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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, 
nr. 1/1997 með síðari breytingum (breyting á A-deild sjóðsins). 873. mál.

Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga (KVH) hefur fengið til umsagnar ofangreint frumvarp. Með 
frumvarpinu er lagt til að gerð verði grundvallar breyting á A-deild LSR og þar með réttindaávinnslu 
sjóðfélaga, auk þess sem bakábyrgð vinnuveitanda verði afnumin og lífeyristökualdur lengdur úr 65 árum 
í 67 ár, gegn bótum fyrir þær skerðingar sem annars yrðu. Frumvarpið tekur mið af nýgerðu 
Samkomulagi heildarsamtaka opinberra starfsmanna og ríkis og sveitarfélaga, en stefnt er að því að 
lífeyriskerfi landsmanna verði sjálfbært, sjóðfélagar geti auðveldlega fært sig milli lífeyrissjóða og 
vinnumarkaða, og kjör launafólks á opinberum og almennum vinnumarkaði verði jöfnuð eins og kostur 
er. Markmiðum frumvarpsins er jafnframt ítarlega lýst í athugasemdum við frumvarpið.

KVH hefur áður lýst yfir stuðningi við þau meginmarkmið að koma á samræmdu og sjálfbæru lífeyriskerfi 
til framtíðar fyrir alla landsmenn, með samræmingu réttinda, fullum bótum til sjóðfélaga fyrir skerðingar 
sem lagabreytingar hafa í för með sér, og síðast en ekki síst jöfnun launa háskólamanna á almennum og 
opinberum markaði.

KVH setti hins vegar fram gagnrýni á áðurnefnt Samkomulag, sem liggur til grundvallar frumvarpinu, þar 
sem félagið telur að mörgum spurningum um mikilvæga hagsmuni sjóðfélaga sé enn ósvarð og óvissa 
því töluverð. Einkum er 7.gr Samkomulagsins mjög óljós og almennt orðuð. Í ljósi þessa telur KVH 
nokkra meinbugi vera á framlögðu frumvarpi. Þá er mjög mikilvægt að frumvarpið endurspegli nægilega 
vel þau markmið og forsendur sem aðildar ofangreinds Samkomulags gerðu með sér. Jafnframt er 
nauðsynlegt að fyrirhugaðar breytingar á samþykktum LSR (og Brúar, áður LSS) tryggi sjóðfélögum 
jafngóð réttindi og fyrir breytingu.

Athugasemdir KVH við frumvarpið eru eftirfarandi:

1. Lagt er til að bætt verði við 7.gr. a. (VIII.) svohljóðandi setningu: „Skal stjórn sjóðsins aðlaga 
samþykktir sjóðsins þannig að réttindi sjóðfélaga sem kveðið er á um í II. kafla núgildandi laga 
séu tryggð." Með slíku eða sambærilegu orðalagi ætti að vera betur ljóst að stjórnum 
sjóðanna er gert skylt að tryggja umrædd réttindi við breytingar á samþykktum sjóðanna.

2. Ekki virðist vera að frumvarpið tryggi rétt allra núverandi sjóðfélaga þegar kemur að flutningi 
milli lífeyrissjóða. Í 7.gr., b-liðar (IX), 3.mgr. er talað um „virka greiðendur í A-deild" sem skuli 
tryggja réttindi hjá, en ekki alla sjóðfélaga eða alla þá sem eiga réttindi í sjóðnum. Í 7.mgr. 
sama liðar kemur skýrt fram að falli iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga niður á árinu 2016 til lengri 
tíma en 12 mánaða, falli „réttur hans til frekari lífeyrisauka niður." Í Samkomulaginu sem vísað 
er til hér að ofan segir hins vegar skýrt að allir sjóðfélagar eigi að geta fært sig milli 
lífeyrissjóða án þess það hafi áhrif á réttindaávinnslu. Svo virðist þó ekki vera skv. frumvarpinu 
og því verður ekki séð að allir sjóðfélagar muni geta fært sig milli lífeyrissjóða hvenær sem er á 
starfsævinni án þess að það hafi áhrif á réttindaávinnslu.

3. Fjármála- og efnahagsráðherra sagði í ræðu sinni er hann mælti fyrir frumvarpinu :
„Sjóðfélögum í lífeyrissjóðum opinberra starfamanna verða tryggð sambærileg réttindi og þeir



hafa nú með 120 milljarða kr. framlagi hins opinbera til að mæta ófjármögnuðum 
framtíðarskuldbindingum vegna þeirra". KVH hefur ekki fengið aðgang að útreikningum eða 
skýringum á þessari fjárhæð, né rök fyrir því hvers vegna þessi fjárhæð er talin duga til að 
mæta þeirri mögulegu áhættu sem í afnámi baktryggingar felst. Engar sviðsmyndir um 
mögulega áhættu hafa verið lagðar fram af hálfu þeirra sem Samkomulagið undirrituðu. KVH 
telur því nauðsynlegt að sýnt verði framá hvernig lífeyriskjörin verði tryggð með þessari 
fjárhæð, áður en Alþingi gengur til atkvæða um frumvarpið.

4. Í 7.gr., c-liðar (X), 3.mgr. -c  liðar, segir að komi til þess að varúðarsjóður geti ekki staðið við 
hlutverk s\tt...“skuli launagreiðendur taka upp viðræður við heildarsamtök opinberra 
starfsmanna um hvernig við því verði brugðist." Þá segir að verði niðurstaðan neikvæð á mati á 
því hvort tryggingafræðilegar forsendur hafi verið réttar, skuli „brugðist viðþvíþannig að 
markmið um jafn verðmæt réttindi sjóðfélaga séu tryggð". Ekki kemur fram hvað gera skuli ef 
aðilar verða ósammála um niðurstöður matsins. Til að bregaðst við því væri rétt að bæta við 
ákvæði um aðkomu 3ja aðila, svo sem ríkissáttasemjara, til að leiða slíkan ágreining til lykta.

5. Fjármálaráðherra segir í ræðu sinni er hann mælir fyrir frumvarpi þessu, að „til grundvaiiar" 
því liggi áðurnefnt Samkomulag um breytingar á skipan lífeyrismála. Í 7.gr. Samkomulagsins 
er fjallað um jöfnun launa milli vinnumarkaða og að því máli er jafnframt vikið í 
athugasemdum við frumvarpið sem því fylgja. Í þeim athugasemdum kemur fram að þessi 
þáttur samkomulagsins „er ein af forsendum fyrir breyttu lífeyriskerfi ríkisstarfsmanna.“ KVH 
hefur gagnrýnt orðalag 7.gr. Samkomulagsins, telur það ekki nægilega skýrt og ekki tryggja að 
markmiðinu um jöfnun launa milli markaða verði náð „á 6 - 10 árum“, þótt þar segi að ríki og 
sveitarfélög „skuldbindi sig til að leggja fram  fjármuni svo sett markmið náist á tilsettum 
tíma.“ Hvernig þessu markmiði, um jöfnun launa og kjara milli markaða, verður náð, getur 
ekki verið ákvörðunaratriði annara aðila á vinnumarkaði en opinberra starfsmanna og ríkisins. 
Nauðsynlegt er að vekja athygli fjárlaganefndar á þessu atriði, áður en frumvarpið verður 
afgreitt.
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