Breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs

Kynning á vegum LL 30. maí 2017

Lög um breytingu á LSR taka líka til Brúar
lífeyrissjóðs
 Stjórn Brúar lífeyrissjóðs skal fyrir 1. júní 2017 aðlaga
samþykktir A-deildar sjóðsins með sama hætti og kveðið er á
um í ákvæði til bráðabirgða VIII í lögum um Lífeyrissjóð
starfsmanna ríkisins eftir því sem við getur átt, þar á meðal
hvað lífeyristökualdur, aldurstengda réttindaávinnslu,
lífeyrisaukasjóði og varúðarsjóði varðar, sbr. ákvæði til
bráðabirgða IX–XIV í lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins.

Uppgjör við launagreiðendur
 Unnið að árshlutauppgjöri fyrir tímabilið 1. janúar til 31. maí
2017.
 Tryggingafræðilega athugun miðað við 31. maí 2017.
 Reikna út framlög hvers launagreiðenda - 450 aðilar.
 Innheimta framlögin – uppgjör við launagreiðendur.
 Samkomulag er um að ríkissjóður taki yfir 23,6 ma.kr. af
skuldbindingum sveitarfélaga hjá LSR.
 Ríkið á endurkröfurétt á sveitarfélög sem ganga ekki frá
uppgjöri við Brú lífeyrissjóð.

Réttindin tryggð með framlögum í sjóði
Launagreiðendur – sveitarfélög og stofnanir þeirra þurfa að
greiða um 40 ma kr. til sjóðsins í formi:
 Jafnvægissjóðs – framlög til að koma sjóðnum í jafnvægi m.v.
31.maí 2017 – Hallinn var 9,6 ma.kr. í árslok 2016.
 Lífeyrisaukasjóðs – framlög vegna framtíðarréttinda 27 ma.kr.
 Varúðarsjóðs – framlög til varúðar ef lífeyrissaukasjóður
stendur ekki undir hlutverki sínu 3 ma.kr.
 Launagreiðendur aðrir en sveitarfélög og stofnanir geta fengið
heimild frá stjórn til að greiða viðbótariðgjald sem verður
4,5% í stað lífeyrisaukasjóðs. Sömu aðilar þurfa að greiða sitt
framlag jafnvægissjóð og varúðarsjóð.
 Viðbótariðgjald endurskoðað árlega.
 Ekki endurgreiðsla eins og hjá LSR.

Breytingar sem taka sérstaklega til Brúar
lífeyrissjóðs:
 Frá 1. júní 2017 lækkar mótframlag launagreiðanda í A deild
úr 12% í 11,5%.
 Réttindi þeirra sem byrjaðir eru á lífeyri þann 31. maí 2017 og
þeirra sem verða 60 ára á sama tíma verða ekki skert eða
aukin þó svo til skerðingar eða réttindaaukningar komi hjá
öðrum sjóðfélögum.
 Launagreiðendur gera sérstaklega upp fjárhagsleg áhrif
vegna þessara sjóðfélaga við sjóðinn.

Breytingar á V deild
 Lífeyrisaldur verður 67 ár.
 Réttindatafla breytist.

