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Umsðgn frá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins (LSR) og Lífeyrissjóði 
hjúkrunarfræðinga (LH) um mál nr. 371 á 132. löggjafarþingi, frv. til 1. um breyt. á

lagaákvæðum um lífeyrissjóði.
Inngangur.
Háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd hefur með bréfi, frá 29. nóvember s.l., beðið LSR um 
umsðgn um framangreint mál. í bréfinu var óskað umsagnar í síðasta lagi þann 3. desember 
síðast liðinn en sjóðurinn fékk síðar upplýsingar frá nefhdasviði Alþingis að heimilt væri að 
skila umsögn síðar.
Eins og segir í athugasemdum við frumvarpið þá eru þar lagðar til tvíþættar breytingar á 
lagaumhverfi lífeyrissjóða. Annars vegar að lágmarksiðgjald til lífeyrissjóða verði hækkað úr 
10% í 12% á næstu tveimur árum og hins vegar að fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða verði 
breytt.
LSR hefur skoðað sérstaklega þau ákvæði frumvarpsins sem snúa að honum einum auk þess 
að skoða önnur ákvæði almennt.
Athugasemdir
1. Breyting á fjárfestingarheimildum lifeyrissjóða, 2. gr. frv.
A. LSR gerir ekki athugasemd við a-lið greinarinnar.
B. LSR gerir ekki athugasemd við b-lið greinarinnar.
C. Við c-lið greinarinnar gerir lífeyrissjóðurinn þá athugasemd að hann telur rétt að fella
jafhframt á brott úr málsliðnum, sem verið er að breyta, orðið „endurskoðaða” eða gera aðra
breytingu í sama tilgangi. Á Hfeyrissjóðum hvílir sú skylda að gefa út endurskoðaðan 
ársreikning. Önnur uppgjör lífeyrissjóða eru ekki endurskoðuð. Verði málsliðurinn 
samþykktur óbreyttur gæti komið upp vafi um hvort lífeyrissjóðum sé skylt að láta 
endurskoða öll uppgjör með tilheyrandi kostnaði eða hvort í raun væri ekki gerð breyting á 
hvaða viðmið væri notað þar sem ársuppgjör væri áfram það eina sem væri endurskoðað.

LSR er kunnugt um að Landssamtök lífeyrissjóða hafa sent efnahags- og 
viðskiptanefhd athugasemd sama efriis og tekur undir þá tillögu sem þar kemur fram.

Önnur leið sem LSR telur einnig færa er að miða við hreina eign lífeyrissjóðs eins og
hún er á hverjum túna. Ef sú leið væri farin væri aldrei miðað við eldra mat en síðasta
ársreikning en á síðari hluta hvers árs væru komnir fram nýir útreikningar, sem sjóðir gætu 
miðað við og upplýst FME um.
2. Breyting á lágmarksiðgjaldi til A-deildar LSR, 4. gr. frv.

Breyting á iðgjaldi til A-deildar LSR í 1. og 3. málsl. 4. mgr. 13. gr. laga nr. 1/1997 
hefiir þá þýðingu að tryggja að mótframlag launagreiðanda geti aldrei farið niður fyrir 
skilgreind mörk. Þar sem mótframlag launagreiðanda til A-deildar LSR er endurskoðað 
árlega og hefur verið 11,5% allt frá stofnun A-deildar hefur breytingin sem lögð er til með 
frumvarpinu ekki í för með sér breytingu á iðgjaldaskilum frá því sem verið hefiir.
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3. Breyting á lágmarksiðgjaldi tíl B-deildar LSR og LH, 5. og 7. gr. frv.
LSR og LH taka ekki efiiislega afstöðu til hækkunar á iðgjaldi til B-deildar LSR og 

LH. Hins vegar þykir rétt að árétta áhrifin sem hækkun á iðgjaldi hefur til styrkingar á 
fjárhagslegri stöðu sjóðanna og áhrifin á bakábyrgð ríkisins samkvæmt 32. gr. laga nr. 1/1997 
og bakábyrgð ríkisins og annarra launagreiðanda skv. 18. gr. laga nr. 2/1997. Með 
umburðarbréfi nr. 1/1998 var tilkynnt um þá ákvörðun að allar stofhanir rikisins og aðrir 
aðilar sem fá Qárveitingar á fjárlögum til launagreiðslna skuli greiða sama iðgjald til B- 
deildar og greitt er til A-deildar, Iðgjald launagreiðanda varð því 11,5% af heildarlaunum 
sem felur í sér að sömu launatengdu gjöldin eru greidd hvort sem starfsmaður var í A- eða B- 
deikl LSR. Iðgjald til B-deildar sem er umfram 6%, sbr. 3. mgr. 23. gr. laga nr. 1/1997, 
reiknast sem innborgun upp í Ufeyrisskuldbindingar viðkomandi stofiiunar. Hækkun á 
iðgjaldi til B-deildar úr 6% í 8% hefiir því ekki í för með sér hærri iðgjaldagreiðslur hjá þeim 
sem fyrrgreind ákvörðun um hærra iðgjald tekur til. Hins vegar hefúr hækkunin í fór með sér 
hærra iðgjald hjá öðrum launagreiðendum er ríkinu en þar er um að ræða mikinn minnihluta 
launagreiðenda. Áhrif á hækkun iðgjalds til B-deildar LSR og LH hefiir því þau áhrif til 
skemmri tíma að styrkja fjárhagsstöðu sjóðanna sem nemur hærra iðgjaldi þeirra sem ekki 
greiddu viðbótariðgjald sbr. umburðarbréf nr. 1/1998. Til lengri tíma styrkir hærra iðgjald 
ijárhagsstöðu sjóðanna og kemur til með að draga úr bakábyrgð ríkisins sem hækkun á 
iðgjaldi nemur sbr. 32. gr. laga nr. 1/1997 og bakábyrgð ríkisins og annarra launagreiðanda 
sbr. 18. gr. laganr. 2/1997.

LSR og LH ganga út frá því að frumvarpinu sé ekki ætlað að breyta því samræmi sem 
verið hefur á iðgjaldi milli ólikra iðgjaldastofha. Til að raska ekki þvl samræmi er 
nauðsynlegt að breyta öðrum ákvæðum laganna þar sem kveðið er á um greiðslu iðgjalda. 
Ber þar að nefha að iðgjaldagreíðsla sjóðfélaga fellur niður eftir 32 ár og greiðir þá 
launagreiðandi 10% iðgjald, sbr. 4. málsl. 4. mgr. 23. gr. laga nr. 1/1997 og 4. málsl. 4. mgr. 
7. gr. laga nr. 2/1997. Þegar sjóðfélagar fá greitt vaktaálag er greitt iðgjald af vaktaálagi 
sérstaklega, sbr. 3. mgr. 25. gr. laga nr. 1/1997 og 3. mgr. 9. gr. laga nr. 2/1997, en í þessum 
ákvæðum er kveðið á um hlutfall iðgjalda líkt og í þeim greinum sem breytt er með 
frumvarpinu. Það er álit LSR að á þessu þurfi að taka í lagabreytingunni.

I 2. mgr. 30. gr. laga nr. 1/1997 og 2. mgr. 14. gr. laga nr. 2/1997 er gert ráð fyrir að 
sjóðfélagar geti óskað eftir að greiða áfram iðgjald eftir að starf þeirra er lagt niður. Til að 
taka af allan vafa að hækkun á iðgjaldi taki til slíkrar aðildar þyrfti að taka það fram t.d. með 
beinni tilvísun til þeirra lagagreina er varða iðgjaldaskil.
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