
Ed. 1011. Nefndarálit [102. mál]
um frv. til laga um Lífeyrissjóð Íslands.

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og sent það til umsagnar fjölmargra aðila og hafa
nokkrar umsagnir borist. Þær eru hér birtar sem fylgiskjöl. í þessum umsögnum
kemur fram að verið er að vinna að tillögugerð um lífeyrismálin í heild. Þar eð
þessi mál eru flókin telur nefndin ekki tímabært að taka endanlega afstöðu til
heildarlöggjafar um málið. Nauðsyn ber hins vegar til að taka málið upp að nýju
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siðar á þessu ári. Nefndin skorar þvi á ríkisstjórnina að hlutast til um að þeir aðilar,
sem vinna að mótun nýrrar löggjafar um þessi efni, ljúki störfum og leggi fram
tillögur sínar svo fljótt sem auðið er.

Alþingi, 21. maí 1981.

Ólafur Ragnar Grímsson, Guðm. Bjarnason. Davið Aðalsteinsson.
form., frsm.

Ey. Kon. Jónsson. Lárus Jónsson.

Fylgiskjal I.

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Reykjavík, 27. janúar 1981.

Með bréfi, dags. 22. janúar 1981, hefur fjárhags- og viðskiptanefnd efri deildar
Alþingis óskað umsagnar ráðuneytisins um frumvarp til laga um Lífeyrissjóð Is-
lands, á þingskjaIi 113, 102. mál.

Frumvarp þetta er að stofni til samhljóða frumvarpi, sem flutt var á Alþingi
árið 1976 og endurflutt 1978, en náði ekki fram að ganga.

Almennt er viðurkennt að núverandi skipan lífeyrismála sé óviðunandi, sérstak-
lega að því er varðar það misrétti, sem lífeyrisþegar búa við, eftir því hvort þeir
hafa starfað í þágu opinberra aðila eða einkaaðila.

Á undanförnum árum hafa þó ýmsar breytingar til bóta átt sér stað á þessu sviði
og þessi mál verið í stöðugri endurskoðun frá því á öndverðu ári 1976. Þessi endur-
skoðun hefur að mestu verið í höndum aðila vinnumarkaðarins með aðild fulltrúa
stjórnvalda. Í framhaldi af samkomulagi aðila vinnumarkaðar-ns hefur Alþingi lög-
fest ýmsa þætti þessa máls, svo sem eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum, og nú síðast
fæðingarorlof fyrir öll foreldri, sem tók gildi 1. janúar s. 1.

Með yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, sem gefin var við afgreiðslu kjarasamninga i
októbermánuði 1980, er mörkuð stefnu í málefnum lífeyrisþega, en þar segir í
1. tölulið:

Hraðað verði undirbúningi samfellds lifeyriskerfis fyrir alla landsmenn, sem
verði komið á eigi síðar en á árinu 1982. Sú endurskoðun hafi það að meginmarkmiði
að lffeyriskerfið tryggi öllu fólki ii vinnumarkaði sömu lífeyrisréttindi, óháð því
hjá hverjum það starfaði."

í framhaldi af þessari yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar gerir ráðuneytið ráð fyrir,
að þær nefndir, sem starfandi eru á vegum samtaka vinnumarkaðarins, ljúki umfjöll-
un sinni um málefni lífeyrissjóðanna hið fyrsta og að ríkisstjórnin leggi fram
nauðsynleg frumvörp á Alþingi innan þeirra tímamarka. sem um ræðir í téðri yfir-
lýsingu.

F.h.r.
Hangrimur Dalberg.

Óskar Hallgrlmsson.

Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis,
Reykjavik.
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Fylgiskjal II.

ÖRYRKJABANDALAG ÍSLANDS

Reykjavík, 27/3 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis,
Reykjavík.

Stjórn ÖBí hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um Lífeyrissjóð íslands,
mál nr. 102 á 103. löggjafarþingi. Varðandi frumvarpið óskar stjórnin að koma
eftirfarandi atriðum á framfæri:

1. Samkvæmt frumvarpinu er um að ræða réttarbót til handa þeim, sem hljóta
örorku eftir að nokkuð er liðið á starfsævi þeirra og haft hafa viðunandi tekjur
til þess tíma. Þessu ber að fagna.

2. í frumvarpinu er þeim, sem aldrei hefur haft neinar atvinnutekjur um ævina
né verið í hjónabandi, ætlað ævitekjuhlutfall 0.50 og ellilífeyrir eða örorkulífeyrir í
samræmi við það. Hér skulu ekki gerðar athugasemdir við þetta, enda er þá gert
ráð fyrir að þeim, sem lágmarkslífeyri hljóta, samkvæmt frumvarpinu, verði tryggðar
mannsæmandi tekjur með uppbót á lífeyri (tekjutryggingu) eða að hagur þeirra
verði á annan hátt tryggður í lögum.

3. Í V. kafla frumvarpsins er gert ráð fyrir því að upphæð barnalífeyris vegna
örorku foreldris ákvarðist að miklu leyti af tekjum þess foreldris þar til það hlýtur
örorku og eftir atvikum einnig af tekjum hins foreldris. Stjórn ÖBÍ getur ekki stutt
þetta sjónarmið og telur hún að réttlátast og eðlilegast sé að barnalífeyrir sé ákveðinn
án tillits til tekna foreldra.

Virðingarfy lIst,

Jóna Sveinsdóttir, formaður.

Fylgiskjal III.

VERZLUNARRÁÐ íSLANDS

Fjárhags- og viðskiptanefnd Ed.

24. febrúar 1981.

. Verslunarráð Íslands hefur haft til umfjöllunar frv. til laga um Lífeyrissjóð
Islands og lýsir eíndregnum stuðningi við meginefni frumvarpsins (102. mál.)

Verslunarráð'ð gerir þó þrjár athugasemdir við frumvarpið:
I. Í síðari málslið 2. mgr. 42. gr. segir að "eignum sjóðsins skuli skipta á milli

sjóðsfélaga eftir reglum, sem ráðherra setur". Verslunarráðið telur ekki eiga
heima í frumvarpi þessu ákvæði sem beint lúta að uppgjöri sjóðseigna og skipt-
ingu þeirra. Hlýtur slíkt ætíð að vera samnings- og/eða ákvörðunaratriði þeirra
sem að sjóðnum standa, sbr. 2. mgr. aths. frv. við 46. gr.: "Samkvæmt lands-
lögum hljóta lífeyrissjóðirnir að teljast eign þeirra sem til þeirra hafa stofnað
og myndað með framlögum sínum og samningum." Að mati Verslunarráðsins
ætti því að vera skýlaust ákvæði í lögunum sem kveði á um að reglur um
skiptingu eigna sjóðsins skuli vera samningsatriði þeirra sem að honum standa,
en ekki á valdi ráðherra.

2. í 2. mgr. 42. gr.:
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Verslunarráðið gengur út frá því að fyrirkomulag endurgreiðslna til sjóðfélaga
verði við breytinguna svo sem það hefur verið hingað til.

3. Við 50. gr.
1. janúar 1983 í lok greinarinnar hlýtur að eiga að vera 1. janúar 1982.

Meðfylgjandi bréfi þessu er ályktun stjórnar Verslunarráðs Íslands frá 3.
nóvember 1980, þar sem hvatt er til þess að lögleiða á yfirstandandi þingi nýja
skipan lífeyrismála. Í ályktuninni kemur fram skoðun Verslunarráðsins á lífeyris-
málum þjóðarinnar og viðhorf til frumvarps um Lífeyrissjóð íslands, og óþarfi að
tíunda það frekar hér. Aðeins skal Ítrekuð hvatning til Alþingis um afgreiðslu þessa
máls á yfirstandandi þingi. Ástand margra lífeyrissjóða og lífeyriskerfisins Í heild
er nú komið á svo alvarlegt stig, að úrbóta er þörf án frekari tafa.

Með virðingu,

VERZLUNARRÁÐ íSLANDS

Bjarni Snæbjörn Jónsson hagfræðingur.

Stj órn Verslunarráðs Íslands
samþykkti á fundi sínum
þann 3. nóvember 1980 svo-
hljóðandi

ÁLYKTUN UM LÍFEYRISMÁL

Stjórn Verzlunarráðs íslands vekur athygli á þeirri staðreynd, að iðgjöld til líf-
eyrissjóða byggjast á útreikningum frá þriðja tug þessarar aldar. Miðast þau við
dánarlíkur þess tíma, stöðugt verðlag og 4%-5% vexti. Þessar forsendur hafa lengi
verið allsendis óraunhæfar, sérstaklega á þessum áratug. Til þessa hefur greiðsluþroti
verst settu sjóðanna verið frestað með millifærslum frá betur settum sjóðum. Nú
er hins vegar ljóst, að margir lífeyrissjóðir verða orðnir gjaldþrota á næstu 20 árum.

Brýna nauðsyn ber því til að lögleiða á yfirstandandi þingi nýja skipan Jífeyris-
mála. Skoðun stjórnar Verzlunarráðs Íslands er sú, að í slíkri lagasetningu þurfi að
felast:

• Samræmt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn, þar sem þeir vinnandi greiði
lífeyri þeirra, sem náð hafa lífeyrisaldri.

• Sjálfræði starfandi lífeyrissjóða til að ákveða eigin framtíð.

Stjórn Verzlunarráðs Íslands bendir á, að einföld og aðgengileg framtíðarskipan
lífeyrismála felst í frumvarpi til laga um Lífeyrissjóð Íslands, sem flutt var á 100.
löggjafarþingi (29. mál, þingskjal 32). Skorar Verzlunarráð Islands á þá þingmenn,
sem nú sitja á alþingi, að taka þetta mál upp að nýju og endurflytja frumvarpið.

Sent:
Forsætisráðherra
Forsetum alþingis
Formönnum þingflokka
Fjölmiðlum.
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Fylgiskjal IV.

STÉTT ARSAMBAN'D BÆNDA

Reykjavík, 6. mars 1981.

Fjárhags- og viðskiptanefnd Ed. Alþingis.

Á fundi stjórnar Stéttarsambands bænda 3. mars s.Lvar rætt um frumvarp
til laga um Lífeyrissjóð Íslands sem þér senduð stjórninni til umsagnar.

Eftirfarandi bókun var gerð á fundinum:

"Stjórn Stéttarsambands bænda telur mál þetta svo viðamikið að ekki sé
unnt að gefa umsögn um það að svo stöddu. Stjórnin mun leita álits trygginga-
fræðings um málið með sérstöku tilliti til hagsmuna bænda og mun gefa umsögn
sína síðar."
Þetta tilkynni st yður hér með.

Virðingarfyllst,
f. h. Stéttarsambands bænda,

Hákon Sigurgrímsson.

Fylgiskjal V.

SAMBAND ALMENNRA LÍFEYRISSJÓÐA

Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis

Reykjavik, 4. febrúar 1981.

Í bréfi fjárhags- og viðskiptanefndar efri deildar Alþingis til SAL, dags. 22. janúar
s.L, er óskað eftir umsögn sambandsins á frumvarpi til laga um Lífeyríssjóð Islands
(102. mál).

Framkvæmdastjórn SAL hefur fjallað um erindi nefndarinnar og vill i þvi
sambandi taka eftirfarandi fram:

1 tengslum við lausn kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins frá 27. október
s. 1. gaf ríkisstjórnin m. a. út yfirlýsingu um lífeyrismál, þar sem kveðið er á um að
hraðað verði undirbúningi samfellds lífeyriskerfis fyrir alla landsmenn, sem verði
komið :l eigi síðar en á árinu 1982. Sú endurskoðun hafi það að meginmarkmiði
að lífeyriskerfið tryggi öllu fólki á vinnumarkaði sömu lifeyrisréttindi óháð þvi hjá
hverjum það starfar.

1 samkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá 28. febrúar 1976 var ákveðið að stefna
að nýskipan lífeyriskerfisins og urðu aðilar sammála um eftirfarandi markmið endur-
skipulagningarinnar:
1. Að samfellt lífeyriskerfi taki helst til allra landsmanna.
2. Að lífeyrissjóðir og almannatryggingar tryggi öllum lífeyrisþegum viðunandi

lífeyri, er fylgi þróun kaupgjalds ú hverjum tíma.
3. Að auka jöfnuð og örvggi meðal landsmanna, sem lífeyris eiga að njóta.
4. Að lífeyrisaldur geti innan vissra marka verið breytilegur eftir vali hvers og

eins lífeyrisþega, en án þess að það hafi í för með sér útgjöld kerfisins, þ. e. a. s.
lífeyrir verði því lægri sem taka hans hefst fyrr.

5. Að reynt verði að finna réttlátan grundvöll fyrir skiptingu áunninna réttinda
lífeyris milli hjóna.
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Á grundvelli samkomulagsins skipaði ríkisstjórnin siðan 17manna lifeyrisnefnd,
sem ætlað er að vera vettvangur fyrir heildarendurskoðun lífeyriskerfisins fyrir alla
landsmenn.

Í samkomulagi aðila vinnumarkaðarins frá 22. júní 1977voru ofangreind mark-
mið endurskipulagningarinnar um nýskipan lífeyriskerfisins áréttuð.

Undirbúningur að nýskipan lífeyriskerfisins hefur þokast nokkuð i rétta átt og
má m. a. í því sambandi geta um eftirtalda áfanga:
1. Lög um eftirlaun til aldraðra, nr. 97/1979.

- Samþykkt á Alþingi í desember 1979.Reglugerð hefur komið út.
2. Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, nr. 55/1980.

- Samþykkt á Alþingi i apríl 1980.Unnið er að reglugerð í samræmi við ákvæði
laganna.

3. Lög um skráningu lífeyrisréttinda, nr. 91/1980.
- Samþykkt á Alþingi í desember 1980.

4. Lög um Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda, nr. 95/1980.
- Samþykkt á Alþingi i desember 1980.

5. Unnið er nú að frumvarpi tillaga um starfsemi lífeyrissjóða.
Þeir aðilar, sem standa að SAL, eru Alþýðusamband íslands og Vinnuveitenda-

samband Íslands. Það er þvi skoðun framkvæmdastjórnar SAL að farsælast sé að
vinna að nýskipan lífeyriskerfisins í samræmi við þau meginmarkmið og leiðir, sem
þessi hagsmunasamtök vinnumarkaðarins hafa náð samkomulagi um i þremur síðustu
heildarkjarasamningum.

Með bestu kveðjum,

SAMBANDALMENNRALÍFEYRISSJóÐA.
Hrafn Magnússon.

Fylgiskjal VI.

BANDALAGSTARFSMANNARÍKIS OG BÆJA

Reykjavík, 16. febr. 1981.
Fjárhags- og viðskiptanefnd
efri deildar Alþingis.

Bandalagið hefur móttekið bréf nefndarinnar, dags. 22. janúar 1981, þar sem
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um lífeyrissjóð Islands (102. mál).

Stjórn B.S.R.B. leggur áherslu á nauðsyn þess, að hraðað verði svo sem kostur
er heildarendurskoðun á lífeyrismálum landsmanna, sem unnið er að.

Hugmyndir þær, sem fram koma i frv. um Lífeyrissjóð Islands, ásamt öðrum
tillögum, sem uppi eru um lausn þessara mála, hafa verið til umræðu i sambandi við
þessa heildarendurskoðun, og álítur stjórn B.S.R.B. það eðlilega málsmeðferð, að
hinar ýmsu tillögur og hugmyndir, sem fram hafa komið um þessi mál, verði teknar
þar til umfjöllunar. Mun stjórn B.S.R.B. taka afstöðu til efnis þessa frumvarps á
þeim vettvangi.

Á þessu stigi telur bandalagsstjórnin því ekki rétt að mæla með samþykki þess
frumvarps sem hér um ræðir.

Virðingarfyllst,

F. h. Bandalags starfsmanna ríkis og bæja,
Kristján Thorlacius.
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Fylgiskjal VII.

SAMBAND ÍSLENSKRA SAMVINNUFÉLAGA
Lífeyrissjóður.

Reykjavik, 30. jan. 1981.

Frv. til laga Um Lífeyrissjóð íslands, 102. mál.

- Bréf dags. 22. jan. 1981.

Vegna góðrar reglu þykir rétt að staðfesta strax móttöku ofangreinds bréfs
m/fskj., frá fjárhags- og viðskiptanefnd Ed. Alþingis.

Gögnin hafa strax verið send áfram til einstakra stjórnarmanna Lífeyrissjóðs
SÍS til vitneskju og athugunar og mun erindi þetta verða á dagskrá næsta fundar
lífeyris sj óðsstj órnarinnar, en tímasetning hans er enn ekki ákveðin.

Æskilegt væri að fá frá nefndinni upplýsingar um lokafrest fyrir svar við
umræddri fyrirspurn.

Í þessu sambandi er ekki úr vegi að minna á þær opinberu nefndir (17 manna-
nefndin og 7 manna-nefndin) sem síðustu árin hafa unnið að endurskoðun á lffeyris-
kerfi landsmanna og enn hafa ekki lokið störfum né mótað tillögur um nýskipan
þessara mála. Gera má ráð fyrir að margir stjórnendur lifeyrissjóða óski eftir að sjá
niðurstöður þeirra nefnda, áður en afstaða er tekin til fyrirliggjandi frv. um Lifeyris-
sjóð íslands, svo vandasamt sem það greinilega er, að finna þann samnefnara fyrir
framtíðina sem best kemur til móts við það sem réttlæti er nefnt og þá með hliðsjón
af því sem einstaklingar hafa á sig lagt - sumir í 4-5 áratugi - til að tryggja

fjölskyldur sínar og ávinna sjálfum sér æskilegt öryggi í ellinni.
Hið síðast nefnda mun án efa óhjákvæmilega vega þungt, er forráðamenn lífeyris-

sjóða samvinnustarfsmanna (er starfað hafa frá 1938/39 - með skuldbindingar allt
til ársins 1918) meta nýjar hugmyndir fyrir framtíðina í þessum efnum. Væntanlega
mun hið háa Alþingi einnig hafa góðan skilning á því, er til umræðu og ákvarðana
kemur þar.

Ekki skal fjölyrt um þetta að sinni, en stefnt verður að því að senda umbeðna
umsögn við fyrsta hentugt tækifæri.

f. LÍFEYRISSJÓÐ s.t.s.
Hermann Þorsteinsson.

Til fjárhags- og viðskiptanefndar
efri deildar Alþingis,
Reykjavík.
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