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

Fjármálaeftirlitið leggur hér að neðan fram umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, með síðari breytingum.

Hvað varðar einstaka greinar frumvarpsins:

í frumvarpinu kemur eftirfarandi fram í 7. gr. c. (X.):

„c. Komi í Ijós að varúðarsjóðurinn geti ekki staðið við hlutverk sitt, þ.e. efeign  
sjóðsins dugir ekki til að styðja þannig við lífeyrisaukasjóð að komist verði 
hjá skerðingu á greiðslum úrhonum, skulu launagreiðendur taka upp viðræður 
við heildarsamtök opinberra starfsmanna um hvernig við því verði brugðist. í 
þeim viðræðum skal lagt mat á hvort þær tryggingafræðilegu forsendur sem 
byggt er á við ákvörðun á framlagi í lífeyrisaukasjóð, svo sem forsendur varðandi 
útreikninga á lífslíkum, hafi leitt til vanmats á fjárþörf sjóðsins. Verði það 
niðurstaðan skal brugðist við því þannig að markmið um jafn verðmæt réttindi 
sjóðfélaga séu tryggð. “

Að mati Fjármálaeftirlitsins er orðalagið í framangreindri málsgrein nokkuð opið. Sem dæmi 
má nefna orðalag um að „taka upp viðræður" og að „bregðast skuli við“ tilteknum aðstæðum til 
að koma í veg fyrir skerðingu réttinda. Æskilegt væri að nánari útlistun væri að finna í 
ákvæðinu, til dæmis að kveðið væri á um sérstakan tímafrest sem viðræður ættu að fara fram 
innan og þá eftir atvikum jafnframt um innan hvaða tímafrests skuli „bregðast við“ . Þá mætti 
orðalagið vera skýrara varðandi markmið viðræðnanna. Þannig væri æskilegt að kveðið yrði á 
um það með afdráttarlausari hætti en gert er hvaða efnisatriði á að taka fyrir í umræddum 
viðræðum.

Fram kemur í 7. gr. b. (IX.) að forsendur sem útreikningar styðjast meðal annars við séu lífslíkur 
byggðar á reynslu áranna 2010-2014. Er þar um að ræða útreikninga á grundvelli taflna sem 
Félag íslenskra tryggingastærðfræðinga hefur ekki formlega gefið út. Samkvæmt breytingum 
á reglugerð nr. 391/1998 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með 
síðari breytingum kemur m.a. fram að „við mat á dánar- og lífslíkum skal nota nýjustu dánar-
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og eftirlifendatöflur, sem útgefnar eru a f ráðherra að fengnum tillögum Félags íslenskra 
tryggingastærðfræðinga“. Óljóst er hvort þær töflur sem útreikningarnir eru byggðir á verði 
gefnar formlega út af ráðherra eða hvort þær taki frekari breytingum samkvæmt tillögum Félags 
íslenskra tryggingastærðfræðinga. í því sambandi er vakin athygli á því að lífslíkur hafa tekið 
töluverðum breytingum á undanförnum árum og kann því að vera að fjárþörf varúðarsjóðsins 
reynist vanmetin þegar upp er staðið.

Að lokum er vert að benda á að fram kemur í greinargerð með frumvarpi til laganna að áætlun 
á framlagi ríkisins vegna lífeyrisaukasjóðs byggi á tryggingafræðilegum útreikningum sem 
unnir hafi verið fyrir fjármála- og efnahagsráðuneytið. Ekki kemurfram í frumvarpinu hvort aðrir 
aðilar samkomulagsins hafi yfirfarið fyrirliggjandi forsendur og útreikninga. Fjármálaeftirlitið 
vekur athygli á mikilvægi þess að forsendur og útreikningar, sem liggja að baki áætlun á 
framangreindu framlagi ríkisins hafi verið yfirfarnar af öðrum aðila til að tryggja bestu 
framkvæmd.

Annað

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ
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