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Efni: Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hækkun starfslokaaldurs) (Mál nr. 37)

Viðskiptaráð þakkar fyrir tækifærið til að koma sjónarmiðum sínum á fram færi um frumvarpið, sem kveður 
á um hækkun starfslokaaldurs starfsmanna ríkisins, úr 70 árum í 73 ár. Ráðið skilaði inn umsögn um málið 
er það lá fyrir síðastliðið vor, og ítrekar því fyrri umsögn ráðsins. Viðskiptaráð styður þessa breytingu en 
telur rétt að gengið verði lengra og lögbundinn starfslokaaldur starfsmanna ríkisins afnuminn.

Meðalaldur Íslendinga hefur hækkað um fimm ár síðustu 30 ár og meðalævi lengst um sex ár síðastliðin 
40 ár. Allar líkur eru á að þessi þróun haldi áfram og spáir Hagstofa Íslands því að hlutfall lífeyrisþega á 
móti þeim sem eru starfandi muni að óbreyttu tvöfaldast og fara úr um 20% í 40% um miðbik aldarinnar. 
Það er því þjóðhagslega mikilvægt að veita fólki tækifæri til að starfa lengur, en þar að auki eru sterkar 
vísbendingar um jákvæð áhrif virkni á efri árum á bæði andlega og líkamlega heilsu. Mikilvægt er því að 

áframhaldandi atvinnuvirkni og sveigjanleg starfslok standi fólki til boða. Viðskiptaráð er þar að auki 
mótfallið lögbundnum starfslokaaldri á borð við þann sem nú er í lögunum, nema að færð séu fyrir því

Viðskiptaráð styður frumvarpið en vill ganga lengra þannig að opinberir starfsmenn sem hafa til þess vilja 

og getu megi starfa eftir að þeir ná sjötugu. Viðskiptaráð kallar í sömu andrá eftir því að breytingar verði 
gerðar á lögum um opinbera starfsmenn þannig að forstöðumenn ríkisstofnana og aðrir sem mannaforráð 
hafa í stjórnsýslunni eigi auðveldara um vik að segja upp starfsfólki við tilteknar aðstæður.

Viðskiptaráð telur rétt að frumvarpið nái fram að ganga en jafnframt að því verði breytt þannig að 
lögbundinn starfslokaaldur starfsmanna ríkisins verði afnuminn. Ráðið áskilur sér jafnfram t rétt á að 
koma að frekari gögnum og rökstuðningi og er tilbúið að gera frekari grein fyrir umsögninni og afstöðu 
ráðsins á nefndarfundi.

Virðingarfyllst,

sterk rök.
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