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Eliii: Mál nr. 561 á 133. löggjafarþingi.

í gær var mætt að hálfu LSR fyrir háttvirta efnahags- og viðskiptanefhd vegna ofangreinds 
máls. Nokkrar fyrirspurnir komu fram er viðkomu 2. gr. frumvarpsins þar sem lögð er til 
lækkun á iðgjaldi sveitarfélaga vegna kennara, sbr. 2. mgr. 34. gr. laga um Lífeyrissjóð 
starfamanna ríkisins nr. 1/1997.

Eins og fram kemur í umsögn LSR um málið dags. 22. febrúar sl. þá hefur viðbótariðgjald 
sem greitt hefur verið skv. 2. mgr. 34. gr. laganna ekki dugað til að standa undir samtíma 
skuldbindingum B-deildar vegna kennara. Á umræddum fundi efiiahags- og viðskiptanefndar 
kom fram beiðni um nánari tölulegar upplýsingar er viðkoma lífeyrisskuldbindingum kennara 
og skólastjómenda frá því grunnskólamir fluttust frá ríki til sveitarfélaga sem fram fór þann 
1. ágúst 1996. Hér verður stuttlega gerð grein fyrir þróun á skuldbindingum B-deildar vegna 
grunnskólakennara fram til ársloka 2005. Útreikningur á skuldbindingum sjóðsins fyrir árið 
2006 liggur ekki fyrir.

Sveitarfélögin hafa fram til ársloka 2005 greitt eftirfarandi fjárhæðir í iðgjöld til B-deildar:
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í lok hvers árs

Frá 01.08.1996 188 0 188 1 189 189
Árið 1997 411 391 802 42 844 1.033
Árið 1998 340 323 662 95 757 1.790
Árið 1999 344 326 670 266 936 2.726
Áriö2000 345 328 673 185 858 3.584
Árið 2001 424 403 826 352 1.178 4.763
Árið 2002 504 478 982 61 1.043 5.805
Árið 2003 497 473 970 813 1.783 7.589
Árið 2004 459 436 896 1.068 1.964 9.553
Árið 2005 514 488 1.001 1.859 2.861 12.413

4.026 3.645 7.671 4.742 12.413

Ofangreind iðgjöld eru uppfærð með hreinni raunávöxtun B-deildar sjóðsins og vísitölu 
neysluverðs til ársloka 2005 og eru þá iðgjöldin 12.413 millj. kr..

Hjálögð er árskýrsla LSR fyrir árið 2005 og á bls. 33 má sjá að áfallnar lífeyrisskuldbindingar 
sjóðsins vegna réttindaávinnslu grunnskólakennara eftir 1. ágúst 1996 reiknuðust samtals 
13.368 millj. kr. Skuldbinding var því 955 millj. kr. umfram uppfærð greidd iðgjöld.
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Því markmiði að fullnusta lífeyrisskuldbindingum með samtímagreiðslum hefur ekki náðst en 
það að staðan sé ekki verri en raun ber vitni má fyrst og fremst þakka verulega góðri ávöxtun 
á eignum sjóðsins undanfarin ár. Hins vegar ef iðgjöldin væru uppreiknuð m.v. 3,5% 
raunaávöxtun, sem eru hinar almennu tryggingafræðilegu forsendur, væri skuldbindingin 
2.750 millj. kr. umfram uppfærð greidd heildariðgjöld.

Rétt er að benda á nokkur atriði sem hafa áhrif á framangreind útreikninga varðandi 
skuldbindingar sjóðsins vegna grunnskólakennara frá 1. ágúst 1996 til ársloka 2005. I 
fjárhæðinni 13.368 millj. kr. er ekki tekið tillit grunnskólakennara sem hafa hafið töku 
lífeyris. Áætla má skuldbindingu grunnskólakennara á lífeyri, vegna réttinda sem áunnin voru 
eftir 01.08.1996, á rúmlega 2 millj. króna.

Áfallin skuldbinding sjóðanna í lok hvers árs er samansett af núvirtum áætluðum 
lífeyrisgreiðslum í framtíðinni. Skuldbindingin í lok ársins 2005 tekur því ekki tillit til þeirra 
lífeyrisgreiðslna sem þegar hafa átt sér stað úr sjóðnum til grunnskólakennara vegna réttinda 
sem voru áunnin eftir 01.08.1996. Né heldur tekur skuldbindingin til þeirra lífeyrishækkana 
sem ríkissjóður hefúr greitt inn í sjóðinn vegna framangreindra réttinda.

Þegar kennaraviðbót var reiknuð á árinu 1996 var hún ákveðin 9,5% þar sem 
heildariðgjaldaþörfin reiknaðist 19,5%. Iðgjaldaþörf í árslok 2005 var reiknuð 28% af 
tryggingastærðfræðingi sjóðsins. Samkvæmt þeim forsendum hefði kennaraviðbót átt að 
ákvarðast 18% væri ætlunin að fúllnusta skuldbindingunum með samtímagreiðslum. Helstu 
orsakir þessarar hækkunar á iðgjaldaþörf eru auknar lífslíkur, aukin örorkubyrði og hærri 
meðalaldur sjóðfélaga í B-deild en þar er engin nýliðun enda lokaður sjóður.

Sé óskað frekari skýringa verða þær fúslega veittar.

Hjálagt:
1. Árskýrsla LSR fyrir árið 2005.


