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Skrifstofa Alþingis - nefndasvið 
b.t. velferðarnefndar 
Austurstraeti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík 29. nóvember 2018

1811022SA KB/bg 
Málalykill: 00.63

Efni: Umsögn um frum varp til laga um atvinnuleysistryggingar o.fl. (framlag
í lífeyrissjóði) -  300. mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 8. nóvember sl., þar sem 
kallað var eftir umsögnum um ofangreint þingmál.

Frumvarpið varðar fyrst og fremst öflun Iífeyrisréttinda þeirra launamanna sem 
nýta rétt sinn til greiðslna úr Atvinnuleysistryggingasjóði vegna atvinnumissis, 
Fæðingarorlofssjóði vegna fæðingarorlofs eða ríkissjóði vegna umönnunar 
langveikra eða alvarlega fatlaðra barna eða vegna líffæragjafar.

Verði frumvarpið að lögum leiðir það til hækkunar hlutfalls af greiðslum úr 
framangreindum framfærslukerfum sem kveðið er á um í viðkomandi lögum að 
bótakerfin skuli greiða mótframlag ílífeyrissjóði vegna einstaklinga sem fá greiðslur 
á grundvelli umræddra Iaga. í frumvarpinu er gert ráð fyrir auknum fjárheimildum á 
fjárlögum til að mæta auknum kostnaði en samþykktfrumvarpsins ætti ekki að hafa 
áhrif á útgjöld sveitarfélaga. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir að ábyrgð Ábyrgðasjóðs 
launa vegna krafna lífeyrissjóða um Iífeyrisiðgjöld sem fallið hafa í gjalddaga á 
ábyrgðartímabili samkvæmt lögunum takmarkast við 15,5% af iðgjaldsstofni skv. 2. 
gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997 í 
stað 12% Iágmarksiðgjald samkvæmt sömu lögum líkt og kveðið er á um í gildandi 
lögum um Ábyrgðasjóð Iauna.

Samband íslenskra sveitarfélaga telur lögfestingu frumvarpsins vera til þess fallna 
að stuðla að bættum Iífeyrisrétti þeirra einstaklinga sem fá greiðslur á grundvelli 
viðkomandi laga, til jafns viö almenna Iaunþega. Sambandið ítrekar þó fyrri 
umsögn, um drög að umræddu frumvarpi, um að ekki er rökrétt að frumvarp um 
þetta efni verði Iagt fram á Alþingi nema jafnframt verði lagt fram frumvarp um 
breytingar á almennu framlagi vinnuveitenda í lífeyrissjóói. Verður ekki annað séð 
en að forsenda hækkunar í því frumvarpi sem hér er til umsagnar sé að Iögbundið 
iðgjald til sjóðanna sé komið í 15,5% sbr. 2. gr. laga nr. 129/1997.

Jafnframt vill sambandið árétta þá afstöðu að samþykkt frumvarpsins dragi ekki úr 
áformaðri lækkun tryggingagjalds.
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