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Fréttabréf FÍA er vettvangur félags manna 
og stjórnar til að miðla upplýs ingum 
og fróðleik til flugmanna. Skoð anir 
ein stakra greinarhöfunda endur spegla 
ekki endilega opinbera af stöðu FÍA til 
einstakra mál efna.

Öll notkun efnis úr Fréttabréfi FÍA er 
heimil gegn því að heimilda sé getið.

Ágætu félagar.

Nýr kjarasamningur á milli FÍA 
og Air Iceland Connect (AIC) var 
undirritaður þann 20. júní síðastliðinn 
í húsakynnum ríkissáttasemjara. Samn-
ingaviðræður hófust formlega í janúar 
en samningar höfðu verið lausir frá 
1. janúar 2018. Eftir 6 árangurslausa 
fundi var deilunni vísað til ríkissátta-
semjara þann 18. maí 2018. Með að-
komu sáttasemjara voru 3 fundir en 
að loknum þeim þriðja var ákveðið að 
funda aftur sama dag þann 20. júní og 
var sá fundur án aðkomu ríkissátta-
semjara. Þann eftirmiðdag var skrifað 
undir endurnýjun kjarasamnings á 
milli aðila. Samningurinn var kynntur 

flugmönnum AIC þann 25. júní og á 
hádegi 26. júní hófst rafræn kosning 
sem lauk 3. júlí. Á kjörskrá voru 43 og 
var kosningaþátttaka rétt um 81% og 
var dreifing atkvæða þannig að 20 kusu 
með samningnum eða rúm 57% og 15 
á móti eða tæp 43%. Samningurinn er 
því samþykktur og gildir hann til 31. 
desember 2018. 

Þannig er viljayfirlýsing undirrituð 
samhliða um að hefja viðræður aftur 
strax á haustmánuðum með það að 
markmiði að nýr samningur liggi fyrir 
þegar sá nýsamþykkti fellur úr gildi og 
viðræður taka mið af  þeim sem þegar 
hafa átt sér stað og sömu viðmið enn til 
grundvallar komandi viðræðum.

F.h. samninganefndar
Guðmundur Már Þorvarðarson

Nýr kjarasamningur AIC

Í byrjun júní, að undangenginni 
kynningu á ársfundi EFÍA, kusu sjóð-
félagar um samþykktabreytingu sem 
mun heimila sjóðfélögum að taka 
hálfan lífeyri kjósi þeir svo. Breytingin 
leiðir af  lögum um almannatryggingar 
sem tóku breytingum um síðast liðin 
áramót. Breytingin fól í sér möguleika 
lífeyrisþega á að taka hálfan lífeyri frá 
Tryggingastofnun án skerðinga gegn 
því að lífeyrisþegi sé einnig að fá hálfan 
lífeyri frá öllum lífeyrissjóðum sem hann 
á réttindi í. Lög um almannatryggingar 
setja þó það skilyrði að samanlagður 
hálfur lífeyrir frá lífeyrissjóðum og 
Tryggingastofnun jafngildi að lágmarki 
lágmarkslífeyri samkvæmt lögum um 
almannatryggingar á hverjum tíma. 

Niðurstaða kosninga
Kosningarnar í ár voru með raf-

rænum hætti og var kosið á heimasíðu 
FÍA. Sjóðfélagar gátu auðkennt sig inn 
í kjörklefann með rafrænum skilríkjum 
eða íslykli. Boðið var upp á aðstoð ef  
einhver skyldi lenda í vandræðum en 
engin slík tilfelli komu upp. Líkt og 
fram hefur komið á heimasíðu EFÍA 
féllu kosningar með afgerandi hætti 

breytingunni í vil. 96,77% kusu með 
breytingunni, 2,42% gegn henni og 
0,81% sátu hjá. Það voru hins vegar 
afar fáir sem tóku þátt í kosningunni 
eða rétt tæp 12% þeirra sem voru á 
kjörskrá. Þessi þátttaka er augljóslega 
mun lakari en stjórn vonaðist eftir. 
Samþykktir sjóðsins fara nú til Fjár-
mála og efnahagsráðuneytis til stað-
festingar og stefnt er á að þær taki gildi 
1. september 2018. 

Í hverju felst breytingin
Með þeirri breytingu sem gerð var 

á samþykktum EFÍA og breytingum á 
lögum um almannatryggingar sem tóku 
gildi sl. áramót er sjóðfélögum heimilt 
að taka hálfan lífeyri, kjósi þeir svo, og 
fresta þeim helming sem ekki er tekinn 
til allt að 80 ára aldurs. Sá helmingur 
sem frestað er, bæði hjá lífeyrissjóðum 
og Tryggingastofnun, tekur hækkunum 
þar til taka hans hefst. Kjósi sjóðfélagi 
að taka hálfan lífeyri þarf  hann að 
óska eftir slíku fyrirkomulagi hjá öllum 
lífeyrissjóðum sem hann á réttindi í, 
eigi hann réttindi í fleiri sjóðum en 
EFÍA, og óska svo eftir hálfum lífeyri 
frá Tryggingastofnun. Sjóðfélagi fær 
þá hálfan lífeyri frá Tryggingastofnun 
óskertan, óháð öðrum tekjum og líf-
eyrisgreiðslum frá lífeyrissjóðum. Sjóð-
félagar hafa val um það hversu lengi þeir 
nýta sér hálfan lífeyri en hámarkslengd 
er til 80 ára aldurs. Ígrunda þarf  vel 

hvenær ákvörðun er tekin um að fara 
af  hálfum lífeyri í fullan, en eftir að taka 
fulls lífeyris hefst er ekki hægt að fara til 
baka í hálfan lífeyri. Líkt og með aðrar 
ákvarðanir er varða lífeyristöku eru for-
sendur sjóðfélaga og persónulegar óskir 
og þarfir mismunandi og því mikilvægt 
að hver og einn skoði sína stöðu vel og 
taki ákvörðun út frá því.

Hvað með þá sem hafa nú þegar 
hafið töku ellilífeyris

Þeir sjóðfélagar sem hafa nú þegar 
hafið töku lífeyris en myndu vilja nýta 
sér þessa nýju leið og taka hálfan lífeyri 
hjá lífeyrissjóðum og fá óskertan hálfan 
lífeyri frá Tryggingastofnun geta sótt um 
slíka breytingu fram til 1. janúar 2020. 
Sérstök umsókn vegna þessa verður að-
gengileg á heimsíðu sjóðsins samhliða 
gildistöku samþykktanna í haust. 

Umsóknarferlið
Samhliða gildistöku samþykktanna í 

haust verða gerðar breytingar á umsókn-
areyðublöðum vegna lífeyrisgreiðslna 
og valmöguleikanum um hálfan lífeyri 
bætt við. Eftir því sem valmöguleikum 
fjölgar eykst jafnframt mikilvægi þess að 
sjóðfélagar kynni sér alla kosti vel, leiti 
sér ráðgjafar hjá sjóðnum og taki vel 
ígrundaða ákvörðun. Við hlökkum til að 
taka á móti ykkur og fara yfir stöðuna 
þegar þar að kemur. 
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Breytingar á samþykktum EFÍA


