
 

 

Af samspili lífeyrisréttinda og almannatrygginga 

Í fréttum RÚV í síðustu viku var fjallað um tengsl greiðslna úr lífeyrissjóðum við greiðslur úr 
almannatryggingum hjá Tryggingastofnun. Af umfjölluninni mætti ætla að greiðslur úr 
lífeyrissjóðunum skipti ekki neinu máli varðandi þau réttindi sem almenningur nýtur – að það 
skipti ekki neinu máli að hafa greitt í lífeyrissjóð. Svo er sem betur fer ekki, en ljóst er að 
stjórnvöld hafa gengið allt of langt í að skerða réttindi í almannatryggingum vegna greiðslna frá 
lífeyrissjóðum.  

Upphaflegt markmið 
Vert er að rifja upp hvers vegna almennu lífeyrissjóðirnir voru stofnaðir með kjarasamningum 
ASÍ og VSÍ árið 1969 og hvaða hlutverki þeim var ætlað að sinna. Lífeyrissjóðunum var þannig 
þegar í upphafi ætlað að sinna fleirum þáttum trygginga en bara ellilífeyri vegna þess hversu 
lítinn rétt almennt verkafólk hafði frá almannatryggingum. Þannig var við stofnun þeirra ákveðið 
að fyrir utan að greiða ellilífeyrir myndu þeir einnig greiða örorkubætur, makabætur og 
barnabætur. Á þeim tíma höfðu opinberir starfsmenn búið við almenn lífeyrisréttindi frá árinu 
1946 sem tryggðu þeim 72% af dagvinnulaunum eftirmanna sinna í ellilífeyri. Verslunarmenn 
stofnuðu sinn lífeyrissjóð árið 1956 og félög iðnaðarmanna stofnuðu sjóði á árunum 1956-1965. 
Verkafólk og sjómenn voru því einu stéttirnar sem ekki nutu lífeyrisréttinda og bjuggu því við 
ákvæði almannatrygginga um ellilífeyri. Þessi ellilífeyrir var 25% af dagvinnulaunum 
Dagsbrúnarmanns og ljóst að enginn gat lifað sjálfstæðu lífi með þann lífeyri. Því voru 
ellilífeyrisþegar þess tíma algerlega háðir afkomendum sínum eða sveitarfélögunum um afkomu 
og nutu ekki fjárhagslegs sjálfstæðis. Með stofnun almennu lífeyrissjóðanna var réttindakerfið 
byggt upp á þeirri forsendu að umrædd 25% kæmu frá ríkinu og iðgjaldið stefnt af miðað við að 
sjóðirnir tryggðu 56% af dagvinnutekjum launafólks.  

Fljótlega eftir að sjóðirnir voru komnir í fulla starfsemi árið 1974 varð til nýr viðbótarbótaflokkur 
í almannatryggingum sem nefndur var tekjutrygging. Með þessum bótaflokki var að því stefnt að 
þeir einstaklingar, sem verið höfðu utan vinnumarkaðar, nytu mannsæmandi lífeyris sem tryggði 
þeim a.m.k. fjárhagslegs sjálfstæðis og virðingar.  Einnig var gert ráð fyrir því að þangað til 
lífeyriskerfið yrði fullburða, sem tekur heila kynslóð á vinnumarkaði, myndu greiðslur frá 
lífeyrissjóði skerða tekjutrygginguna um sem nemur 45% af upphæðinni en einstaklingurinn 
héldi eftir 55%.  

Enginn vafi er á því að með tilkomu lífeyrissjóðanna hefur á mjög skömmum tíma tekist að 
umbylta stöðu þessara mála þannig að sú kynslóð sem nú er á lífeyri er fjárhagslega sjálfstæð og 



ekki beinlínis háð afkomendum sínum eða félagslegri aðstoð sveitarfélaganna. Það þýðir ekki að 
afkoma þeirra sé fyllilega viðunandi, en engu að síður sjálfstæð. Þegar fram í sækir munu 
ellilífeyrisþegar ekki aðeins búa við sjálfstæði heldur skila samfélaginu skatttekjum sem munu 
vera mun hærri en sem nemur kostnaði samfélagsins við þjónustuþörf þess. Þetta er einstætt í 
heiminum. 

Vaxandi óánægja með tekjutengingar 
Þegar líða fór á níunda áratuginn þótti ljóst að 10% iðgjald af dagvinnulaunum tryggði ekki 
nægilega vel afkomu og fjárhagslegt sjálfstæði ellilífeyrisþega og var samið um það árið 1986 að 
greiða iðgjaldið af öllum tekjum. Í reynd má segja að framlög til lífeyrissjóða hafi verið hækkað 
um 50% með þessum kjarasamningi. Jafnframt fór óánægja vaxandi með tekjutengingu milli 
lífeyrissjóðs og almannatrygginga sem þótti of brött, og þess krafist að gera yrði ráð fyrir því að 
fólk á vinnumarkaði héldi stærri hluta þeirra réttinda sem það hefði greitt í sinn lífeyrissjóð. Í 
þjóðarsáttarsamningunum náðist mikilvægt samkomulag í þessu efni þegar forsætisráðherra 
lýsti því yfir að frítekjumark tekjutryggingarþega vegna greiðslna úr lífeyrissjóðum yrði hækkað 
og unnið yrði að samræmingu þessara réttinda. 

Að baki þessari hugsun liggur að fyrirséð var að kostnaður samfélagsins vegna ellilífeyris myndi í 
framtíðinni færast að miklu leyti frá ríkinu yfir á lífeyrissjóðina. Jafnframt var við það miðað að 
einstaklingur sem verið hefði á vinnumarkaði hefði með greiðslu í lífeyrissjóð tryggt sér betri 
lífeyrisréttindi en ef hann hefði verið utan vinnumarkaðar. Sú kynslóð sem komin var fram yfir 
miðjan aldur þegar kerfið var stofnað myndi ekki ná að ávinna sér nein þau réttindi sem tryggði 
þeim viðunandi afkomu né fjárhagslegt sjálfstæði. Því þurfti að fjármagna réttindi þeirra 
sérstaklega og var það annars vegar gert með því að leggja byrðar á yngri kynslóðir í formi þess 
að úthluta öllum ákveðin grunnréttindi óháð greiðslum í lífeyrissjóðina (sem voru fjármögnuð 
með samtryggingaþætti lífeyrissjóðanna) og hins vegar með tilkomu tekjutryggingarinnar. 

Lífeyrissjóðirnir taka við eftirlaununum af ríkinu 
Það er forvitnilegt að skoða hvernig þetta kerfi hefur verið að þróast undanfarna áratugi. Á 
heimasíðu RSK má t.d. finna tekjur einhleypra og hjóna frá árinu 1993-2010 eftir aldri. Ef við 
skoðum fyrst árið 1993 má sjá, að stærsti hluti lífeyris (hér bæði ellilífeyrir og örorkulífeyrir) sem 
greiddur var á því ári kom frá Tryggingastofnun, eða 65% á móti 35%. Ef örorkulífeyrir er 
undanskilinn var hlutur lífeyrissjóðanna tæp 40%. 



 
Heimild: Ríkisskattstjóri 

Á næstu mynd má sjá samskonar yfirlit fyrir árið 2010, en á þessum 17 árum hafa orðið algjör 
hlutverkaskipti milli Tryggingastofnunar og lífeyrissjóðanna.  Árið 2010 greiddu lífeyrissjóðirnir 
70 milljarða króna í lífeyri á móti 49 milljarða króna greiðslum Tryggingastofnunar. Þetta þýðir 
að lífeyrissjóðirnir standa fyrir 59% af greiddum lífeyri á móti 41% frá TR. Ef aðeins er litið á 
ellilífeyri greiddu lífeyrissjóðirnir 65% á móti 35% hlut TR.  

Með öðrum orðum, lífeyrissjóðirnir standa orðið fyrir 2/3 hluta af ellilífeyri landsmanna og ef 
þessara greiðslna nyti ekki við yrði annað hvort að hækka tekjuskatt gríðarlega eða eins og gert 
var fyrir tilkomu kerfisins eða lækka lífeyririnn verulega. Þetta hlutfall á jafnframt eftir að hækka 
mjög hratt á næstu árum þegar fjölmennir árgangar frá 6. og 7. áratugunum fara á eftirlaun 
uppúr 2020. 
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Samstaða um meginskipulag lífeyrisréttinda 
Almennt hefur hér á landi verið breið samstaða um að lífeyriskerfið eigi að hvíla á þremur 
stoðum. Almannatryggingakerfi með grunnréttindum sem tryggir öllum viðunandi afkomu og 
fjárhagslegt sjálfstæði, lífeyriskerfi á vinnumarkaði sem tryggi öllum sem eru þátttakendur á 
vinnumarkaði ákveðið hlutfall af þeim tekjum sem viðkomandi var með á starfsævinni – nú á 
bilinu 56-76% - og síðan frjálsan viðbótarsparnað. Viðbótarsparnaðurinn gefur fólki ákveðinn 
sveigjanleika til að ákveða að flýta starfslokum eða hafa rýmri tekjur fyrstu árin eftir að 
viðkomandi er komin á lífeyrisaldur.  Í öllum megin atriðum má segja að íslenska lífeyriskerfið 
hafi orðið að ákveðinni fyrirmynd og telst vera með traustustu lífeyriskerfum í heiminum.  

Vandi kerfisins er of mikil tekjutenging 

Vandi kerfisins er hins vegar tvíþættur og það er mjög brýnt að taka á þeim vanda. Í fyrsta lagi er 
ljóst að á milli fyrstu og annarrar stoðarinnar verður að vera ákveðin tekjutenging þar sem feta 
þarf einstigi milli þess að lækka réttindin í almannatryggingum eftir því sem réttindi í 
lífeyriskerfinu byggjast upp. Hér verðum við að vega saman þörfina fyrir upphæð 
lágmarksréttindanna sem allir njóta og hins vegar skattbyrðina af því að standa undir þeim 
réttindum. Enginn vafi er á því að hér hefur verið gengið allt of langt í því að tekjutengja á milli 
greiðslna úr lífeyrissjóðum og almannatrygginga. Undanfarin ár hefur þessi tekjutenging á 
ákveðnum tekjubilum verið króna á móti krónu, þ.e. að fyrir hverja krónu sem viðkomandi fær 
frá lífeyrissjóði skerðist réttur hans hjá almannatryggingum um eina krónu. Tekjutengingin er 
þannig að greiðslur almannatrygginga hjá einstaklingi með 75 þús.kr. greiðslur úr lífeyrissjóði 
skerðist um sömu upphæð. Þetta leiðir til þess að ef lífeyrisréttur einstaklings í lífeyrissjóði er að 
upphæð 90 þús.kr. á mánuði skerðast greiðslur frá almannatryggingum það mikið að 
ráðstöfunartekjur hans aukast aðeins um 8 eða 9 þús.kr. fyrir að hafa greitt í lífeyrissjóð.   

Eins og ASÍ benti á þegar árið 2007 verður aldrei sátt um kerfi sem í reynd felur í sér 100% 
,,skattlagningu‘‘.  ASÍ hefur þannig lengi talað fyrir því að stilla eigi saman réttindi í lífeyrissjóði 
og almannatryggingum á þeim grunni sem samkomulagið í þjóðarsáttarsamningunum frá 1990 
gerði ráð fyrir. Ef allir bótaflokkar aðrir en framfærsluuppbótin yrðu sameinaðir í eina 
lífeyristryggingu og tekið yrði upp 75 þús.kr. frítekjumark lífeyristrygginga gagnvart greiðslum úr 
lífeyrissjóði og tekjutengja greiðslur umfram það m.v. 45% yrði hægt að ná miklu meiri sátt um 
þetta fyrirkomulag en nú er. Þá myndum við bæði koma í veg fyrir,,núll tryggingu‘‘ sem er 
afleiðing 100% tekjutengingar og jafnframt tryggja að millistéttin nyti áfram almannaréttar en 
að hann falli niður við háar lífeyrisgreiðslur.  

Ný hugsun skapar meiri sátt  

Á eftirfarandi mynd má sjá hvernig samspil lífeyriskerfisins og almannatryggingakerfisins vinnur 
saman. Grunnhugsunin er að lífeyrir miðist við ákveðið hlutfall af þeim tekjum sem viðkomandi 
hafði á vinnumarkaði. Hingað til hefur þetta hlutfall verið 56% á almennum vinnumarkaði og 
76% hjá opinberum starfsmönnum. Bláa línan sýnir þetta samhengi. Þessi réttindi tryggja 
landsmenn sér með greiðslu iðgjalds í lífeyrissjóð til að skapa þennan rétt.  Þessu til viðbótar 
tryggja almannatryggingar síðan ákveðið lágmark gagnvart þeim sem ekkert eða stopult hafa 
verið á vinnumarkaði. Fjólubláa línan sýnir núverandi tengsl almannatrygginga og 
lífeyrisgreiðslna (samtala lífeyris frá báðum kerfum). Þar sést að línan er flöt ansi lengi vegna 
þess að framlag ríkisins lækkar um jafn mikið og greitt er úr lífeyrissjóði upp í 75 þús.kr. Rauða 



línan sýnir hins vegar hvernig þetta samspil gæti litið út ef fyrrgreint frítekjumark yrði tekið upp 
með minni tekjutengingu framfærsluuppbótar en nú er. 

  
Heimild: Eigin útreikningar 

Ljóst er að frá núverandi kerfi myndi þetta kosta ríkissjóð talsvert næstu árin, en ef þetta er sett 
í forgang og dreift á nokkur ár er þetta vel framkvæmanlegt. Sérstaklega ef tekið er tillit til þess 
að réttindi þeirra sem eru að koma á lífeyri hafa verið að aukast mjög hratt undanfarinn áratug 
og það mun draga verulega úr útgjöldum ríkisins á móti. Því höfum við öðrum þjóðum fremur 
tækifæri á að laga þetta kerfi okkar þannig að það verði áfram í fremstu röð. 

Það sem særir réttlætiskenndina 

Á núverandi kerfi tekjutenginga þarf jafnframt að gera tvær breytingar sem báðar hafa sært 
réttlætiskennd landsmanna. Forystumenn ASÍ hafa lengi talað fyrir því að þeir sem áttu að 
greiða í lífeyrissjóð en komu sér undan því verði áætlaður lífeyrir sem lagður verði til grundvallar 
útreikningi á réttindum þeirra í almannatryggingum. Þetta má gera á sömu forsendum og 
skattayfirvöld áætla reiknað endurgjald vegna vinnu einyrkja og sjálfstæðra atvinnurekenda, þar 
sem miðað er við sambærilegar tekjur í viðkomandi stétt. Það gengur ekki að þeir einstaklingar 
sem komu sér undan þessari skyldu, sem tekin var upp í lögum þegar árið 1974, og byggðu upp 
eigin sparnað í innistæðum, fasteignum eða hlutabréfum séu verðlaunaðir með fullum 
réttindum í almannatryggingum. Ef þeir einstaklingar hafa ekki neinn sparnaði eða eignir til að 
lifa af verður það verkefni félagslegrar aðstoðar sveitarfélaganna að glíma við þann vanda eins 
og önnur félagsleg úrræði sem ætlað er að koma í veg fyrir fátækt. 

Hin mótsögnin í núverandi lögum er að séreignasparnaður skerðir ekki greiðslur 
almannatrygginga nema hvað varðar sérstaka framfærsluuppbót. Þessi tegund lífeyris var 
undanþegin tekjutengingum árið 2007 og mælti ASÍ gegn þeirri breytingu og taldi fullkomlega 
óeðlilegt að greiðslur úr séreignasjóðum væri meðhöndlað með eitthvað öðrum og ívilnandi 
hætti en greiðslur frá sameignasjóðum eða vaxtatekjur af almennum sparnaði.  Sérstaklega 
þegar haft er í huga að það voru fyrst og fremst stjórnendur og atvinnurekendur sem völdu að 
greiða í séreignasjóðina, þeir sem voru í efri lögum tekjuskiptingarinnar. Það er enginn sérstök 
ástæða til þess að meðhöndla þá með eitthvað mildari hætti en almennt launafólk sem greitt 



hefur í samtryggingasjóði og verið þátttakendur í því að axla hér samfélagslega ábyrgð gagnvart 
þeim sem lenda annað hvort í alvarlegum veikindum og slysum eða fjölskyldum þeirra sem falla 
frá fyrir aldur fram. 

Vaxandi þrýstingur á jöfnun lífeyrisréttinda 
Í öðru lagi er vandi lífeyriskerfisins sá mikli munur sem er á réttindum launafólks á almennum og 
opinberum vinnumarkaði og þeim mun sem er á því hvernig breytingar á tryggingafræðilegum 
forsendum eða afkomu hafa áhrif á getu lífeyrissjóðanna til greiðslu lífeyris. Ég tel mjög 
mikilvægt að árið 2012 verði árið sem á þessu verði tekið, en ASÍ náði samkomulagi við Samtök 
atvinnulífsins í maí 2011 um jöfnun þessara réttinda upp á við í náinni framtíð í áföngum sem þó 
er háð þeim fyrirvara að framtíðarréttindin hvíli á 15,5% iðgjaldi fyrir alla. Jafnframt er 
nauðsynlegt að horfa til þess að almennt launafólk þarf að taka á sig skerðingar á sínum 
lífeyrisréttindum vegna fjármálahrunsins á sama tíma og ríki og sveitarfélög tryggja með skattfé 
að réttindi opinberra starfsmanna skerðist ekki. Með kjarasamningunum í maí 2011 hét 
ríkisstjórnin því að leggja almennu lífeyrissjóðunum til auknar tekjur til þess að jafna þennan 
mun upp á við og er unnið að úrfærslu þess. Á hvoru tveggja verður tekist á  við endurskoðun 
kjarasamninga á almennum vinnumarkaði í janúar 2013 og því mikilvægt að nota þetta ár til 
þess að jafna þessi réttindi í eitt skipti fyrir öll. 
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