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EFNI: FRAMLAG TIL JÖFNUNAR Á ÖRORKUBYRÐI
Stjórn Stapa lífeyrissjóðs tók til umfjöllunar mál nr. 3 á 144. löggjafarþingi, þingskjal 3. 4.gr. um að 
fella niður í áföngum framlag til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða á fundi, á fundi sínum 4. 
nóvember sl.

Um framlag þetta var samið í almennum kjarasamingium á árinu 2005 og var þá gengið út frá því að 
framlagið yrði til frambúðar og er út frá því gengið í ráttindakerfum lífeyrissjóða.

Örorkubyrði leggst mjög misjafnlega á lífeyrissjóði. Bæði er örorka misjöfn milli starfsstétta, en ekki 
síður hitt að vissir sjóðir eru fremur „endastöðvar" með tilliti starfsævi einstaklinga en aðrar. Þannig 
er algegnt að til að mynda þeir sem lengst af hafa unnið sem iðnaðarmenn, sjómenn, tæknimenn 
o.s.frv. endi starfsævina í sem almennir launamenn. Örorka er algengust eftir fimmtugt og því eru 
það sjóðir almenns verkafólks sem bera þyngstar byrðar vegna þessa. Einnig er algent að 
einstaklingar sem ekki ganga alveg heilir til skógar, en reyna samt sem áður fyrir sér á vinnumarkaði 
áður en þeir eru úrskurðaðir öryrkjar, greiði til slíkra sjóða. Mjög óeðlilegt og ósanngjarnt er að 
tekjulægsta fólkið, sem er í þessum almennu sjóðum, beri þessar félagslegu byrðar í stærra mæli en 
aðrir þjóðfélagsþegnar. Slík byrði bitnar á eftirlaunaréttindum þessa hóps, sem síst má við því. 
Markmiðið með kjarasamningunum 2005 var að vinna gegn þessu óréttlæti og jafna að einhverju 
leyti stöðu þessa hóps miðað við aðra samfélagshópa.

Stapi lífeyrissjóður er lífeyrissjóður almenns launafólks á Norður- og Austurlandi og er með 
hlutfallslega mikla örorkubyrði af þeim ástæðum sem raktar eru hér að framan. Framlag til jöfnunar á 
örorkubyrði bætir stöðu sjóðsins verulega miðað við þá sjóði sem minni byrðar bera að þessu leyti 
þótt langur vegur sé frá því að fullur jöfnuður náist. Á árinu 2013 stóð örorkuframlagið undir 1/3 af 
þeim örorkulífeyri sem sjóðurinn greiddi. Því er Ijóst að verði framlagið fellt niður mun það hafa mikil 
áhrif á kjör sjóðfélaga hjá Stapa.

Það er skoðun stjórnar Stapa lífeyrissjóðs að það sé bæði óskynsamlegt og ósanngjarnt að fella þetta 
framlag niður og skorar hún á Alþingi íslendinga að endurskoða þessi áform og tryggja að framlag til 
jöfnunar á örorkubyrði verði greitt til frambúðar. Sá jöfnuður sem þetta framlag stuðlar að er 
mikilvægur ekki síst fyrir tekjulægstu hópa samfélagsins.

Þessu er hér með komið á framfæri.
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