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Reykjavík, 3.október 2016

Nefndarsvið Alþingis 
b.t. fjárlaganefndar 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Efni: Umsögn Félags lífeindafræðinga um 873. mál á 145. Löggjafarþingi, Lífeyrissjóður 
starfsmanna ríkissins (breyting á A-deild)

Félag lífeindafræðinga (hér eftir nefnt FL) veitti Bandalagi háskólamanna (hér eftir nefnt 
BHM) umboð sitttil undirritunarsamkomulags BHM, BSRB og Kennarasambands íslands, 
annars vegar, og fjármála- og efnahagsráðherra, f.h. ríkissjóðs, og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, hinsvegar, um breytingará skipan lífeyrismála opinberra starfsmanna, sem 
undirritað var 19. september 2016 (hér eftir nefnt samkomulag).

FL telur mikilvægt að stefna að því marki að bæði lífeyriskerfi og launasetning á 
almennum og opinberum markaði sé með þeim hætti að félagsmenn hafi frelsi til að 
skipta milli vinnustaða kjósi þeir svo, án þess að verulegar breytingar verði á ávinnslu 
lífeyrisréttinda og/eða afkomu sé um sambærileg störf að ræða. Samkomulagið sem 
undirritað var 19. september var að okkar mati stórt skref í átt að því markmiði þó okkur 
þyki miður að hafa ekki skýrari ákvæði í samkomulaginu um það með hvaða hætti jafna 
eigi laun milli markaða. í athugasemdum við frumvarp þetta í kafla VI, Mat á áhrifum, 
undirkafli: Jöfnun launakjara almenns og opinbers markaðar er sett fram sú hugmynd að 
jöfnun launakjara taki í það minnsta áratug og helst í samhengi við nýtt 
vinnumarkaðslíkan. Þessi hugmynd er stjórn FL algjörlega á móti skapi, í fyrsta lagi er hér 
um allt of langan tíma að ræða, og í öðru lagi þarf að ná sátt um jöfnun launakjara og 
landslagið í launasetningu mismunandi hópa áður en nýtt vinnumarkaðslíkan tekur gildi.

Við lítum á lífeyrisréttindi og laun sem sitt hvora hliðina á sama peningnum. Það er því 
að okkar mati mikilvægt að frumvarpstextinn um lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins 
endurspegli með skýrum hætti samkomulagið. Þar finnst okkur nokkuð vanta upp á, má 
þar helst nefna eftirfarandi:

• í þriðju grein LSR-frumvarpsins er kveðið á um að allur II. Kafli laga nr. 1/1997, A- 
deild lífeyrissjóðsins, falli á brott en í þeim kafla erfjallað um réttindi sjóðfélaga. 
Samkomulagið frá 19.september kveður á um það í grein lc  að réttindi núverandi

Borgartúni 6 -105 Reykjavik 
Kt. 481178-0299 
Sími: 595 5186 - Fax: 595 5101

The lcelandic Association of Biomedical Scientists Netfang: fi@bhm.is
Fleimasíða: fl.sigl.is

Félag lífeindafræðinga

Bls. 1 af 3

mailto:fi@bhm.is


<5>
sjóðfélaga í A-deildum LSR og Brúar verði jafn verðmæt fyrir og eftir þær 
breyitngar á skpan lífeyrismála sem kveðið er á um í samkomulaginu. Það er því 
mikilvægt að frumvarpið tryggi að samþykktir sjóðsins endurspegli sömu og jafn 
góð réttindi og núgildandi lög gera. Við leggjum því til að ákvæðinu verði breytt 
á þann veg að greinar 13-21 í II kafla standi óbreyttar og að fremst í 12. greinina 
bætist við eftirfarandi texti: Lífeyrissjóður LSR skal tryggja í samþykktum 
sjóðsins að allir sem voru sjóðfélagar fyrir 1. janúar 2017 í A-deild munu eftir 
l.janúar 2017 hafa að lágmarki þau réttindi sem greint er frá í 12-21.gr.

• í sjöundu grein frumvarpsins, b-lið segir í 3.mgr. að þeir sjóðfélagar sem eru virkir 
greiðendur í A-deild á árinu 2016 og starfa hjá ríki eða sveitarfélögum skulu 
ávinna sér rétt til lífeyrisauka á meðan þeir greiða til deildarinnar og starfa hjá 
áðurnefndum launagreiðendum, sbr. þó 5. mgr. í 4.mgr segir: Þeir sjóðfélagar 
sem eru virkir greiðendur í A-deild á árinu 2016 og starfa hjá öðrum 
launagreiðendum en ríkisaðilum og sveitarfélögum eiga því aðeins rétt á 
lífeyrisauka að launagreiðandi þeirra hafi samþykkt að greiða sérstakt iðgjald fyrir 
sjóðfélaga í samræmi við 8. mgr.
Við teljum að sjóðsfélagar sem nú eru virkirgreiðendur í A-deild LSR en starfa hjá 
öðrum launagreiðendum en ríkisaðilum og sveitarfélögum hafi nú þegar samið 
við sinn vinnuveitanda um lífeyrissjóðsgreiðslur í ráðningarsamningi. Því ætti 
sjóðfélagi ekki að þurfa að semja aftur við vinnuveitanda heldur ættu lögin að 
gera sömu kröfur á alla vinnuveitendur hverjir sem þeir eru. Sé vinnuveitandi ekki 
sáttur munu aðilar væntanlega gera með sér nýjan ráðningarsamnig. Við leggjum 
því til að 3. og 4.mgr. verði felldar saman og hljóði einfaldllega á þennan hátt: 
Allir sjóðfélagar í A-deild á árinu 2016 eiga rétt á lífeyrisauka, sbr þó 5. mgr.

• í LSR-frumvarpinu kemur hvergi fram að sjóðfélagi geti fært sig milli vinnustaða 
og átt áfram rétt á lífeyrisauka ef hann færir 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-frumvarpsins, 
b-liður (IX), 7. mgr. Tryggja þarf í frumvarpinu að núverandi sjóðfélagar (þ.e. þeir 
sem eru sjóðfélagar samkvæmt núgildandi lögum) geti haldið áfram að greiða í 
A-deild eða Brú skipti þeir um starf (fari frá opinbera vinnumarkaði yfir á almenna 
og öfugt) og haldið lífeyrisauka með því annað hvort að greiða viðbótina sjálfir 
eða launagreiðandi ef um það næst samkomulag. Slík grein tryggir jafn verðmæt 
réttindi sjóðsfélaga, þ.e. að ekki verði breyting frá núverandi kerfi þar sem hægt 
er að halda sér í A-deild og þá halda lífeyrisauka ef viðkomandi uppfyllir skilyrði 
skv. 3. gr. núgildandi laga.

• í 9. mgr. 7.gr. LSR frumvarpsins, b-liður(IX) er lagt til að kveðið skuli nánar um 
framkvæmd ákvæðisins (þ.e.a.s 7.gr) í samþykktum sjóðsins. Áður hefur komið 
fram að mikilvægt sé að tryggja að ákvæði samþykkta sjóðsins um þau réttindi 
sem nú felast í A-deild (II kafli) kveði ekki á um lakari rétt fyrir hvern og einn
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sjóðfélaga en núverandi lög nr. 1/1997, þetta á við um alla sjóðfélaga sem réttindi 
eiga í A-deild LSR eða LSS við árslok 2016, hvort sem um er að ræða virkan 
greiðanda, sjóðfélaga með geymd réttindi eða sjóðfélaga sem farin er að taka 
lífeyri skv. núverandi kerfi.

• 7.gr. LSR frumvarpsins, C-liður (X) fjallar um ákvæði vegna varúðarsjóðs. Við
teljum að ákvæði vegna varúðarsjóðs séu of þröng, einnig ætti að heimila 
greiðslu úr varúðarsjóði inn á sjóði LSR (A-deildar) komi það í Ijós að skerða þurfi 
lífeyrisgreiðslur til handa þeim sjóðfélögum sem voru í starfi árið 1997 og völdu 
þá á milli A- og B-deildar LSR. Við lítum svo á að standa þurfi við loforð sem 
þessum aðilum voru veitt á þessum tíma og þeir eigi því ekki að búa við þá óvissu 
að framtíðarlífeyrir þeirra gæti verið skertur. Ef ákvæði vegna útgreiðslu úr 
varúðarsjóði verða ekki víkkuð ekki ætti að bjóða þessum sömu aðilum að ganga 
aftur í B-deild LSR kjósi þeir svo.

Að þessu sögðu vil ég taka það fram að FL tekur að öðru leyti efnislega undir umsögn 
BHM um lagafrumvarp fjármála og efnahagsráðherra um Lífeyrissjóð starfsmanna 
ríkisins (breyting á A-deild sjóðsins) og lagafrumvarp sama ráðherra um Fjáraukalög 
2016. FL getur ekki stutt óbreytt frumvarp sem nú er til umfjöllunar þar sem það skerðir 
réttindi félagsmanna okkar þrátt fyrir samkomulag um annað.

Virðinga rfyllst,

Gyða Hrönn Einarsdóttir, formaður.
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