skuli við gjaldstofn tryggingagjalds 
það ár sem gjaldið ergreitt, nú síðast á fundi í fjármálaráðuneytinu 22. nóvember síðastliðinn þar 
sem sérstaklega var rætt um það að nota ávallt þann gjaldstofn sem áættaður er í fjárlögum hvers árs 
óháð því hver endanleg niðurstaða verður. Þ.e. gjaldið á árinu 2018 skal miða við áætlaðan 
gjaldstofn tryggingagjalds eins og hann kemurfram í fjárlögum fyrir árið 2018.

í 7. grein laga nr. 60/2012 um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða er fjallað um framlag ríkisins til VIRK. í fyrstu málsgrein þessarar greinar 
kemurfram að það skuli nema hluta af gjaldstofni tryggingagjalds en önnur málsgrein fjallar um það 
hvernig skipta skuli framlagi ríkisins ef til staðar eru fleiri en einn starfsendurhæfingarsjóður. Þá á að 
skipta framlaginu á grundvelli hlutdeildar hvers sjóðs í heildarframlögum lífeyrissjóða og 
atvinnurekenda til starfsendurhæfingarsjóða á „næstliðnu almanaksári". Þ.e. önnur málsgrein 7. 
greinar kveður ekki á um það að gjaldstofninn skuli vera gjaldstofn næstliðins almanaksárs heldur skal 
skipting á ríkisframlagi milli starfsendurhæfingarsjóða taka mið af framlagi atvinnurekenda og 
lífeyrissjóða til starfsendurhæfingarsjóða almanaksárið á undan.

Greiðslur atvinnurekenda og lífeyrissjóða til VIRK miða við iðgjaldastofn það sama ár og því er ekki 
sanngjarnt að framlag ríkisins miðist við eldri gjaldstofn. Við þetta má einnig bæta að ríkið greiðir nú 
helmings lægri hlut en atvinnurekendur og lífeyrissjóðir til VIRK þrátt fyrir að VIRK taki á móti mjög 
stórum hópum einstaklinga í þjónustu sem aldrei hafa verið á vinnumarkaði. Þessireinstaklingar eru 
þar að auki oft að glíma við flókinn og alvarlegan vanda og þurfa því bæði langan tíma í þjónustu og 
dýr úrræði.
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Athugasemdir vegna frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lögum 
vegna fjárlaga fyrir árið 2018.

Lög nr. 113/1990 um tryggingagjald

Til að það sé skýrt í lögum hvaða stofn á að miða við þegar framlag ríkisins til VIRK er reiknað á hverju 
ári þá leggur VIRK til að gerð verði eftirfarandi breyting á lögum nr. 113/1990 um tryggingagjald:

23. gr. a. um framlogtil starfsendurhæfingarsjóða verði svohljóðandi:

Framlagskv. 1. tölul. 2. mgr. 3 gr. skal reiknað útfrá áætluðum stofni tryggingagjalds ifjárlögum 
hvers árs.

Lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

Framlengja þarf bráðabirgðaákvæði XV. í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða þannig að það nái a.m.k. til ársins 2018. Ákvæðið tilgreinir að ekki skuli núvirða framlög 
lífeyrissjóða við tryggingafræðilega athugun á fjárhag sjóðanna. Hér er einnig vísað til umsagnar 
framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða um sama mál.

Lögð er til eftirfarandi breyting á bráðabirgðaákvæði XV. í lögum nr. 129/1997:

f stað„og 2017" komi: 2017 og 2018.

Fulltrúar VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs þakka fyrir að fá frumvörpin til umsagnar og eru reiðubúnir 
til að senda fulltrúa fyrir nefndirnar til að skýra ofangreindar athugasemdir og veita frekari 
upplýsingar.

Með bestu kveðju,

F.h. V IR K- Starfsendurhæfingarsjóðs

Fylgiskjal: Afrit af samkomulagi milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og
húsnæðismálaráðherra annars vegar og VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs hins vegar 
dagsett 4. mars 2015.
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2.

3.

4.

milli fjármála- og efnahagsráðherra og félags- og húsnæðismálaráðherra annars 
vegar og VIRK Starfsendurhæfingarsjóðs, SES, hins vegar

Félags- og húsnæðismálaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra munu leggja til í 
frumvörpum til fjárlaga að Alþingi veiti eftirfarandi framlög ríkisins til 
starfsendurhæfíngarsjóða, skv. 7. gr. laga nr. 60/2012 um atvinnutengda starfsendurhæfingu 
og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða, verði eftirfarandi:

a. Á árinu 2015 verður framlagið 200 m.kr.
b. Á árinu 2016 verði framlagið 650 m.kr.
c. Á árinu 2017 verði framlagið fjárhæð sem nemur 0,06% af gjaldstofni 

tryggingagjalds, samkvæmt lögum um tryggingagjald, eins og gjaldstofhinn er 
áætlaður í fjárlögum fyrir það ár.

Ollum þeim sem atvinnutengd starfsendurhæfing getur gagnast til að verða virkir á 
vinnumarkaði verði tryggð atvinnutengd starfsendurhæfing hjá VIRK, 
starfsendurhæfingarsjóði, sbr. 3. tölul. 1. mgr. 8. gr., sbr. einnig 9. gr. laganna um 
atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða.
Skipulagsskrá VIRK - Starfsendurhæfingarsjóðs, SES, verður breytt á næsta ársfimdi sjóðsins 
þannig að við bætist stjómarmaður skipaður af félags- og húsnæðismálaráðherra.
Allir aðilar þessa samkomulags em sammála um þá brýnu þörf að taka upp starfsgetumat í 
stað örorkumats innan almannatryggingakerfisins og mats á orkutapi innan 
lífeyrissj óðskerfisins.

Reykjavík 4. mars 2015

F.h. félags- og húsnæðismálaráðherra


