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Umsögn frá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins (LSR) um mál nr. 561 á 133. 
löggjafarþingi, frumvarp til laga um breyting á lögum er varða lífeyrisréttindi

starfsmanna rfldsins.

Háttvirt efnahags- og viðskiptanefiid hefiir með bréfi, dags. 16. febrúar sl., beðið LSR um 
umsögn um framangreint mál.

Athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins
Með 1. gr. frumvarpsins er ætlunin að veita stjórn LSR heimild með samþykki 
fjármálaráðherra rétt til að veita starfsmönnum alþjóðastofnana aðild að sjóðnum. LSR 
tekur ekki efiiislega afstöðu til greinarinnar en telur þó æskilegt að í lagagreininni séu 
upptalin þau skilyrði sem uppfylla ber til að heimildinni verði beitt. í  greininni er tekið 
sérstaklega fram að stjóm LSR skuli nánar kveða á um aðild skv. þessari lagagrein í 
samþykktum sjóðsins. í 7. gr. laga um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins nr. 1/1997 er 
almennt ákvæði þar sem fram kemur að stjóm sjóðsins setji samþykktir i samræmi við 
lög sjóðsins og ákvæði annarra laga um lífeyrissjóði. í því ljósi vakna spumingar um 
hvort síðasti ml. 1. gr. frumvarpsins sé ekki óþarfur.

Athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins
í 2. gr. frumvarpsins er lögð til lækkun á svokallaðri kennaraviðbót sem sveitarfélög hafa 
greitt til LSR sem viðbótariðgjald og ætlað það hlutverk að vera samtíma iðgjald til 
greiðslu á lífeyrisskuldbindingum. Tilkomu þessa ákvæðis má rekja til þess að með 
lögum nr. 66/1995, um grunnskóla, voru verkefni grunnskólans flutt frá ríki til 
sveitarfélaganna. Með lögum nr. 141/1996 sem síðar voru endurútgefin sem lög nr. 
1/1997 um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins voru verulegar breytingar gerðar á lögum um 
sjóðinn. í 2. mgr. 34. gr. laganna er gert ráð fyrir því að sveitarfélögin greiði 
samtímaiðgjald sem þá var ákvarðað 9,5% til að standa undir greiðslum vegna 
lífeyrishækkana skv. 1. mgr. sömu greinar.

í þessu frumvarpi er gert ráð fyrir að iðgjaldið lækki úr 9,5% í 7,5% og það rökstutt í 
greinargerð m.a. með því að heildariðgjald hafi hækkað úr 15,5% í 17,5% með tilkomu 
hækkunar á mótframlægi launagreiðaanda í B-deild með lögum nr. 167/2006. I
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greinargerðinni segir að viðbótarframlag byggi á samkomulagi ríkis og sveitarfélaga um 
kostnaðar- og tekjufærslu vegna flutnings grunnskólanna til sveitarfélaganna.

LSR telur rétt að fram komi að forsendur að baki hækkun á mótframlagi launagreiðanda 
til B-deildar með lögum nr. 167/2006 eru hinar sömu og leiddu til hækkunar á 
mótframlagi til annarra lífeyrissjóða. Þar ber helst að nefna hækkandi örorkubyrði og 
aukin lífaldur. Eru það aðrar og ólíkar forsendur en liggja að baki viðbótariðgjaldi sem 
samið var um milli ríkisins og sveitarfélaga við flutning á grunnskólum til 
sveitarfélaganna á árinu 1996. Viðbótarframlagi kennara er ætlað að standa undir 
lífeyrishækkunum skv. 1. mgr. 34. gr. og þótt forsendur breytist er viðkoma almennri 
iðgjaldaþörf s.s. vegna lífaldurs og örorkubyrði þá er slíkt ótengt lífeyrishækkunum.

Sú lækkun á viðbótarframlagi sem lögð er til með 2. gr. frumvarpsins hefði þýtt 1,7 
milljarð lægri eignir sjóðsins í dag væri reiknað með 7,5% viðbótarframlagi í stað 9,5%, 
frá árinu 1997-2006. Ef aðeins væri litið til iðgjaldagreiðslna á árinu 2006 hefði lægra 
iðgjald hafl í för með sér u.þ.b. 100 milljónir lægri eignastöðu sjóðsins og samsvarandi 
hækkun á bakábyrgð ríkissjóðs. Tekið skal fram að heildariðgjaldaþörf vegna kennara 
þyrfri að vera nærri 30% ef ætlunin væri að standa undir lífeyrisskuldbindingum með 
samtímagreiðslum til sjóðsins. Þær forsendur sem liggja að baki hækkun á almennu 
iðgjaldi til lífeyrissjóða eru óskyldar þeim forsendum sem liggja að baki samningi ríkisins 
og sveitarfélaga um greiðslu á viðbótariðgjaldi.

Þar sem í frumvarpinu er lögð til lækkun á iðgjaldi skv. 2. mgr. 34. gr. þykir rétt að árétta 
að núverandi viðbótariðgjald stendur ekki undir greiðslu á samtíma 
lífeyrisskuldbindingum og því kann að vera ástæða til að endurskoða það samkomulag 
sem þar lá að baki. Ástæður hækkunar á mótframlagi launagreiðanda sem lögfestar voru 
með lögum nr. 167/2006 eru byggðar á öðrum grunni en viðbótariðgjald kennara og 
skólastjómenda og ættu þær breytingar því ekki einar og sér að leiða til lækkunar á 
iðgjaldi skv. 2. mgr. 34. gr. laga nr. 1/1997.

Athugasemdir við 3. gr. frumvarpsins
LSR gerir ekki athugasemdir við 3. gr. frumvarpsins þar sem fjármálaráðherra er veitt 
lagaheimild til að setja reglur til að framfylgja samkomulagi Norðurlandanna frá 1. júní 
2001 um samræmingu lífeyrisréttinda samkvæmt lífeyrisreglum ríkisstarfsmanna.

Virðingarfyllst,


