
Tollvarðafélag íslands

Nefndasvið Alþingis 
Fjárlaganefnd 
Austurstræti 8-10 
150Reykjavík

Reykjavík, 3. október 2016

Efni: Umsögn Tollvarðafélags íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins), 873. mál.

Tollvarðafélag íslands (TFÍ) gerir eftirfarandi athugsemdir við ofangreint frumvarp um breytingu á 
lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins.

Samkvæmt b-lið 7. gr. frumvarpsins er 91 ma.kr. framlag til A-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna 
ríkisins bundið því skilyrði að tekin verði upp 67 ára lífeyrisaldur. Þessi breyting gengur þvert á eitt 
helsta kjarabaráttumál TFI en félagið hefur barist fyrir því að lögbinda 65 ára lífeyrisaldur tollvarða 
líkt og lögreglumenn hafa í dag. S törf tollvarða eru þess eðlis að þeir geta ekki, í einhverjum tilfellum, 
á nokkurn hátt starfað til 67 ára aldurs, t.d. vegna atriða sem geta verið eftir atvikum tengd aldri. I 
kjarasamningi TFI og fjárm álaráðherra f.h. ríkisins er kveðið á um að þegar tollverðir ná 50 ára aldri 
geti þeir undangengist næturvöktum. Þrátt fyrir þá sérfræðikunnáttu í tollamálum sem tollverðir hafa 
öðlast við vettvangsstörf þá er fáum skrifstofustörfum til að dreifa þegar þeir koma á seinni hluta 
starfsferils síns.

I VI. kafla athugasemda við frumvarpið er fjallað um mat á áhrifum frumvarpsins. Þar er fjallað um 
jöfnun launakjara almenns og opinbers vinnumarkaðar en ekki í frumvarpinu sjálfu. Að mati TFI er 
meginforsenda þess að lífeyriskjör séu jöfnuð á vinnumarkaði sú að launakjör séu jöfnuð samhliða. 
Tollverðir eru embættismenn, fagstétt án verkfallsheimildar. Þau úrræði sem tollverðir hafa í 
kjarasamningum til þess að halda kjaralegri stöðu hafa ekki verið virt a f samningamönnum ríkisins. 
Þar sem ekki er fastar að orði kveðið, hvað varðar framkvæmd launajöfnunar, telur TFI litlar sem 
engar líkur á því að launamunur verði jafnaður. Auk þess hafa tollverðir, sem embættismenn, enga 
stétt til samanburðar á almenna markaðinum.

Félagið hefur ásamt þremur öðrum stéttarfélögum/landssamböndum opinberra starfsmanna óskað eftir 
lögfræðiáliti um hvort samkomulagið geti öðlast gildi án þess að það sé borið undir bindandi 
allsherjaratkvæðagreiðslu hlutaðeigandi félagsmanna allra þeirra stéttarfélaga sem málið varðar. Verði 
afgreiðslu málsins a f  hálfu Alþingis ekki frestað telur félagið að lágmarki rétt að þingnefndin leggi til 
breytingu á frumvarpinu þannig að áskilnaður sé í því að frumvarpið öðlist ekki gildi sem lög frá 
Alþingi fyrr en samkomulagið hefur verið samþykkt í bindandi allsherjaratkvæðagreiðslu þeirra 
samtaka launafólks sem að því standa.

Að þessu ofansögðu telur TFI því mikilvægt að frumvarpið fái ítarlega og vandaða umfjöllun þingsins. 
Það á að vera öllum ljóst að engin sátt er um málið og það eingöngu til þess fallið að koma a f stað 
flótta úr stétt tollvarða.
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