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Hulda Rós Rúriksdóttir, formaður stjórnar
Skýrsla stjórnar
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Fjárfestingarstefnan

Hlutabréf ↑ 
skuldabréf ↓



Nýr sjóðfélagavefur

Upplýsingar 
og 
aðgerðir



Stjórnvöld leggja til miklar breytingar

Vegið að 
valfrelsi og 
sveigjanleika



Stjórnarstörfin

Fögnum 
rafrænu 
stjórnarkjöri

Stjórn ber ábyrgð á 
starfsemi sjóðsins í 
samræmi við lög og 
samþykktir

14 fundir starfsárið 
2021-2022 auk ýmissa 
verkefna og samtala 
milli funda



Gunnar Baldvinsson, framkvæmdastjóri

Ársreikningur 2021 og tryggingafræðileg 
athugun á fjárhag samtryggingarsjóðs



- Ársreikningur var staðfestur af stjórn 10.3. og samþykktur á ársfundi 27.5.2021

- Í júní komu í ljós mistök við útreikning á tryggingafræðilegri stöðu. Eftir samskipti við 
FME var ársreikningurinn tekinn upp og leiðréttur

- Við það hækkuðu reiknaðar framtíðarskuldbindingar um 2,3 milljarða sem leiddi til 
þess að heildarstaða breyttist úr -0,6% í -1,6% af skuldbindingum 

- Leiðréttur ársreikningur var undirritaður af stjórn og framkvæmdastjóra og áritaður af 
endurskoðanda 

- Nýr ársreikningur var birtur á heimasíðu sjóðsins ásamt frétt þar sem sagt var frá 
breytingum

Leiðrétting á ársreikningi 2020



Ársskýrsla á 
rafrænu formi 
er á heimasíðu



Mikið efni
106 bls. 



Ársreikningur 
á bls. 39



Áritun óháðs endurskoðanda á bls. 34-36







Yfirlit um breytingar á hreinni eign til greiðslu lífeyris árið 2021

Breyting á árinu



Sjóður stækkar um 19%

Milljarðar Árið 2021 var 
einstaklega góð 
ávöxtun, 
þriðja árið í röð

Aukning Minnkun Samtals

- 0,750



Þróun iðgjalda á árunum 2017-2021
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Lífeyrisgreiðslur á árunum 2016-2020
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Úttektir/lífeyrisgreiðslur 2021
Séreignarsjóður Samtryggingarsjóður 

Fjárhæðir í milljónum króna

54% 79%



Efnahagsreikningur 31.12.

Staðan í árslok



Sjóðir og ávöxtunarleiðir

52%

48%

Sjóður / ávöxtunarleið 2020 2021 Vægi Breyting í %

Séreignarsjóður 162.332 192.231 52,4% 18%

Ævisafn I 33.705 43.068 11,7% 28%

Ævisafn II 73.176 86.461 23,6% 18%

Ævisafn III 27.019 33.890 9,2% 25%

Innlánasafn 26.198 26.588 7,2% 1%

Ríkissafn langt 1.299 1.194 0,3% -8%

Ríkissafn stutt 543 542 0,1% 0%

Húsnæðissafn 393 488 0,1% 24%

Samtr.sjóður 147.228 174.785 47,6% 19%

Sjóður í heild 309.560 367.016 19%

Séreign

Samtrygging



Ítarlegar
skýringar



Miðað við 31. desember 2021
Tryggingafræðileg úttekt



Tryggingafræðileg úttekt

Tryggingafræðileg 
úttekt er unnin af 
Talnakönnun



Hvað er verið að reikna?

Áunnin staða
+ Núverandi eignir
- Skuldbindingar vegna 

þegar greiddra iðgjalda

Framtíðarstaða
+ Iðgjöld virkra 

sjóðfélaga til 70 ára
- Skuldbindingar vegna 

framtíðariðgjalda

Heildarstaða
+ =

Gögn
• Eignir
• Skuldbindingar. Uppl. úr lífeyriskerfi

• Iðgjöld
• Uppsöfnuð réttindi
• Lífeyrisgreiðslur

Mat á eignum og áætluðum skuldbindingum 

Forsendur
• Árleg raunávöxtun 3,5%
• Dánartöflur eru m.v. spá FÍT um um lækkandi 

dánartíðni til framtíðar með 20% frádragi
• Sérhæfðar örorkulíkur sjóðfélaga 2014 - 2018
• Íslenskar barnseigna- og hjúskaparlíkur



Eignir í tryggingafræðilegu uppgjöri
Mismunur á eignamati (bókhald og tryggingafræðileg úttekt) Eignasamsetning samtryggingarsjóðs

Milljarðar

4,9% 
af 

bókhalds-
legum eignum

Eignaflokkur Ma.kr.

Innlán 3,1

Innlend skuldabréf 79,2

Erlend verðbréf 61,7

Innlend hlutabréf 23,2

Erlend skuldabréf 7,5

174,8
2%

45%

35%

14%

4%

Innlán

Innlend skuldabréf

Erlend verðbréf

Innlend hlutabréf

Erlend skuldabréf

Hrein nafnávöxtun samtryggingarsjóðs á árinu 2021 var 15,6%, en við eignamat sem notað er við 
mat á tryggingafræðilegri stöðu lífeyrissjóðsins, er reiknað með nafnávöxtun 18,5% og 
raunávöxtun 13,1% samkvæmt ákvæðum reglugerðar. 
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Útreikningar með eldri 
líftöflum

Staðan batnar vegna 
góðrar ávöxtunar

Áunnin staða ↑ um 7,9% 
og heildarstaða ↑ um 4,7%

Áfallin staða



Tilkynning fjármálaráðuneytis

Almenni innleiðir nýjar líftöflur á árinu 2022



Staðan breytist með nýjum líftöflum
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af skuldbindingum

Útreikningar (2021) 
með nýjum líftöflum, 
skuldbindingar aukast 
vegna væntinga um 
fleiri ár á lífeyri

Örorkulíkur byggja á reynslu áranna 2010 – 2014 hjá sjóðnum og lífslíkur á reynslu áranna 
2014 – 2018 með spá FÍT um lækkandi dánartíðni til framtíðar.

Áfallin staða



Þróun áfallinnar skuldbindingar 2021

8,5% 5,6% -2,3%
Skuldbindingar 
jukust um 22% milli 
ára, þ.m.t. vegna 
nýrra líftaflna

3,5% raunávöxtun

Lækkun SamtalsAukning

9,9% -0,2%
Milljarðar



Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu samtryggingarsjóðs

Yfirlit í ársskýrslu
á bls. 40



Fortíðin og spá

12,4
12,6

12,9

13,8

14,2
14,5

14,9

15,8

15,3

16,716,6

17,9

12

13

14

15

16

17

18

1981-85 1986-90 1991-95 1999-2003 2004-08 2007-11 2010-14 2014-18 Nýjar líftöflur

Vænt meðalævi 70 ára karla

Meðaltal Almenni

ár

Væntum árum 
á lífeyri hefur 
fjölgað um 5,5 
ár eða um 
44% frá 1985

Heimild: FÍT

Lífslíkur byggðar á reynslu áranna:



Sambærileg þróun hjá konum
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Meðalævilengd hækkar með menntun
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Heimild: Hagstofa Íslands

Vænt meðalævi 30 ára einstaklings

Hátt menntunarstig 
skýrir af hverju 
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Áhrif í hnotskurn = Lífeyrir greiddur í lengri tíma

Milljónir

mánuðir

12,3

15,2

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181 193

Meðalævi 12,6 ár 16,7 ár

1 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 145 157 169 181 193 mánuðir

Nýjar líftöflur 2022: 77 þúsund á mánuði í 17,9 ár



▪ Persónulegar 
upplýsingar

▪ Aðgerðir

Síðasta glæran

Nýir vefir



Kristjana Sigurðardóttir, fjárfestingarstjóri

Kynning á fjárfestingarstefnu 2022



Fjárfestingarstefna 2022

Helstu breytingar

• Ævisafn II og samtryggingarsjóður 
• vægi hlutabréfa aukið í 55% úr 50% og vægi skuldabréfa minnkað 

úr 50% í 45%
• vægi erlendra hlutabréfa hækkað úr 40% í 43%
• vægi innlendra hlutabréfa hækkað úr 10% í 12%

• Ríkissafn langt 
• Breytt um nafn og heitir nú Ríkissafn
• Meðaltími safnsins styttur og er nú 3-8 ár (var 4-13 ár)

• Ríkissafni stuttu var lokað í febrúar 2022
• Tiltölulegar litlar breytingar gerðar á fjárfestingarstefnu annarra safna
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Séreign, innlán og skuldabréf

Fjárfestingarstefna
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Ávöxtun eignaflokka 2021
Nafnávöxtun

1,4%

0,5%

-2,0%

-2,5%

6,7%

7,9%

42,1%

4,8%

2,5%

-5,4%

24,9%

21,8%

22,2%

18,5%

-7,0%

-4,7%

Peningamarkaður

Óverðtryggt, stutt

Óverðtryggt, millilangt (5Y)

Óverðtryggt, langt (10Y)

Verðtryggt, stutt

Verðtryggt, langt

Hlutabréf (net aðallisti)

Verðbólgan

USD (miðgengi SÍ)

EUR (miðgengi SÍ)

Heimsvísitala MSCI TR [ISK]

Heimsvísitala MSCI [USD]

MSCI World ESG Screened

MSCI ACWI TR [USD]

Heimsvísitala ríkissk.br. (WGBI) [USD]

Heimsvísitala skuldabréfa (GABI) [USD]

YTD (31.des'20 - 31.des'21)



Góð langtímaávöxtun



Innlend skuldabréf um 135 milljarðar
Góður kjarni í eignasöfnum

Markaðsskuldabréf um 99 ma.kr. Heildarsafn um 135 ma.kr.
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Innlend hlutabréf um 44 milljarðar
Vel dreift eignasafn á litlum markaði

Fjárfesting í um 62 íslenskum fyrirtækjum



Erlendar eignir um 145 milljarðar
Mikil áhættudreifing

Hlutfall erlendra eigna í söfnum

Skráð 
hlutabréf; 80%

Skuldabréf; 7%

Sérhæfðir 
sjóðir; 13%

Laust fé; 1%



Erlendar hlutabréf
5000 fyrirtæki í 53 löndum

Upplýsingatækni

Fjármálaþjónusta

Neysluvörur
Heilbrigðisþjónusta

Iðnaður

Fjarskipti

Nauðsynjavörur

Hráefni
Fasteignir

Orkuvinnsla
Veitur



Ábyrgar fjárfestingar og eigendastefna
Áherslur í fjárfestingum

• Sjálfbærni
₋ Umhverfisáhrif fjárfestinga metin

₋ Áhersla á að draga úr kolefnisspori

₋ Upplýsa sjóðfélaga um umhverfisáhrif

• Viljayfirlýsingar
₋ Fjárfestingar í þágu sjálfbærrar uppbyggingar

₋ Gefin úr af ríkisstjórn Íslands, lífeyrissjóðum og fjármálafyrirtækjum (2020)

₋ Gagnvart alþjóðlegu samtökunum Climate Invest Coalition
₋ Fjárfestingar í verkefnum sem tengjast hreinni orku og orkuskiptum (2021)

• Samningur við Klappir grænar lausnir
₋ Hugbúnaðarlausn fyrir umhverfisstjórnun og áhættustýringu



RÍKI verðtryggð
-0,66% til 0,83%

RÍKI óverðtryggð
4,1% til 5,13%

Sértryggð  verðtryggð
-1,5% til -0,4%

Sértryggð  óverðtryggð
5,4% til 5,6%

USA 10 ára RÍKI
2,3%

DE 10 ára RÍKI
0,6%

Fjárfestingarumhverfið



Yfirlit markaða
Ávöxtun frá áramótum
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Hlutabréf (net aðallisti)

Verðbólgan

USD (miðgengi SÍ)

EUR (miðgengi SÍ)

Heimsvísitala MSCI [ISK]

Heimsvísitala MSCI [USD]

MSCI World ESG Screened [USD]

MSCI ACWI TR [USD]

Heimsvísitala ríkissk.br. (WGBI) [USD]

Heimsvísitala skuldabréfa (GABI) [USD]

YTD (31.des'21 - 29.mar'22)



Ávöxtun frá áramótum



4,4%
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Tímabilið 31.12'19 til 29.03'22

Yfirlit markaða

(17,8% á ársgrundvelli)

(7,9% á ársgrundvelli)

(29,5% á ársgrundvelli)
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Tillögur 1-6
Helgi Pétur Magnússon, lögmaður

Tillögur um breytingar á samþykktum



- Tillaga
- Allir sjóðfélagar eru kjörgengir og njóta kosningaréttar til stjórnar. Eingöngu sjóðfélagar eru 

kjörgengir til stjórnar og njóta kosningaréttar í stjórnarkjöri sjóðsins. Viðmiðunardagur fyrir 
kjörgengi eru næstliðin áramót fyrir ársfund, sbr. gr. 8.2. í samþykktum þessum. 

- Rökstuðningur
- Tillögu þessari er ætlað að treysta enn frekar þá reglu að eingöngu sjóðfélagar geti boðið sig 

fram til setu í stjórn Almenna lífeyrissjóðsins 
- Viðmiðunardagur þess hvenær einstaklingur telst sjóðfélagi samkvæmt ákvæðinu, og þar með 

kjörgengur í stjórn eða handhafi kosningaréttar í stjórnarkjöri, eru næstliðin áramót fyrir 
ársfund, sbr. gr. 8.2. í samþykktunum

Grein 5.1



- Tillaga
- Stjórnarmenn skulu vera búsettir hér á landi, lögráða og fjár síns ráðandi og uppfylla að öðru leyti 

skilyrði 31. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. uppfylla 
hæfisskilyrði 31. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, s.s. 
um búsetu, lögræði og fjárræði

- Rökstuðningur
- Í lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða eru lagðar lágmarksskyldur á 

lífeyrissjóðina sem þeim er ætlað að fylgja
- Lögin eru rétthærri samþykktum lífeyrissjóða og þar sem túlka má samþykktir Almenna lífeyrissjóðsins á þann veg að 

þær gangi skemur en lögin og koma í veg fyrir að stjórnarmenn geti verið búsettir utan Íslands, en innan EES, EFTA 
eða í Færeyjum, er lögð fram sú tillaga að breyta samþykktum á þann veg að þær samrýmist kröfum fyrrnefndra laga

- Með nýju orðalagi munu ákvæði samþykkta einnig fylgja breytingum sem gerðar eru á 31. gr. nefndra laga

Grein 5.2, 1. mgr. 



- Tillaga
- Við andlát sjóðfélaga, fellur inneign hans í séreignarsjóði til erfingja hans og skiptist milli þeirra eftir 

reglum erfðalaga. Láti sjóðfélagi ekki eftir sig börn eða maka, skal innstæðan renna til dánarbús rétthafa 
án takmarkana 2. ml. 2. mgr. 8. gr. laga nr. 129/1997. Maki samkvæmt þessari grein telst sá sem var í 
hjúskap með sjóðfélaga við andlát, sbr. reglur erfðalaga nr. 8/1962. Börn samkvæmt þessari grein teljast 
börn og kjörbörn sjóðfélaga í skilningi erfðalaga. Aldur erfingja stýrir því í hvaða safn erfðaséreign er 
flutt við skiptingu. Séreignin flyst síðan á milli safna í samræmi við ákvæði um Ævileiðina, grein 11.2. 
Sjóðfélagar geta einnig valið aðra ávöxtunarleið sbr. grein 11.3. 

- Rökstuðningur
- Hér er lagt til að í ákvæðinu verði maka- og barnahugtakið skilgreint með skýrum hætti og að vísað

verði í erfðalög, líkt og lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
gera.

- Samkvæmt erfðalögum geta aðeins börn og kjörbörn talist til skylduerfingja, en ekki t.d. fóstur- eða
stjúpbörn, sem þó geta átt rétt á barnalífeyri að ákveðnum skilyrðum laga og samþykkta uppfylltum.

- Þá eru gerðar smávægilegar breytingar á orðalagi, þ.e. „nr.“ hefur verið bætt fyrir framan laganúmer í
textanum, en breytingarnar eru gerðar svo að textinn verði í samræmi við almenna málvenju í lagatexta.

Grein 12.5



- Tillaga
- Maki samkvæmt þessari grein telst sá eða sú sem við andlátið var í hjúskap eða óvígðri sambúð með sjóðfélaga, enda 

hafi fjárfélagi ekki verið slitið fyrir andlát hans. Með óvígðri sambúð er átt við sambúð tveggja einstaklinga sem eiga 
sameiginlegt lögheimili, eru samvistum, eiga barn saman eða konan er þunguð og sambúðin hefur varað samfleytt í 
a.m.k. tvö ár. Með börnum er í samþykktum þessum  þessari grein átt við börn og kjörbörn sjóðfélaga, einnig stjúp- og 
fósturbörn sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti síðustu tvö árin fyrir andlát hans. 

- Rökstuðningur
- Þessari breytingartillögu er ætlað að taka af allan vafa um skilgreiningu á barnahugtakinu í samþykktum sjóðsins
- Fyrra orðalag gaf til kynna að í hvert sinn sem fjallað er um börn í samþykktunum sé átt við börn, kjör-, fóstur- og

stjúpbörn sjóðfélaga. Það er hins vegar ekki svo í öllum tilvikum, t.d. þegar séreignarsjóði er skipt í kjölfar andláts
sjóðfélaga skv. gr. 12.5. í samþykktum sjóðsins og 4. mgr. 11. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda
og starfsemi lífeyrissjóða

- Samkvæmt ákvæðunum fer skipting erfðaséreignar eftir ákvæðum erfðalaga nr. 8/1962. Samkvæmt erfðalögum geta
aðeins börn og kjörbörn talist til erfingja, og þar með teljast stjúp- og fósturbörn ekki til erfingja þegar séreignarsjóði
er skipt

- Í breytingartillögu við gr. 12.5. er lagt til að barnahugtakið verði skilgreint með skýrari hætti í ákvæðinu. Með þessum
tveimur breytingum á samþykktum er ætlunin að skýra barnahugtakið með skýrum og skilmerkilegum hætti þannig
að enginn vafi sé uppi um hvenær börn geta talist erfingjar eða rétthafar á nánar skilgreindum réttindum í sjóðnum

Grein 20.6



- Tillaga
- Sjóðfélagi sem hefur hafið töku ellilífeyris við gildistöku þessarar greinar getur með sérstakri umsókn 

þar að lútandi, fram til 1. janúar 2020 farið á hálfan ellilífeyri. Skal þá tryggingastærðfræðingur meta 
sérstaklega áhrif frestunar- og/eða flýtingar á fjárhæð lífeyris enda gildir ekki grein 18.1. í slíkum 
tilvikum. Við mat tryggingastærðfræðings skal byggja á því að tryggingafræðilegar skuldbindingar 
lífeyrissjóðsins breytist ekki, þannig skal byggja á sömu sjónarmiðum og liggja að baki grein 18.1. 
Sjóðfélagi sem nýtir sér grein þessa telst eftir sem áður hafa ráðstafað réttindum endanlega samkvæmt 
grein 18.5. gr. 

- Rökstuðningur
- Lagt er til að ákvæðið verði fellt brott úr samþykktum Almenna lífeyrissjóðsins þar sem það er úrelt
- Þær aðstæður sem kölluðu fram á ákvæði af þessu tagi eru ekki lengur til staðar og því á ákvæðið ekki 

lengur við

Grein 18.7



- Tillaga
- Sjóðfélagi á rétt á að lífeyrissjóðurinn rökstyðji skriflega ákvörðun er hann varðar, sbr. 5. mgr. 18. gr. 

laga nr. 129/1997. Sjóðurinn skal þá birta rökstuðning sinn eins fljótt og unnt er og gæta jafnræðis 
og meðalhófs eins og frekast er unnt við ákvörðunartöku. Í rökstuddri ákvörðun skal getið um rétt 
sjóðfélaga til að skjóta ákvörðun til gerðardóms, sbr. 33. gr. laga nr. 129/1997 og 28.2. gr. samþykkta 
þessara.

- Rökstuðningur
- Með þessari tillögu er ætlunin að skýra málsmeðferð ágreiningsmála milli sjóðfélaga og 

lífeyrissjóðsins betur
- Ákvæðið vísar í 5. mgr. 18. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða þar sem fram kemur að sjóðfélagi eigi rétt á að lífeyrissjóður rökstyðji skriflega 
ákvörðun er hann varðar. Hér er lagt til að þessi áskilnaður nefndra laga verði komið inn í 
samþykktir sjóðsins

- Með ákvæðinu er kveðið á um að sjóðurinn skuli gæta að málshraða, jafnræði og meðalhófi, eins 
og frekast er unnt, við ákvörðunartöku er varðar sjóðfélaga

- Lagt er til að ákvæðið komi inn sem gr. 28.1. í samþykktum og að núverandi ákvæði, sem fjallar um 
gerðardóm, færist aftar í gr. 28.2. Þá er lagt til að yfirskrift 28. gr. verði „Málsmeðferð og 
gerðardómur“

Nýtt ákvæði 28.1



Tillögur 7-9
&
Kynning á nýjum iðgjaldatöflum

Benedikt Jóhannesson, tryggingastærðfræðingur

Tillögur um breytingar á samþykktum



Bakgrunnur 
– Tölfræðin 
sýnir að fólk 

lifir sífellt 
lengur



Nokkrar 
staðreyndir

Langlífi eykst stöðugt

Ekki hefur verið tekið tillit til þess við mat á 
greiðslugetu lífeyrissjóða

Ef ekkert verður að gert geta lífeyrissjóðir 
ekki staðið við réttindatöflur

Þetta bitnar á yngstu árgöngunum, sem 
munu fá mun minni lífeyri en nú er greiddur

Þess vegna er nauðsynlegt að grípa til 
aðgerða



Fjármála- og efnahagsráðherra gaf út nýjar 
dánar- og eftirlifendatöflur í desember 2021

Þessar töflur eru með spá um lækkandi 
dánartíðni

Þegar lífeyrissjóðir eru teknir út með nýju 
lífslíkunum er staðan lakari en með þeim gömlu

Að meðaltali hefur þetta áhrif upp á 8 til 10% á 
stöðu lífeyrissjóðanna

Þess vegna er nauðsynlegt að grípa til aðgerða

Nokkrar 
staðreyndir



Ellilífeyririnn er uppsafnaður
Nú þarf hann að endast lengur en áður

- Ekki er verið að skerða lífeyri, en hann þarf að endast lengur en áður og því minna 
greitt út á hverju ári

- Annað hvort þarf fólk að vinna lengur eða fá minna greitt á hverju ári en áður
- Því fyrr sem gripið er til aðgerða, því minna verður höggið
- Á móti kemur að iðgjöld hafa verið hækkuð úr 12,0% í 15,5%. Yngstu árgangar 

njóta þess mest.



Tryggingafræðileg staða fyrir og eftir nýjar líftöflur

Áfallin staða Framtíðarstaða Heildarstaða

Nýjar 
líftöflur

Nýjar 
líftöflur

Nýjar 
líftöflur

% af skuld
-bindingum

Nýjar líftöflur 
reikna með fleiri 
árum á lífeyri



Réttindi sjóðfélaga koma öll úr 
einum og sama pottinum,
sem er takmörkuð auðlind

Iðgjöld
+ Ávöxtun
=  Réttindi

Elli-
lífeyrir

Maka-
lífeyrir

Barna-
lífeyrir

Örorku-
lífeyrir



1. Ný réttindatafla sem veitir lægri mánaðargreiðslur en jafnmikil verðmæti

2. Aðlögun réttinda, dreifa eignum á lengri tíma

3. Sjóðfélagar njóta góðrar ávöxtunar á móti

- Stefnt að jákvæðri heildarstöðu

Mótvægisaðgerðir



Ellilífeyririnn er uppsafnaður

Þetta virkar svipað eins og 
innistæða í banka. Ef henni er 
skipt verða hlutarnir minni ef þeir 
eru fleiri.

Árið 1971 gat 67 ára karlmaður búist við 
að lifa í 14 ár. Segjum til einföldunar að 
hann hefði átt í sjóði 50 milljónir að 
núvirði. Hann hefði átt að fá um fimm 
milljónir á ári frá lífeyrissjóði (með vöxtum 
og reiknuðum lífslíkum) til æviloka.

Núna, árið 2021, segjum við að jafngamall 
maður geti búist við að eiga 19 ár eftir 
ólifuð. Látum hann líka eiga 50 milljónir. 
Hann gæti fengið um fjórar milljónir á ári í 
lífeyri frá lífeyrissjóði til æviloka.

Eftir 50 ár, árið 2071, er búist við að 67 ára 
gamall maður eigi 22 ár eftir ólifað. Hann 
gæti fengið um 3,5 milljónir í lífeyri til 
æviloka fyrir 50 milljónir.



Réttindabreytingar 2022 – skematísk mynd
Lægri mánaðarlegar greiðslur í lengri tíma. „Flatarmál“ helst jafnt
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50 
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50 
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Alltaf jafnmiklir peningar …

1971 2021 2071



Alltaf jafnmiklir peningar …

…en þurfa sífellt 
að endast lengur 

Ekki er um skerðingu að ræða, 
heldur aðra skiptingu greiðslna 
sem dreifast á lengri tíma en 
áður



Aðlögun í nokkrum skrefum – nýjar lífslíkutöflur

Áfallin staða Framtíðarstaða Heildarstaða

Eldri líftöflur 7,4% -3,2% 2,9%

Nýjar líftöflur -1,2% -13,9% -6,6%

Ný réttindatafla -1,3% -0,1% -0,8%

Aldursháð jöfnun 7,4% -0,3% 4,2%

Hækkun réttinda um 3,95% 3,4% -0,2% 1,9%



Nýjar líftöflur auka áfallnar skuldbindingar
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Auknar skuldbindingar Almenna vegna nýrra líftaflna
Milljónir króna

% af skuldbindingum

Skuldbindingar aukast 
hlutfallslega mest hjá 
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1. Aðlögun í nokkrum skrefum – ný réttindatafla

Áfallin staða Framtíðarstaða Heildarstaða

Eldri líftöflur 7,4% -3,2% 2,9%

Nýjar líftöflur -1,2% -13,9% -6,6%

Ný réttindatafla -1,3% -0,1% -0,8%

Aldursháð jöfnun 7,4% -0,3% 4,2%

Hækkun réttinda um 3,95% 3,4% -0,2% 1,9%



1.  Ný réttindatafla reiknar með fleiri árum á lífeyri
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2. Aðlögun í nokkrum skrefum – aldursháð jöfnun

Áfallin staða Framtíðarstaða Heildarstaða

Eldri líftöflur 7,4% -3,2% 2,9%

Nýjar líftöflur -1,2% -13,9% -6,6%

Ný réttindatafla -1,3% -0,1% -0,8%

Aldursháð jöfnun 7,4% -0,3% 4,2%

Hækkun réttinda um 3,95% 3,4% -0,2% 1,9%



2: Hver árgangur heldur sínum réttindum, dreift á lengri tíma og gefur því minni mánaðarlegan lífeyri
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3. Aðlögun í nokkrum skrefum – Hækkun jafnaðra 
réttinda um 3,95%

Áfallin staða Framtíðarstaða Heildarstaða

Eldri líftöflur 7,4% -3,2% 2,9%

Nýjar líftöflur -1,2% -13,9% -6,6%

Ný réttindatafla -1,3% -0,1% -0,8%

Aldursháð jöfnun 7,4% -0,3% 4,2%

Hækkun réttinda um 3,95% 3,4% -0,2% 1,9%



Aðgerð 3: Áunnin réttindi hækkuð um 3,95%

Aldursháð breyting á réttindum 
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Á sama tíma eru innleiddir nýir flýtingar/frestunar stuðlar
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Töflurnar

Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi
16 3.314 35 1.882 54 1.097
17 3.215 36 1.831 55 1.065
18 3.117 37 1.780 56 1.035
19 3.023 38 1.733 57 1.006
20 2.932 39 1.685 58 977
21 2.845 40 1.640 59 950
22 2.759 41 1.595 60 923
23 2.677 42 1.550 61 896
24 2.596 43 1.507 62 871
25 2.518 44 1.465 63 845
26 2.443 45 1.423 64 819
27 2.371 46 1.382 65 795
28 2.301 47 1.343 66 770
29 2.235 48 1.305 67 745
30 2.170 49 1.267 68 721
31 2.107 50 1.231 69 697
32 2.048 51 1.196
33 1.991 52 1.161
34 1.935 53 1.129

Hækkunar og lækkunarstuðlar

Aldur Margfeldisstuðull Prósentubreyting Breyting per mán

60 0,524 -47,6% -0,26%

61 0,555 -44,5% -0,28%

62 0,589 -41,1% -0,30%

63 0,625 -37,5% -0,33%

64 0,664 -33,6% -0,36%

65 0,707 -29,3% -0,40%

66 0,755 -24,5% -0,44%

67 0,808 -19,2% -0,48%

68 0,865 -13,5% -0,53%

69 0,929 -7,1% -0,59%

70 1

71 1,079 7,9% 0,66%

72 1,167 16,7% 0,73%

73 1,265 26,5% 0,82%

74 1,377 37,7% 0,93%

75 1,503 50,3% 1,05%

76 1,647 64,7% 1,20%

77 1,812 81,2% 1,38%

78 2,003 100,3% 1,59%

79 2,226 122,6% 1,85%

80 2,487 148,7% 2,18%

Tafla 2: Árlegur lífeyrir frá 70 ára aldri fyrir 10.000 króna iðgjald Tafla 3: Lækkun/hækkun lífeyris ef taka hefst fyrir/eftir  70 ára aldur



Tafla 1
Iðgjald til lágmarkstryggingaverndar 
Iðgjald sem þarf til að standa undir þeirri lágmarkstryggingavernd sem honum bera að veita samkvæmt 
4. gr. laga númer 129/1997 fyrir greiðslu lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs samkvæmt 2. gr. sömu laga. 
Útreikningur á lágmarkstryggingavernd miðast við að iðgjald sé greitt í 40 ár. 

Iðgjald til lágmarkstryggingaverndar   ………………………………………………………… 8,5% af iðgjaldsstofni
Lágmarkstryggingavernd miðast að innborganir hefjist við    …………………………………….. 22 ára aldur

8%

56%

8,5%

52%

Iðgjald  í samtryggingarsjóð Réttindaávinnsla 25-64 ára

Almenni (eldri líftöflur) Almenni (nýjar líftöflur)

Iðgjald í 
samtryggingarsjóð 
hækkar um 0,5 
prósentustig



Töflur 4 og 5
Iðgjaldatafla fyrir viðbótarlífeyri

Árlegar lífeyrisgreiðslur úr samtryggingarsjóði fyrir 1 milljón úr séreignarsjóði

Aldur Karlar Konur

60 58.078 55.730

61 59.456 56.922

62 60.938 58.199

63 62.534 59.567

64 64.254 61.035

65 66.111 62.612

66 68.119 64.309

67 70.293 66.137

68 72.650 68.109

69 75.210 70.240

70 77.994 72.546

71 81.027 75.045

72 84.337 77.759

73 87.956 80.710

74 91.919 83.925

75 96.268 87.433

76 101.049 91.270

77 106.315 95.474

78 112.128 100.090

79 118.555 105.167

80 125.677 110.766

Endurgreiðslutafla skv. grein 4.5 í samþykktum
Endurgreiðslutafla vegna greinar 4.5

Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall

16 6,24% 26 5,73% 36 4,43% 46 3,03% 56 1,43%

17 6,25% 27 5,62% 37 4,29% 47 2,89% 57 1,24%

18 6,24% 28 5,51% 38 4,14% 48 2,75% 58 1,05%

19 6,22% 29 5,38% 39 4,00% 49 2,60% 59 0,86%

20 6,18% 30 5,26% 40 3,86% 50 2,45% 60 0,67%

21 6,14% 31 5,13% 41 3,72% 51 2,29% 61 0,50%

22 6,08% 32 4,99% 42 3,58% 52 2,13% 62 0,33%

23 6,00% 33 4,85% 43 3,44% 53 1,96% 63 0,18%

24 5,92% 34 4,71% 44 3,31% 54 1,79% 64 0,05%

25 5,83% 35 4,57% 45 3,17% 55 1,61% 65



Tafla 5
Endurgreiðslutafla skv. grein 4.5 í samþykktum

Endurgreiðslutafla vegna greinar 4.5

Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall Aldur Hlutfall

16 6,24% 26 5,73% 36 4,43% 46 3,03% 56 1,43%

17 6,25% 27 5,62% 37 4,29% 47 2,89% 57 1,24%

18 6,24% 28 5,51% 38 4,14% 48 2,75% 58 1,05%

19 6,22% 29 5,38% 39 4,00% 49 2,60% 59 0,86%

20 6,18% 30 5,26% 40 3,86% 50 2,45% 60 0,67%

21 6,14% 31 5,13% 41 3,72% 51 2,29% 61 0,50%

22 6,08% 32 4,99% 42 3,58% 52 2,13% 62 0,33%

23 6,00% 33 4,85% 43 3,44% 53 1,96% 63 0,18%

24 5,92% 34 4,71% 44 3,31% 54 1,79% 64 0,05%

25 5,83% 35 4,57% 45 3,17% 55 1,61% 65



- Tillaga
- Í framhaldi af tryggingarfræðilegri athugun á fjárhag samtryggingarsjóðs miðað við 

31.12.2021 og með vísan í grein 24.1 í samþykktum sjóðsins skal áunnum 
lífeyrisréttindum sjóðfélaga, þar með talið ellilífeyri hjá þeim sem hafa hafið töku hans 
fyrir 70 ára aldur, þann 31. mars 2022 breytt í samræmi við neðangreinda töflu. 

- Það athugast að breyting er tilkomin vegna nýrrar aðferðarfræði Félags íslenskra 
tryggingastærðfræðinga við mat á dánar- og lífslíkum, sem samþykkt var af Fjármála-
og efnahagsráðherra í desember 2021, sem felur í sér að gert er ráð fyrir að greiða 
lífeyri lengur en áður var áætlað. Lífeyrissjóðnum ber að taka mið af því mati við 
framkvæmd tryggingarfræðilegrar athugunar sjóðsins, sbr. 14. gr. reglugerðar nr. 
391/1998. 

- Eftir breytingu áunnina lífeyrisréttinda sjóðfélaga, sem gerð verður í samræmi við 
ofangreinda töflu verða áunnin lífeyrisréttindi allra sjóðfélaga í samtryggingarsjóði 
þann 31. mars 2022 hækkuð hlutfallslega jafnt um 3,95%. 

Bráðabirgðaákvæði
- Rökstuðningur

- Í 14. gr. reglugerðar um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða, nr. 391/1998, er kveðið á um að við mat á dánar- og lífslíkum
skuli nota nýjustu dánar- og eftirlifendatöflur, sem útgefnar eru af ráðherra
að fengnum tillögum Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga (FÍT).

- Hinn 13. desember sl. gerði félagið tillögu til fjármála- og
efnahagsráðuneytisins um breytingar á forsendum reiknigrunns um
lífslíkur til samræmis við reiknilíkan sem byggir á spám um þróun í
framtíðinni. Breyttar forsendur gera ráð fyrir lengri lífaldri sem eykur
skuldbindingar lífeyrissjóðanna þar sem þeir greiða ellilífeyri til æviloka.

- Fjármála- og efnahagsráðuneyti féllst á tillögu FÍT og samkvæmt
tilkynningu dags. 22. desember 2021 skulu lífeyrissjóðir vera búnir að
innleiða breyttar forsendur um lífslíkur fyrir tryggingafræðilega athugun
ársins 2023. Almenni lífeyrissjóðurinn hyggst innleiða þær á árinu 2022.

- Tillagan felur í sér aldurháða breytingu réttinda vegna nýrra líftaflna. 

- Gengið er út frá því að áfallnar skuldbindingar hvers árgangs breytist ekki 
við innleiðingu á nýjum líftöflum en þar sem reiknað er með að væntum 
árum á lífeyri fjölgi er gerð tillaga um lækkun mánaðarlegra 
lífeyrisgreiðslna. 

- Reiknilíkanið gerir ráð fyrir að árgangar lifi mislengi og að yngri 
aldurshópar lifi lengur en eldri. Þess vegna er gerð tillaga um mismunandi 
breytingar milli aldurshópa.

- Vegna góðrar ávöxtunar á síðustu árum og með hliðsjón af jákvæðri stöðu 
samtryggingarsjóðs eftir aldursháða breytingu á réttindum er gerð tillaga 
um hlutfallslega hækkun réttinda og lífeyrisgreiðslna um 3,95%.

Fæðingarár Breyting Fæðingarár Breyting Fæðingarár Breyting Fæðingarár Breyting

2005 -15,5% 1990 -14,0% 1975 -11,7% 1960 -7,6%

2004 -15,4% 1989 -13,9% 1974 -11,5% 1959 -7,2%

2003 -15,3% 1988 -13,8% 1973 -11,2% 1958 -6,9%

2002 -15,2% 1987 -13,6% 1972 -11,0% 1957 -6,5%

2001 -15,1% 1986 -13,5% 1971 -10,8% 1956 -6,1%

2000 -15,1% 1985 -13,4% 1970 -10,5% 1955 -5,6%

1999 -15,0% 1984 -13,2% 1969 -10,3% 1954 -5,2%

1998 -14,9% 1983 -13,1% 1968 -10,0% 1953 -4,8%

1997 -14,8% 1982 -12,9% 1967 -9,8% 1952 -4,3%

1996 -14,7% 1981 -12,8% 1966 -9,5%

1995 -14,6% 1980 -12,6% 1965 -9,2%

1994 -14,5% 1979 -12,4% 1964 -8,9%

1993 -14,4% 1978 -12,2% 1963 -8,6%

1992 -14,3% 1977 -12,1% 1962 -8,3%

1991 -14,1% 1976 -11,9% 1961 -7,9%

Áunnin réttindi (þar með talinn lífeyrir) vegna allra sjóðfélaga sem náð hafa 70 ára aldri, auk örorku- 

og makalífeyrisþega, breytast um -3,8%.



- Tillaga
- Á tímabilinu apríl 2022 til febrúar 2024 skal margfalda 

niðurstöðu framreiknings réttinda í hverjum réttindaflokki 
samkvæmt grein 19.3 með stuðlum samkvæmt eftirfarandi 
töflu: 

- Frá og með mars 2024 fellur þessi grein niður. 

Bráðabirgðaákvæði

Mán/ár Stuðull Mán/ár Stuðull

apr.22 1,075 apr.23 1,036

maí.22 1,072 maí.23 1,033

jún.22 1,069 jún.23 1,029

júl.22 1,065 júl.23 1,026

ágú.22 1,062 ágú.23 1,023

sep.22 1,059 sep.23 1,020

okt.22 1,056 okt.23 1,016

nóv.22 1,052 nóv.23 1,013

des.22 1,049 des.23 1,010

jan.23 1,046 jan.24 1,007

feb.23 1,043 feb.24 1,003

mar.23 1,039 mar.24 1,000

- Rökstuðningur
- Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur samþykkt 

tillögu Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga um 
breytingar á forsendum reiknigrunns um lífslíkur til 
samræmis við reiknilíkan sem byggir á spám um þróun 
í framtíðinni. 

- Breyttar forsendur gera ráð fyrir lengri lífaldri sem 
eykur skuldbindingar lífeyrissjóðanna þar sem þeir 
greiða ellilífeyri til æviloka. 

- Vegna breyttra forsendna mun lífeyrissjóðurinn 
innleiða nýja réttindatöflu fyrir greidd iðgjöld 
samkvæmt tillögu tryggingastærðfræðings. Samkvæmt 
henni er reiknað með því að greiða lífeyri í lengri tíma 
en áður var áætlað og því lækkar fjárhæð 
lífeyrisgreiðslna frá eldri réttindatöflu. 

- Gildandi réttindatafla er notuð við framreikning 
réttinda vegna örorku- og makalífeyris. Þar sem fram-
reiknuð réttindi lækka við innleiðingu á nýrri 
réttindatöflu er lagt til að dreifa lækkuninni yfir tvö ár 
til að milda áhrif innleiðingar á nýjum líftöflum.



- Tillaga
- Tafla 1

Iðgjald til lágmarkstryggingaverndar 
Iðgjald sem þarf til að standa undir þeirri lágmarkstryggingavernd sem honum bera að veita samkvæmt 4. gr. laga 
númer 129/1997 fyrir greiðslu lágmarksiðgjalds til lífeyrissjóðs samkvæmt 2. gr. sömu laga. Útreikningur á 
lágmarkstryggingavernd miðast við að iðgjald sé greitt í 40 ár. 
Iðgjald til lágmarkstryggingaverndar   ………………………………………………………………………….... 8,5% af iðgjaldsstofni
Lágmarkstryggingavernd miðast að innborganir hefjist við    …………………………………….........… 22 ára aldur

- Rökstuðningur
- Í reglugerð nr. 391/1998 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða kemur fram að 

tiltaka skuli viðmiðunaraldur við útreikning iðgjalds til lágmarkstryggingaverndar
- Vegna innleiðingar á nýjum líftöflum lækkar viðmiðunaraldur úr 25 árum í 22 ár

Breyting á orðalagi um töflu 1 í 6. kafla 



1. Skýrsla stjórnar

2. Ársreikningur 2021 og tryggingafræðileg athugun á fjárhag samtryggingarsjóðs

3. Kynning á fjárfestingarstefnu

4. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins

5. Kosning stjórnar. Kjörnefnd kynnir niðurstöðu rafræns stjórnarkjör

6. Kosning endurskoðenda eða endurskoðunarfélags

7. Ákvörðun um laun stjórnar

8. Önnur mál

Dagskrá





1. Skýrsla stjórnar

2. Ársreikningur 2021 og tryggingafræðileg athugun á fjárhag samtryggingarsjóðs

3. Kynning á fjárfestingarstefnu

4. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins

5. Kosning stjórnar. Kjörnefnd kynnir niðurstöðu rafræns stjórnarkjör

6. Kosning endurskoðenda eða endurskoðunarfélags

7. Ákvörðun um laun stjórnar

8. Önnur mál

Dagskrá



- Samkvæmt grein 6.2 í samþykktum sjóðsins skal ársfundur kjósa endurskoðanda eða 
endurskoðunarfélag til að endurskoða ársreikning lífeyrissjóðsins. Tillögum um 
endurskoðunarfélag skal skila viku fyrir ársfund

- Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins samþykkti tillögu endurskoðunarnefndar á fundi þann 
14. mars sl. um að leggja til að Ernst & Young ehf. verði endurskoðendur Almenna 
lífeyrissjóðsins

- Þar sem engin önnur tillaga hefur borist er Ernst & Young ehf. sjálfkjörið sem 
endurskoðunarfélag sjóðsins fyrir reikningsárið 2022

Kosning endurskoðunarfélags



1. Skýrsla stjórnar

2. Ársreikningur 2021 og tryggingafræðileg athugun á fjárhag samtryggingarsjóðs

3. Kynning á fjárfestingarstefnu

4. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins

5. Kosning stjórnar. Kjörnefnd kynnir niðurstöðu rafræns stjórnarkjör

6. Kosning endurskoðenda eða endurskoðunarfélags

7. Ákvörðun um laun stjórnar

8. Önnur mál

Dagskrá



- Mánaðarlaun stjórnarmanns verði 198 þúsund krónur á mánuði vegna komandi starfsárs.

- Varaformaður fær ein og hálf mánaðarlaun og stjórnarformaður tvöföld mánaðarlaun.

- Stjórnarmaður sem stenst hæfismat hjá Fjármálaeftirliti fær greidd 2 mánaðarlaun stjórnarmanns.

- Laun varamanns fyrir setinn fund sem aðalmaður nema einum mánaðarlaunum stjórnarmanns eða 198
þúsund og 123 þúsund krónur fyrir setinn fund sem varamaður.

- Mánaðarleg þóknun til varamanns skal aldrei vera hærri en sem svarar til launa stjórnarmanna.

Með þeirri hækkun sem lögð er til að verði á launum stjórnarmanna er brugðist við hækkun launavísitölu
samkvæmt samantekt Hagstofu Íslands en vísitalan hefur hækkað um 7,3% á milli ára.

Tillaga starfskjaranefndar



1. Skýrsla stjórnar

2. Ársreikningur 2021 og tryggingafræðileg athugun á fjárhag samtryggingarsjóðs

3. Kynning á fjárfestingarstefnu

4. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins

5. Kosning stjórnar. Kjörnefnd kynnir niðurstöðu rafræns stjórnarkjör

6. Kosning endurskoðenda eða endurskoðunarfélags

7. Ákvörðun um laun stjórnar

8. Önnur mál

Dagskrá



Drög að auglýsingu

Stefnt að birtingu í 
síðasta lagi 17.3.


