
sþ. 17. Tillaga til þingsályktunar [17. mál]
um þjóðaratkvæði um sameiginlegan lífeyrissjóð allra landsmanna.

Flm.: Kjartan Jóhannsson, Jón Baldvin Hannibalsson, Eiður Guðnason,
Jóhanna Sigurðardóttir, Guðmundur Einarsson, Stefán Benediktsson,

Karl Steinar Guðnason.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta við næstu kosningar til Alþings fara fram
þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort koma eigi á fót einum sameiginlegum lífeyrissjóði fyrir alla
landsmenn samkvæmt eftirfarandi hugmyndum í stað þess lífeyrissjóðakerfis sem við lýði er.

Við það skal miðað að hinn sameiginlegi lífeyrissjóður allra landsmanna taki til starfa í
ársbyrjun 1991 og leysi þá núverandi lífeyrissjóðakerfi af hólmi. Megineinkenni hins
sameiginlega sjóðs skulu vera þessi:
1. Í sjóðinn skal greiða iðgjald sem sé 10% af öllum launatekjum hvers launþega og

reiknuðum launatekjum þeirra sem sjálfstæðan atvinnurekstur stunda. Að því er varðar
skiptingu hjá öðrum en þeim sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur þá skal 6% greitt af
atvinnurekanda en 4% af launþega.

2. Hlutverk sjóðsins er að greiða tekjutengd og verðtryggð eftirlaun, örorkulífeyri,
makalífeyri og makabætur svo og barnalífeyri í hlutfalli við iðgjaldagreiðslur hvers aðila
og í svo ríkum mæli sem unnt er miðað við tekjur sjóðsins og langtímaávöxtun hans.

3. Bóta-, lífeyris- og eftirlaunagreiðslur sjóðsins skulu vera til viðbótar þeim greiðslum sem
almannatryggingar inna af hendi.

4. Með lífeyrisréttindi hjóna skal fara með eftirfarandi hætti:
a. Lífeyrisrétt eftirlifandi maka skal ákvarða eigi lægri en lífeyrisrétt þess hjónanna sem

við fráfallið hafði aflað meiri réttar.
b. Þegar annað hvort hjóna fellur frá skal greiða hinu eftirlifandi sérstakar makabætur

fyrstu 18 mánuðina eftir fráfallið.
c. Lífeyrisréttindi hjóna séu skoðuð sem sameign þeirra meðan hjónaband varir og

áunnin sjóðseign í hjónabandi skiptist til helminga við skilnað eða búskipti.
5. Starfandi lífeyrissjóðir skulu eiga þess kost að flytja eigur sínar og skyldur til hins nýja

sjóðs og hætta starfsemi eða halda áfram að starfa sem viðbótarsjóðir.
6. Ef starfandi sjóður óskar eftir inngöngu í hinn nýja sjóð skal meta rétt í hinum eldra

sjóði á raunvirði og miðað við greiðslugetu. Reynist hinn eldri sjóður samkvæmt þessu
mati vanmegnugur að greiða þann rétt sem hann hefur heitið sjóðfélögum sínum skal
hinn nýi sjóður eigi að síður skuldbundinn til þess að greiða sjóðfélögum eigi minna en
85% þess réttar sem heitið var. Það sem upp á vantar að staða hins eldri sjóðs rísi undir
85% þess réttar sem heitið var skal ábyrgst af ríkissjóði.

7. Fyrir lífeyrissjóði sem atvinnurekandi hefur tekið ábyrgð á og greitt til sérstaklega (sbr.
Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna) umfram iðgjaldshlut atvinnurekenda (6%) skal
gilda að atvinnurekandi er skyldur til þess að inna áfram af hendi sérstök framlög eftir
því sem þarf til þess að áunnum réttindum fyrir 1. janúar 1991 verði framfylgt. Komi í
ljós í annan stað að réttindi í slíkum sjóði séu meiri en hinn nýi sameiginlegi sjóður mun
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veita skal meta þann mismun til launa og félögum sjóðsins gert að ákveða í
allsherjaratkvæðagreiðslu hvort og í hve ríkum mæli mismunurinn leiði til launa-
breytinga eða viðbótarréttinda í sérstökum sjóði eftir því sem samningsaðilar koma sér
saman um og eftir nánar tilgreindum reglum.

8. Stjórn lífeyrissjóðsins skal skipuð eftir tilnefningu samtaka launafólks, atvinnurekenda
og ríkissjóðs. Ráðherra tryggingamála skal skipa í stjórnina. Formaður skal skipaður án
tilnefningar. Að öðru leyti skal skipað í stjórnina eftir tilnefningu með eftirfarandi hætti:
tvo frá ASÍ, einn frá BSRB, einn frá BHM, einn frá Farmanna- og fiskimannasambandi
Íslands, einn frá Stéttarsambandi bænda, tvo frá Vinnuveitendasambandi Íslands, einn
frá Vinnumálasambandi samvinnufélaga og einn frá fjármálaráðuneytinu. Stjórnin velji
tvo menn í fimm manna framkvæmdaráð en fastafulltrúar í ráðinu séu auk formanns
stjórnar einn fulltrúi frá ASÍ og einn frá VSÍ.

9. Stjórn sjóðsins skal sjá um ávöxtun fjár hans og skal henni skylt að ávaxta féð með
hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma. Við ávöxtun á fé sjóðsins
skal stjórnin að öðru leyti líta til þarfa atvinnulífsins í hinum ýmsu byggðarlögum og
gæta þess í því sambandi að jafnræði sé miUi landshluta.

Greinargerð.
Með þessari þingsályktun er lagt til að fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla um að koma

skuli á einum sameiginlegum lífeyrissjóði allra landsmanna. Slíkur sameiginlegur sjóður ætti
að leysa núverandi lífeyrissjóðakerfi af hólmi hinn 1. jan. 1991 og mundu öll skylduiðgjöld
renna til hans frá þeim tíma. Allir launþegar og atvinnurekendur greiddu til sjóðsins og allir
Íslendingar nytu framvegis réttar í sjóðunum í samræmi við greiðslur í hann. Bóta-, lífeyris-
og eftirlaunagreiðslur úr sjóðunum væru til viðbótar þeim greiðslum sem almannatryggingar
inna af hendi. Hinn sameiginlegi sjóður mundi greiða tekjutengd og verðtryggð eftirlaun,
örorkulífeyri og makabætur, svo og barnalífeyri í hlutfalli við iðgjaldagreiðslur hvers aðila og
í svo ríkum mæli sem unnt er miðað við tekjur sjóðsins og langtímaávöxtun hans.

Við stofnsetningu hins nýja sameiginlega sjóðs yrði tryggt að óskertur héldist hver sá
réttur sem sjóðfélagi hefur áunnið sér áður en hinn nýi sjóður tekur til starfa og
heildarkjarastaða í launum og lífeyrisréttindum yrði viðurkennd. Þeim sjóðum sem nú starfa
yrði gefinn kostur á að sameinast hinum nýja sjóði. Við slíka sameiningu yrði tryggt að
sjóðfélagar í sameiginlegum sjóði nytu a.m.k. 85% af þeim réttindum sem þeim hefur verið
heitið. Hér yrði því um að ræða hreina réttarbót í sjóðum sem geta ekki staðið við
skuldbindingar sínar.

Samkvæmt því sem hér er gert ráð fyrir mundi lífeyrisréttindakerfið samsett af þrem
meginþáttum:
1. Almannatryggingakerfi í núverandi mynd sem greiðir tiltölulega lágan almennan lífeyri

til aUra án tillits til ævitekna. Í þessu felst framlag samfélagsins til jöfnunar milli
þjóðfélagshópa.

2. Skyldutrygging í einum sameiginlegum sjóði sem tryggir ásamt með bótum og lífeyri
almannatrygginga viðunandi og öruggan lífeyri til allra. Þessi réttur yrði tekjutengdur og
verðtryggður þannig að réttur og lífeyrir hvers og eins væri í hlutfalli við samanlagðar
iðgjaldagreiðslur í sjóðinn.

3. Viðbótartrygging fyrir þá sem óska að kaupa sér aukinn rétt. Þessi starfsemi gæti verið á
hendi lífeyrissjóða sem störfuðu utan sviðs skyldutrygginga.
Leiðin til þess að koma þessu kerfi á laggirnar felst fyrst og fremst í því að stofna einn

sameiginlegan lífeyrissjóð aUra landsmanna sem tæki við hlutverki skyldutrygginganna. Þeir
sjóðir, sem nú starfa á því sviði, ættu jafnframt að eiga möguleika á því að færa starfssvið sitt
vfir í viðbótartryggingar fyrir þá sem þess óska.

Alþt. 1986. A. (109. löggjafarþing). 31
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Gert er ráð fyrir því að hinn nýi sameiginlegi sjóður yrði í formi sjóðssöfnunar þar sem
félagar söfnuðu réttindum, en ekki svonefnds gegnumstreymis, enda er sjóðssöfnunarkerfið
talið öruggara.

Tekið yrði upp nýtt og nútímalegt form varðandi iðgjaldsstofn og réttindi hjóna sem
leysir jafnframt vanda heimavinnandi foreldra.

Hinn nýi sameiginlegi lífeyrissjóður mun tryggja öruggan rétt allra landsmanna
gagnstætt því sem nú er og augljósir vankantar á núverandi lífeyrissjóðakerfi hyrfu af sjálfu
sér.

Gallar núverandi lífeyrissjóðakerfis eru vitaskuld margir og augljósir. Kerfið er þungt í
vöfum og fjötrað í margbreytileg og fjölskrúðug reglugerðarákvæði. Réttindi glatast eða
verða lítils virði við ýmsar aðstæður. Sjóðfélögum er ekki ljóst hver réttur þeirra er og
réttindi sín þurfa þeir að tína saman úr ótal sjóðum þegar að töku lífeyris kemur. Sumir
sjóðir eru svo illa staddir fjárhagslega að þeir geta greinilega ekki greitt þann lífeyri sem þeir
hafa heitið sjóðfélögum sínum. Skriffinnska er tiltölulega mikil og rekstrarkostnaður
kerfisins vitanlega eftir því. Ráðsmennska forráðamanna sjóðanna með fé þeirra og afskipti
ríkisins af því vekja margvíslega tortryggni. Ringulreiðin í lífeyrissjóðamálum hefur leitt til
þess að fjöldi fólks hefur glatað trúnni á þá og sumir forráðamenn sjóðanna kvarta undan því
að þessi rýrnandi tiltrú hafi leitt til þess að iðgjöld séu ekki greidd eins og skylt er. Ekki er þó
að efa að ýmsir starfsmenn sjóðanna hafa kappkostað eftir mætti að gera eins vel og unnt er.

1stuttu máli sagt er mikill fjöldi fólks, e.t.v. allur almenningur, orðinn vantrúa á kerfið,
batnar hvorki í því né rétti sínum eða réttindaleysi, enda verður að segjast að kerfið veitir mun
takmarkaðri réttindi og lífeyri heldur en ætlast verður til af því. Við þessar aðstæður má segja
að Íslendingar standi frammi fyrir þremur meginkostum. Í fyrsta lagi að lífeyrissjóðakerfið
verði óbreytt og ekkert verði að gert. Í öðru lagi að núverandi fjölsjóðakerfi haldist, en
réttindi og starfsemi sjóðanna verði samræmd eftir því sem unnt er með lagasetningu. Eða í
þriðja lagi að tekinn verði upp sameiginlegur lífeyrissjóður allra landsmanna.

Fyrsta leiðin er í rauninni óviðunandi. Leið númer tvö er sú leið sem menn hafa leitast
við að fara en á henni munu ævinlega verða verulegir ágallar. Kostir þess að taka upp einn
sameiginlegan lífeyrissjóð eru hins vegar augljósir og fjölþættir. Þessir eru helstir:
1. Þegar einn sjóður nær til allra landsmanna þarf enginn að veikjast í vafa um rétt sinn.

Rétturinn er á einum stað, ekki er þörf á neinum reglum um flutning réttinda milli sjóða.
2. Einn sjóður yrði sterkur og öflugur. Áhættudreifing yrði þvf mikil og sjóðnum ekki hætt

vegna áfalla eins og hinum smáu sjóðum er nú.
3. Rekstrarkostnaður af einum sameiginlegum sjóði yrði mun minni en af fjölsjóðakerfinu.

Ýmsar tillögur og frumvörp hafa verið flutt á undanförnum árum um að koma á einum
sameiginlegum lífeyrissjóði allra landsmanna. Árið 1972 fluttu þingmenn Alþýðuflokksins
undir forustu Gylfa Þ. Gíslasonar tillögu um þetta efni og Bjarnfríður Leósdóttir flutti
tillögu um það 1974, en Guðmundur H. Garðarsson flutti lagafrumvarp um Lífeyrissjóð
Íslands 1975 og 1978 ásamt fleirum. Þau Eyjólfur Konráð Jónsson, Guðmundur Karlsson og
Salome Þorkelsdóttir endurfluttu þetta frumvarp endurskoðað árið 1980 og sömu aðilar
ásamt Agli Jónssyni, Lárusi Jónssyni og Þorvaldi Garðari Kristjánssyni endurfluttu það árið
1981. Jóhanna Sigurðardóttir O.fl. þingmenn Alþýðuflokksins fluttu á hinn bóginn
þingsályktunartillögu um framtíðarskipan lífeyrismála.

Eins og kunnugt er hefur málið ekki náð fram að ganga. Helst mun því um að kenna að
ýmsir áhrifaaðilar hafa á hverjum tíma lagst gegn hugmyndinni og hefur þá gjarnan verið til
þess vitnað að einhver endurskoðunin væri í gangi og svo er enn. Núverandi kerfi er á hinn
bóginn svo ófullkomið og vanburða að sérhver endurskoðun bætir aðeins úr fáum göllum
þess og það fær aldrei staðist samanburð við kosti sameiginlegs sjóðs. Miklum fjölda fólks,
líklega meiri hluta landsmanna, er þetta ljóst og vill gjarnan að einn sameiginlegur
lífeyrissjóður aUra landsmanna verði að veruleika hvað sem líður andstöðu ýmissa
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áhrifamanna. Beinasta leiðin til þess að ganga úr skugga um stuðning almennings við
hugmyndina er að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu um að koma eigi á einum
sameiginlegum lífeyrissjóði. Þannig yrðu skapaðar nýjar og sterkar forsendur fyrir Alþingi til
þess að hrinda hugmyndinni í framkvæmd. Í því sem hér fer á eftir verður fyrst lýst
núverandi lífeyrissjóðakerfi en síðan hugmynd að sameiginlegum lífeyrissjóði allra lands-
manna og hvernig hrinda ætti henni í framkvæmd. Jafnframt er í fylgiskjali útdráttur úr
skýrslu endurskoðunarnefndar lífeyriskerfis frá 2. maí 1985 sem flutningsmenn hafa tekið
saman og birtist með tillöguflutningi á síðasta þingi um sama efni og hér er flutt.

I. NÚVERANDI LÍFEYRISSJÓDAKERFI

Um þessar mundir eru starfandi 90 lífeyrissjóðir með mjög mismunandi réttindum,
bæði á pappírnum og í framkvæmd, en margir hverjir þannig að þeir geta greinilega ekki
staðið við skuldbindingarnar gagnvart sjóðfélögum sínum. Takmarkanir á áunnum rétti og
varðandi flutning á rétti eru hins vegar af því tagi að vísast er að margir greiði verulegar
fjárhæðir í lífeyrissjóði án þess að öðlast neinn rétt út á það eða mjög skertan rétt. Hins
vegar býður hið margfalda lífeyrissjóðakerfi upp á að menn tíni saman rétt sinn úr ótal
sjóðum þegar að greiðslu lífeyris kemur, enda teljast nú um 7300 manns aðilar að sex
sjóðum eða fleiri.

1. Uppálöppun.
Á undanförnum árum hefur verið reynt að lappa upp á þetta kerfi með smá-

skammtalækningum. Þannig hafa verið sett lög um ýmsa þætti lífeyrissjóðsmála, þ.e. lög um
eftirlaun aldraðra í 27 greinum, lög um skráningu lífeyrisréttinda í 8 greinum, lög um
starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda í 10 greinum og lög um söfnunarsjóð
lífeyrisréttinda. Um fimm lífeyrissjóði hafa hins vegar verið sett sérstök lög, þ.e. um
lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, hjúkrunarkvenna, ljósmæðra, sjómanna, bænda og eru þá
lífeyrisdeildir alþingismanna og ráðherra taldar með lífeyrissjóði opinberra starfsmanna.
Hér hafa því verið nefnd 9 gildandi lög um lífeyrissjóði. Auk þess hafa legið fyrir í þrjú ár
drög að frumvarpi til laga um starfsemi lífeyrissjóða í 42 greinum þar sem leitast er við að
setja fram samræmdar reglur um starf sjóðanna, réttindi sjóðfélaga og lífeyrisþega, iðgjöld,
starfsleyfi sjóðanna og eftirlit með þeim. Er hér á ferðinni ein tilraunin enn til þess að koma
skipulagi á lífeyrissjóðakerfið. Öllum ætti hins vegar að vera ljóst að þetta fjölsjóðakerfi
mun aldrei jafnast á við það að hafa einn sameiginlegan lífeyrissjóð fyrir alla landsmenn.

2. Fjölskrúðugt kerfi.
Svonefnd nafnaskrá lífeyrissjóða 21. nóvember 1984 gefur yfirlit yfir núverandi

lífeyrissjóðakerfi. Af því má ráða m.a. eftirfarandi varðandi ástandið í árslok 1983:
1. Lífeyrissjóðir eru 91 talsins;
2. sjóðfélagar teljast 171 360. Þar af eru 13 155 ekki á þjóðskrá lifenda;
3. utan sjóða eru 25 021 eða 14% þeirra sem á þjóðskrá eru;
4. að jafnaði eru sjóðfélagar í 2,3 sjóðum en 62% sjóðfélaga eru í fleiri en einum

lífeyrissjóði;
5. 218 eru í 10 lífeyrissjóðum eða fleiri, 7088 eru í 6--9 lífeyrissjóðum, 54 403 eru í 3-5

lífeyrissjóðum, 45 241 eru í tveimur lífeyrissjóðum eða fleiri og 64409 eru í einum
lífeyrissjóði eða fleiri;

6. 79 lífeyrissjóðir eru með færri en 10 þúsund sjóðfélaga, 48 lífeyrissjóðir með færri en
þúsund sjóðfélaga og 29 lífeyrissjóðir með færri en 500 sjóðfélaga.
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3. Einkenni kerfisins.
Ekki er ástæða til að ætla að ástandið í lífeyrissjóðakerfinu hafi tekið neinum

umtalsverðum breytingum á þeim tveimur árum sem liðin eru síðan þetta yfirlit var unnið.
Þessar upplýsingar gefa tilefni til að ítreka fáein einkenni þess kerfis sem við búum við:
1. Sú ofrausn að ætla 240 þúsund manna samfélagi um 90 lífeyrissjóði leiðir vitaskuld til

þess að langstærstur hluti sjóðanna er mjög fáliðaður og vanburða, enda eru um 87%
sjóðanna með færri en 10 þúsund sjóðfélaga. Hjá hinum fámennari sjóðum má nánast
ekkert út af bera til þess að þeir lendi ekki í vandræðum og greiðsluþroti.

2. Hið fjölskrúðuga lífeyrissjóðakerfi leiðir vitanlega til þess að flestir safna réttindum í
fleiri en einum sjóði og margir safna réttindum í mörgum sjóðum. því þarf ekki að koma
á óvart og liggur í eðli kerfisins að um 7300 manns skuli vera í 6 sjóðum eða fleiri. Það
má vera umhugsunarefni hvernig fólkinu í landinu gengur að halda til haga réttindum
sínum og e.t.v. rifja það upp nokkra áratugi aftur í tímann í hvaða lífeyrissjóði það hafi
verið á hverjum tíma. Á hinn bóginn felst vitaskuld í kerfinu að lífeyrisgreiðslur skuli
fólk þegar þar að kemur tína úr ýmsum áttum, eina ögnina frá hverjum. Þegar kemur að
ellilífeyris- eða örorkulífeyrisgreiðslum þeirra 7300 einstaklinga sem eru í 6 sjóðum eða
fleiri svarar það væntanlega til þess að um 50 þúsund greiðslur fari út mánaðarlega til
þeirra.

4. Réttindaákvæði.
Í skýrslu endurskoðunarnefndar lífeyriskerfis til fjármálaráðherra hinn 2. maí 1985 er

að finna eins konar yfirlit yfir bótaákvæði sjóðanna. Þar segir m.a. að nær allir lífeyrissjóðir
hér á landi veiti fjórar tegundir lífeyris, þ.e. elli-, örorku-, maka- og barnalífeyri. Að öðru
leyti segir að bótaákvæði séu svo margbreytileg að þeim verði ekki lýst til neinnar hlítar í
stuttu máli. Það sem á eftir fylgir eru því einungis vísbendingar um hversu margbrotið kerfið
er.

4.1. Ellilifeyris- og örorkuréttur.
Algengast er að krafist sé a.m.k. fimm ára iðgjaldagreiðslu til þess að félagi öðlist rétt

til ellilífeyris. Gildir sú regla í 53 sjóðum. Á hinn bóginn felst ekki ávallt það sama í þessu
ákvæði þar eð sumir sjóðir telja greiðslur í mánuðum en aðrir beita lágmarksgreiðslu yfir
árin. Hjá 20 sjóðum er ekki krafist neins lágmarksiðgjaldagreiðslutíma, hjá 10 sjóðum er
lágmarkið 10 ár en hjá öðrum sjóðum gilda sérstakar reglur í þessu efni. Kerfið er því
fjölskrúðugt.

Um örorkulífeyri gilda önnur ákvæði. Hjá SAL-sjóðunum er skilyrðið að greitt hafi
verið til hlutaðeigandi sjóðs undanfarandi þrjú almanaksár og a.m.k. 6 mánuði á næstu 12
mánuðum fyrir orkutap. Hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins gildir einnig skilyrðið um
þriggja ára réttindatíma. Þriggja ára lágmarksréttindatími gildir í 40 sjóðum, ekkert slíkt
lágmark er hjá 15 sjóðum, 15 sjóðir hafa 5 ára lágmark, 8 sjóðir miða við 10 ár og 12 sjóðir
fylgja öðrum reglum. Hér er því sömuleiðis mikil fjölbreytni.

4.2. Maka- og barnalífeyrir.
Algengast er að réttur til makalífeyris sé bundinn skilyrði um a.m.k. 6 mánaða

réttindatíma. Sú regla gildir hjá 41 sjóði. Hjá 27 sjóðum er ekkert lágmark, hjá 4 sjóðum er
eins árs lágmark, hjá 10 sjóðum fimm ára lágmark en hjá 6 sjóðum gilda enn aðrar reglur.
Hjá 47 sjóðum er veittur barnalífeyrir við fráfall sjóðfélaga án tillits til lengdar réttinda-
tímans en 38 sjóðir krefjast 6 mánaða lágmarkstíma og 4 sjóðir fylgja enn öðrum reglum í
þessum efnum.
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4.3. Verðtrygging.
Fjölbreytni er einnig nokkur í verðtryggingu lífeyrisgreiðslna. Í 19 sjóðum er kveðið á

um fulla verðtryggingu í samræmi við tiltekinn kauptaxta eða laun. Hjá svonefndum SAL-
sjóðum gilda ákvæði til bráðabirgða um verðtryggingu í samræmi við samkomulag aðila
vinnumarkaðarins frá 1977 með síðari breytingum og hliðstæðar reglur gilda hjá ýmsum
öðrum sjóðum. Þetta eru 40 sjóðir með um 69 þúsund sjóðfélögum. Hjá 13 sjóðum með
15 000 starfandi sjóðfélaga gilda aðrar reglur og er þar almennt um að ræða takmarkaðar
uppbætur en 23 sjóðir hafa engin ákvæði um uppbætur á lífeyri eftir að hann hefur
upphaflega verið úrskurðaður.

4.4. Takmarkaður réttur við úrgöngu.
Hætti maður þátttöku í ákveðnum lífeyrissjóði, t.d. vegna þess að hann skiptir um starf,

þá telst hlutaðeigandi ýmist sjóðfélagi um sex mánaða skeið og nýtur á þeim tíma óskertra
réttinda eða hann telst farinn úr sjóðnum um leið og hann hættir iðgjaldagreiðslum. Reglan
um sex mánaða umþóttunartíma gildir hjá 41 sjóði en 49 sjóðir hafa engan umþóttunartíma.
Þegar sjóðfélagi telst hins vegar hættur þátttöku þá er það mismunandi eftir sjóðum hverra
réttinda maðurinn nýtur. Algengast er að réttindi falli niður ef ekki eru uppfyllt skilyrði um
tiltekið lágmark iðgjaldagreiðslu. Í 50 sjóðum með um 81 000 starfandi sjóðfélaga eru
skilyrði um fimm ára lágmarkstíma. Hjá 18 sjóðum er ekkert slíkt lágmark, hjá 10 sjóðum er
lágmarkið 10 ár en hjá 12 sjóðum gilda enn aðrar reglur.

Nái réttindatími ekki tilskildu lágmarki eru iðgjöldin geymd án þess að þau veiti
nokkurn lífeyrisrétt. Þau geta þó komið að notum síðar, annaðhvort með því að
hlutaðeigandi hefji aftur þátttöku í sjóðnum eða annar sjóður samþykki að veita iðgjöldum
viðtöku. Jafnvel þótt skilyrðum um lágmarksréttindatímann sé fullnægt þá skerðist
réttindastaða að mörgu leyti við úrgöngu, svo sem varðandi barnalífeyri, örorku- og
makalífeyri og verðtryggingu.

4.5. Geymd eða glötuð réttindi.
Leitt hefur af hinni almennu þátttöku í lífeyrissjóðum, sem innleidd hefur verið með

lögum, að það verður æ algengara að menn eigi geymd réttindi Í fleiri sjóðum en einum, sem
þeir greiða ekki lengur iðgjald til. Sjóðirnir hafa brugðist við þessu með tvennum hætti.
Annars vegar hafa þeir dregið mjög úr eða jafnvel fellt alveg niður lágmarksskilyrði um
iðgjaldafjárhæðir og iðgjaldagreiðslutíma, sem veitt getur rétt til lífeyris, og hins vegar gert
með sér samskiptasamning þar sem kveðið er á um að litið skuli á réttindin sem samfelld
þótt menn skipti um sjóð, svo og um flutning minni háttar réttinda á milli sjóða þegar til
lífeyrisgreiðslu kemur. Það munu vera um 45 sjóðir sem eiga aðild að þessu samkomulagi en
það er um helmingur sjóðanna Í landinu.

5. Staða sjóðanna.
Í þessu sambandi er vert að benda á að víða í skýrslu lífeyrissjóðanefndar - sem þær

upplýsingar sem hér hafa verið raktar eru byggðar á - kemur fram að Í ýmsum sjóðum hafi
verið stofnað til skuldbindinga sem ekki sýnist hægt að standa við, þ.e. að eignir sjóðanna
eru ónógar til þess að þeir geti greitt þau lífeyrisréttindi sem þeir hafa heitið félögum sínum.
Gerðir hafa verið ýmsir útreikningar sem leitt hafa þetta í ljós. Þær athuganir sýna
tvímælalaust að framtíðarhorfur núverandi lífeyrissjóðakerfis eru verri en menn höfðu
almennt gert sér grein fyrir. Jafnframt er ljóst að staða lífeyrissjóðanna í dag gagnvart
skuldbindingum, sem þegar hefur verið stofnað til, er miklu lakari en margir höfðu áttað sig
á.
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6. Yfirlit.
Af þessu má marka að lífeyrisréttindin eru margvíslegum takmörkunum háð. Einn

sjóður hefur eina reglu og annar aðra. Réttindalausir stubbar geta safnast upp þegar menn
skipta um starf. Það verður að teljast öfugsnúið ef fólki er gert skylt að greiða í lífeyrissjóði
en það er í rauninni undir hælinn lagt hversu mikil réttindi það hlýtur að launum vegna þess
að uppsafnaður réttur við starfskipti getur orðið að engu.

Önnur einkenni kerfisins, sem rétt er að ítreka að lokum, eru þessi:
1. Kerfið nær ekki til allra. Um 14% töldust utan sjóðanna í árslok 1983.
2. Fjöldi sjóða er mjög vanburða fjárhagslega og mun að líkindum ekki geta staðið við

fyrirheit sín gagnvart sjóðfélögum.
3. Af uppbyggingu kerfisins leiðir að skriffinnska verður tiltölulega mikil og kerfið er

fjötrað í fjölskrúðugt laga- og reglugerðafargan.
4. Ráðsmennska forráðamanna sjóðanna með fé þeirra og afskipti ríkisins af því hafa vakið

verulega tortryggni meðal almennings.
5. Og að lokum: Tiltrú fólks á sjóðina og kerfið í heild fer þverrandi og e.t.v. hefur það

leitt til þess að iðgjöld til þeirra innheimtast ekki eins og skyldi.

II. NÝTT LÍFEYRISRÉITINDAKERFI
Kostir þess að hafa einn sameiginlegan lífeyrissjóð eru vitaskuld margvíslegir. Þar á

meðal að þegar einn sjóður nær til allra landsmanna þarf enginn að veikjast í vafa um rétt
sinn. Rétturinn er á einum stað og engum glatast neinn réttur þótt hann skipti um starf. Þess
vegna er ekki þörf á neinum reglum um flutning réttinda milli sjóða. Skriffinnska mundi af
þessum sökum verða mun minni en ella og staða fólks skýrari og auðskildari.

Í öðru lagi yrði einn sjóður sterkur og öflugur öfugt við það sem nú er. Áhættudreifing í
einum sjóði yrði mikil og sjóðnum yrði alls ekki hætt vegna áfalla eins og t.d. slysa, eins og
hinum smáu sjóðum sem nú eru við lýði. Tryggingafræðileg rök fyrir einum sjóði eru því
augljós og mjög sterk.

Í þriðja lagi yrði rekstrarkostnaður á einum sameiginlegum sjóði mun minni en af
fjölsjóðakerfinu og tekjur sjóðanna nýttust því betur til þess að standa undir réttinda-
greiðslum.

Í fjórða lagi mundi öll mismunun í réttindum hverfa og allar réttindabætur yrðu
auðunnari í framtíðinni.

Þótt kostir sameiginlegs sjóðs séu augljósir er hins vegar nauðsynlegt að gera sér grein
fyrir því hvernig hið nýja kerfi eigi að vera uppbyggt og hvernig eigi að koma því á. Í þessu
sambandi eru nokkrar spurningar sem taka þarf afstöðu til. Þær helstu eru væntanlega
þessar:

Í fyrsta lagi: Á kerfið að leysa af hólmi núverandi lífeyrisgreiðslur almannatrygginga
eða vera til viðbótar lífeyrisgreiðslum úr almannatryggingakerfinu?

Í öðru lagi: Hvert á form lífeyrissjóðskerfisins að vera? Á það að vera gegnumstreymis-
kerfi eða á það að vera sjóðssöfunarkerfi?

Í þriðja lagi þarf að ákveða hver iðgjöld skuli vera, hvernig þau skiptist milli
atvinnurekenda og launþega og til hve stórs hluta af launatekjum iðgjöldin eigi að ná.

Í fjórða lagi þarf að taka afstöðu til þess með hvaða hætti eigi að sjá til þess að sjóðurinn
nái til allra og þá líka sjálfstæðra atvinnurekenda. Jafnframt þarf að ákveða og skilgreina
hvers konar lífeyri sjóðurinn eigi að greiða, ellilífeyri, makalífeyri, barnalífeyri, og loks þarf
að ákveða réttarstöðu hjóna og sambýlisfólks.

Þegar afstaða er tekin til þessara spurninga er nauðsynlegt að menn hafi í huga nokkur
atriði sem ætlast verður til að kerfið uppfylli. Í fyrsta lagi þarf kerfið að vera tiltölulega
einfalt og markvisst. Í öðru lagi verður það að tryggja örugg og viðunandi lágmarksréttindi.
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Í þriðja lagi verður það að stuðla að jöfnuði eftir því sem ásættanlegt er. Og að lokum verður
það að gefa möguleika til sveigjanleika. Í því sem hér fer á eftir verður fyrst lýst tillögum að
nýju kerfi sem ætla má að uppfylli þessi skilyrði í verulegum mæli og svari til þarfa og óska
fólks almennt. Síðan verður fjallað um hvernig koma eigi hinu nýja kerfi á fót og hvernig
það tengist núverandi kerfi og með hvaða hætti megi tryggja að réttarstaða einskis manns
skerðist en markmiðið er að hinu leytinu að skapa sem flestum betri réttindi en þeir búa nú
við.

1. Meginþættir hins nýja lífeyrisréttindakerfis.
Gert er ráð fyrir að hinn sameiginlegi lífeyrissjóður allra landsmanna greiði tekjutengd

og verðtryggð eftirlaun, örorkulífeyri, makalífeyri og makabætur svo og barnalífeyri í
hlutfalli við iðgjaldagreiðslur hvers aðila og í svo ríkum mæli sem unnt er miðað við tekjur
sjóðsins og langtíma ávöxtun hans. Enn fremur er gert ráð fyrir því að bóta-, lífeyris- og
eftirlaunagreiðslur sjóðsins skuli vera til viðbótar þeim greiðslum sem almannatryggingar
inna af hendi. Ætlast er til að iðgjöld séu samtals 10% af öllum launatekjum hvers launþega
og reiknuðum launatekjum þeirra sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur.

Varðandi lífeyrisréttindi hjóna yrðu settar sérstakar reglur sem miðuðust við það að
lífeyrisréttur sem safnaðist meðan á hjónabandi stæði væri sameign hjónanna.

Gert er ráð fyrir að kerfið sé byggt upp af þremur meginþáttum, almannatryggingakerf-
inu, skyldutryggingu í einum sameiginlegum sjóði og viðbótartryggingu fyrir þá sem óska að
kaupa sér aukinn rétt. Almannatryggingakerfið í núverandi mynd ætti að greiða almennan
lífeyri - tiltölulega lágan að vísu - en til allra án tillits til ævitekna. Í þessu felst framlag
samfélagsins til jöfnunar milli þjóðfélagshópa. Skyldutrygging í einum sameiginlegum sjóði
ætti að tryggja, ásamt með bótum og lífeyri almannatrygginga, viðunandi og öruggan lífeyri
til allra. Þessi réttur yrði tekjutengdur og verðtryggður þannig að réttur og lífeyrir hvers og
eins væri í hlutfalli við samanlagðar iðgjaldagreiðslur í sjóðinn.

Ekki er hægt að ætlast til þess að allir hljóti sama lífeyri án tillits til þess hversu mikið
þeir hafa greitt í sjóðinn. Slíku yrði ekki unað. Þess vegna yrði skyldutryggingin í hinum
sameiginlega lífeyrissjóði tekjutengd og þær greiðslur og bætur sem menn hlytu úr sjóðnum
stæðu í hlutfalli við greiðslur hvers og eins, þ.e. bæði hversu mikið hann hefði greitt á hverju
ári og hversu lengi hann hefði greitt í sjóðinn. Almannatryggingakerfinu væri hins vegar
ætlað að vera það tæki sem væri nýtt til jöfnunar íþjóðfélaginu íþeim mæli sem menn treystu
sér tiL

Loks er gert ráð fyrir viðbótartryggingu fyrir þá sem óska að kaupa sér aukinn rétt
umfram það sem skyldutryggingin í hinum sameiginlega sjóði og almannatryggingakerfi
veitir. Þessi starfsemi gæti verið á hendi lífeyrissjóða sem störfuðu þá utan sviðs
skyldutrygginga.

Leiðin til þess að koma þessu kerfi á laggirnar felst fyrst og fremst í því að stofna einn
sameiginlegan lífeyrissjóð allra landsmanna sem tæki við hlutverki skyldutrygginganna eins
og það er núna. Þeir sjóðir sem nú starfa á þessu sviði ættu jafnframt að eiga möguleika á því
að færa starfsvið sitt yfir í viðbótartrygginar fyrir þá sem þess óska. Í þessu sambandi er rétt
að geta þess að svonefnd tekjutrygging yrði að haldast hjá almannatryggingum, a.m.k. um
sinn eða þar til hið nýja kerfi hefði leyst hana að öllu leyti af hólmi.

2. Söfnunarkerfi.
Um hríð hölluðust margir að því að svonefnt gegnumstreymiskerfi gæti hentað í

lífeyrissjóðsmálum en slíkt kerfi einkennist af því að engin sjóðssöfnun á sér stað heldur er
lífeyrisgreiðslum mætt með samtímaiðgjöldum. Ýmsir gallar slíkra kerfa hafa með tímanum
orðið æ ljósari og nýtur sjóðsssöfnunarkerfið því meira álits bæði hér á landi og erlendis.
Gallar gegnumstreymiskerfis felast m.a. í aukinni byrði þegar ilJa árar eða þegar hlutfall
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milli mannfjölda á lífeyrisaldri og starfsaldri hækkar þannig að hlutfallslegur fjöldi hinna
eldri vex. Umskipti í ávöxtunarmálum hérlendis hafa á hinn bóginn gert sjóðskerfið
aðgengilegra heldur en það var áður. Þar að auki mætir það þörf þjóðfélagsins fyrir
innlendan sparnað. Sjóðskerfið er jafnframt það form sem menn hafa vanist og hvers konar
umbætur í lífeyriskerfamálum, sem reistar eru á sjóðsmyndun, eru því framhald þess sem
upp hefur verið byggt. Í samræmi við þetta er gert ráð fyrir að ekki verði notað svonefnt
gegnumstreymiskerfi heldur söfnunarkerfi og skyldutryggingin í hinum sameiginlega lífeyris-
sjóði byggist á söfnunarkerfi eða sjóðsmyndunarkerfi.

3. Iðgjöld.
Gert er ráð fyrir að iðgjöld nemi 10% af öllum launum. Þar af greiði launþegar 4% og

atvinnurekendur 6% eins og verið hefur. Breytingin yrði í því fólgin að í stað þess að iðgjöld
hafa hingað til reiknast af einungis hluta launatekna yrði sá háttur upp tekinn að þau yrðu
reiknuð af öllum launatekjum. Um leið yrði tekjutengdur lífeyrir miðaður við heildar-
atvinnutekjur en ekki einungis dagvinnutekjur, eins og tíðkast hefur a.m.k. víðast hvar fram
að þessu. Það virðist eðlilegra að miða réttindamyndun fremur við launatekjur í heild en
eingöngu við tekjur í dagvinnu. Það er líka oft mjög erfitt að skilgreina dagvinnulaun svo að
vel sé og vafi getur m.a. leikið á um meðferð álags- og bónusgreiðslna. Í þriðja lagi er nær
ógerlegt að koma við eftirliti með því að iðgjaldsgreiðslur séu inntar af hendi svo sem vera
ber ef miðað er við dagvinnutekjur þar sem ekki er greint á milli dagvinnulauna og annarra
launa á launaseðlum eða launauppgjörum. Kostir þess að miða við heildaratvinnutekjur -
og þá að lífeyririnn miðaðist jafnframt við það - eru þannig augljósir.

En til viðbótar þessu er á það að líta að í landinu hefur átt sér stað verulegt launaskrið
og til þess verður að taka tillit. Fyrir nokkru kom t.d. fram hjá Þjóðhagsstofnun að
kaupmáttur kauptaxta hafi á ákveðnu tímabili minnkað um 30% en á sama tíma hafi
launaskrið skilað launþegum til baka 25% af þessum 30%. Þetta þýðir að almennar bætur
almannatrygginga - og jafnframt bætur úr lífeyrissjóðum sem miðast gjarnan við taxtakaup
- hafa að raungildi minnkað um nálægt 30% meðan almennir launþegar hafa ekki þurft að
líða nema 5% kauprnáttarskerðingu að jafnaði. Þótt þetta komi mjög misjafnt niður á
launþega má sjá af þessu hversu mikilvægt það er að lífeyrisgreiðslur og iðgjaldagreiðslur
miðist við heildaratvinnutekjur. Þetta launaskrið verður til þess, eins og fyrirkomulagið er
nú, að greiðslur úr lífeyrissjóðum - sem upphaflega áttu t.d. að vera 60% tekna eftir
iðgjaldagreiðslu í 30 ár - eru nú í mörgum tilvikum aðeins helmingur þess, jafnvel án tillits
til tekna vegna raunverulegrar aukavinnu. Það að miða iðgjaldagreiðslur og lífeyri við allar
launatekjur mundi draga úr þessari þróun og má af því ráða hversu nauðsynlegt er að miðað
sé við heildaratvinnutekjur. Til þess að lífeyrissjóðakerfið nái til allra er jafnframt
nauðsynlegt að þeir sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur greiði til sjóðsins. Í því tilviki
verður ekki komist hjá því að áætla þeim hæfilegar launatekjur - eða reiknaðar launatekjur
- sem þeim væri skylt að greiða iðgjald af og sem réttindi þeirra mundu miðast við í
sjóðnum.

4. Réttindi hjóna.
Nauðsynlegt er að setja ný og skýr ákvæði um lífeyrisréttindi hjóna (og sambýlisfólks)

sem tæki mið af núverandi þjóðfélagsháttum. Í þessu felst að viðurkenna og ákveða að
lífeyrisréttindi hjóna séu sameign þeirra meðan hjónaband varir og heildareignin skiptist að
öðru jöfnu til helminga við skilnað eða búskipti. Að hinu leytinu ætti sú regla að gilda að við
fráfall búi hvorugt hjóna við minni rétt en þann rétt sem það hjónanna hefur áunnið sér sem
meiri rétt hefur. Þegar annað hvort hjónanna fellur frá ætti auk þess að greiða ríflegar
makabætur, en í mjög takmarkaðan tíma, og svo barnalífeyri vegna barna allt fram til 19 ára
aldurs. Hér er þannig gengið út frá því að í hjónabandi felist sameinlegt fjárfélag hjónanna
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og að þær eignir sem myndaðar eru af tekjum sem aflað er meðan hjónaband varir séu
sameign hjónanna. Af þessu er ályktað að lífeyrisréttur sem stofnast með greiðslu iðgjalda á
atvinnutekjur sé sameign hjónanna. Lagt er til að við skilnað sé þeim lífeyrisréttindum, sem
áunnist hafa meðan hjónabandið (sambýlið) stóð, skipt jafnt á milli hjóna. Við dauða
annars hvors hjóna er hins vegar lagt til að við fráfall þess hjónanna, sem hefur aflað minni
réttar meðan á hjónabandinu stóð, haldi hitt hjónanna áunnum rétti sínum óskertum. Falli
það hjónanna frá sem hefur haft meiri tekjur og því aflað meiri lífeyrisréttinda meðan á
hjónabandinu stóð er hins vegar lagt til að ellilífeyrisréttur hins eftirlifandi maka yrði
hækkaður í það að nema hinu sama og hinn látni hafði aflað meðan á hjónabandinu stóð. M.
ö. 0.: lífeyrisrétt eftirlifandi maka skal ákvarða eigi lægri en lífeyrisrétt þess hjónanna sem
við fráfall ið hafði aflað meiri réttar.

S. Lífeyrir.
Hlutverk sjóðsins er að greiða tekjutengd og verðtryggð eftirlaun, örorkulífeyri,

makalífeyri og makabætur svo og barnalífeyri í hlutfalli við iðgjaldagreiðslur hvers aðila og í
svo ríkum mæli sem unnt er miðað við tekjur sjóðsins og ávöxtun hans til langframa.

5.1. Tekjutengdur lífeyrir.
Settar hafa verið fram hugmyndir um hvernig samanlögð iðgjöld sjóðfélaga fyrir hvert

almanaksár skuli umreiknuð í stig sem myndi grundvöll lífeyrisréttinda hans. Umreikningur-
inn yrði gerður þannig að í iðgjaldsstofn hvers iðgjaldsgreiðanda yrði deilt með ákveðnum
grundvallarlaunum. Grundvallarlaun skulu miðast við áætlaðar meðalatvinnutekjur
fullvinnandi framteljanda og þær skulu taka sömu breytingum og áætlað er að meðaltekjur
af atvinnu hafi gert frá næstliðnu almanaksári. Upphæð ellilífeyris yrði þá ákvörðuð sem
hundraðshluti af grundvallarlaunum. Þessi hundraðshluti yrði ákvarðaður á grundvelli
samanlagðs stigafjölda sem sjóðfélagi hefði áunnið sér. Lífeyrisgreiðslur innan hvers
almanaksárs ættu að breytast með breytingum kauptaxta allra launþega á grundvelli
upplýsinga frá opinberum aðilum. Lífeyrisrétturinn ræðst þannig af greiðslum iðgjalda af
tekjum á starfsævinni.

5.2. Fjölskyldulífeyrir.
Núgildandi ákvæði flestra lífeyrissjóða taka mið af veröld sem var, en í því fólst að

eiginkonan væri fullkomlega háð eiginmanni sínum fjárhagslega og væri á framfæri hans.
Við andlát eiginmannsins er konunni því greiddur framfærslueyrir, þ.e. makalífeyrir.
Geysilegar breytingar hafa átt sér stað varðandi launaða vinnu eiginkvenna utan heimilis á
undanförnum áratugum og nú má ætla að langstærstur hluti giftra kvenna starfi utan heimilis
og afli sér þannig lífeyrisréttar. því er ekki ástæða til þess að hafa makalífeyri í sinni
núverandi mynd í hinu nýja réttindakerfi. Í stað þess er lagt til að ellilífeyrisréttindum hjóna
verði skipt þannig að við fráfall maka verði greiddur tímabundinn fjölskyldulífeyrir eða
barnalífeyrir sem miðast við framfærslubyrðina. Makabætur yrðu einungis greiddar í 18
mánuði eftir fráfall maka. Barnalífeyrir, sem væri hinn hluti fjölskyldulífeyrisins, yrði hins
vegar stóraukinn og greiddur til framfærenda barna látins sjóðfélaga allt til 19 ára aldurs
barnanna. Með því að skipta ellilífeyrisréttindum hjóna, breyta makabótum með þeim hætti
sem hér er gert ráð fyrir og stórhækka barnalífeyri má ætla að tekist hafi að aðlaga kerfið að
breyttum þjóðfélagsháttum.

6. Stjórn.
Stjórn hins sameiginlega lífeyrissjóðs allra landsmanna ætti að vera skipuð eftir

tilnefningum samtaka launafólks, atvinnurekenda og ríkissjóðs. Eðlilegt er að ráðherra
tryggingamála skipi í stjórnina og að hann geti valið formann án tilnefningar en að öðru leyti
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séu tilnefningar frá ASÍ, BSRB, BHM, Farmanna- og fiskimannasambandinu, Stéttarsam-
bandi bænda, Vinnuveitendasambandi Íslands, Vinnumálasambandi samvinnufélaganna og
fjármálaráðuneytinu. Eðlilegt verður að teljast að stjórnin velji sérstakt framkvæmdaráð
sem fari með daglega stjórn sjóðsins þar sem fulltrúar í sjóðsstjórninni yrðu svo margir sem
raun ber vitni. Það væri svo hlutverk stjórnar sjóðsins að sjá um ávöxtun fjár hans og henni
yrði skylt að ávaxta féð með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma.

III. UMSKIPTI YFIR Í HIÐ NÝJA KERFI
Ljóst er að umskiptin yfir í hið nýja kerfi þurfa að eiga sér nokkurn aðdraganda. Það

tekur tíma að ganga frá reglum fyrir hinn nýja sjóð og þeir sem starfa innan lífeyrissjóðakerf-
isins þurfa einnig aðlögunartíma. Þess vegna er gerð tillaga um það að ekki verði stefnt að
því að sameiginlegur lífeyrissjóður fyrir alla landsmenn verði tekinn upp á stundinni heldur
eigi það sér nokkurn aðdraganda og verði gert hinn 1. janúar 1991.

Að hinu leytinu verður að velta fyrir sér hver verði staða núverandi sjóða eftir
breytinguna. Þar kemur í rauninni þrennt til greina, í fyrsta lagi að þeir starfi áfram, í öðru
lagi að þeir séu gerðir upptækir í hinn nýja sjóð og í þriðja lagi að þeir eigi kost á að
sameinast hinum nýja sjóði en sé það ekki skylt. Ekki er nauðsynlegt að gera gömlu sjóðina
upptæka eða gera þeim skylt að sameinast hinum nýja sjóði. Eðlilegra virðist að þeir eigi
kost á að sameinast eða ganga inn í hinn nýja sameiginlega sjóð. Þeir ættu jafnframt að eiga
kost á því að skipta um starfsvið og verða viðbótarsjóðir.

Þeirri spurningu má að sjálfsögðu velta fyrir sér hvort einungis sjóðirnir sjálfir -
sjóðsstjórnir þeirra eða félagsfundir - geti tekið ákvörðun um að ganga inn í hinn nýja
sameiginlega lífeyrissjóð allra landsmanna eða hvort einstaklingar eigi að eiga rétt á að flytja
rétt sinn í nýja sjóðinn. Þessari spurningu er í því sem hér fer á eftir varpað til hliðar og gert
ráð fyrir því að sjóðsstjórnirnar eða félagsfundir sjóðanna taki ákvörðun um hvort þeir gangi
inn í hinn nýja sameiginlega sjóð eða ekki. Á hinn bóginn verður að ætla að miðað við þá
uppbyggingu sem hér er gert ráð fyrir og þá kosti sem eru í boði muni flestir, ef ekki allir
hinna gömlu sjóða, velja að ganga inn í hinn nýja sjóð, annaðhvort vegna þess að
sjóðsstjórnirnar telji það eðlilegt og rétt eða fyrir þrýsting frá sjóðsfélögunum með tilliti til
þess hversu miklu einfaldara og betra það er fyrir þá. Í því sem hér fer á eftir verður því lýst
tillögu sem gerir ráð fyrir að hinir gömlu sjóðir séu ekki skyldaðir til sameiningar við hinn
nýja sjóð eða að ganga inn í hann heldur einungis að þeir eigi þess kost.

1. Staða núverandi sjóða í nýju kerfi.
Tillagan er í fáum orðum þannig að starfandi lífeyrissjóðir skuli eiga þess kost að flytja

eigur sínar og skyldur til hins nýja sjóðs og hætta starfsemi - eða halda áfram að starfa sem
viðbótarsjóðir. Og í öðru lagi að ef starfandi sjóður óskar eftir inngöngu í hinn nýja sjóð þá
eigi að meta rétt í hinum gamla sjóði á raunvirði og miðað við greiðslugetu. Reynist hinn
gamli sjóður samkvæmt þessu mati vanmegnugur að greiða þann rétt, sem hann hefur heitið
sjóðfélögum sínum, skal hinn nýi sjóður eigi að síður skuldbundinn til þess að greiða eigi
minna en 85% þess réttar sem heitið hafði verið. Það sem upp á vantar að staða hins eldri
sjóðs rísi undir 85% réttar þess, sem heitið hafði verið, skal greitt af ríkissjóði.

Rétt er að minna á að gert er ráð fyrir að einn sameiginlegur lífeyrissjóður allra
landsmanna taki til starfa frá og með 1. janúar 1991. Það þýðir að frá og með þeim tíma eiga
allir landsmenn að greiða iðgjöld í þann sjóð og safna réttindum þar. Á hinn bóginn yrðu
þeir lífeyrissjóðir, sem nú eru starfandi, að ákveða hvernig þeir mundu haga starfsemi sinni
við þessar nýju aðstæður.
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1.1. 1nnlögn réttinda.
Í fyrsta lagi skulu sjóðirnir eiga kost á að leggja eignir sínar og skuldbindingar inn í hinn

nýja sjóð. Íþví tilviki yrðu eignir og skuldbindingar metnar. Ef í ljós kæmi að eignir hrykkju
ekki fyrir skuldbindingum samkvæmt þeim réttindum, sem viðkomandi sjóður hefur heitið
félögum sínum, er gert ráð fyrir því að hinn nýi sjóður ábyrgist þá að lágmarki 85% þessara
réttinda gagnvart sjóðfélögunum. Hér yrði því um hreina réttarbót að ræða gagnvart
félögum þeirra sjóða sem geta í rauninni ekki staðið við heit sín um rétt sjóðfélaga eða eru
með öðrum orðum á hausnum. Það er gert ráð fyrir að ríkissjóður leggi fram fé til þess að
tryggja að ná megi þessum lágmarks réttindum til handa félögum í þeim sjóðum sem ekki rísa
undir þeim. Enda liggur í augum uppi að þetta mundi lenda að verulegu leyti á ríkissjóði að
öðrum kosti vegna ákvæða um tekjutryggingu almannatrygginga.

1.2. Umsýsla eldri réttinda.
Þeir sjóðir, sem á hinn bóginn kysu að starfa áfram sem almennir sjóðir eftir 1. janúar

1991, ættu þess kost en starfsemin tæki þá einungis til þeirra eigna, sem sjóðirnir ættu hinn 1.
janúar 1991 og þeirra réttinda sem sjóðfélagar hefðu þá aflað sér, enda liggur í augum uppi
að engin iðgjöld yrðu greidd í þessa sjóði eftir þann tíma og engin réttindi söfnuðust þar eftir
þann tíma þar sem hinn nýi sameiginlegi lífeyrissjóður allra landsmanna hefði tekið við
hlutverki þessara sjóða að því er skyldutrygginguna varðar.

1.3. Viðbótarsjóðir.
Í annan stað og óháð því hvort lífeyrissjóðir legðu eignir sínar og skuldbindingar inn í

hinn sameiginlega sjóð gætu þeir tekið ákvörðun um að starfa áfram sem viðbótarlífeyris-
sjóðir sem tækju þá sérstök viðbótariðgjöld af sjóðfélögum sínum eða nytu sérstakra
framlaga frá atvinnurekendum. Sá sjóður, sem leggur eigur sínar og skuldbindingar inn í
hinn nýja sjóð, getur því valið að hætta starfsemi alfarið eða breyta starfseminni yfir í
viðbótarlífeyrissjóð umfram skyldutryggingu. Sá sjóður, sem legði ekki eigur sínar og
skuldbindingar inn í hinn nýja sameiginlega sjóð, mundi halda áfram vörslu eigna og
greiðslu réttinda vegna liðins tíma. Hann gæti á hinn bóginn og með sama hætti og áður er
lýst ákveðið að láta sér nægja það eitt - eða hafið starfsemi sem viðbótarlífeyrissjóður frá
og með 1. janúar 1991.

1.4. Öbreyttréttarstaða.
Sérstakar ráðstafanir yrðu gerðar fyrir þá atvinnurekendatryggðu sjóði, sbr. Lífeyris-

sjóð opinberra starfsmanna, sem við lýði eru, til þess að tryggja óbreytta réttar- og
kjarastöðu félaganna við breytingu, en aðilar semdu síðan fyrir 1. janúar 1991 um
fyrirkomulag og réttindi eftir breytinguna.

Í þessu felst að hjá atvinnurekendatryggðum sjóði, sbr. Lífeyrissjóð opinberra
starfsmanna, skal atvinnurekandi (ríkið) inna af hendi greiðslur eins og áður og eftir því sem
til þarf til þess að áunnum réttindum fyrir 1. janúar 1991verði framfylgt. Komi í annan stað í
ljós að núverandi réttindakerfi slíks atvinnurekendatryggðs sjóðs séu meiri en nýi sjóðurinn
mun veita skal meta mismuninn til launa og aðilar skulu semja um hvernig með skuli fara
eftir 1. janúar 1991, eins og nánar verður vikið að í næsta kafla hér á eftir um
rétt inda tryggingu .

2. Réttindatrygging.
Við breytinguna er ætlunin að tryggja að kerfið nái til allra, að flestir fái öruggari

réttindi en áður - en sumir jafnörugg réttindi - jafnframt því sem raunveruleg réttindi
einskis manns skerðist. Sú einföldun, sem í kerfisbreytingunni felst, ætti jafnframt að tryggja
betri nýtingu fjármagns og skiljanlegra og aðgengilegra kerfi til frambúðar. Við breytinguna
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mundi fólk hætta að greiða skyldutryggingu sína til gömlu sjóðanna en greiða hana í þess
stað til nýja sameiginlega sjóðsins. Á þeim tíma hefði fólk safnað ákveðnum réttindum í
gamla sjóðakerfinu, sem héldust, en byrjaði jafnframt að safna réttindum í hinum
sameiginlega lífeyrissjóði. Ef einhver hinna gömlu sjóða gengi inn í nýja sjóðinn, sem verður
að teljast eðlileg og skynsamleg leið fyrir alla gömlu sjóðina, væri reglan sú að nýi sjóðurinn
yfirtæki réttindi og skyldur gamla sjóðsins og greiddi lífeyri samkvæmt ákvæðum hans fyrir
þau réttindi, sem menn hefðu safnað sér þar, enda gengju eignir gamla sjóðsins til hins nýja.
Þótt þetta væri almenna reglan verður þó að hafa fyrirvara um að mat á eignum gamla
sjóðsins svari til skuldbindinga hans.

Ef tryggingafræðilegt mat leiðir í ljós að eignir gamla sjóðsins séu umfram þær
skuldbindingar, sem hann hefur tekið á sig, myndast afgangur sem ekki ætti að ganga inn í
hinn nýja sjóð. Sjóðfélagar yrðu þá að ákveða hvernig honum yrði ráðstafað, t.d. hvort
hann yrði greiddur út til félaganna í sjóðnum eða myndaði viðbótarsjóð, sem gæfi
félögunum viðbótarrétt sem nánar yrði kveðið á um. Ef tryggingafræðilegt mat gefur hins
vegar þá niðurstöðu að eignir sjóðsins hrökkvi ekki fyrir skuldbindingum er gert ráð fyrir því
að hinn nýi sjóður tryggi að hvað sem því líður skuli nýi sjóðurinn skuldbundinn til þess að
inna af hendi greiðslur til félaganna, sem svari til ekki minna en 85% þeirra réttinda sem
heitið var, og ríkissjóður leggi fram fé til þess að þessu marki verði náð.

Hvað svo sem eignastöðu sjóðs líður gæti hann reyndar kosið að starfa áfram - vegna
réttinda sem hefðu safnast fyrir breytinguna - og inna greiðslur af hendi til félagsmanna
sinna samkvæmt því, en iðgjaldagreiðslur til hans yrðu engar og frekari réttindasöfnun því
ekki. Hún yrði í hinum nýja sjóði. Þótt þetta sé almenna reglan verður að skoða vissa sjóði
sérstaklega, þ.e. sjóði sem í raun hafa verið atvinnurekendatryggðir. Á flestum lífeyrissjóð-
um hafa atvinnurekendur ekki tekið neina ábyrgð hvernig þeir stæðu fjárhagslega og þannig
ekkert greitt til þeirra umfram hin lögbundnu 6% af launum.

Á hinn bóginn eru til sjóðir, sem atvinnurekandi hefur í reynd tekið fulla fjárhagslega
ábyrgð á með því að greiða til sjóðanna umfram lög eða samningsbundin iðgjöld, til þess að
sjóðirnir gætu staðið við skuldbindingar sínar - ellegar þá að atvinnurekandi hefur ábyrgst
þessa sjóði með öðrum hætti. Þetta gildir um lífeyrissjóði opinberra starfsmanna og
bankamanna, svo þekkt dæmi séu tekin, en það kann að eiga við um fleiri. Starfsmenn
þessara atvinnurekenda, t.d. opinberir starfsmenn, hafa getað gengið út frá því sem vísu að
umsamin réttindi þeirra stæðust hvað sem liði fjárhagslegri afkomu sjóðanna á grundvelli
venjulegra iðgjalda, enda hefur ríkið greitt til sjóðsins. Viðurkennt hefur verið af báðum
aðilum að þessi réttindi væru mikils virði. Þannig hafa opinberir starfsmenn sætt sig við lægri
laun vegna þessara réttinda og ríkisvaldið beitt lífeyrisréttindum til þess að réttlæta lægri
laun hjá opinberum starfsmönnum en á almennum launamarkaði. Til þessa verður að taka
tillit við þá breytingu að komið verði á einum sameiginlegum lífeyrissjóði fyrir alla
landsmenn. '

Í þessum tilvikum er um að ræða samningsbundin réttindi sem hafa mátt teljast viss og
örugg. Þar sem líklegt er að hinn sameiginlegi lífeyrissjóður muni ekki hafa bolmagn til þess
að veita öllum landsmönnum jafnmikil réttindi og opinberir starfsmenn, bankamenn eða
aðrir þeir sem eru í atvinnurekendatryggðum sjóðum njóta nú, þá þarf að taka málefni
þessara sjóða sérstökum tökum. Annars vegar verður þá að líta á þau réttindi sem fólk hefur
safnað sér í þessum sjóðum fyrir breytinguna - og hins vegar stöðu þessa fólks eftir
breytinguna yfir í hinn nýja sameiginlega lífeyrissjóð.

Miðað við það sem að framan er sagt og greiðslur þessara atvinnurekenda (ríkis, banka
o.s.frv.) til viðkomandi sjóða og sérstakar ábyrgðir þeirra á þeim virðist óhætt að ganga út
frá því að venjulegar eignir þessara sjóða hrökkvi ekki fyrir skuldbindingum. Tökum
Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna sem dæmi um slíkan atvinnurekendatryggðan sjóð. Ef
hann gengi inn í hinn nýja sjóð þá mundi nýi sjóðurinn tryggja ekki minna en 85% þeirra
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réttinda sem fólk hefði aflað sér fram til þess tíma. Afganginum yrði ríkið að standa undir í
sérstökum viðbótarsjóði svo að réttarstaða vegna hins liðna standi óbreytt, en það er
grundvallarkrafa.

Ef Lífeyrissjóður opinberra starfsmanna starfaði hins vegar áfram á grundvelli réttinda
fram till. janúar 1991 yrði ríkið að greiða áfram til hans sérstök framlög, eins og það hefur
gert fram að þessu, til þess að hann geti staðið við skuldbindingar sínar vegna þáliðins tíma.
Með þessu móti væri sá réttur, sem menn hafa haft og hafa safnað sér fram till. janúar 1991,
tryggður óbreyttur.

Lítum því næst á stöðu fólks í atvinnurekendatryggðum sjóði eftir breytinguna og höfum
jafnframt í huga að lífeyrisréttindi þess hafa verið talin hluti af kjörum þess. Notum enn
Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna sem dæmi. Eins og áður verður að skoða sérstaklega það
tilvik að núverandi réttindi opinberra starfsmanna séu meiri en hinn nýi sjóður mundi veita,
enda er það eina tilvikið sem veldur vandkvæðum en reyndar jafnframt það sem telja verður
líklegt. Þennan mismun yrði að meta. Hlutverk samningsaðila, þ.e. ríkisins og BSRB, væri
að ákveða hvernig með þennan mismun yrði farið, en hann er augljóslega hluti af núverandi
kjörum opinberra starfsmanna. Hér er um að ræða útgjöld, sem ríkið hefur sannanlega tekið
á sig og gert ráð fyrir, og réttindi og greiðslur sem opinberir starfsmenn hafa notið og talið
örugg. Þetta hefur verið hluti af þeirra kjörum og það hefur verið viðurkennt af báðum
aðilum. Þennan mismun má því nefna "eign" opinberra starfsmanna.

Matið á þessum mismun ætti að gefa til kynna til hversu mikilla launa - þ.e.
launahækkunar - hann svaraði ef réttindin væru sem sagt skert sem honum nemur. Í
grundvallaratriðum ættu aðilar því að semja um það hvort mismunurinn leiddi allur til
launahækkana ellegar réttindi og laun yrðu áfram óbreytt. Í síðara tilvikinu mundi það leiða
til viðbótarsjóðs, sem ríkið greiddi til, eins og það hefur reyndar gert að undanförnu.
Auðvitað má semja um eitthvað þar á milli, þ.e. um meiri réttindi en sameiginlegi sjóðurinn
veitir - en minni réttindi en menn höfðu fyrir breytinguna - og afgangur kæmi þá fram í
launahækkun. En sérhvert slíkt tilvik mundi vitaskuld leiða til starfrækslu viðbótarsjóðs.

Með tilliti til þess hve hér er um viðamikið mál að ræða er eðlilegt að félagsmenn fái að
segja álit sitt í allsherjaratkvæðagreiðslu. Í slíkri atkvæðagreiðslu ættu félagsmenn að fá að
velja á milli tveggja til fjögurra valkosta. Einn valkostur væri óbreytt réttindi frá því sem
áður hafði verið, þ.e. fyrir breytinguna, og þá engar launahækkanir af þessu tilefni. Annar
valkostur væri að allur mismunurinn leiddi til launahækkana og enginn viðbótarréttur
umfram rétt í hinum sameiginlega lífeyrissjóði yrði veittur.

Ef samningsaðilar vildu sameiginlega eða sinn í hvoru lagi mæla með einhverju tilteknu
millistigi þessa tvenns ættu þeir að eiga rétt á að um þann eða þá valkosti yrðu einnig greidd
atkvæði. Þannig gætu BSRB og fjármálaráðherra sameinast um einn slíkan valkost eða lagt
fram sinn valkostinn hvor sem yrðu þá jafnframt greidd atkvæði um. Þótt Lífeyrissjóður
opinberra starfsmanna sé hér tekinn sem dæmi ætti hið sama að gilda um alla atvinnurek-
endatryggða sjóði.

Í stuttu máli yrði því fyrirkomulagið þetta:
1. Gamall sjóður getur ákveðið að starfa áfram á grundvelli eigna sinna og uppsafnaðra

réttinda 1. janúar 1991 eða
2. að ganga inn í hinn nýja sjóð sem yfirtæki eignir hans og skuldbindingar.
3. Ef eignir hrökkva ekki fyrir skuldbindingum samkvæmt mati við inngöngu í nýja sjóðinn

skal hinn nýi sjóður engu að síður inna af hendi greiðslu sem samsvari ekki minna en
85% þeirra réttinda sem heitið hafði verið.

4. Ef eignir eru umfram skuldbindingar samkvæmt mati þá myndast afgangur í gamla
sjóðnum sem félagsmenn ákveða um ráðstöfun á.

5. Hjá atvinnurekendatryggðum sjóði, sbr. Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna, skal
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atvinnurekandi (ríkið) inna af hendi greiðslur eins og áður og eftir því sem þarf til þess
að áunnum réttindum fyrir 1. janúar 1991 verði framfylgt.

6. Komi í ljós að núverandi réttindi atvinnurekendatryggðs sjóðs séu meiri en hinn nýi
sjóður mun veita skal meta mismuninn til launa. Fyrir 1. janúar 1991 skulu
samningsaðilar (ríki og BSRB) leita samninga um hvernig með þennan mismun skuli
fara og leggja það fyrir félagsmenn í allsherjaratkvæðagreiðslu, þar sem meðal valkost a
séu annars vegar óbreytt réttindi frá því sem áður var án launahækkana, í öðru lagi
hreinar launahækkanir án nokkurra viðbótarréttinda umfram þann rétt sem hinn
sameiginlegi sjóður veitir - eða í þriðja lagi millistig sem aðilar leggja fram saman eða
sinn í hvoru lagi. Sérhver réttindi umfram þau sem hinn sameiginlegi sjóður veitir yrðu á
verksviði sérstaks viðbótarsjóðs.

Fylgiskjal.

ÚR SKÝRSLU ENDURSKOÐUNARNEFNDAR LÍFEYRISKERFIS
TIL FJÁRMÁLARÁÐHERRA FRÁ 2. MAÍ 1985

Endurskoðunarnefnd lífeyriskerfis var skipuð þann 20. júlí 1976. Sú nefnd gengur
yfirleitt undir nafninu ,,17 manna nefnd" og hlutverk hennar var að vinna að endurskoðun
lífeyrissjóðakerfisins miðað við markmið sem sett voru fram í samkomulagi Alþýðusam-
bands Íslands og vinnuveitenda um lífeyrismál frá 28. febr. 1976. Þau markmið voru:
að samfellt lífeyriskerfi taki til allra landsmanna;
að lífeyrissjóður og almannatryggingar tryggi öllum lífeyrisþegum viðunandi lífeyri er fylgi

þróun kaupgjalds á hverjum tíma;
að auka jöfnuð og öryggi meðal landsmanna sem lífeyris eiga að njóta;
að lífeyrisaldur geti innan vissra marka verið breytilegur eftir vali hvers og eins lífeyrisþega

en án þess að það hafi áhrif á útgjöld kerfisins, þ.e. að lífeyrir verði því lægri sem taka
hans hefst fyrr;

að reynt verði að finna réttlátan grundvöll fyrir skiptingu áunninna lífeyrisréttinda milli
hjóna.
Frá upphafi var skipuð undirnefnd undir þessa 17 manna nefnd, svokölluð sjö manna

nefnd, sem síðar varð átta manna nefnd með því að Farmanna- og fiskimannasambandið
gerðist aðili að því samkomulagi, sem hér um ræðir, og hlutverk átta manna nefndarinnar
hefur verið að kanna sérstaklega málefni lífeyrisþega á samningssviði Alþýðusambands
Íslands.

Lög og drög að lögum.
Nefndin hefur nú í áratug eða svo unnið að því meginverkefni að undirbúa gerð tillagna

um lífeyriskerfið en auk þess hefur hún haft afskipti af og frumkvæði að lagasetningu, sem
átt hefur sér stað á þessu tímabili, en það er 1) lög nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra, sem
síðar urðu lög nr. 2/1985, 2) lög nr. 50/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu
lífeyrisréttinda, 3) lög nr. 91/1980, um skráningu lífeyrisréttinda, og 4) lög nr. 95/1980, um
Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda. Þessi nefnd hefur jafnframt gert drög að frv. til laga um
lífeyrissjóði eða um starfsemi lífeyrissjóða. Þar er kveðið á um réttindi og lágmarksskyldur
lífeyrissjóða, þ.e. hvernig réttindi myndast, flutning réttinda milli sjóða, vörslu, tryggingu
og ávöxtun iðgjalda og enn fremur um skipulag, reikningshald og eftirlit með starfsemi
lífeyrissjóðanna. Í þessum frumvarpsdrögum er kveðið á um þau skilyrði, sem lífeyrissjóðir
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verða að uppfylla til þess að þeir teljist fullnægja þeim kvöðum um skyldutryggingu sem í
lögum felst, og auk ákvæða um eftirlit með starfsemi sjóðanna er þar m.a. gert ráð fyrir
ákvæði um verðtryggingu lífeyris. Þessi frumvarpsdrög eru í 42 greinum.

Í sérstakri álitsgerð hefur átta manna nefnd látið í ljósi álit sitt á þessum frumvarps-
drögum. Eitt meginsjónarmið átta manna nefndarinnar hefur verið að löggjöf um starfsemi
lífeyrissjóða ætti að fela í sér ákvæði um samræmd lágmarks réttindi og iðgjaldagreiðslur.
Það hefur verið krafa nefndarinnar að slík ákvæði tækju með sama hætti til allra lífeyrissjóða
hvort sem þeir störfuðu skv. sérlögum eða á grundvelli almennra reglugerða.

Jöfnun réttinda.
Það sjónarmið býr þá að baki að það sé óhjákvæmilegt að lífeyrisréttindi allra manna

verði jöfnuð og samræmd og að greiðsla sama lífeyrisiðgjalds af sambærilegum tekjum leiði
til sömu lífeyrisréttinda. Í samræmi við þetta er það frá sjónarhóli nefndarinnar skilyrði þess
að lífeyrissjóður fái að starfa að iðgjöld og réttindi standist á og sjóðirnir standi undir sér.

Ekki er hægt að standa við skuldbindingar.
Í þessu sambandi er vert að benda á að víða í skýrslu nefndarinnar kemur fram að

stofnað hafi verið til skuldbindinga af hálfu lífeyrissjóðanna, sem ekki sýnist hægt að standa
við, þ.e. eignir sjóðanna eru ónógar til þess að þeir geti greitt þau lífeyrisréttindi sem þeir hafa
heitið félögum sínum. Í þessu sambandi hafa þá verið gerðir ýmsir útreikningar sem hafa leitt
þetta í ljós. Þær athuganir sýna tvímælalaust að framtíðarhorfur núverandi lífeyrissjóðakerfis
eru verri en menn höfðu almennt gert sér grein fyrir. Jafnframt er ljóst að staða
lífeyrissjóðanna Í dag gagnvart skuldbindingum, sem þegar hefur verið stofnað til, er miklu
lakari en margir höfðu áttað sig á.

Gallar gegnumstreymiskerfis.
Þær athuganir, sem hér um ræðir, hafa bæði beinst að svonefndu gegnumstreymiskerfi

og svonefndu söfnunarkerfi. Þeir útreikningar gefa til kynna að Í söfnunarkerfi þyrfti iðgjald
að jafnaði ekki að vera svo hátt sem Í svonefndu gegnumstreymiskerfi. Gallar gegnum-
streymiskerfisins eru þá þeir að þegar illa árar eða við breytingu á hlutfallslegri skiptingu
mannfjöldans, þá þarf iðgjald að hækka mjög verulega. því er gegnumstreymiskerfið miður
heppilegt þegar miklar breytingar á aldursskiptingu eru fram undan eins og einmitt á við um
þessar mundir á Íslandi.

Geymd eða glötuð réttindi.
Leitt hefur af hinni almennu þátttöku Í lífeyrissjóðum, sem innleidd hefur verið með

lögum, að það verður æ algengara að menn eigi geymd réttindi Í fleiri sjóðum en einum sem
þeir greiða ekki lengur iðgjald til. Sjóðirnir hafa brugðist við þessu með tvennum hætti.
Annars vegar hafa þeir dregið mjög úr eða jafnvel fellt alveg niður lágmarksskilyrði um
iðgjaldafjárhæðir og iðgjaldagreiðslutíma, sem veitt getur rétt til lífeyris, og hins vegar gert
með sér samskiptasamning þar sem kveðið er á um að litið skuli á réttindi sem samfelld þótt
menn skipti um sjóð, svo og um flutning minni háttar réttinda milli sjóða þegar til
lífeyrisgreiðslu kemur. Það munu vera um 45 sjóðir, sem eiga aðild að þessu samkomulagi,
en það er um helmingur sjóðanna Í landinu.

Í sérstakri greinargerð, sem fylgir skýrslunni og nefnist yfirlit um lífeyriskerfið og er
dags. 12. maí 1982, er að finna ýmsar greinargóðar upplýsingar um lífeyriskerfið eins og það
nú er. Þar er þess m.a. getið að eftir því sem félögum lífeyrissjóða fjölgaði þá var flutningur
réttinda sífellt stærri þáttur í starfsemi sjóðanna, en jafnframt hafði verðbólgan það Í för með
sér að það var mikið misræmi á milli þeirra skuldbindinga, sem lífeyrissjóðir tóku á sig er
þeir veittu flutningi viðtöku, og þeirrar fjárhæðar, þ.e. iðgjalda ásamt vöxtum, sem þeir
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fengu greidda skv. gildandi venjum. Að undanförnu, en einkum þó á árinu 1980, hefur hins
vegar mikið kveðið að einhliða ákvörðunum einstakra lífeyrissjóða um stöðvun réttinda-
flutninga eftir eldri reglum, en jafnframt hefur verið unnið að almennu samkomulagi
lífeyrissjóða með því markmiði að réttindi glatist ekki þó menn skipti um starf og
lífeyrissjóð.

Tilgangur lagasetningar.
Með lögum um starfskjör launafólks var komið á skyldu fyrir alla þá sem tekjur hafa af

atvinnu til að tryggja sér réttindi í lífeyrissjóði. Tilgangurinn með lögunum um skráningu
lífeyrisréttinda var hins vegar sá að tryggja greiðan aðgang almennings að upplýsingum um
lífeyrissjóðsaðild, stuðla að framkvæmd lagaákvæðanna um skyldutryggingu lífeyrisréttinda
og afla vitneskju um þau réttindi sem lífeyrissjóðakerfið í heild veitir. Á hinn bóginn er
Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda ætlað það hlutverk að taka við mönnum, sem trygging-
arskyldir eru, en fullnægja ekki tryggingaskyldu sinni með aðild að og greiðslu iðgjalda til
annarra lífeyrissjóða.

Fjöldi sjóða.
Í þessari skýrslu er þess getið að í árslok 1980 töldust vera starfandi hér á landi 96

lífeyrissjóðir og af þeim höfðu 90 sjóðir hlotið staðfestingu fjármálaráðuneytisins skv. lögum
um tekjuskatt og eignarskatt, en um eftirtalda sex sjóði hafa verið sett sérstök lög:
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, Lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna, Lífeyrissjóð ljósmæðra,
Lífeyrissjóð sjómanna, Lífeyrissjóð bænda og Söfnunarsjóð lífeyrisréttinda.

Margbreytileiki bótaákvæða ...
Um lífeyrisréttindi lífeyrissjóðanna segir m.a. að nær allir lífeyrissjóðir hér á landi veiti

fjórar tegundir lífeyris, elli-, örorku-, maka- og barnalífeyri. Að öðru leyti segir að
bótaákvæði séu svo margbreytileg að þeim verði ekki lýst til neinnar hlítar í stuttu máli .

. . • í ellilífeyri,
Algengast er að krafist sé a.m.k. fimm ára iðgjaldagreiðslu til þess að um rétt til

ellilífeyris geti verið að ræða. Gildir sú regla í 53 sjóðum með 82000 starfandi sjóðsfélaga. Á
hinn bóginn felst ekki ávallt það sama í þessu ákvæði þar eð sumir sjóðir krefjast 60 mánaða
iðgjaldagreiðslu en hjá öðrum er krafist tiltekinna lágmarksgreiðslna er skuli dreifast á
a.m.k. fimm almanaksár. Hjá 20 sjóðum, þar með töldum séreignasjóðunum, er ekki krafist
neins lágmarksiðgjaldagreiðslutíma, hjá tíu sjóðum er lágmarkið 10 ár en hjá öðrum sjóðum
gilda sérreglur í þessu efni. Hér er því um fjölskrúðugar reglur að ræða varðandi
ellilífeyris greiðslur .

. . . í örorkulífeyri,
Um örorkulífeyri gilda önnur ákvæði. Skv. bótaákvæðum SAL-sjóðanna er það skilyrði

fyrir rétti til örorkulífeyris að umsækjandi hafi greitt iðgjöld til hlutaðeigandi sjóðs
undanfarandi 3 almanaksár og a.m.k. 6 mánuði á næstu 12 mánuðum, áður en orkutap á sér
stað. Réttindi miðast við áunnin stig að viðbættum framreiknuðum stigum til 70 ára aldurs.
Hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins gildir einnig skilyrðið um þriggja ára réttindatíma, þ.e.
6 mánuði á undanfarandi 12 mánuðum. Þar er höfuðreglan hins vegar sú að fjárhæð lífeyris
miðast eingöngu við áunnin réttindi nema rekja megi örorkuna til starfs sjóðsfélaga. Þriggja
ára lágmark réttindatíma gildir í 40 sjóðum, ekkert slíkt lágmark er hjá 15 sjóðum, 15 sjóðir
hafa 5 ára lágmark, 8 sjóðir miða við 10 ár og 12 sjóðir fylgja öðrum reglum. Hér er því
sömuleiðis um mikla fjölbreytni að ræða.
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... í makalífeyri,
Varðandi makalífeyri er það að segja að algengast er að réttur til makalífeyris sé

bundinn skilyrðum um a.m.k. sex mánaða réttindatíma. Sú regla gildir hjá 41 sjóði. Hjá 27
sjóðum er ekkert lágmark, hjá fjórum sjóðum er eins árs lágmark, hjá tíu sjóðum fimm ára
lágmark, en hjá sex sjóðum gilda enn aðrar reglur.

• •. í barnalífeyri,
Varðandi barnalífeyri og réttindi í því sambandi, þá er hjá 47 sjóðum veittur

barnalífeyrir við fráfall sjóðsfélaga án tillits til lengdar réttindatímans en 38 sjóðir krefjast
sex mánaða lágmarkstíma og fjórir sjóðir fylgja enn öðrum reglum í þessum efnum.

· .• í verðtryggingu.
Fjölbreytni er einnig nokkur í verðtryggingu. Verðtrygging elli-, örorku- og makalíf-

eyris er þannig með nokkuð mismunandi hætti. Í 19 sjóðum með um 33000 starfandi
sjóðsfélaga er kveðið á um fulla verðtryggingu. Þá er átt við að bótafjárhæðir breytist í
samræmi við tiltekinn kauptaxta eða fylgi breytingum er verða á launum þeim sem á
hverjum tíma fylgja stöðu þeirri eða starfi sem sjóðsfélaginn gegndi. Hjá svonefndum SAL-
sjóðum gilda ákvæði til bráðabirgða um verðtryggingu elli-, örorku- og makalífeyris í
samræmi við samkomulag Así, Farmanna- og fiskimannasambandsins. Vinnuveitendasam-
bandsins og Vinnumálasambands samvinnufélaga frá 1977, með síðari breytingum, og sömu
eða hliðstæðar reglur gilda hjá mörgum öðrum sjóðum. Alls er hér um að ræða 40 sjóði með
um 69000 sjóðsfélögum. Hjá 13 sjóðum með 15 000 starfandi sjóðsfélaga gilda aðrar reglur í
þessu efni og er þar almennt um að ræða takmarkaðar uppbætur. En 23 sjóðir með 6000
starfandi sjóðsfélaga hafa engin ákvæði um uppbætur á lífeyri eftir að hann hefur upphaflega
verið úrskurðaður.

Takmarkaður réttur við úrgöngu ...
Réttur við úrgöngu er tiltölulega takmarkaður. Hætti maður þátttöku í lífeyrissjóði,

þ.e. iðgjaldagreiðslur falla niður af öðrum ástæðum en vegna elli eða örorku eða gjaldfrelsi
að tilskildum iðgjaldagreiðslutíma loknum, þá telst hlutaðeigandi ýmist sjóðsfélagi áfram
um sex mánaða skeið og nýtur á þeim tíma óskertra réttinda eða hann telst farinn úr
sjóðnum um leið og hann hættir iðgjaldagreiðslum. Reglan um sex mánaða umþóttunartíma
gildir hjá 41 sjóði en 49 sjóðir hafa engan umþóttunartíma. Þegar sjóðsfélagi hins vegar telst
hættur þátttöku og umþóttunartíminn er liðinn, ef um hann er að ræða, þá er það
mismunandi eftir sjóðum hverra réttinda maðurinn nýtur. Algengast er að réttindi falli niður
ef ekki eru uppfyllt skilyrði um tiltekið lágmark iðgjaldagreiðslutíma og e.t.v. einnig um
lágmark áunninna stiga. Í 50 sjóðum með um 81 þús. starfandi sjóðsfélaga eru skilyrði um 5
ára lágmarkstíma. Hjá 18 sjóðum er ekkert slíkt lágmark, hjá 10 sjóðum er lágmarkið 10 ár,
en hjá 12 sjóðum gilda enn aðrar reglur. Nái réttindatími ekki tilskildu lágmarki eru
iðgjöldin geymd án þess að þau veiti nokkurn lífeyrisrétt. Þau geta þó komið að notum síðar
annaðhvort með því að hlutaðeigandi hefji aftur þátttöku í sjóðnum eða annar sjóður
samþykki að veita iðgjöldum viðtöku.

· .. og breytt réttarstaða.
Þótt skilyrðum um lágmarksréttindatímann sé fullnægt þá breytist réttindastaðan að

ýmsu leyti við úrgöngu. Algengast er að réttur til barnalífeyris falli þá niður. Í sjóði þar sem
réttindi eru framreiknuð við ákvörðun örorku og makalífeyris fellur slíkur framreikningur
niður við úrgöngu en geymd réttindi miðast eingöngu við liðinn réttindatíma. í 29 sjóðum
fellur réttur til örorkulífeyris að fullu niður við úrgöngu og verðtrygging lífeyris er í sumum
sjóðum takmarkaðri og jafnvel nær einskis virði eftir úrgöngu.

Alþt. 1986. A. (109. löggjafarþing). 32
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Stöðvun flutninga.
Í þessu yfirliti um lífeyrissjóðakerfið, dags. 12. maí 1982, segir enn fremur að

undanfarin tvö ár hafi flestir lífeyrissjóðir stöðvað flutning réttinda til sín en einstök mál hafi
oft verið leyst með sérstöku samkomulagi þegar nauðsyn hefur krafið. Jafnframt hafi
samtök sjóðanna, þ.e. Landssamband lífeyrissjóða og Samband almennra lífeyrissjóða, haft
frumkvæði um gerð almenns rammasamkomulags um þessi mál en það hafi ekki náð fram að
ganga. Staða þessara mála nú skv. skýrslunni er því sú að mjög lítið kveður að flutningi
réttinda milli lífeyrissjóða.

Gjaldstofn er breytilegur.
Í þessari skýrslu segir líka um tryggðar tekjur að gjaldstofn sá eða tryggðar tekjur, sem

iðgjöld til lífeyrissjóða reiknast af, eru mismunandi eftir sjóðum og mismunur að þessu leyti
getur jafnvel verið milli einstakra starfshópa innan sama sjóðs. Það er algengt að iðgjöld séu
greidd af föstum launum eða dagvinnutekjum skv. umsömdum launataxta. Hlutfallið milli
lífeyris og fyrri heildarvinnutekna fer þá að verulegu leyti eftir því hve mikinn hluta
heildarteknanna menn fá í formi fastra launa. Dæmi eru um að iðgjöld séu greidd af fastri
yfirvinnu og einnig eru dæmi um að vaktavinnutekjur séu að verulegu leyti gjaldskyldar
þannig að hér er um nokkra fjölbreytni að ræða.

Í þeim kafla, sem fjallar um heildarréttindi og fjölda lífeyrisþega, segir m.a.:

Lítil réttarbót fyrir 25 ára starf (290 kr.),
"Það vekur athygli hve lítil viðbótarréttindi láglaunamaður ávinnur sér með áratuga

greiðslum til lífeyrissjóðs. Skýrast kemur þetta fram í dæmunum þar sem einhleypur
verkamaður getur vænst þess að fá í heild kr. 4980 á mánuði í ellilífeyri ef hann greiðir
iðgjald til lífeyrissjóðs í 40 ár, en verkamaður, sem nýtur 15 ára réttinda samkvæmt lögum
um eftirlaun til aldraðra og hefur e.t.v. aldrei greitt iðgjöld til lífeyrissjóðs, fær nú kr. 4690 á
mánuði."

Hér er því greinilega um mikið misræmi að ræða sem hlýtur að skapa úlfúð og tortryggni
í þeim mæli sem menn uppgötva hvernig mál eru hér í pott búin.

Frumvarpsdrög um starfsemi lífeyrissjóða - þriggja ára gömul.
Eins og áður getur eru þau drög að frv. till. um starfsemi lífeyrissjóða, sem starfshópur

á vegum 17 manna nefndar hefur unnið, 42 greinar samtals. I. kaflinn fjallar um gildissvið,
II. kafli um réttindi lífeyrisþega, reglugerðir lífeyrissjóða, iðgjöld o.fl., III. kafli fjallar um
stjórn, IV. kafli um endurskoðun ársreikninga o.fl., V. kafli um starfsleyfi lífeyrissjóða og
eftirlit, VI. kafli um afturköllun starfsleyfis, slit lífeyrissjóða og sameiningu, VII. kafli um
lífeyrissjóði er starfa við gildistöku laga þessara og í VIII. kafla eru ýmis ákvæði.

Afstaða BSRB.
Þessi drög eru dags. 12. apríl 1983 eða fyrir u.þ.b. þremur árum síðan. Ekki hafa þau

enn verið lögð fyrir Alþingi. Í sérstökum bréfum frá formanni Bandalags starfsmanna ríkis
og bæja, sem fylgja þessum frumvarpsdrögum, er þess getið að stjórn BSRB telur sér ekki
fært að taka afstöðu til frumvarpsdraganna fyrr en niðurstöður tryggingafræðings, sem gerði
fjárhagslega úttekt á lífeyrissjóðunum með hliðsjón af frumvarpsdrögunum, liggi fyrir. Enn
fremur telur bandalagsstjórnin að þau fylgifrumvörp, sem um hefur verið rætt, þurfi að vera
fyrir hendi áður en afstaða er tekin til frumvarpsdraganna.

Afstaða átta manna nefndar ...
Í greinargerð um drög að þessum frumvörpum frá átta manna nefndinni kemur fram að

nefndin telur þær tillögur um ákvæði um lífeyrisréttindi og lífeyrisiðgjöld, sem fram koma í
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frumvarpsdrögunum í 13. og 14. gr., ófullnægjandi. Í því sambandi bendir nefndin á að
óvarlegt sé að gera ráð fyrir ávöxtun iðgjaldasjóðs umfram breytingu kaupgjalds og telur
reynslu annarra þjóða sýna að kaupgjald hafi hækkað með fáum undantekningum umfram
nafnvexti. Nefndin telur jafnframt að niðurstöður þeirra útreikninga, sem gerðir hafa verið,
bendi til þess að iðgjöld séu of lág og/eða lífeyrisréttindi séu of ríkuleg nema hvort tveggja sé.

· .. á móti gegnumstreymiskerfi,
Jafnframt telur hún að þau dæmi, sem reiknuð hafa verið, sýni glöggt að með upptöku

gegnumstreymiskerfis væri verið að velta vandanum á undan sér, en að auki bendir nefndin á
þjóðhagslega þýðingu sparnaðar í lífeyriskerfinu með söfnun og virðist því taka afdráttar-
laust undir það að svonefnt söfnunarkerfi skuli vera við lýði. Vegna breytinga, sem orðið
hafa á undanförnum árum á vinnuframlagi hjóna, er það mat þessarar nefndar, (átta manna
nefndarinnar) að sú breyting kalli á breytingu á ákvörðun um makalífeyri og jafnframt
leggur nefndin til að barnalífeyrir verði stórhækkaður og lífeyrisréttindum verði skipt milli
hjóna.

· •. um tryggingafræðilega úttekt á hverjum sjóði,
Vegna stöðu sjóðanna bendir nefndin á að óhjákvæmilegt sé að gerð verði trygginga-

fræðileg úttekt á hverjum starfandi lífeyrissjóði sem leiði til mats á raunverulegum réttindum
sjóðsfélaga á grundvelli eigna í sjóðnum. Nefndin gerir ráð fyrir því að lífeyristryggingar
almannatrygginga muni starfa áfram með svipuðum hætti og nú er, þ.e. að núverandi elli- og
örorkulífeyri verði haldið og hann greiddur án tillits til ævitekna lífeyrisþega. Hann yrði
þannig áfram grunnlífeyrir í nýju lífeyriskerfi.

· .. um tekjutengdan lífeyri,
Úr lífeyrissjóðum yrði hins vegar greiddur tekjutengdur ellilífeyrir í samræmi við

hugmyndir sem fram eru settar um það að samanlögð iðgjöld sjóðsfélaga hvert almanaksár
skuli umreiknuð í stig sem myndi grundvöll lífeyrisréttinda hans. Umreikningurinn skal
gerður þannig að í iðgjaldsstofn hvers iðgjaldsgreiðanda skal deila með ákveðnum
grundvallarlaunum. Grundvallarlaun skulu miðast við áætlaðar meðalatvinnutekjur
fullvinnandi framteljanda og skulu þau taka sömu breytingum og áætlað er að meðaltekjur
af atvinnu hafi gert frá næst liðnu almanaksári. Upphæð ellilífeyris skal ákvarðast sem
hundraðshluti af grundvallarlaunum. Þessi hundraðshluti skal ákvarðaður á grundvelli
samanlagðs stigafjölda sem sjóðsfélagi hefur áunnið sér. Lífeyrisgreiðslur skulu innan hvers
almanaksárs breytast með breytingum kauptaxta allra launþega á grundvelli upplýsinga frá
opinberum aðilum. Lífeyrisréttur ræðst þannig af greiðslum iðgjalda af tekjum ástarfsævi.

· . . um réttindi hjóna,
Um skiptingu réttinda milli hjóna segir: Í hugmyndum átta manna nefndarinnar er

tekin ákveðin afstaða til ellilífeyrisréttar heimavinnandi maka. Gengið er út frá því að í
hjónabandi felist sameiginlegt fjárfélag hjónanna og að þær eignir, sem myndaðar eru af
tekjum sem aflað er meðan hjónaband varir, séu sameign hjónanna. Af þessu er ályktað að
ellilífeyrisréttur , sem stofnast með greiðslu iðgjalda af atvinnutekjum. sé sameign hjónanna.
Nefndin leggur því til að ellilífeyrisréttindi skiptist á milli hjóna við slit hjónabands hvort
sem heldur er af völdum skilnaðar eða dauða. Lagt er til að við skilnað sé þeim
ellilífeyrisréttindum, sem áunnist hafa meðan hjónabandið stóð, skipt jafnt á milli hjóna.
Við dauða annars hjóna er hins vegar lagt til að við fráfall þess hjóna, sem hefur aflað minni
réttar meðan á hjónabandinu stóð, haldi hitt hjónanna áunnum rétti sínum óskertum. Falli
það hjónanna frá, sem hefur haft meiri tekjur og því aflað meiri lífeyrisréttinda meðan á
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hjónabandinu stóð, er hins vegar lagt til að ellilífeyrisrétti hins eftirlifandi yrðu hækkuð Í það
að nema hinu sama og hinn látni hafði aflað meðan á hjónabandinu stóð.

· .. um fjölskyldulífeyri,
Um svonefndan fjöldskyldulífeyri segir: Núgildandi ákvæði flestra lífeyrissjóða taka

mið af veröld sem var. En í þVÍfólst að eiginkonan væri fullkomlega háð eiginmanni sínum
fjárhagslega og væri á framfæri hans. Við andlát eiginmannsins greiðist konunni því
framfærslueyrir, þ.e. makalífeyrir. Geysilegar breytingar hafa átt sér stað varðandi launaða
vinnu eiginkvenna utan heimilis á undanförnum tveim áratugum og má ætla að um 65%
giftra kvenna starfi utan heimilis og hlutfallið sé mun hærra í yngri aldursflokkum.

· .. um makalífeyri,
Sem fyrr segir leggur nefndin til að makalífeyrir í sinni núverandi mynd verði ekki í nýju

réttindakerfi. Í stað þess er lagt til að ellilífeyrisréttindum hjóna verði skipt svo að við fráfall
maka verði greiddur tímabundinn fjölskyldulífeyrir sem miðist við framfærslubyrði. Er hér
annars vegar um að ræða makabætur sem greiddar verði í 1-2 ár eftir fráfall maka. Hins
vegar er um að ræða barnalífeyri. Leggur nefndin áherslu á að hann verði stóraukinn og
greiddur til framfæranda barna látins sjóðsfélaga til 19 ára aldurs barna. Nefndin telur að
skipting ellilífeyrisréttinda hjóna, upptaka makabóta og stórhækkun barnalífeyris en
niðurfelling makalífeyris sé aðlögun að breyttum þjóðfélagsháttum.

· .. um iðgjald af öllum launum,
Varðandi iðgjaldsstofn leggur nefndin til að iðgjaldsstofni verði breytt þannig að í stað

þess að iðgjald sé eingöngu greitt af dagvinnutekjum þá skuli það greiðast af heildaratvinnu-
tekjum og um leið yrði tekjutengdur lífeyrir miðaður við heildaratvinnutekjur. Nefndin
telur að breyting á iðgjaldsstofni úr dagvinnutekjum í allar launatekjur hafi mun meiri kosti
en ókosti í för með sér. Í fyrsta lagi má nefna að eðlilegra virðist að miða réttindamyndun
fremur við launatekjur í heild en eingöngu við tekjur af dagvinnu. Í öðru lagi er oft mjög
erfitt að skilgreina dagvinnulaun svo að vel sé og vafi getur m.a. leikið á meðferð álags- og
bónusgreiðslna. Í þriðja lagi er nær ógerlegt að koma við eftirliti með því að iðgjalds-
greiðslur séu inntar af hendi svo sem vera ber, ef miðað er við dagvinnutekjur , þar sem ekki
er greint á milli dagvinnulauna og annarra launa á launaseðlum eða launauppgjörum.

· . . um afstöðu og stofnsetningu lífeyrissjóðaeftirlits.
Í bréfi dags. 6.5.1983 til formanns 17 manna lífeyrisnefndar hefur átta manna nefndin

áréttað afstöðu sína til frumvarpsdraganna. Þar kemur fram að nefndin tekur ekki afstöðu til
efnis og orðalags 13. og 14. gr. frumvarpsdraganna af því að hún telur að í þeim felist engin
efnisbreyting á núverandi kerfi lífeyrisréttinda en á skorti ný og samræmd ákvæði sem taki
með sama hætti til allra starfandi manna í landinu. Í öðru lagi kemur fram að nefndin leggur
til að málefni lífeyrissjóða verði flutt frá fjmrn. til sérstakrar stofnunar, lífeyrissjóðaeftirlits,
sem heyri undir ráðherra tryggingamála. Nefndin leggur enn fremur til að lífeyrissjóðaeftir-
litið lúti stjórn sérstaks eftirlitsráðs. Og í þriðja lagi telur nefndin að eftirlitsráð eigi að vera
skipað skv. tilnefningu samtaka launþega, atvinnurekenda og ríkissjóðs með svipuðum hætti
og gilt hefur um skipun 17 manna nefndarinnar þannig að fulltrúar þeirra hagsmunasam-
taka, sem að sjóðunum standa, verði gerðir ábyrgir fyrir eftirlitinu.
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