
N efndasv ið  Alþingis 
Fjárlaganefnd 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 4. ok tóber 2016

Efni: Umsögn BSRB um frumvarp tii laga um breytingar á lögum um Lífeyrissjóð 
starfsmanna ríkisins, 873. mál.
BSR B  hefur  fengið  til um sagnar frum varp  til laga um  breytingar á lögum  nr. 1/1997, um 
Lífeyrissjóð s ta rfsm anna  ríkisins. m eð  síðari breytingum, varðandi breytingar á A-deild sjóðsins.

Endurskoðun lífeyrismála opinberra sta rfsm anna hefur s tað ið  yfir í nokkur ár. U pphafið  m á rekja 
til þess að  við undirritun Stöðugleikasáttm álans, sem undirri taður var a f  ríki, sveitarfélögum og 
að ilum  vinnum arkaðarins  árið 2009, var  m.a. ákveðið  að þessir aðilar m yndu í sam ein ingu  taka 
lífeyrismál og  málefni lífeyrissjóða til umfjöllunar. í k jölfarið  var sk ipaður v innuhópur þessara 
aðila  og  var m eginm arkm ið  hans að  kom ast að  sameiginlegri  niðurstöðu um  framtíðarskipan 
lífeyrismála. Þá var sk ipaður starfshópur um málefni Lífeyrissjóðs s ta rfsm anna ríkisins (hér eftir 
LSR) og Brúar en hlutverk hans var m.a. að fara yfir  s töðu  A- og  B-deildar og  kom a m eð  tillögur 
að  fram tíðarlausnum  á vanda þeirra þar sem töluvert vantaði upp á að s jóðurinn ætti fyrir 
f ram tíðarskuldbindingum . í hópnum  áttu sæti fu lltrúar ríkis, sveitarfélaga, Bandalags 
háskólam anna, B SR B  og  K ennarasam bands íslands sem undirri tuðu sam kom ulag  um breytingar á 
skipan lífeyrismála opinberra  starfsmanna varðandi A-deild  l ífeyrissjóðanna þann 19. septem ber 
2016  (hér  eftir  samkom ulagið).

S am kom ulag ið  felur í sér s te fnum örkun  þess að  lífeyrisréttindi verði jö fnu ð  milli a lm enna  og 
op inbera  v innum arkaðarins  þannig  að  reglur um ávinnslu  réttinda og  lífeyristökualdur opinberra 
s ta rfsm anna  taki breytingum. A llir  búi þá við sam ræ m t fy rirkom ulag  í Iífeyrismálum og  geti færst 
sig  milli l ífeyrissjóða hvenæ r sem er s ta rfsæ vinnar án  þess  að  það hafi á h r i f  á réttindaávinnslu og 
unnið  verði m arkvisst að  því að  ja fn a  launakjör á op inberum  og  a lm ennum  vinnum arkaði. Slíkar 
brey tingar m yndu að óbreyttu  valda skerðingu á l ífeyrisréttindum opinbers  starfsfólks. Til að tryggt 
verði að  áunnin lífeyrisréttindi núverandi s jóðfélaga A -deildar  LSR og  Brúar verði óbreytt og 
fram tíðarávinnsla  jö fn  því sem  annars hefði verið, er  m.a. m arkm ið  og  forsenda sam kom ulags ins
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að „réttindi núverandi s jóðfélaga í A-deildum  LSR og  B rúa r  verði ja fn  verðniæ t fyrir og  eftir  þær 
breytingar á skipan lífeyrismála“ sem fjallað er  um í sam kom ulag inu ,  sbr. c. lið 1. gr. sainkom ulags. 
í stað ja fn ra r  ávinnslu réttinda yfir s tarfsævina muni réttirídaávinnsla verða aldurstengd. bá  muni 
a lm ennur l ífeyristökualdur hækka úr 65 árum í 67. Hins vegar  muni núverandi s jóðfélagar halda 
óbrey ttum  réttindum sem þeir hafa nú í LSR og Brú og geti hafið töku lífeyris 65 ára e f  þeir svo 
kjósa.

V ið gerð  sam kom ulagsins  var skiln ingur BSRB, BHM  o g  Kl sá  að  til að  tryggð væru réttindi 
sjóðfélaga A -deildar LSR myndi ríki leggja LSR tii fram lag  sem myndaði svonefndan 
l ífeyrisaukasjóð. Hlutverk þessa lífeyrisauka væri til að tryggja að  áunnin  réttindi fram að árslokum 
2016 yrðu ekki skert og  að  framtíðarréttindi yrðu óbreytt. Töldu þessi sam tök  launafólks að 
sk iln ingur v iðsem jenda væri sá santi enda er  enginn halli á sjóðnum miðað við  núverandi 
skuldb ind ingar  hans. Það er liins vegar fyrirséður halli vegna fram tíðarskuldbindinga hans og  er 
það meðal ás tæ ðna  þess að  sam tök opinbers launafólks töldu brýnt að  brugðist yrði við og  
undirrituðu umrætt sam kom ulag. Aliir útreikningar um fjá rhæ ð  lífeyrisauka m iðuðu þannig  að  því 
að  tryggt væri að  fram tíðarávinnsla  væri jöfn  því sem hún annars  hefði verið. L ífeyrisaukinn kæini 
ja fn fram t í staðinn fyrir núgildandi ábyrgð launagreiðenda á réttindum hjá LSR sem  felst í því að 
e f  A-deild  LSR stendur ekki undir  sér þá ber stjórn s jóðsins að hækka m ótfram lag  launagreiðenda. 
Það eru því í raun ekki s jóðfélagar sjálfir sem bera ábyrgð  á rétt indum heldur launagreiðendur. 
Lífeyrisaukinn á þannig  að tryggja fulla tjá rm ögnun  skuldbind inga sjóðsins, núverandi og til 
framtíðar, fyrir þá sem eiga réttindi og eru að  greiða í s jóð inn  fram til ársloka 2016 en í staðinn 
m uni ábyrgð  launagreiðenda á rétt indum vera afnumin.

Þó nokkur fjöldi s jóðfélaga A -deildar LSR starfar á a lm ennum  v innum arkaði.  BSRB leggur ríka 
áherslu  á að  lögin kveði m eð  skýrum  hætti á um að e f  sjóðfélagi sem hefur áunn ið  sér rétt til 
l ífeyrisauka viðhaldi þeim rétti þó hann skipti um starf. Þannig  geti e instak lingur sem hefur greitt 
til A -deildar LSR en unnið á a lm ennum  vinnum arkaði skipt um s ta r f  og  e f  það s ta rf  veitir  honum  
áfram haldandi aðild að A-deild LSR, skuli ré t tu r t i l  l ífeyrisauka vera sá sami enda hafi ekki orðið 
lengra en 12 m ánaða  ro f  á greiðslu iðgjalda, eða eftir a tv ikum  24 m ánaða  r o f  vegna veikinda. náms 
eða fæðingarorlofs.

A f  þessum ástæðum  gerir BSR B  verulegan fyrirvara við s tuðning  sinn til f ram gang þessa þ ingm áls 
þar sem  fram angreindur sk iln ingur á sam kom ulag inu  endurspeglast  ekki í frumvarpinu. 
A thugasem dir  B S R B  eru efn islega fjórar en samtals eru lagðar til f imm breytingar svo að  tryggja 
megi að m arkm ið  sam kom ulagsins  endurspeglist  í fruntvarpi því sem  er til umsagnar. Bandalagið  
gerir þá kröfu að ákvæði þess taki eftirfarandi breytingum. í fyrsta iagi varða a thugasem dirnar  að

2

B A N D A L A G  S T A R F S M A N N A  R Í K I S  O G

BSRB

B Æ J A

Grettisgötu 89 105 Reykjavik Sími 525 8300  Fax 525 8309 bsrb@bsrb.is w w w .bsrb.is

mailto:bsrb@bsrb.is
http://www.bsrb.is


áunnin  réttindi núverandi sjóðfélaga skuli vera óskert eft ir  breytingar á skipan lífeyrismála, sbr. 
a thugasem d 1 og  2. í öðru lagi að  skýrt  sé kveðið  á um  að hafi sjóðfélagi áunnið  sér rétt til 
lífeyrisauka viðhaldist sá réttur þó að v iðkomandi skipti um  s ta rf  enda geti hann átt áframhaldandi 
aðild að  A-deild  LSR, sbr. a thugasem d 3. í þriðja lagi að  tilgreint sé m eð  skýrum  hætti hvernig  
iðgjaldagreiðslur annarra launagreiðenda en ríkis og  sveitarfélaga, verði háttað eftir breytingar 
núverandi sjóðfélaga sem ekki vinna hjá ríki o g  sveitarfélögum , sbr. a thugasem d 4. Það kem ur frani 
m eð skýrum hætti í sam kom ulag inu  en a f  e inhverjum  ás tæ ðum  er  það ekki tilgreint í frumvarpinu. 
í i jórða og  síðasta lagi að  skýrar sé kveðið á um að e f  varuðas jóður uppfylli ekki h lutverk sitt um 
að styðja við l ífeyrisaukasjóð þá sé það hlutverk op inberra  launagreiðenda að  bregðast við, sbr. 
a thugasem d 5. H ér á eftir  verða gerðar t ii lögur til breytinga á frum varpinu, ás tæ ður tillagnanna 
skýrðar ásam t því að  til frekari skýr ingar  eru ákvæðin  eins og  þau hljóða nú ásam t tillögum BSRB 
til breytinga sett fram í heild sinni.

1) Við a. lið 7. gr. frumvarnsins bætist við 3. málsliður svohlióðandi:
„ /  samþykktunum skal tryggt að ekki verdi kveðid á um lakari réttindi hvers og eins sjóðfélaga, 
sem greitt hafa í A-deildfyrir 31. desemher 2016, en lög kváðu á um 1. október 2016.,,
Skýring: í sam ræm i við inngang um sagnar  þessarar skal tryggt að  áunnin  réttindi núverandi 
s jóðfélaga verði óskert. Ákvæði a .liðar 7. gr. frum varpsins  hljóði því svo í heild en 
breytingartillagan er  undirstrikuð:
„ F'rá og með 1. janúar 2017 skal A -deild Lífeyrissjóðs starfsmanna rikisins starfa á grundvelli laga 
um skyldutryggingu lífeyrissjóða og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129,199~, með siðari breytingum, 
laga þessara eftir því sem við á og samþykkta er fyrir sjóðinn gilda. Stjórn sjóðsins skal aðlaga 
samþykktir sjóðsins ákvœðum laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða 
og lögum þessum eftir því sem við á og legg/a þœr þannig breyttar fyrir ráðherra til staðfestingar, 
shr. 28. gr. laga nr. 129/1997, eigi síðar en 1. nóvemher 2016. ísamþvkktunum skal tryggl að ekki 
verði k\’eðið á um lakari réttindi hvers oe eins sióðfélaíia. sem vreitl hafa í A-deild fvrir 31. 
desemher 2016. en löe kváðu á um 1. októher 2016. "

2) Við 1. mgr. b liðar (IX .} 7. gr. frum varpsins bætist nvr 2. málsliður:
„Hlutverk lífeyrisauka er að trvggja að áfallnar skuldhindingar og réttindi þeirra sem eru 

sjóðfélagar við árslok 2016 séu á hverjum tíma óskert og til að framtíðarávinnsla réttinda verði 
óhreytt. “
Skýring: í samræm i við inngang um sagnar  þessarar skal tryggt að  áunnin réttindi núverandi 
s jóðféiaga verði óskert. í sam kom uiag inu  er ávallt vísað til hugtaksins s jóðfélaga og töldu fulltrúar
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BSR B  því skýrt að það tæki til réttinda þeirra sem eru að  gre iða  í sjóðinn eða hafa greitt í sjóðinn, 
sem  o g  þeirra sem hala  hafið töku lífeyris. Sá skiln ingur byggir  á 2. gr. laga um LSR hljóðar svo: 
„S jóðfé lagar  sam kvæ m t lögum þessum  eru þeir e instaklingar sem greiða iðgjald til sjóðsins, þeir 
sem njóta elli- eða örorkulífeyris  úr sjóðnum og þeir e instak lingar sem  m eð  iðgjaldagreiðslum hafa 
áunnið  sér rétt í s jóðnum  en greiða ekki lengur iðgjald og hafa ekki hafið töku lífeyris úr  s jóðnum .“ 
Ákvæði 1. mgr. b.liðar 7. gr. frum varpsins  hljóði því í heild svo en breytingartillagan er 
undirstrikuð:
„ Ríkissjóður skal eigi síóar en 31. desember 2016 greiða 91,279 ma.kr. framlag til A-deildar 
Lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem œtlað er til þess aó standa undir lífeyrisauka til sjóðfélaga 
sem rétt eiga á honum skv. 2. og 3. mgr. lllutverk Ufevrisauka er að tiyesia að áfallnar 
sku/dbindinear oe réttindi heirra sem eru sióðfélavar við árslok 2016 séu á hverjum tíma óskert 
os til að framtiðarávinnsla réttinda verði óbrevtt. Framlagið er ákvarðað á grundvelli 
tryggingafrœðilegra forsendna í árslok 2015 að öðru leyti en því að miðað er við lífslikur byggðar 
á reynslu áranna 2010-2014. Greiðsla framlagsins er bundin þvi skilyrði að tekin verði upp í A- 
deild aldurstengd réttindaávinnsla og 67 ára lífeyristökualdur. “

3) Við 7. mgr. h liðar (IX.) 7. gr. frumvarnsins bætist við nvr 1. málsliður:
„Þeir sjóðfélagar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem rétt eiga til lífeyrisauka í A-deild sjóðsins 
skulu eiga áframhaldandi rétt til lífeyrisauka skipti þeir um starf enda sé starfið hjá ríki, 
sveitarfélagi eða öðrum atvinnurekendum sem veitir þeim rétt til aðildar að sjóðnum. “

Skýring: N úverandi sjóðfélagar starfa hjá ríki, sveitarfélögum  o g  ým sum  a tv innurekendum  á 
a lm ennum  vinnum arkaði. M ikilvægt er  að  tryggt sé að  allir s jóðfélagar sem eiga rétt til lífeyrisauka 
njóti hans áfrani þó þeir skipti um starf. M iðað  við fyrirliggjandi frum varp  er  það eingöngu tryggt 
e f  núverandi s jóðfélagar skipta um  s ta r f  og  færa sig milli ríkis og  sveitarfélaga og  milli LSR og 
Brúar. Það verður því að  kveða á um það m eð skýrum  hætti að e f  s jóðfélagar hafi rétt til 
l ífeyrisaukans þá viðhaldist sá réttur þó þeir skipti um s ta rf  að  því gefnu að  þeir geti átt aðild áfram 
að A-deild LSR. Þannig geti núverandi sjóðfélagi sem t.d. s tarfar hjá a tv innurekanda á a lm ennum  
vinnum arkaði og h e fu rg re i t t  í LSR haldi jö fnu m  o g ó s k e r tu m  lífeyrisréttindum e f  hann skiptir um 
s ta rf  og hefur s ta r f  hjá ríki, sveitarfélögum eða öðrum  launagreiðendum  sem  veitir aðild að  A-deild 
LSR. Ákvæði I. mgr. b.liðar 7. gr. frumvarpsins hljóði því í heild svo en breytingartillagan er 
undirstrikuð:

„Þeir sióðfélaear Lífevrissióðs starfsmanna ríkisins sem rétt eisa til hfevrisauka í A-deildsióðsins 
skulu eii’a áframhaldandi rétt til lífevrisauka skipti heir um starf enda sé starfíð hiá ríki.
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sveitarfélaei eða öórum atvumurekendum sem veitir þeim rétt til aöildar að siádnum. Þeir 
sjóðfélagar fírúar lifeyrissjóðs sem rétl eiga á lífeyrisaiika hjá fírú skulu eiga réll á lífeyrisauka 
hjá A-deild Lifeyrissjóðs starfsmanna ríkisins skipli þeir wn starf og verói sjóðfélagar í A-deild, 
sbr. þó 5. mgr. Tilskilió er að sambœrilegt ákvœði sé setl í samþykktir Brúar, að breyllu breytanda, 
og að A-deiid Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Brú lífeyrissjóður geri með sér samkomulag 
um kostnað við lífeyrisauka vegna sjóðfélaga semfœrast milli sjóðanna. “

4) Við 8. mgr. b liðar (IX.) 7. gr. frumvarpsins bætist við nvr málsliður á eftir 4. málslið:
„Aðrir launagreiðendur greiða breylilegt iðgjald. “
Skýring: Eins og áðu r  hefur kom ið fram e r  hluti s jóðfélaga starfandi hjá öðrum  launagreiðendum  
en s tofnunum  og  fyrirtækja ríkis og  sveitarféiaga. Það er því mikilvægt að  lögin endurspegli það 
og  fjaili m eð  sam a hætti um hina mism unandi launagreiðendur. O fangreind tillaga að  viðbót við 
frum varpið  er  efnislega sam bærilegu  ákvæði og  er  að  finna i sam kom ulag inu  í lið 4 d. H ér er  því 
um tillögu að  ræða sem  a f  e inhverjum  ástæ ðum  er  ekki hiuti frum varpsins  en er  hins vegar m jög 
skýrt kveðið  á uni í sam kom ulaginu.

Ákvæði 8. mgr. b.liðar 7. gr. frum varpsins  hljóði því í heild svo en breytingartillagan er 
undirstrikuð:
„Launagreiðendur sem ekki eru einkanlega fjármagnaðir með skaltlekjum, lögbundnum 
þjónustutekjum eða framlögum skulu greiða ríkissjóði til baka þann hluta a f  framlagi því sem 
ríkissjóður greiðir skv. 1. mgr. og fe r  til þess að greiða lífeyrisauka starfsmanna þessara 
launagreiðenda. Þessi endurgreiðsla fe r  fram  þannig að launagreiðendur, aðrir en ríkisaðilar í B- 
og C-hluta ríkisreiknings, greiða sérstakl iðgjald sem standa á undir lífeyrisauka þessara 
starfsmanna. Iðgjald þetta skal endurskoða árlega í samræmi við tryggingafrœðilega athugun og 
skal ákvörðun um hækkun þess eða lœkkun liggja fyrir eigi síðar en I. október fyrir komandi 
almanaksár. Ríkisaðilar í B- og C-hluta ríkisreiknings endurgreiða ríkissjóði árlega lífeyrisauka 
starfsmanna sinna á grundvelli úlreiknings Lífeyrissjóðs slarfsmanna rikisins. Aðrir 
launaereiðendur ereiða brevtilegt iðsiald. “

5) Brevtingar verði gerðar á 3. málslið c liðar 3. mgr. c liðar (X.) 7. gr. frumvarps 
svohlióöandi:

„ Verði það niðurstaðan skulu ríki og sveitarfélög bregðasl við því þannig að markmið um jafn  
verðmæl rétlindi sjóðfélaga séu tryggð. “
Skýring: Það er  skiln ingur sam ningsaðila  að  e f  varúðasjóður uppfyllir ekki hlutverk sitt um að 
styðja við l ífeyrisaukasjóð þannig  að  réttindi sjóðfélaga verði ja fn  verðm æ t eftir  breytingar og  fyrir 
þær, skuli launagreiðendur bregðast við. í því felst að  e f  núverandi ú treikningar s tandast ekki skulu
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gerðir  nýir ú treikningar að  20 árum  liðnum og  launagrciðendur greiði til varúðarsjóðs sem nem ur 
þeim m ism uni sem kann að  vera fyrir hendi. IJm m jög  þarfa breytingu á frunivarpinu er  að  ræða 
þar sem  í a thugasem dum  við 2. tölulið  segir „Ekki er  gert ráð fyrir frekari greiðslu  framlags þótt 
þær forsendur kunni m ögulega að  breytast, sbr. þó 3. tö lu l .“ Það er ekki síst mikilvægt í Ijósi þess 
að  c. liður i V iiðar viðauka 1 m eð  sam kom ulag inu, um  varúðasjóð  l ífeyrisaukasjóðs A -deildar LSR, 
kom inn á síðari s tigum sam ningav ið ræ ðna  og  eru litlar sem  engar skýringar að  finna í frumvarpinu, 
hvorki í g rcinargerð  né a thugasem dum  þess annað  en það sem  kem ur fram í ákvæ ðinu  sjálfu. 
Akvæði c liðar 3. mgr. c l ið a r (X )  7. gr. frum varpsins  hljóði því svo í heild en breytingartillagan er 
undirstrikuð:
„ Komi í Ijós að varúðarsjóðurinn geli ekki staðið við hlutverk sitt, þ.e. e f  eign sjóðsins dugir ekki 
til að styðja þannig við lífeyrisaukasjóð aó komist verði hjá skerðingu á greiðslum úr honum, skulu 
launagreiðendur taka upp viðrœður við heildarsamtök opinherra starfsmanna um hvernig við því 
verði hrugðist. Iþeim viðrœðum skal lagt mat á hvort þcer tryggingafrœðilegu forsendur sem byggt 
er á við ákvörðun áframlagi í lífeyrisaukasjóð, svo sem forsendur varðandi útreikning á lífslikum, 
haft leitt til vanmats á Jjárþörf sjóðsins. Verði hað niðurstaðan skulu ríki oe sveitarfélöe breeðast 
við hví bannii’ að markmið um iafn verðmœt réttindi sióðfélaea sóu trvssð. “

Fyrir hönd BSRB
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Fram kvæm dastjóri
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