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HrBjamiBenediktsson, kom udagur {(. 2. 2öOHfonnaður allsheqamefadar 
Alþingi, v. Austurvöll

Reylgavík 12.12.2003

Talnakösnun hfl hefur að beiðni yðar metíð hvaða áhrif frumvaip til laga um eftirlaan forseta íslands, ráðhcrra, alþingismanna og hæstaréttardómara hafi á lífeyxisréttíndi
þessara hópa. Miðað er við frumvaipið með breytingaitillöguza allshegarae&dar.

t

Tími til útreikninga var afar skammur og ekki ga&t feri á að fara yfir útreikninga með 
sama hætti og gert er til dæmis við úttekt á eftírlaunasjóðimi. Trygginga&æðílegar 
forsendur eru þœr sömu og gert er við úttekt á Hfeyrisskoldbiodingum vegna 
alþíngismama, ráðhetra og annarra sem þeiira sem finmvaipið tekur til. Núvirt er 
miðað við 2% ávðxtun, ea það er í samræmi við reglur Félag íslenskra tryggingastærðfræðmga um núvirðingu þegar réttindin miðast við laun eftenanna. 
Miðað er við dánarlíkur áranna 1996-2000 og danskar örorkulikur.
Til grundvallar matinu er miðað við alla þá sem áttu réttindi til lífeyris um síðustu 
áramót. Apnars vegar lá fyrir úttekt frá vorinu 2003 um réttindin eins og þau voru þá 
og hins vegar var metið í samræmi við réttindin eins og þau koma fram í fiumvaipinu,
Meginatriði við útreikningmn er forsendan um það hvenær meon muni fara á lífeyri. 
Við úttektina síðastíiðið vor er reiknað með því að allir þeir sem ékki eru þegar faxnir 
á lífeyri muni hega töku lifeyris 65 ára. Við mat á frumvaipinu eru tekdn tvö tilvik:

a) Kannað er hvaða áhrif það hefur ef allir hætta við fyrsta tækifæri sem þeir 
geta, og þá miðað við að þeir muni á þeim aldri hafa uppfyllt skilyrði lagaima til þess að hætta, ja&vel þó að þeir hafi ekki uppfyllt þau nú þegar,

b) í hinu tilvikinu er reiknað með þvi að menn hætti almennt 60 ára gamlir, ef 
þeir uppfylla skilyrði til þess um siðustu áramót, erfpeir sem ekki hafa þegar 
unnið sér ínn réttindi til þess að hætta fyrir 65 ára aldur hætti 65 ara. Þessi 
tilvik ættu að gefa hugmynd um efci og neðri mörk á breytíngu á 
efdrlaunaskuldbindmgunni. Vegna þess að menn hafa rétt á að velja þann rétt sem hagstæðastur er, nýr eða gamall, er í þessum útreikningi gert ráð fyrir því að allir velji sinn besta rétt.

Níðurstöður eru sem hér segir:
Hjá alþingismönnum og ráðherrum hækkar ellilífeyrisréttur almennt en í flestum 
tílvikum minnkar réttur til makalífeyris. Gert var ráð fyrir því ftð þegar rétthafar hafi 
valið rétt eftir nýjum eða eldri lögum að bsðí elli- og makalífeyrisréttur sé eftir sömu 
reglum. Hjá hæstaréttardómurum er hækkunin vegna rýmri réttínda maka tíl lífeyris.
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Áfallin eftirlaunaskuldbinding vegna alþingjsmarma hækkar um 4,1% rmðað við að þeir hætti við fyrsta tækifæri, en ef aðeins er miðað við þá sem ekki eru þegar komnir 
á eftirlaun hækkar hón um 8,5%.
Bf miðað er við að alþingismerm hætti almennt 65 ára lækkar skuldbinding vegna 
þeiira um 3,1 %, en ef aðeins er miðað við þá sem ddd eru þegar komnir á eftírlaun 
lsekkar htin um 7,0%.
Áfallin eftirlaunaslculdbinding vegna ráðhezxa haekkar um 23,9% miðað vjð að þeir hætti við fyrsta tækifærí, en ef aðeins er miðað víð þá sem ekki era þegar konmir á 
eftirlaun hækkar hún um 38,8%.
Efmiðað er við að ráðhezzar hættí 65 ára (nema þeir sem þegar hafa unnið sérrétt til þess að hætta fyrr) hækkar skuldbinding vegna þeirra um 7,5%, en ef aðeins er 
miðað við þá sem ekki eru þegar komoir á eftirlaun hækkar hún um 11,9%.
Áfallin eftirlaunaskuldbinding vegoa hæstaréttardómara hækkar um 5,0%, en ef 
aðeins er miðað við þá sem ekki eru þegar komnir á efiirlaun hækkar hún um 8,5%.
Elda er reiknað með að þessi breyting hafi áhrif á eftirlauiRSbda íslands.
í árslok 2002 voru áfallnar eftirlaunaskuldbindingar í heild vegna þessarahópa sem 
hér segir í millj. kr.

Alls
Breyting

verst
Breytlng

best
Alþingismenn 4.185 172 -130
Ráðherrar 883 211 86
Hæstaréttardómarar 1.135 57 57
Embætti forseta ísl. 398 0 0
Alls 6.601 439 -7
Breytíng 6,7% -0,1%
Alls eru því hækkanir vegna þessa frumvarps á áfallinni lífeyrisskuldbindingu ríkisins 
á bilinu 0 til tasplega 7%.
ítrekaðir eru fyriryarar vegna þessara útreikninga.


