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ÍSAFJARÐARBÆR

Minnisblað - hækkun lífeyrisskuldbindingar Ísafjarðarbæjar 2021
Þann 15. febrúar síðastliðinn bárust okkur niðurstöður útreiknings Talnakönnunar vegna
áfallinnar lífeyrisskuldbindingar vegna áunnina réttinda starfsmanna Ísafjarðarbæjar hjá
Lífeyrissjóðið starfsmanna ríkisins B. deild. Útreikningurinn eru annarsvegar fyrir stöðu í
árslok 2021 og hins vegar áætlun fyrir árið 2022. Útreikningarnir eru í meðfylgjandi skjölum.
Í áætlun 2021 var gert ráð fyrir að lífeyrisskuldbinding í árslok yrði 1.885 m.kr. og gjaldfærð
hækkun yrði 72 m.kr. Miðað við endanlega útreikninga fyrir árið 2021 mun skuldbindingin
nema 2.203 m.kr. og hækkunin því vera 390 m.kr. eða 318 m.kr. hærri en áætlað var.
Áætlun ársins 2022 gerði ráð fyrir gjaldfærslu upp á 60,9 m.kr. og m.v. að þessir útreikningar
standist þá er vænting um að hækkunin verði undir þeirri tölu eða um 48 m.kr.
Helsta ástæða þessarar hækkunar hjá Ísafjarðarbæ er hækkun á hlutfalli sveitarfélagsins úr
53,8% í 60,7%, en sú breyting nemur 250 m.kr. af hækkuninni. Að auki er stofn ellílífeyris að
hækka um 4,6% frá áætlaðir lífeyrisskuldbindingu samanborið við stofn ellilífeyris í árslok
2021 sem nemur þá 3 milljörðum (var 2,9 milljarðar í áætlun).
Samkvæmt 33. gr. laga um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, greiða launagreiðendur allar
hækkanir á lífeyri frá því að hann var fyrst úrskurðaður. Sveitarfélagið greiðir nú þegar 25,4%
af lífeyrinum og mun í framtíðinni greiða til viðbótar allar hækkanir sem verða á
úrskurðuðum lífeyri eða 35,3%, samtals 60,7%. Í útreikningum vegna framtiðarhækkana er
reiknað með 7,5% árlegum launahækkunum að meðaltali. Það byggir á því að lífeyrir í B
deild LSR er vertðtryggður með LSR vísitölunni en hún hefur hækkað að meðaltali um 7,8%
á ári frá árslokum 1996 til ársloka 2001.
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