
 

 

Fyrstu skref stigin í jöfnun lífeyrisréttinda fólks á almennum markaði til jafns við opinbera starfsmenn 

Í hruni fjármálakerfisins töpuðu lífeyrissjóðirnir umtalsverðum fjárhæðum vegna þess að hlutabréf og 

skuldabréf fyrirtækja ýmist töpuðust eða lækkuðu verulega í verði. Allir lífeyrissjóðir stóðu frammi fyrir 

þessum sama skelli, en opinberu lífeyrissjóðirnir höfðu hins vegar bakábyrgð ríkis og sveitarfélaga. 

Samtals jókst skuldbinding ríkisins vegna Lífeyrissjóðs Starfsmanna Ríkisins um ríflega 115 milljarða 

króna frá 2008 til 2011. Samsvarandi hækkun bakábyrgðar sveitarfélaganna var um 28 milljarðar króna á 

sama tímabili.  Um þetta ósamræmi var mikið fjallað þegar fjármálaráðherra gaf út yfirlýsingu í mars 

2011 um að lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna yrðu varin. Í framhaldinu krafðist forysta ASÍ að 

stjórnvöld myndu þá koma til móts við launafólk á almennum vinnumarkaði með sambærilegum hætti. 

Þá var þessi yfirlýsing gefin út: 

,,Jöfnun áunninna lífeyrisréttinda milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins er viðamikið og brýnt 

verkefni, samanber það sem að ofan greini um samræmt og sjálfbært lífeyriskerfi fyrir vinnumarkaðinn í 

heild. Gripið hefur verið til almennra skerðinga á lífeyrisgreiðslum í lífeyrissjóðum á samningssviði ASÍ 

vegna áfalla sem þeir hafa orðið fyrir í tengslum við hrun fjármálakerfisins. Ástæða er til að bregðast 

sérstaklega við þeim vanda sem hér um ræðir. Það gæti t.a.m. falist í þátttöku ríkisins í inngreiðslum til 

að jafna uppávið lífeyrisréttindi í almenna kerfinu eftir því sem og þegar aðstæður í ríkisfjármálum leyfa 

og þá á 10 – 15 ára tímabili. Stjórnvöld lýsa sig reiðubúin til skipa þegar í stað starfshóp með fulltrúum 

ASÍ, SA og fjármálaráðherra til að gera tillögur um hvernig það verði gert og skal hann skila niðurstöðum 

fyrir lok september 2011 sem verði lagðar fyrir Alþingi.‘‘ 

Yfi rlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011. Bls. 11 

Aðeins einn fundur var haldin í nefndum starfshópi og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki verið vilji 

til þess að ræða málið. Engar tillögur hafa verið lagðar fyrir Alþingi. 
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