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Borgarráð

       

Samkomulag við ASÍ vegna lífeyrismála

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagt samkomulag fyrir sitt leyti milli fjármálaráðherra 
f.h. ríkissjóðs og Reykjavíkurborgar annarsvegar og hinsvegar ASÍ vegna tilgreindra 
aðildarfélaga vegna lífeyrismála.

Greinargerð

Í kjarasamningi Reykjavíkurborgar og aðildarfélaga ASÍ er  grein. 14.1.2.  svohljóðandi:

14.1.2 Mótframlag launagreiðanda skal vera 11,5%

Mótframlag þetta byggir annars vegar á þeirri forsendu að ekki verði breytingar á 
lífeyriskerfi opinberra starfsmanna og hins vegar ef tryggingastærðfræðilegar 
forsendur leiða til breytingar á mótframlagi hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, 
breytist mótframlag samkvæmt þessari grein á sama hátt.

Þar sem lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna í BSRB, BHM og KÍ, sem aðild eiga að 
A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og A-deild Brúar, hafa tekið breytingum og 
ákveðin réttindi þessara starfsmanna tryggð með fjármagni sem sett er til hliðar í sérstökum 
sjóðum, ber Reykjavíkurborg að útfæra hvernig fara skal með þessar breytingar gagnvart 
félagsmönnum í ASÍ sem greiða iðgjald í lífeyrissjóð á almennum vinnumarkaði.  

Niðurstaðan er að launagreiðendur, ríki og Reykjavíkurborg, greiða iðgjald til sérstaka 
lífeyrisaukans sem fer eftir ákvörðun Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og skal það 
endurskoðað árlega í samræmi við tryggingafræðilega athugun sjóðsins á iðgjaldi til 
launagreiðenda sem ekki eru einkanlega fjármagnaðir með skatttekjum, lögbundnum 
þjónustutekjum eða framlögum. Skal ákvörðun um hækkun þess eða lækkun liggja fyrir eigi 
síðar en 1. október fyrir komandi almanaksár, en iðgjald vegna ársins 2017 skal vera 5,85% 
og byggir það á tilkynningu LSR frá 7. apríl s.l.

Með ofangreindu ákvæði til bráðabirgða um sérstakan lífeyrisauka fellur niður núgildandi 
ákvæði  2. mgr. 14.1.2 í kjarasamningum Reykjavíkurborgar og aðildarfélaga ASÍ um 
tengingu mótframlags vinnuveitanda við breytingar á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna 
nema að til komi enn frekari framlög til varúðarsjóðs, lífeyrisaukasjóðs eða A-deildar LSR á 
grundvelli bráðabirgðaákvæðis X.b og X.c í lögum nr. 1/1997 um Lífeyrissjóð starfsmanna 



ríkisins og munu þá aðilar semja um það hvernig við því verði brugðist með sambærilegum 
hætti.

Sérstök tillaga um viðauka við fjárhagsáætlun 2017 verður lögð fyrir næsta fund borgarráðs.

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Samkomulag vegna lífeyrismála, dags. 21. september 2017.
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