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Já, við höfum gengið til góðs!

Við búum við heildstætt lífeyris-
sjóðakerfi fyrir alla landsmenn 
í anda samtryggingar, kerfi 

sem þykir á margan hátt til fyrir-
myndar og horft er til af erlendum 
sjónarhólum. Þetta er staðreynd og 
sérstök ástæða til að halda henni á loft 
nú á afmælisári þegar hálf öld er liðin 
frá því að fulltrúar heildarsamtaka 
á almennum vinnumarkaði undir-
rituðu kjarasamning þar sem kveðið 
er á um skylduaðild að lífeyrissjóðum.

Þetta gerðist 19. maí 1969 og í 
samningnum var jafnframt kveðið 
á um að jafnvægi skyldi ríkja í 
stjórnum lífeyrissjóðanna, það er að 
segja að stjórnirnar skyldu skipaðar 
jafnmörgum fulltrúum launafólks 
annars vegar og atvinnurekenda 
hins vegar. Að þessu tímamótasam-
komulagi stóðu Alþýðusamband 
Íslands, Vinnuveitendasamband 
Íslands, Vinnumálasamband sam-
vinnufélaganna og Félag íslenskra 
iðnrekenda.

Landssamtök lífeyrissjóða sjá 
ástæðu til að halda upp á fimm-
tugsafmæli kjarasamninganna frá 
1969 á samkomum í Hörpu í dag 
þriðjudaginn 28. maí og í Hofi á 
Akureyri á uppstigningardag, 30. 
maí. Þangað eru allir velkomnir til 
að njóta skemmtilegrar og fræðandi 
dagskrár þar sem stiklað verður á 
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stóru í sögunni og tíðarandanum í 
tali, tónum og myndum. Nánari upp-
lýsingar eru á vefnum Lífeyrismál.is.

Framsýnt og víðsýnt fólk úr 
röðum launafólks og atvinnurek-
enda lagði grunn að lífeyriskerfinu 
og lagði mikið á sig og hagsmuna-
samtök sín til að lífeyrissjóðir yrðu 
að veruleika og þroskuðust í að 
verða það sem þeir eru orðnir nú. 
Því miður sætir lífeyrissjóðakerfið 
oft ómaklegri gagnrýni í opinberri 
umræðu, jafnvel er að því harka-
lega vegið og því fundið flest til for-
áttu. Sérstaklega tek ég nærri mér 
þegar vegið er að kerfinu í opinberri 
umræðu úr röðum forystu verka-
lýðshreyfingarinnar, hluta bak-
lands lífeyrissjóða almenna vinnu-
markaðarins.

Lífey r issjóðaker f ið er ek k i 
gallalaust frekar en önnur mann-
anna verk en það er og verður á 
ábyrgð verkalýðshreyfingarinnar 
og atvinnurekenda að vinna með 
ábyrgum hætti að því að endurskoða 
kerfið, bæta það og styrkja enn frek-
ar til að það gegni því meginhlut-
verki að ávaxta fjármuni sjóðfélaga 
og greiða þeim lífeyri til framtíðar.

Það hefur sýnt sig að samninga-
fólkið lagði traustan samstarfs-
grunn að stjórnskipulagi sjóðanna 
fyrir hálfri öld með því að ákveða að 
samtök launafólks og atvinnurek-
enda skyldu skipta stjórnarsætum 
sín á milli og sú hefð skapaðist að for-
maður stjórnar væri valinn til skiptis 
úr röðum launamanna og atvinnu-
rekenda. Þetta fyrirkomulag stuðlar 
að farsælli samvinnu í stjórnum líf-
eyrissjóða. Ég hafna hugmyndum 
um að atvinnurekendur hverfi úr 
stjórnum lífeyrissjóða og styðst 
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þar við rök og reynslu af núverandi 
skipan mála svo áratugum skiptir.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og 
efnahagsráðherra, sagði á málþingi 
Fjármálaeftirlitsins fyrir skömmu 
að í ráðuneyti sínu væri byrjað að 
vinna að undirbúningi þess að end-
urskoða heildarlöggjöf um lífeyris-
sjóði frá 1997. Verkefnið væri vanda-
samt, myndi taka nokkurn tíma og 
heppilegt væri að áfangaskipta því. 
Ég tek undir það en vænti þess um 
leið að löggjöfin verði endurskoðuð 
í víðtæku samráði við þá sem málið 
varðar, þar á meðal auðvitað Lands-
samtök lífeyrissjóða sem hafa innan 
vébanda sinna 21 lífeyrissjóð, þar af 
nokkra sem eru með sameiginlegt 
skrifstofuhald eða rekstrarsamning 
við banka. Samspil almannatrygg-
inga og lífeyrissjóða ætti að vera efst 
á forgangslista við endurskoðun 
lífeyriskerfisins okkar. Skerðing líf-
eyris frá Tryggingastofnun er slík að 
ekki verður við unað. Svona gerum 
við einfaldlega ekki gagnvart eldri 
borgurum og öryrkjum landsins. 
Svo langt er gengið að ég tel gróf-
ustu skerðingarnar jafngilda árás á 
mannréttindi og þar með ljótan blett 
á annars ágætu tryggingakerfi.

Við lítum stolt um öxl og hugsum 
hlýlega til þeirra sem vörðuðu leið-
ina og áttu sinn þátt í kaflaskilum 
í lífeyrismálum landsmanna með 
kjarasamningunum 1969. „Höfum 
við gengið til góðs götuna fram eftir 
veg?“ Já, svo sannarlega.

Við fögnum tímamótunum best 
með því að strengja þess heit að 
halda áfram að gera gott lífeyris-
sjóðakerfi enn betra og sjá til þess að 
það svari alltaf kalli tímans í breyti-
legu samfélagi en staðni ekki.
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