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Efni: Athugasemdir vegna frumvarps tii fjárlaga fyrir árið 2019

Farið erfram á að framlag ríkisins til VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs á árinu 2019 hækki úr 739,5 
milljónum króna í 812,5 milljónir króna og nemi þannig 0,05% af áætluðum gjaldstofni 
tryggingagjalds fyrir áríð 2018, eins og kveðið er á um í lögum nr. 60/2012 og þjónustusamningi milli 
velferðarráðuneytisins og VIRK.

Rökstuðningur:

í þjónustusamningi miili VIRK og velferðarráðuneytisins, sem undirritaður var 27. september 2017, 
kemurfram að framlag ríkissjóðs til VIRK skuti vera hlutfall af gjaldstofni almennstryggingagjalds skv. 
7. gr. laga nr. 60/2012. í fyigiskjali samningsins er samkomulag milli fjármáia- og efnahagsráðherra og 
félags- og húsnæðismálaráðherra annars vegar og VIRK-starfsendurhæfingarsjóðs hins vegar frá árinu 
2015, þar sem fram kemur að á árinu 2017 sé framlagið fjárhæð sem nemur ákveðnu hlutfalli af 
gjaldstofni tryggingagjalds samkvæmt lögum um tryggingagjald eins og gjaldstofninn er áætlaður í 
fjárlögum fyrir það ár.

Á árinu 2018 var framlag ríkisins til VIRK 747 milljónir króna og við ákvörðun þess var miðað við 
0,05% af gjaldstofni tryggingagjalds eins og hann var áætlaður í fjárlögum þess árs og að teknu tilliti 
til hagræðingarkröfu sem gerð var til sambærilegra verkefna. Áætlaður stofn tryggingagjalds árið 
2019 er 1.625 milljarðar króna samkvæmt fjárlagafrumvarpi 2019. 0,05% af þeirri fjárhæð eru 812.5 
milljónir króna. í frumvarpi til fjárlaga fyrir 2019 er þó aðeins varið 739,5 milljónum króna til 
VIRK. Þarna munar 73 milljónum króna. Þetta þarf að laga til að framlag ríkisins til VIRK sé í 
samræmi við lög og samninga.

í 7. grein laga nr. 60/2012 um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 
starfsendurhæfingarsjóða er fjallað um framlag ríkisins til VIRK. í fyrstu málsgrein kemur fram að það 
skuli nema hluta af gjaldstofni tryggingagjalds en önnur málsgrein fjallar um hvernig skipta skuli 
framlagi ríkisins ef starfsendurhæfingarsjóðir eru fleiri. Þá á að skipta framlaginu á grundvelli 
hlutdeildar hvers sjóðs í heildarframiögum lífeyrissjóða og atvinnurekenda til 
starfsendurhæfingarsjóða á „næstliðnu almanaksári". Önnur málsgrein 7. gr. kveður þannig ekki á um 
að gjaldstofninn skuli vera næstliðið almanaksár heldur skal skipting ríkisframlags milli 
starfsendurhæfingarsjóða miðast við framlag atvinnurekenda og lífeyrissjóða til 
starfsendurhæfingarsjóða almanaksárið á undan.

Greiðslur atvinnurekenda og lífeyrissjóða til VIRK miða við iðgjaldastofn líðandi árs og því er eðlilegt 
að greiðslur ríkisins miðist við sama stofn. Ríkið greiðir nú helmingi lægri hlut en atvinnurekendur og 
lífeyrissjóðir til VIRK þrátt fyrir upphafleg áform um jafna skiptingu milli þessara þriggja aðila og að
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VIRK tekur á móti mjög stórum hópum einstaklinga í þjónustu sem aldrei hafa veríð á vinnumarkaði. 
Þessir einstaklingar eru þar að auki oft að glíma við flókinn og alvarlegan vanda og þurfa langan tíma i 
þjónustu og dýr úrræði.

Fulltrúar VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs eru reiðubúnir til að koma fyrir nefndina til að skýra 
ofangreindar athugasemdir og veita frekari upplýsingar.

Með bestu kveðju,

Fylgiskjal: Afrit af þjónustusamningi milli VIRK -  Starfsendurhæfingarsjóðs og
velferðarráðuneytisins dagsettur 27. september 2017.
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