
 

 

ASÍ krefst jafnra lífeyrisréttinda fyrir allt launafólk 

Jöfnun lífeyrisréttinda allra landsmanna er ein þeirra meginkrafna sem samninganefnd 

Alþýðusambandsins hefur sett fram í yfirstandandi kjaraviðræðum. Krafan um að lífeyrisréttindi launafólks 

á almennum vinnumarkaði verði jöfnuð á við lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna er langt frá því að vera 

ný og hefur raunar verið baráttumál verkalýðshreyfingarinnar í áratugi. Opinberir stafsmenn hafa í skjóli 

fullyrðinga um að laun þeirra séu almennt lægri en hjá almennu launafólki, alla tíð búið við umtalsvert 

betri lífeyrisréttindi en gengur og gerist á almennum vinnumarkaði. Þá eru lífeyrisréttindi opinberra 

starfsmanna tryggð úr sameiginlegum sjóðum landsmanna óháð ávöxtun lífeyrissjóðsins á hverjum tíma 

en almennt launafólk hefur enga slíka baktryggingu og þarf sjálft að bera áhættuna í sínum lífeyrissjóðum. 

Óréttlætið sem í þessu felst endurspeglaðist vel í kjölfar fjármálahrunsins þegar lífeyrissjóðir almenns 

launafólks þurftu lögum samkvæmt að skerða réttindi lífeyrisþega sinna umtalsvert til að rétta stöðu 

sjóðanna á sama tíma og réttindi opinberra starfsmanna, sem tryggð eru með skattfé, standa óhögguð. 

Almennu launafólki er þannig gert að taka á sig bæði skerðingu á eigin réttindum og auknar álögur til að 

standa undir óhögguðum réttindum opinberra starfsmanna, því lífeyrissjóðir þeirra urðu ekkert síður en 

almennu sjóðirnir fyrir áföllum í kjölfar hrunsins. Við þetta óréttlæti verður ekki búið og því gerir ASÍ þá 

kröfu á stjórnvöld í yfirstandandi kjarasamningum að tryggð verði framlög úr ríkissjóði á næstu árum til 

að leiðrétta þann mun á lífeyrisréttindum landsmanna sem þessi mismunun veldur.  

Til viðbótar við þetta er ljóst að til að samræma og jafna lífeyrisréttindi alls launafólks á Íslandi til framtíðar 

þarf til að tryggja að lífeyriskerfi bæði almenna og opinbera vinnumarkaðarins séu sjálfbær og geti staðið 

undir þeim réttindum sem sjóðfélögum er lofað án þess að upp safnist lífeyrisskuldbindingar sem 

skattgreiðendur í nútíð og framtíð eiga að greiða. Nú er svo komið að uppsöfnuð skuldbinding í sjóðum 

opinberra starfsmanna er ríflega 500 milljarðar króna sem er svipuð upphæð og öll útgjöld ríkisins á 

þessu ári og öllum má vera ljóst að íslenskir skattgreiðendur geta ekki staðið undir því að safna upp 

slíkum skuldbindingum til framtíðar. Þess vegna gerir Alþýðusambandið einnig kröfu til þess að samið 

verði um nýtt samræmt lífeyriskerfi sem tryggi sömu lífeyrisréttindi fyrir alla landsmenn en sé 

jafnframt sjálfbært og tryggi að óhóflegum lífeyrisbyrgðum verði ekki velt yfir á almennt launafólk sem 

aldrei fær þeirra notið eða komandi kynslóðir vinnandi fólks. Sem lið í þeirri samræmingu gerir 

Alþýðusambandið þá kröfu að framlag atvinnurekenda til almennu lífeyrissjóðanna fari stigvaxandi 

upp í 11,5% á næstu árum og verði þar með hið sama og atvinnurekendaframlag hins opinbera til 

lífeyrissjóða opinberra starfsmanna er nú. Krafan er sú að þessar umbætur verði ekki gerðar á kostnað 

minni launahækkana hjá almennu launafólki á tímabilinu.     

Íslenskt samfélag býr við eitt öflugasta lífeyriskerfi sem um getur og eldri kynslóðir hafa sýnt mikla og 

góða fyrirhyggju við uppbyggingu kerfis sem innan fárra ára mun ná fullum þroska þegar kynslóðir 

vinnandi fólks sem greitt hafa iðgjald til lífeyrissjóðs alla starfsævina hverfa af vinnumarkaði. Mikilvægt er 

að við berum gæfu til að varðveita það forskot sem við höfum á þessu sviði og tryggjum að sátt náist um 



framtíðaruppbyggingu lífeyriskerfisins sem byggir á hugmyndafræði samtryggingar, sjóðasöfnunar og 

sjálfbærni kynslóðanna þar sem allir landsmenn sitja við sama borð.  
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