
 
 

 

Staða mála eftir afgreiðslu fjárlaga 

 

 

Við afgreiðslu fjárlaga gerði miðstjórn ASÍ alvarlegar athugasemdir við nokkur atriði frumvarpsins og 

krafðist breytinga á því. Var það ekki að ástæðulausu því þar mátti finna atriði sem gengu þvert á 

yfirlýsingu ríkisstjórninnar sem gefin var út í tenglsum við gerð kjarasamninga 5. maí. Nú þegar tekju- og 

fjárlagafrumvarp hafa verið afgreidd er rétt að leggja mat á stöðuna: 

 

1. Breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar og hækkun atvinnuleysistryggingabóta 

 

Samkomulag náðist um að falla frá þriggja mánaða ,,sveltitímabilinu‘‘ í 12 mánaða lengingu 

bótatímabilsins, en að markmið fjárlaga um sparnað verði náð með aukinni vinnumiðlun og virkum 

vinnumarkaðsaðgerðum, m.a. með átakinu ,,Til vinnu‘‘. Undirrituð var sérstök yfirlýsing 

samstarfsaðila þann 16. desember til að fylgja því átaki úr hlaði. 

 

Fallist var á tillögu ASÍ um að tekin yrði inn í lögin heimild fyrir Atvinnuleysistryggingasjóð að veita 

sérstaka ferðastyrki til þess að atvinnuleitendur geti tekið laus störf í næsta sveitarfélagi, einkum 

þegar ekki er um neinar almenningssamgöngur að ræða. 

 

Áfram er gert ráð fyrir því að atvinnuleysisbætur hækki aðeins um 3,5% og er það brot á þeim 

fyrirheitum sem gefin voru við gerð kjarasamninganna og raskar forsendum þessara samninga. Í 

viðræðum við velferðarráðherra hefur komið fram skilningur á rökum okkar og vilji er til þess að 

endurskoða þessa ákvörðun í tengslum við endurskoðun kjarasamninganna í janúar 2012. Ekki 

liggja þó fyrir nein bein loforð um niðurstöðuna.  

 

2. Breytingar á lögum um almannatryggingar 

 

Áfram er gert ráð fyrir því að bætur almannatrygginga hækki aðeins um 3,5% um áramótin í stað 

6,5% og er það brot á þeim fyrirheitum sem gefin voru við gerð kjarasamninganna. Málið er einnig 

alvarlegt vegna markmiða kjarasamninga um að jafna lífeyrisréttindi milli almenna og opinbera 

vinnumarkaðarins. Mikill ágreiningur hefur verið um málið milli aðila, en í viðræðum við 

velferðarráðherra hefur komið fram skilningur á þeirri ábyrgð sem stjórnvöld bera á því að almennt 

launafólk hafi of lítinn ávinning af því að hafa greitt 10-12% tekna sinna í lífeyrissjóð vegna 

umfangs tekjutenginga almannatryggingakerfisins. Því hefur komið fram vilji til þess að leysa 

þessa deilu í tengslum við fyrirhugaða endurskoðun almannatryggingakerfisins, m.a. með því að 

skoða leiðir til þess að það sem á vanti í hækkun bóta almannatrygginga komi fram sem hækkun 

á frítekjumarki vegna greiðslu úr lífeyrissjóðum (sem nú er aðeins 10.000 kr.). Er það í samræmi 

við stefnu Alþýðusambandsins, en þetta frítekjumark þyrfti að vera um 70 þús.kr. á mánuði. Gera 



má ráð fyrir talsverðum kostnaði af þessu fyrir ríkissjóð, þannig að ef samkomulag næst er líklegt 

að það þurfi að koma í áföngum á næstu árum. Vegna tengsla við yfirlýsingu ríkisstjórnar og 

forsendubrest í kjarasamningum þarf að leiða þetta mál til lykta fyrir 20. janúar nk. 

 

3. Auknar álögur á lífeyrissjóðina 

 

Fjársýsluskattur upp á 10,5% á launakostnað sjóðanna. Lauslegt mat var að þetta væru um 200 

milljón króna álögur á sjóðina á ári. Fallist var á kröfu ASÍ um að fella lífeyrissjóðina úr hópi 

gjaldskyldra aðila, enda eiga rökin fyrir þessum skatti ekki við um lífeyrissjóðina. 

 

Sérstakur tímabundinn skattur á hreina eign sjóðanna, 1,5 milljarðar árið 2011 og 1,6 milljarða 

króna árið 2012. Miklar deilur hafa verið um þessi áform og hafði málflutningur ASÍ þau áhrif að 

forsætisráðherra beitti sér fyrir þeirri lausn að ríkisstjórnin ábyrgist gagnvart almennu 

lífeyrissjóðunum að þeir fái þessar greiðslur til baka sem viðbót við þau framlög, sem samið var 

um að komi til jöfnunar áunninna lífeyrisréttinda upp á við og fram kom í VI grein yfirlýsingar 

ríkisstjórnarinnar frá því í vor. Í bréfi sem oddvitar ríkisstjórnarinnar hafa skrifað forseta ASÍ og 

framkvæmdastjóra SA er þessu heitið og jafnframt að það verði lagt fram frumvarp þegar á nýju 

ári sem afgreitt verði á fyrri hluta ársins áður en stjórnir lífeyrissjóðanna þurfi að taka ákvarðanir 

vegna þessarar skattlagningar.   

 

Gangi það eftir að lífeyrissjóðirnir fái þessa fjármuni til baka með beinum framlögum hefur okkur 

tekist mikilvægasta viðfangsefnið í þessari deilu, sem er að verja lífeyrisréttindi okkar fólks. 

Aðferðafræðin getur engu að síður skapað vont fordæmi sem félagsmönnum okkar stendur mikil 

ógn af. En að sama skapi erum við einnig að skapa mikilvægt fordæmi með viðbrögðum okkar, og 

það er að ef stjórnvöld teygja sig í sparifé almenns launafólks með þessum hætti verður það ekki 

gert öðruvísi en að þeim verði skilað til baka jafn harðan með beinni ábyrgð ríkissjóðs.  

 

Alþýðusambandið er eftir sem áður mjög ósátt við þessa atlögu að réttindum félagsmanna sinna 

og í svarbréfi til forsætisráðherra og fjármálaráðherra hefur forseti ASÍ áskilið samtökunum allan 

rétt til þess að láta á það reyna fyrir dómsstólum hvort þessi lagasetning standist jafnræðisákvæði 

stjórnarskrárinnar. 

 

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ. 

 

 

 


