Ályktun ársfundar Alþýðusambands Íslands 2008
um jöfnun og samræmingu lífeyrisréttinda
Ársfundur Alþýðusambands Íslands krefst þess að lífeyrisréttindi alls vinnandi fólks á Íslandi verði
samræmd og jöfnuð, án skerðingar fyrir almennt launafólk. Með því verði eytt þeirri mismunun sem
viðgengist hefur þegar borin eru saman lífeyriskjör launafólks sem aðild á að lífeyrissjóðum á
samningssviði ASÍ á almennum vinnumarkaði og hjá ríki og sveitarfélögum, þar á meðal hvað varðar
aukin og óskert lífeyrisréttindi sem ráðherrar og alþingismenn skömmtuðu sér í desember 2003.
Ársfundur Alþýðusambands Íslands telur að samfélag okkar geti ekki farið í gegnum þá erfiðleika
sem nú er tekist á við, öðruvísi en með sátt sem m.a. feli í sér afnám þessarar áralöngu og vaxandi
mismununar sem vegna þessara sömu erfiðleika mun aukast.
Ársfundur Alþýðusambands Íslands vekur athygli á því, að vegna þeirra neyðarlaga sem sett voru
vegna fjármálakreppunnar í byrjun október, falls bankanna, samdráttar og yfirvofandi gjaldþrota
fyrirtækja hafa lífeyrissjóðir landsmanna tapað hluta eigna sinna. Í kjölfarið munu lífeyrisréttindi í
almennu lífeyrissjóðunum verða skert. Hins vegar munu lífeyrisréttindi í opinberu sjóðunum ekki
verða skert og ríkis‐ og sveitarsjóðir skv. gildandi lögum leggja sjóðunum það fé sem til þarf til þess
að standa undir óskertum réttindum. Á þennan hátt er launafólki á almennum vinnumarkaði gert að
taka á sig með tvöföldum þunga, það tap sem allir lífeyrissjóðir landsmanna verða nú fyrir.
Sáttar er þörf í íslensku samfélagi til þess að koma þjóðinni í gegnum þær þrengingar sem nú blasa
við. Þeirri sátt verður ekki náð án þess að afnema þá mismunun sem landsmenn búa við í
lífeyrismálum sínum.
Greinargerð
Alþýðusamband Íslands hefur um árabil barist fyrir því að lífeyrisréttindi allra landsmanna verði
jöfnuð og samræmd. Stjórnvöld hafa ítrekað gefið vilyrði fyrir því að á henni verði unnið en við það
hefur ekki verið staðið. Vegna þess ástands sem nú ríkir verður ekki við það unað að launafólk á
samningssviði ASÍ á almennum vinnumarkaði taki á sig skerðingu eigin lífeyrisréttinda samhliða því
að standa undir óskertum lífeyrisréttindum úr opinberu sjóðunum.
Alþýðusamband Ísland rifjar upp, að fyrir setningu laga nr. 70/1996, nýrra laga um réttindi og skyldur
starfsmanna ríkisins, var því haldið fram að önnur og betri réttindi ríkisstarfsmanna væri m.a. að
rekja til þess að þeir bæru meiri skyldur en aðrir starfsmenn hins opinbera og jafnframt að ýmis

félagsleg réttindi þeirra væru takmörkuð. Þegar lög nr. 70/1996 voru í undirbúningi var það yfirlýstur
megintilgangur þeirra að jafna réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfsmanna á almennum
vinnumarkaði, meðal annars í ljósi þeirrar þróunar sem átt hafði sér stað á vinnumarkaði frá árinu
1954 þegar eldri lög voru sett. Í greinargerð með frumvarpinu segir:
“Í samræmi við þá nýju stefnu í starfsmannamálum ríkisins, sem mótuð hefur verið og gerð er grein
fyrir í kafla II hér að framan, er tilgangur frumvarps þess sem hér er lagt fram einkum þríþættur: 1) Í
fyrsta lagi að jafna réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfsmanna á hinum almenna vinnumarkaði,
m.a. í ljósi þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað á síðustu fjórum áratugum.“
Í greinargerð með frumvarpinu sem lagt var fram á Alþingi 1996 sagði m.a.:
“Ríkisstarfsmenn hafa nú flestir fengið samnings‐ og verkfallsrétt, auk þess sem margir þeirra eru
sem fyrr segir ráðnir samkvæmt ráðningarsamningum með gagnkvæmum fresti til uppsagnar. Þrátt
fyrir þetta er enn á því byggt að lögin taki einvörðungu til þeirra sem eru félagsmenn í félögum innan
vébanda BSRB og BHMR. Sá skilningur samrýmist tæplega ákvæði 65. gr. stjórnarskrárinnar um
jafnrétti né heldur ákvæði 74. gr. hennar um félagafrelsi, sbr. stjórnskipunarlög nr. 97/1995.”
Frumvarpinu var þannig ætlað að ráða bót á þessu misrétti auk þess sem stefnt var að því að réttindi
hvers starfsmanns samsvöruðu þeim skyldum sem honum væru lagðar á herðar á sama hátt og gert
hefði verið á sínum tíma þegar lög nr. 38/1954 ( eldri lög um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna )
hefðu verið sett. Samkvæmt því var í frumvarpinu gert ráð fyrir að mismunandi reglur giltu um
starfsmenn ríkisins eftir því hver réttarstaða þeirra væri. Þannig var lagt til að starfsöryggi þeirra
starfsmanna er nytu hvorki samnings‐ né verkfallsréttar yrði tryggt nokkru betur en venja væri en
aðrir starfsmenn ríkisins er nytu almennt samnings‐ og verkfallsréttar og byggju við svipað
starfsöryggi og launafólk á almenna vinnumarkaðinum.
Með lögum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, var gerð sú breyting á
réttarstöðu starfsmanna í almennum stéttarfélögum í störfum hjá ríkinu að þeir voru gerðir að
“ríkisstarfsmönnum”, þ.e. lögin ná til þeirra eins og annarra starfsmanna ríkisins. Þessu fylgdu
viðbótarskyldur fyrir þessa starfsmenn, svo sem varðandi trúnaðarskyldu, skyldu til að vinna
yfirvinnu og skyldu til að biðja um leyfi til að gegna launuðu starfi í þjónustu annars aðila samhliða
starfi hjá ríkinu. Í tengslum við þessa lagabreytingu var rætt um þann megintilgang laganna að bæta
réttarstöðu starfsmanna sem væru ekki félagsmenn í samtökum opinberra starfsmanna. Þessir
starfsmenn myndu jafnframt öðlast þau réttindi sem lögin fela í sér og ríkið sem atvinnurekandi
mundi virða ákvæði stjórnsýslulaga um að gæta jafnræðis gagnvart starfsmönnum sínum. Lög yrðu
sett um veikindarétt og fæðingarorlofsrétt eða samið við aðila þannig að jafnræði næðist.
Jafnræði eins og stefnt var að með setningu laga nr. 70/1996 og lýst var í greinargerð með
frumvarpinu með tilvísun til stjórnarskrár er enn víðs fjarri. Þann 18.3 1997 gaf síðan ríkisstjórn
Íslands út sérstaka yfirlýsingu en þar segir m.a.:
“Í kjarasamningum ASÍ félaga við ríkið verði sérstaklega hugað að því að samræma lífeyrisréttindi
þeirra hópa við lífeyrisréttindi annarra ríkisstarfsmanna. Skipuð verði nefnd stjórnvalda og
samningsaðila á almennum vinnumarkaði um samræmingu á lífeyrisréttindum á almennum
vinnumarkaði og hjá hinu opinbera.”
Í tengslum við kjarasamninginn 13.12 2001 gaf ríkisstjórn Íslands eftirfarandi yfirlýsingu:

“Að undanförnu hafa farið fram viðræður milli fulltrúa ASÍ og fjármálaráðuneytisins vegna tiltekinna
vandamála sem tengjast mismunandi kjörum starfsmanna í stéttarfélögum ríkisstarfsmanna og
aðildarfélaga ASÍ. Af hálfu ráðuneytisins er fullur vilji til þess að halda þessum viðræðum áfram og
freista þess að ná ásættanlegri niðurstöðu. Í ljósi fyrirhugaðrar endurskoðunar á lögum um
kjarasamninga opinberra starfsmanna er mikilvægt að ná frambúðarlausn í þessum málum í samráði
við Alþýðusamband Íslands.”
Þessi yfirlýsing var veigamikill þáttur í að ná þeirri breiðu sátt sem náðist með samkomulagi aðila
vinnumarkaðar og ríkisstjórnar þann 13. desember 2001. Ekki hefur fengist niðurstaða í viðræður um
samræmingu á réttindum félaga í ASÍ, sem starfa hjá ríkinu, við kjör annarra starfsmanna ríkisins.

