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3. október 2016.

Athugasemdir BHM við frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð 
starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, með síöari breytingum (þingskjal 1689 — 873. mál).

Vísað er til ffumvarps til laga um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 
1/1997, með síðari breytingum (hér eftir nefiit LSR-ffumvarp) sem lagt var ffam á Alþingi þann 
20. september 2016, sbr. þingskjal nr. 1689. Einnig er vísað til samkomulags ffá 19. september 
sl. sem gert var á milli Bandalags háskólamanna, BSRB og Kennarasambands íslands, annars 
vegar, og fjármála- og efiiahagsráðherra, f.h. ríkissjóðs, og Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
hins vegar, um breytingar á skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna (hér eftir nefnt 
samkomulagið).

í júní 2009 gerðu aðilar vinnumarkaðarins, ríkisstjóm og sveitarfélög með sér svokallaðan 
Stöðugleikasáttmála en honum var m.a. ætlað að tryggja ffið á vinnumarkaði í kjölfar hmnsins. 
Með undirritun hans var samþykkt að hefja endurskoðun lífeyrismála hér á landi með það að 
markmiði að samræma kjör launafólks án skuldbindinga um tiltekna niðurstöðu fyrirffam. A 
gmnni Stöðugleikasáttmálans var skipuð nefnd aðila vinnumarkaðarins (í daglegu tali nefnd 9. 
greinar nefiidin) sem fékk það verkefni að komast að samkomulagi um ffamtíðarskipan 
lífeyrismála hér á landi. Nefndin náði samkomulagi og fyrir liggur óundirrituð skýrsla hennar 
ffá því í júní 2015. Fyrir undirritun skýrslunnar þarf útfærsla kerfisbreytingarinnar að liggja 
fyrir í lögum og í samþykktum stjóma lífeyrissjóðanna. Samkomulagið sem gert var 19. 
september sl. og er gmndvöllur þeirra lagabreytinga sem gera þarf.

I stefnu BHM um lífeyrismál segir m.a.:

BHM vill stuðla að sátt um ffamtíðarskipan lífeyrismála og telur æskilegt að með tímanum 
verði til eitt samræmt lífeyriskerfi sem:

• Samræmir réttindi á milli ólíkra sjóða
• Tekur tillit til hækkandi aldurs þjóðarinnar
• Virðir þá staðreynd að lífeyriskjör em hluti af starfskjömm
• Hefur ekki í for með sér skerðingu á áunnum réttindum
• Er hagkvæmt í rekstri
•  Tryggir betri aðkomu sjóðfélaga í stjómum sjóðanna en nú er
•  Tryggir viðunandi afkomu lífeyrisþega án óhóflegra skerðinga í 

almannatryggingakerfinu
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I stefhu BHM segir enn fremur að forsendur fyrir upptöku nýs samræmds lífeyriskerfis gagnvart 
opinberum starfsmönnum séu:

• Að tryggt verði að lögbundin réttindi í A-deild LSR og samningsbundin réttindi í LSS 
(nú Brú) haldist óbreytt og að þeir sem eru í þessum sjóðum nú eigi rétt á að vera þar 
áffam á óbreyttum kjörum.

* Að sá munur sem kann að verða á núverandi kerfi og nýju lífeyriskerfi verði bættur að 
fullu í launum.

í álykun aðalfundar BHM 2016 er hnykkt á þessari stefiiu en þar var eftirfarandi samþykkt:

Aðalfundur BHM haldinn 19.5.2016 ítrekar fyrri samþykktir um framtíðarskipan lífeyrismála. 
Stefna ber að því að með tímanum verði til eitt samræmt lífeyriskerfi í landinu. í viðræðum, 
sem nú standa yfir, um upptöku nýs samræmds lífeyriskerfis gagnvart opinberum 
starfsmönnum verði tryggt:

• Að staðið verði að fullu við núverandi lífeyrisskuldbindingar gagnvart sjóðfélögum A- og B- 
deildar LSR, sem og sambærilegum sjóðum sveitarfélaga, hvort sem þeir hafa hafið töku 
lífeyris eða ekki.

• Að sá munur sem kann að verða á núverandi kerfi og nýju lífeyriskerfi, komi ekki niður á 
komandi kynslóðum og verði bættur að fullu í launum.

Markmið viðræðna BHM við ríki og sveitarfélög hefur frá upphafi verið að gæta hagsmuna 
félagsmanna hvað þetta varðar og leiða launagreiðendum það fyrir sjónir að nýtt og samræmt 
lífeyriskerfi krefjist þess að launakjör opinberra starfsmanna verði bætt og gerð samkeppnisfær 
við laun sambærilegra hópa á almennum vinnumarkaði. M.ö.o. jöfnun lífeyrisréttinda á milli 
vinnumarkaða krefst gjörbreyttrar launastefnu ríkisins.

BHM gerir athugasemdir við frumvarpið í bremur liðum:

1. Það er grundvallaratriði að LSR-frumvarpið endurspegli vilja samningsaðila skv.
samkomulaginu og að tryggt sé að það endurspeglist í  samþykktum LSR fyrir A-deild.

I samkomulaginu segir í 1. tl. um markmið og forsendur:

a. Lífeyriskerfi landsmanna verði sjálfbært. Allir búi við samræmt fyrirkomulag í 
lífeyrismálum og geti fært sig milli lífeyrissjóða hvenær sem er starfsævinnar án þess 
að það hafi áhrif á réttindaávinnslu.

b. Unnið verði markvisst að því að jafiia kjör launafólks á opinberum og almennum 
vinnumarkaði eins og kostur er.

c. Réttindi núverandi sjóðfélaga í A-deildum LSR og Brúar verði jafn verðmæt fyrir og 
eftir þær breytingar á skipan lífeyrismála sem kveðið er á um í samkomulagi þessu.
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Við jöfnun á tryggingaffæðilegri stöðu og breytingar á réttindaávinnslu verði verðmæti 
núverandi sjóðfélaga sérstaklega tryggð.

Skv. samkomulaginu skal breytt skipan lífeyrismála taka gildi 1. janúar 2017 og samhliða falla 
almenn lagaákvæði um A-deild LSR úr gildi.

í 3. gr. LSR-frumvarpsins er kveðið á um að II. kafli laganna, A-deild lífeyxissjóðsins, 12.-21. 
gr., falli brott í heild sinni en í þeim kafla er fjallað um réttindi sjóðfélaga.

Samkvæmt yfirlýstum markmiðum samningsaðila eiga réttindi sjóðfélaga ekki að skerðast og 
eiga þeir að vera jafnsettir fyrir og eftir breytingamar. í ffumvarpinu er lagt til að réttindakafli 
sjóðfélaga A-deildar falli brott í heild sinni. Mikilvægt er að kveðið sé á um í LSR-ffumvarpinu 
að samþykktir sjóðsins endurspegli sömu og jafngóð réttindi og núgildandi lög um LSR gera.
Brýnt er að ffumvarpið sé sem skýrast til að koma í veg fyrir ágreining um innihald þess og 
túlkun í ffamtíðinni.

BHM leggur til breytingu á frumvarpinu svo að réttindin verði tryggð með lögum, enda 
er hún í fullu samræmi við efni samkomulagsins.

• /  7. gr. a. (VIII.) ífrumvarpinu er svohljóðandi:

„Frá og með 1. janúar 2017 skal A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins starfa á grundvelli 
laga um skyldutryggingu lífeyrissjóða og starfscmi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari 
breytingum, laga þessara eftir því sem við á og samþykkta er fyrir sjóðinn gilda. Stjóm sjóðsins 
skal aðlaga samþykktir sjóðsins ákvæðum laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða og lögum þessum eftir því sem við á og leggja þær þannig breyttar fyrir ráðherra 
til staðfestingar, sbr. 28. gr. laga nr. 129/1997, eigi síðar en 1. nóvember 2016."

BHM leggur til breytingar á orðalaginu þannig að við 7. gr. a. (VIII.) bætist nýr málsliður 
aftast: „Skal stjórn sjóðsins aðlaga samþykktir sjóðsinsþannig að réttindi sjóðfélaga sem nú er 
h ’eðið á um í II. kafla laga nr. 1/1997 séu tryggð. “

2. Tryggja skal réttindi allra sjóðfélaga A-deildar LSR.

LSR-ffumvarpið tryggir ekki rétt allra núverandi sjóðfélaga A-deildar LSR sem a-c- liður 1. tl. 
samkomulagsins kveður á um að gera þurfi. Samkomulagið kveður annars vegar á um flutning 
milli lífeyrissjóða hvenær sem er starfsævinnar án þess að það hafi áhrif á réttindaávinnslu og 
segir hins vegar að verðmæti réttinda núverandi sjóðfélaga séu tryggð. Sá rauði þráður sem 
liggur í gegnum LSR- frumvarpið er að verðmæti lífeyrisréttinda núverandi sjóðfélaga verði 
tryggð með sérstökum ffamlögum til A-deilda sjóðanna af hálfu hins opinbera. Ahrif jöfnunar 
lífeyrisréttinda eiga, samkvæmt LSR-frumvarpinu, að vera óveruleg fyrir sjóðfélaga þar sem 
ríkissjóður muni bæta upp það réttindatap sem hlýst af aðgerðinni með svokölluðum 
lífeyrisauka. Lífeyrisaukinn er mismunurinn sem er á annars vegar réttindum sjóðfélaga
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samkvæmt jafnri réttindaávinnslu og 65 ára lífeyristökualdri og hins vegar réttindum sjóðfélaga 
samkvæmt aldurstengdri réttindaávinnslu og 67 ára lífeyristökualdri.

• Athugasemdir við 7. gr. LSR-frumvarpsins, b-liður (IX), 2. mgr,:

Lífeyrisauki er sá mismunur sem er á annars vegar réttindum sjóðfélaga samkvæmt jafnri 
réttindaávinnslu og 65 ára lífeyristökualdri og hins vegar réttindum sjóðfélaga samkvæmt 
aldurstengdri réttindaávinnslu og 67 ára lífeyristökualdri. Lífeyrisaukann skal reikna mánaðar- 
lega til réttinda hjá sjóðfélaga. Þó er sjóðnum heimilt að færa lífeyrisauka til réttinda vegna 
ársins 2017 í lok þess árs.

BHM leggur til að við bætist nýir málsliðir þannig að greinin verði svohljóðandi:

Lífeyrisauki er sá mismunur sem er á annars vegar réttindum sjóðfélaga samkvæmt jafhri 
réttindaávinnslu og 65 ára lífeyristökualdri og hins vegar réttindum sjóðfélaga samkvæmt 
aldurstengdri réttindaávinnslu og 67 ára lífeyristökualdri. Lífeyrisaukanum er ætlað að tryggja 
óskert réttindi allra sjóðfélaga í A-deildum LSR og Brúar. Sjóðfélagar eru greiðendur, 
lífeyrisþegar og þeir sem eiga geymd réttindi í A-deildunum. Lífeyrisaukann skal reikna mán- 
aðarlega til réttinda hjá sjóðfélaga. Þó er sjóðnum heimilt að færa lífeyrisauka til réttinda 
vegna ársins 2017 í lok þess árs.

Með þessu bætta orðalagi telur BHM að tekinn sé af allur vafi um að lögin séu í samræmi við 
samkomulagið og ætti þannig að tryggja óbreytt réttindi allra sjóðfélaga í A-deild LSR.

í frumvarpinu er einnig kveðið á um skilyrði, sem að mati BHM vinna gegn markmiðum 
samkomulagsins. Þau skilyrði sem BHM gerir athugasemdir við eru í 7. gr. LSR-frumvarpsins, 
b-liður (IX).

• Athugasemdir við 7. gr. LSR-frumvarpsins, b-liður (IX), 3. mgr.:

í 3. mgr. er lagt til að sjóðfélagar sem starfa hjá ríki eða sveitarfélögum og eru virkir greiðendur 
í A-deild í lok árs 2016 eigi rétt á lífeyrisauka. Rétturinn helst á meðan svo er. Með virkum 
greiðanda er hér átt við þá sjóðfélaga sem greitt hafa iðgjöld til A-deildar á árinu 2016.

Þetta skilyrði er ekki í samræmi við það markmið samkomulagsins að tryggja eigi verðmæti 
lífeyrisréttinda allra núverandi sjóðfélaga. Þá fær BHM ekki séð að þetta tryggi það að 
sjóðfélagi geti fært sig milli vinnumarkaða hvenær sem er starfsævinnar án þess að það hafi 
áhrif á réttindaávinnslu. Það á einungis við um sjóðfélaga í nýju lífeyriskerfí. Núverandi 
sjóðfélagar virðast vera bundnir við að fá lífeyrisaukann einungis þegar þeir starfa hjá þeim 
launagreiðendum sem taldir eru upp í 3. mgr.

• Athugasemdir við 7. gr. LSR-frumvarpsins, b-liður (IX), 4. mgr. og 8. mgr.:

í frumvarpinu er 4. mgr. greinarinnar svohljóðandi: „Þeir sjóðfélagar sem eru virkir greiðendur 
í A-deild á árinu 2016 og starfa hjá öðrum launagreiðendum en ríkisaðilum og sveitarfélögum
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eiga því aðeins rétt á lífeyrisauka að launagreiðandi þeirra hafi samþykkt að greiða sérstakt 
iðgjald fyrir sjóðfélaga í samræmi við 8. mgr.“

Hér er sem sagt kveðið á um að þeir sjóðfélagar sem eru virkir greiðendur í A-deild á árinu 
2016 og starfa hjá öðrum launagreiðendum en ríkisaðilum og sveitarfélögum eigi því aðeins 
rétt á lífeyrisauka að launagreiðandi þeirra hafi samþykkt að greiða sérstakt iðgjald fyrir 
sjóðfélaga í samræmi við 8. mgr. frumvarpsins.

Athugasemdir BHM lúta í fyrsta lagi að því að lagt er til að virkir greiðendur í A-deild við 
árslok 2016 sem starfa hjá öðrum launagreiðendum en þeim sem taldir eru í 3. mgr. eigi því 
aðeins rétt á lífeyrisauka að launagreiðandi þeirra hafi samþykkt að greiða hækkað iðgjald fyrir 
sjóðfélagann. BHM lítur svo á að með því að launagreiðendur hafi samkvæmt núgildandi 
lögum, samþykkt aðild að LSR fyrir núverandi sjóðfélaga þá hafi þeir um leið gengist undir 
skuldbindingar gagnvart sjóðnum og nái sú skuldbinding til þess að greiða þann kostnað sem 
standi undir lífeyrisaukanum. í öðru lagi er verið að skilja þá sjóðfélaga sem starfa hjá öðrum 
launagreiðendum frá þeim sem taldir eru upp í 3. mgr. Þar með er ekki verið að tryggja 
verðmæti og réttindaávinnslu allra sjóðfélaga A-deildar LSR og jafnræði milli þeirra. í þriðja 
lagi er það íþyngjandi fyrir launagreiðanda að iðgjaldið sem á að standa undir lífeyrisauka 
þessara starfsmanna, sbr. 8. mgr. getur hækkað samkvæmt ákvörðun og því ákveðin áhætta fyrir 
launagreiðandann að ætla að samþykkja að greiða iðgjald sem getur breyst árlega.

BHM leggur til að kveðið sé á um það í frumvarpinu að aðrir launagreiðendur en þeir 
sem taldir eru upp í 7. gr. LSR-frumvarpsins, b-liður (IX), 3. mgr., þ.e aðrir 
launagreiðendur en ríki og sveitarfélög, séu með iögum þessum skuldbundnir til að greiða 
hækkað iðgjald fyrir sjóðfélagann með ofangreindum rökum.

Allir sjóðfélagar í A-deild LSR geta skv. núgildandi lögum fært sig á vinnumarkaði til ríkis, 
sveitarfélaga eða annarra launagreiðenda sem uppfylla skilyrði 3. gr. núgildandi laga og haldið 
áfram að ávinna sér lífeyrisréttindi í LSR þrátt fyrir breytingu á starfi. Þeir sem eru sjóðfélagar 
skv. núgildandi lögum en starfa ekki hjá ríki eða sveitarfélögum ( sbr. 7. gr. LSR-ffumvarpsins, 
b-liður (IX), 3. mgr.), eru háðir samþykki síns launagreiðanda til að geta haldið réttindaávinnslu 
sinni áfram og farið 65 ára á lífeyri. Með þessu móti er ekki verið að tryggja verðmæti og 
réttindaávinnslu allra sjóðfélaga LSR eins og samkomulagið og meginefni LSR-frumvarpsins 
gengur út á. Með því er ekki verið að gæta að jafnræði milli allra sjóðfélaga A-deildar LSR.

Athugasemdir við 7. gr. LSR-frumvarpsins, b-liður (IX), 9. mgr.:

í 9. mgr. er lagt til að kveðið skuli nánar um framkvæmd ákvæðisins í samþykktum sjóðsins. 
Áður hefur komið fram í athugasemdum þessum að mikilvægt sé að tryggja að ákvæði 
samþykkta um þau réttindi sem nú felast í A-deild kveði ekki á um lakari rétt fyrir hvem og 
einn sjóðfélaga sem hefur greitt inn í A-deildina við árslok 2016 en lög nr. 1/1997 kveða á um. 
Það gildi líka um það hvemig ákvæðin em framkvæmd af stjóm sjóðsins.
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3. Tryggja þarf sveigjanleika sjóðfélaga A-deiIdar LSR á vinnumarkaði með 
frumvarpinu.

Allir sjóðfélagar í A-deild LSR geta skv. núgildandi lögum fært sig á vinnumarkaði til ríkis, 
sveitarfélaga eða annarra launagreiðenda sem uppfylla skilyrði 3. gr. núgildandi laga og haldið 
áfram að ávinna sér lífeyrisréttindi í LSR þrátt fyrir tilfærslu á vinnumarkaði eða starfí.

í VI. kafla LSR-frumvarpsins um mat á áhrifum segir:
„Á heildina litið ætti aðgerðin að hafa jákvæð áhrif á vinnumarkaðinn þar sem hún eykur val 
og sveigjanleika vinnuafls. Vinnuafl mun eiga auðveldara með að flytja sig á milli opinbera og 
almenna markaðarins með breytilegri eftirspum markaðanna. Einnig era langtímaáhrif af 
jöfnun lífeyrisréttinda á milli almenna og opinbera markaðarins tif þess fallin að hafa jákvæð 
áhrif á þjóðarbúið í heild þar sem óvissu verður eytt um framtíðarskuldbindingar ríkissjóðs, 
rekstur opinbera lífeyrissjóðanna verður gerður sjálfbær og sveigjanleiki á vinnumarkaði 
aukinn.“

í lagaákvæðum LSR-frumvarpsins kemur hins vegar hvergi ffam að þessir sjóðfélagar geti fært 
sig milli vinnustaða og átt áfram rétt á lífeyrisaukanum ef þeir færa sig milli vinnumarkaða, 
hvorki af almenna markaðnum til ríkis/sveitarfélaga eða öfugt. Einungis er kveðið á um rétt 
þeirra sem færa sig milli Brúar og A-deildar LSR sbr. 7. gr. LSR-framvarpsins, b-liður (IX),
7. mgr. Sjá í þessu samhengi athugasemdir BHM við 7. gr. LSR-framvarpsins, b-liður (IX), 3. 
mgr. hér að ffaman. Það er grandvallaratriði að sjóðfélagar geti flust á milli vinnumarkaða og 
launagreiðenda án þess að eiga á hættu að verða af lífeyrisréttindum. Tryggja þarf í ffumvarpinu 
að núverandi sjóðfélagar (þ.e. þeir sem era sjóðfélagar samkvæmt núgildandi lögum) geti haldið 
áffam að greiða í A-deild eða Brú skipti þeir um starf (fari ffá opinberam vinnumarkaði yfir á 
almennan og öfugt) og haldið lífeyrisauka með því annað hvort að greiða viðbótina sjálfir eða 
launagreiðandi ef um það næst samkomulag. Það sé því óbreytt ffá núverandi kerfi að hægt sé 
að halda sér í A-deifd og þá halda lífeyrisaukanum ef viðkomandi uppfyllir skilyrði skv. 3. gr. 
núgildandi laga.

• Tillaga BHM að breyttu orðalagi b-liðar (IX), 7. mgr. 

Orðalag b-liðar (IX) 7. mgr. er svohljóðandi:
„Þeir sjóðfélagar Brúar lífeyrissjóðs sem rétt eiga á lífeyrisauka hjá Brú skulu eiga rétt á 
lífeyrisauka hjá A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins skipti þeir um starf og verði sjóð- 
félagar í A-deild, sbr. þó 5. mgr. Tifskilið er að sambærilegt ákvæði sé sett í samþykktir Brúar, 
að breyttu breytanda, og að A-deifd Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Brú lífeyrissjóður geri 
með sér samkomulag um kostnað við lífeyrisauka vegna sjóðfélaga sem færast milli sjóðanna.“

Lagt er til að nýr málsliður bætist við b-lið (IX) 7. mgr.: „Þeir sjóðfélagar sem rétt eiga á 
lífeyrisauka hjá A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, með eða án samþykkis 
launagreiðanda, skulu áfram eiga rétt á lífeyrisauka skipti þeir um starf eftir 1. janúar 2017 og 
verða áfram sjóðfélagar í A-deild, sbr. þó 5. mgr., hvort sem starfið feli í sér flutning frá
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opinbera vinnumarkaðinum yfir á almenna vinnumarkaðinn eða öfugt. Forsenda þess að þeir 
haldi lífeyrisauka er greiðsla hœkkaðs iðgjalds, annað hvort afhálfu launagreiðenda þeirra e f  
um það næst samkomulag eða þeirra sjálfra, sbr. 8. mgr. “

Það er álit BHM að verði ofangreindar breytingar ekki gerðar á fyrirliggjandi ffumvarpi og það 
samþykkt óbreytt sé það ekki í samræmi við efhi samkomulags sem undirritað var við 
fjármálaráðuneytið og sveitarfélögin 19. september sl. BHM fer ffam á það við háttvirta 
fjárlaganefnd að hún geri þessar breytingartillögur að sínum.

V irðingarfyllst,
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