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Efni:
Umsögn um breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 100/2007, og lögum um málefni
aldraðra, nr. 125/1999, (frítekjumörk, tekjutengingar og eftirlitsheimildir), 25. mál.

Samtök atvinnulífsins leggjast eindregið gegn lögfestingu umrædds frumvarps. Í því efni er vísað til
umsagnar SA um þingmál 454 á síðasta þingi, dags. 14.2.2013 og er meðfylgjandi.
Þess í stað hvetja SA til þess að Alþingi taki til umfjöllunar frumvarp til laga um lífeyrisréttindi
almannatrygginga og félagslegan stuðning, 636. mál, þskj. 1116, lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi
2012-2013. Það frumvarp var byggt á tillögum starfshóps um endurskoðun almannatryggingalaga
sem skipaður var fulltrúum allra stjórnmálaflokka á Alþingi, heildarsamtaka vinnumarkaðarins,
samtaka aldraðra og annarra bótaþega. Starfshópurinn samþykkti samhljóða, þann 22.6. 2012,
tillögur um breytingar á ellilífeyri sem fela í sér mikla einföldun og minni víxlverkun tekna og
bótagreiðslna. Í því frumvarpi er óvenju ítarlegt mat lagt á áhrif breytinga sem lagðar eru til, áhrif
fjölgunar aldraðra á ríkisfjármál og samspil lífeyrissjóða og almannatrygginga. Það frumvarp felur
vissulega í sér aukin útgjöld almannatrygginga en gildistaka ákvæða þess er áformuð í áföngum á
löngum tíma og í samræmi við ríkisfjármálaáætlun á hverjum tíma.
Með frumvarpinu eru nú lagðar til breytingar á lögum um almannatryggingar og lögum um málefni
aldraðra sem fela í sér aukin bótaréttindi elli- og örorkulífeyrisþega með hærri greiðslum úr ríkissjóði.
Samkvæmt frumvarpinu verða ríkisútgjöld aukin um 850 milljónir króna á þessu ári og 1,7 milljarða
árið 2014. Þessi auknu ríkisútgjöld rúmast ekki innan fjárheimilda þessa árs og eru ekki í samræmi við
ríkisfjármálaáætlun. Auk þessa er í greinargerð frumvarpsins lýst áformum um að draga úr
tekjutengingu tekjutryggingar lífeyrisþega á næsta ári sem felur í sér aukningu ríkisútgjalda um 3
milljarða króna árlega. Nái þau áform fram að ganga eru ríkisútgjöld til þessa málaflokks talin aukast
um 4,7 milljarða króna á ári, eða sem samsvarar rekstri sjúkrahússins á Akureyri, svo vitnað sé til
umsagnar fjármálaráðuneytisins um frumvarpið. Þá er ekki allt upp talið því enn frekari áform um
aukningu lífeyrisgreiðslna eru á döfinni í velferðarráðuneytinu. Engar mótvægisráðstafanir vegna
aukins halla á ríkissjóði er að finna í frumvarpinu.
Ætlunin er að sækja heimild til áformaðrar aukningar ríkisútgjalda í fjáraukalög og verður mætt með
lántöku. Ákvarðanir um stórfellda og varanlega aukningu ríkisútgjalda án þess að fyrir liggi heimildir í
fjárlögum er alvarlegur misbrestur og kerfislægur galli í efnahagsstjórn hér á landi. SA hvetja til þess
að girt verði fyrir slíka möguleika með lögum. Frumvarp til laga um opinber fjármál, sem unnið var
með aðstoð sérfræðinga AGS, er á undirbúningsstigi og er ætlað að koma í stað laga um fjárreiður
ríkisins, nr. 88/1997. Verði það að lögum mun það færa stjórn ríkisfjármála í svipað horf og verið
hefur meðal nágrannaþjóða um áratuga skeið og mun m.a. koma í veg fyrir handahófskennda
aukningu ríkisútgjalda á borð við þá sem áformuð er í þessu frumvarpi. SA hvetja Alþingi til að taka
umrætt frumvarp um opinber fjármál til umfjöllunar sem fyrst.
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Aukin lántaka eykur vanda í ríkisfjármálum, en ríkissjóður er rekinn með miklum halla. Viðsnúningur
hallareksturs ríkissjóðs er brýnasta efnahagsmál og hagsmunamál íslensku þjóðarinnar. Þar sem ekki
er útlit fyrir að hagur ríkissjóðs vænkist svo um muni með miklum hagvexti næstu árin, kallar áformuð
aukning ríkisútgjalda á niðurskurð opinberrar
þjónustu, væntanlega á sviði heilbrigðis- og
menntamála.
Fjárfestingar og viðhaldsverkefni ríkisins hafa verið skorin mikið niður á undanförnum árum.
Fasteignir og innviðir grotna niður og uppbygging þeirra verður smám saman knýjandi. Sú uppbygging
mun reyna verulega á markmið um afgang í rekstri ríkissjóðs á komandi árum.
Alþjóðlegar rannsóknir1 hafa leitt í ljós að þegar snúa skal halla ríkissjóðs í afgang eru það aðgerðir
sem byggjast á lækkun útgjalda til tekjutilfærslna og launa ríkisstarfsmanna sem gagnast
efnahagslífinu hvað best. Á hinn bóginn er aðlögun sem byggist á skattahækkunum og samdrætti
opinberra fjárfestinga ekki líkleg til varanlegs árangurs heldur stuðlar að samdrætti í efnahagslífinu.
Fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að ekki hafi verið haft samráð við neina aðila utan
ríkiskerfisins við samningu frumvarpsins. Í ljósi náins samstarfs stjórnmálaflokkanna og
heildarsamtaka vinnumarkaðarins um lífeyrismál undanfarin ár, og mikilvægis samspils
almannatrygginga og lífeyrissjóða, bar stjórnvöldum skylda til þess að hafa samráð við aðila
vinnumarkaðarins og önnur samtök sem áttu fulltrúa í starfshópi um endurskoðun
almannatryggingalaga. SA hvetja stjórnvöld til þess að halda áfram starfi starfshóps um endurskoðun
almannatryggingalaga, enda er verkefni hans ekki lokið.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins

1 Alberto Alesina og Roberto Perotti. Fiscal adjustment in OECD Countries. NBER Working Paper 5730 (1996).
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almannatryggingar, með síðari breytingum. 454. mál.
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Velferðarnefnd hefur óskað eftir umsögn Samtaka atvinnulífsins um ofangreint frumvarp sem lagt er
fram af þingflokki Hreyfingarinnar og Lilju Mósesdóttur, utan flokka.
Í frumvarpinu er lagt til að þær breytingar sem gerðar voru á bótakerfi elli- og örorkulífeyrisþega með
lögum nr. 70/2009 (ráðstafanir í ríkisfjármálum) gangi til baka. Í því felst að:
1. aldurstengdar örorkubætur verði ekki tekjutengdar,
2. frítekjumark ellilífeyrisþega verði fært úr 480.000 kr. í 1.315.200 kr. eins og hjá
örorkulífeyrisþegum,
3. lífeyrisþegum verði heimilað að velja milli frítekjumarks og þess að telja 60% af
atvinnutekjum til tekna við útreikning tekjutryggingar,
4. lífeyrissjóðstekjur teljist ekki til tekna við útreikning grunnlífeyris og
5. skerðingarhlutfall tekjutryggingar verði lækkað úr 45% í 38,35%.
Flutningsmenn benda á að þær skerðingar á bótum lífeyrisþega sem fólust í lögum 70/2009 hafi átt að
vera tímabundnar vegna þáverandi efnahagsástands og telja brýnt að málið fái framgang á þessu þingi.
Frumvarpinu fylgir ekki mat á kostnaði ríkissjóðs af þeim breytingum sem lagðar eru til en samkvæmt
greinargerð með frumvarpinu sem varð að lögum 70/2009 var áætlað að þær lækkuðu útgjöld
almannatrygginga um 3.650 m.kr. á ársgrundvelli.
Starfshópur um endurskoðun almannatryggingalaga var skipaður 4. apríl 2011 og er hann enn að
störfum. Starfshópurinn er skipaður 8 fulltrúum stjórnmálaflokkanna, þ.m.t. Hreyfingarinnar, 5 frá
aðilum vinnumarkaðarins og 4 frá öðrum félagasamtökum. Í erindisbréfi starfshópsins var honum falið
að gera tillögur um einfaldari, réttlátari og skýrari löggjöf þar sem komið yrði í veg fyrir víxlverkanir.
Verkefni hópsins varða elli- og örorkulífeyri og stuðning við barnafjölskyldur.
Starfshópurinn samþykkti samhljóða, þann 22. 6. 2012, tillögur um breytingar á ellilífeyri sem fela í
sér mikla einföldun og minni víxlverkun, en á eftir að ljúka umfjöllun um örorkulífeyri og stuðning
við barnafjölskyldur. Tillögur hópsins, sem skilað var til velferðarráðuneytisins í septemberbyrjun
2012, um breytingar á ellilífeyri eru eftirfarandi:
„I fyrsta áfanga verði bótaflokkarnir ellilífeyrir, tekjutrygging og heimilisuppbót sameinaðir í
einn; ellilífeyrir. Fjárhæð ellilífeyris verði 155.000 kr. á mánuði miðað við gildandi
bótafjárhæðir og 45% tekna lífeyrisþega hafi áhrif á fjárhæð hans.
Nú er ellilífeyrisþegum sem búa einir tryggðar að lágmarki 203.000 kr. á mánuði og þeim sem
búa með öðrum 175.000 kr. á mánuði með framfærsluuppbótinni. Í fyrsta áfanga mun
skerðing framfærsluuppbótar vegna tekna lækka úr 100% í 80%. Skerðingarhlutfallið verði
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síðan lækkað í áföngum uns 45% markinu verði náð og þá standi einn bótaflokkur eftir;
ellilífeyrir.

Samkvæmt framansögðu munu fyrstu breytingarnar taki gildi 1. janúar 2013. Starfshópurinn
gerir þá tillögu að skerðing vegna tekna við útreikning framfærsluuppbótar lækki í 70% 1.
janúar 2014, í 60% 1. janúar 2015, í 50% 1. janúar 2016 og sameinist ellilífeyri 1. janúar
2017.
Með þessari sameiningu munu allar tegundir tekna hafa sömu áhrif á útreikning ellilífeyris
almannatrygginga og engin frítekjumörk verða í gildi. Sú regla verði þó óbreytt á
aðlögunartímanum (til 2017 skv. tillögunni) að séreignarsparnaður hafi ekki áhrif á
útreikning ellilífeyris en stefnt er að því að viðbótarlífeyrissparnaður verði gerður jafnsettur
öðrum sparnaði þannig að stofn til skerðingar bóta verði aðeins fjármagnstekjur hvers árs a f
sparnaðinum, ekki úttekt hans. Samhliða þessu er brýnt að samræma skilgreiningu þeirra
fjármagnstekna sem áhrif hafa á útreikning ellilífeyris á þann hátt að einungis fjármagnstekjur
hvers árs hafi áhrif en úttekt sparnaðar.
Vegna ófyrirséðra áhrifa þessara breytinga á hag einstakra ellilífeyrisþega leggur
starfshópurinn til að á tímabilinu 1. janúar 2013 - 31. desember 2015 verði gerður
samanburður á útreikningi ellilífeyris, tekjutryggingar og heimilisuppbótar fyrir gildistöku
nýrra laga og hins sameinaða ellilífeyris eftir gildistöku laganna. E f samanburður leiðir til
hærri bóta einstaklings samkvæmt eldri lögum greiðast hærri bæturnar á tímabilinu.“
Í fylgiriti með fjárlagafrumvarpi 2013, „Stefna og horfur“, segir eftirfarandi: „I stefnuyfirlýsingu
ríkisstjórnarinnar er sett fram það markmið að almannatryggingakerfið verði einfaldað með fækkun
bótaflokka, einfaldari reglum um útreikning bóta og auknu jafnræði og aðgengi. Til stendur að leggja
fram frumvarp til laga um lífeyristryggingar á yfirstandandi þingi í samræmi við stefnumiðin. “
Ekki varð af því að frumvarp á grundvelli tillagna starfshópsins væri lagt fram haustið 2012 og í
fjárlögum 2013 var ekki gert ráð fyrir að tillögurnar næðu fram að ganga. Þótt það hafi ekki gerst er
jafn brýnt og áður að almannatryggingakerfið verði einfaldað og dregið úr víxlverkun.
Samtök atvinnulífsins styðja þær breytingar sem felast í tillögum starfshóps um endurskoðun laga um
almannatryggingar. Tillögur flutningsmanna umrædds frumvarps eru hins vegar að veija meiri
fjármunum í óbreytt kerfi, sem óumdeilt er að þarfnast verulegra umbóta. A f þeim sökum leggjast
Samtök atvinnulífsins gegn samþykkt þess.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka atvinnulífsins

