
 

 

Hvað gengur Sjálfstæðisflokknum til? 

Það er athyglisvert að skoða hvaða tillögur lágu fyrir landsfundi Sjálfstæðisflokksins í lífeyrismálum um 

síðustu helgi, sérstaklega lífeyrissjóði launafólks á almennum markaði. Í sjálfu sér var ályktun fundarins 

varðandi tekjutengingar milli almannatrygginga og lífeyrissjóða ágæt, þó hún væri almennt orðuð. Ég hef 

hins vegar meiri áhyggjur af þeirri sýn sem landsfundurinn hefur á innviði lífeyrissjóðanna og framtíð 

kerfisins. Eftirfarandi er tekið úr ályktun sem samþykkt var í velferðarmálum: 

,,Íslendingar hafa byggt upp eitt sterkasta lífeyrissparnaðarkerfi sem þekkist. Sparnaður í 

lífeyrissjóðum er nú yfir 130% af landsframleiðslu. Lífeyrissjóðirnir tryggja þeim sem falla út  
af vinnumarkaði sökum veikinda, örorku eða aldurs lífeyri tengdan fyrri tekjum. Mikilvægt er 
að þessu kerfi sé viðhaldið og það varið fyrir áföllum. Á hinn bóginn er mikilvægt að auka 

áhrif og ábyrgð sjóðfélaga á stjórnir lífeyrissjóða og gagnvart eign sinni í lífeyrissjóðum og 
gefa þeim frelsi til að velja um lífeyrissjóð. Þá er mikilvægt að gefa fleiri aðilum heimild til að 
veita þá þjónusta að varðveita og ávaxta lífeyri launþega …‘‘ 

  

Samkvæmt þessu er það niðurstaða landsfundar Sjálfstæðisflokksins, að vinna gegn ákvæðum 

kjarasamninga aðildarfélaga ASÍ um lífeyrismál. Í fyrsta lagi snýst þetta um afnám skylduaðildar sem 

myndi hafa miklar og neikvæðar tryggingafræðilegar afleiðingar til lækkunar réttinda og aukins kostnaðar. 

Hætt er við að í framhaldi myndu lífeyrissjóðir velja sér skjólstæðinga eins og gerðist víða um heim þegar 

skylduaðildin hafði verið brotin niður. Í öðru lagi snýst þetta um að skilgreina lífeyrismál sem hluta af okkar 

kjarasamningi þar sem jafnræði er milli samningsaðila í stjórn sjóðanna. Í ný samþykktri stefnu 

Alþýðusambandsins í lífeyrismálum höldum við fast við það sjónarmið að þetta sé kjarasamningur og 

stjórnkerfi á ábyrgð samningsaðilanna. Í þriðja lagi snýst þetta um að sá hluti fjármálamarkaðarins sem 

hrundi algerlega eigi að fá að taka að sér verkefni fyrir þann hluta kerfisins sem stóðst áhlaupið, þó 

vissulega hafi það bognað aðeins. Hvernig stendur á því að Sjálfstæðisflokkurinn áréttar að kerfið sé það 

sterkasta í heimi en ræðst engu að síður að grunnstoðum þess? Ég verð að viðurkenna að mér finnst 

þetta furðuleg hugmyndafræði sem hlýtur að setja samskipti okkar í nokkuð stífar stellingar. Hvað gengur 

mönnum til? Er það þannig að stjórnmálin ætli að sameinast um að veikja stöðu aðila vinnumarkaðarins, 

sem staðið hafa fastir gegn öllum tilhneigingum til þess að ráðstafa þessum sparnaði landsmanna í annað 

en lífeyri? Það er ákaflega mikilvægt að verkalýðshreyfingin beiti sér gegn þessum tilhneigingum, við 

verðum einfaldlega að standa þessa vakt! Skemmdarverk af þeirri stærðagráðu sem hér er vélað um 

mega aldrei verða. 
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