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Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna
breytinga á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr.
129/1997. Mál nr. 291/2019 í Samráðsgátt.
Í frumvarpsdrögunum er kveðið á um umfangsmiklar breytingar á fyrirkomulagi
lífeyrissparnaðar í landinu. BSRB lýsir yfir mikilli óánægju með að ekki hafi verið haft samráð
við bandalagið við gerð frumvarpsins þrátt fyrir að breytingarnar geti haft veruleg áhrif á
lífeyrisréttindi launafólks sem starfar hjá ríki og sveitarfélögum. Enn fremur er fyrirvarinn til
umsagnar í ljósi fyrirhugaðrar gildistöku óraunhæfur.
BSRB styður að 15,5% lágmarksiðgjöld verði lögfest en leggur ríka áherslu á að önnur
efnisatriði frumvarpsins verði tekin til umræðu við aðila vinnumarkaðarins með frekari
greiningu og mati á áhrifum þeirra.
Í greinagerð frumvarpsdraganna kemur fram að tilgreind séreign leiði til rýnurnar
samtryggingarþáttar lífeyriskerfisins. Val einstaklinga á milli tilgreindrar séreignar og
samtryggingar felur í sér aukna áhættu og getur leitt til lakari tryggingaréttar úr
samtryggingasjóðum ef einstaklingur verður fyrir áfalli ungur að árum en hefur valið að nýta
möguleika til greiðslu í tilgreinda séreign að fullu. Þá krefst valið á milli sparnaðarleiða þess
að fólk sé vel upplýst um þá áhættu sem slíku vali fylgir. Í greinagerðinni er einnig bent á að
breytingin rýri samtryggingarhlutverki sjóðanna. Það mun bitna sérstaklega á tekjulægra fólki
og konum sem lifa að meðaltali rúmum þremur árum lengur en karlar og treysta því á
lífeyriskerfið til framfærslu mun lengur. Konur eru yfir 70% félagsmanna í BSRB. Engin
greining liggur fyrir á mismunandi áhrifum tilgreindar séreignar fyrir kynin, lífslíkur, ævitekjur
o.þ.h.
Í frumvarpsdrögunum er gert ráð fyrir því að tilgreind séreign, ólíkt lífeyri úr
samtryggingarsjóði, skerði ekki greiðslur almannatrygginga. Líklegt er að þetta fyrirkomulag
muni fjölga þeim sem velja tilgreinda séreign og rýra þannig enn frekar samtryggingarþátt
lífeyriskerfisins.
BSRB leggst alfarið gegn því að frumvarp þetta verði lagt fram fyrr en að loknu samstarfi og
samráði við aðila vinnumarkaðarins.
Fyrir hönd BSRB

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir
hagfræðingur

