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Ræða formanns á ársfundi 2016, drög 5.4.2016 
 
Góðir sjóðfélagar 
 
I. Afkoma árið 2015  
Árið 2015 var að mörgu leyti ánægjulegt fyrir Almenna lífeyrissjóðinn. Reksturinn gekk vel og ávöxtun 
sjóðsins var góð en auk þess markaði árið ýmis tímamót. 
 
Helstu niðurstöður ársreiknings sjóðsins eru þessar:  

 Í árslok námu heildareignir Almenna lífeyrissjóðsins 174 milljörðum króna og stækkaði 
sjóðurinn um 18 milljarða eða um rúm 11% á árinu. 

 Greidd iðgjöld til sjóðsins voru 10 milljarðar 

 Greiddur lífeyrir til sjóðfélaga var 4,2 milljarðar 

 Raunávöxtun samtryggingarsjóðs var 6,5% en síðustu 5 árin hefur raunávöxtunin verið 
6,1% að jafnaði. 

 Raunávöxtun séreignarsjóðs var á bilinu 2,0% til 5,6% eftir ávöxtunarleiðum 

 Tryggingafræðileg staða batnaði á árinu og er nú í jafnvægi 

 Ný lán til sjóðfélaga jukust þriðja árið í röð, nú um 146% 
 
Í ársskýrslu sjóðsins sem liggur frammi er gerð grein fyrir rekstri og afkomu sjóðsins á síðasta 
ári. Gunnar Baldvinsson, framkvæmdastjóri sjóðsins, mun hér á eftir gera grein fyrir rekstri 
sjóðsins og tryggingafræðilegri stöðu og síðan mun Kristjana Sigurðardóttir, fjárfestingar-
stjóri, fara yfir ávöxtun síðasta árs og kynna fjárfestingarstefnu sjóðsins.  
 
II. Alþjóðlegar viðurkenningar 
Á árinu fékk Almenni nokkrar alþjóðlegar viðurkenningar.  
 
Fagtímaritið Investment Pension Europe valdi Almenna besta sjóðinn í Evrópu meðal þjóða 
með færri en milljón íbúa. Í umsögn dómnefndar kemur meðal annars fram að Almenni sé 
leiðandi í upplýsingamiðlun og ráðgjöf til sjóðfélaga, að sjóðurinn sé með eina bestu 
samsetningu lífeyrisréttinda í Evrópu og sé brautryðjandi í notkun upplýsingatækni í 
lífeyrisþjónustu.  
 
Fjármálatímaritið World Finance valdi Almenna sem besta lífeyrissjóð á Íslandi annað árið í 
röð. 
 
Þjónusta Almenna lífeyrissjóðsins hefur einnig vakið athygli fagtímaritisins European 
Pensions undanfarin ár. Árið 2015 var þriðja árið í röð sem tímaritið velur Almenna í hóp 
bestu lífeyrissjóða í Evrópu í upplýsingamiðlun til sjóðfélaga.  
 
Þessar viðurkenningar eru ánægjuefni og sjóðnum hvatning til að halda áfram að veita 
sjóðfélögum góða þjónustu.  
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III. Almenni og unga fólkið 
Almenni leggur mikla áherslu á að sjóðfélagar tryggi sér góð lífeyrisréttindi með greiðslu í 
sjóðinn, að þeir geti valið á milli ólíkra ávöxtunarleiða fyrir inneign í séreignarsjóði og hafi 
mikið svigrúm þegar kemur að töku lífeyris með því að þriðjungur lágmarksiðgjalds greiðist í 
séreignarsjóð. Á grundvelli þessa teljum við sjóðinn vera góðan kost fyrir ungt fólk sem getur 
valið sér lífeyrissjóð auk þess sem við bendum á að í stjórn sitja eingöngu sjóðfélagar og að 
sjóðurinn er rekinn af sjóðfélögum sjálfum.  
 
Það skiptir Almenna lífeyrissjóðinn miklu máli að laða til sín ungt fólk og fá nýja sjóðfélaga. Á 
árinu 2015 gerði Almenni tilraun til að höfða til ungs fólks með sérstakri heimasíðu á slóðinni 
ungtfolk.almenni.is. Einnig fékk sjóðurinn hreyfimyndagerðarmanninn Þóreyju Mjallhvíti til 
að gera auglýsingu fyrir sjóðinn. Bæði heimasíðan og auglýsingin féllu í góðan jarðveg.  Ætla 
má að þúsundir hafi séð auglýsinguna í kvikmyndahúsum en að auki sáu um 88 þúsund 
manns styttri útgáfuna á netinu.  
 

IV. Nýr sjóðfélagavefur 
Á árinu 2015 var opnaður nýr og glæsilegur sjóðfélagavefur sem auðveldar sjóðfélögum að 
skoða stöðu sína og stýra eigin lífeyrismálum. Við hönnun var lögð áhersla á myndræna 
framsetningu og að hægt væri að nota vefinn í snjalltækjum jafnt sem venjulegum tölvum.  
 
Á vefnum er hægt að finna allar helstu upplýsingar um lífeyrismál sjóðsfélaga.  Þá er að finna 
upplýsingar um lán hjá sjóðnum ef þau eru til staðar. Einnig er hægt að að sækja upplýsingar 
um áunninn lífeyri í öðrum lífeyrissjóðum. 
 
Auðvelt er að komast inn á vefinn með ræfrænum skilríkjum og er því nú hægt að 
framkvæma fjölda aðgerða rafrænt sem ekki hefur verið hægt áður. Hægt er að velja 
ávöxtunarleið fyrir framtíðariðgjöld, flytja inneign á milli ávöxtunarleiða, gera samning um 
viðbótarlífeyrissparnað og sækja um lífeyrisgreiðslur úr samtryggingar- og séreignarsjóði.  
Sjóðfélagar sem hafa aldur til geta stýrt því hvernig þeir ganga á inneign í séreignarsjóði, stillt 
fjárhæð mánaðarlegra greiðslna og sótt eingreiðslur þegar það hentar.  
 
Almenni hvetur sjóðfélaga til að fylgjast með inneign og réttindum á sjóðfélagavef og 
afþakka yfirlit í pósti. Með því er stuðlað að umhverfisvernd auk þess að spara pappír og 
kostnað.  
 
Það er gaman að segja frá því við þetta tækifæri að nýi sjóðfélagavefurinn er tilnefndur til 
verðlauna fyrir áhugaverðustu nýjungina hjá lífeyrissjóðum árið 2015 í Evrópu af Europen 
Pension Awards. Niðurstaðan verður kynnt í júní. Hvort sem vefurinn vinnur til verðlauna eða 
ekki þá er tilnefningin okkur mikils virði og hvatning. Við erum sannfærð um að við erum á 
réttri braut með sjóðfélagavefnum en markmiðið er að sjóðfélagar geti á auðveldan hátt 
metið stöðu sína og stýrt sínum eigin málum hvar sem er og hvenær sem er.  
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V. Hækkun lífeyrisiðgjalda á almennum vinnumarkaði 
Í janúar var skrifað undir svonefnt SALEK samkomulag sem byggir á rammasamkomulagi 
aðila vinnumarkaðarins frá 2015 og bókun um lífeyrisréttindi frá 2011 og er ætlað að tryggja 
jafnræði í kjaraþróun á grundvelli sameiginlegrar launastefnu og jöfnun lífeyrisréttinda. Hluti 
af samkomulaginu felur í sér hækkun mótframlags atvinnurekenda í lífeyrissjóð úr 8% af 
launum í 11,5%. Í kjarasamningi SA og ASÍ kemur fram að stefnt er að því að einstaklingum 
verði heimilt að ráðstafa, að hluta eða fullu, 3,5% auknu framlagi í bundinn séreignarsparnað 
eða sparnað með þrengri skorðum um útborganir og val á vörsluaðila en gilda gagnvart 
hefðbundnum séreignarsparnaði. Stefnt er að því að útfæra nánar reglur um bundna séreign 
fyrir lok maí 2016.  
 
Almenni lífeyrissjóðurinn mun berjast gegn öllum hugmyndum um þrengingu á heimildum 
sjóðfélaga til að greiða hluta af lágmarksiðgjaldi í hefðbundinn séreignarsparnað sem er laus 
við 60 ára aldur. Það er okkar reynsla að það sé farsælast að sjóðfélagar fá að taka séreignina 
út þegar hún nýtist þeim best.  Að þessu sögðu eru það fyrstu viðbrögð okkar að sjóðfélagar í 
Almenna, sem fá aukið framlag í lífeyrissjóð á grundvelli SALEK samkomulagsins, geti greitt 
það allt í séreignarsjóð sem er laus frá 60 ára aldri.  
 

VI. Breyttar lífslíkur og hækkun lífeyrisaldurs 
Félag íslenskra tryggingastærðfræðinga hefur kynnt tillögu um að breyta forsendum við gerð 
dánar- og eftirlifendataflna sem eru notaðar í tryggingafræðilegum uppgjörum lífeyrissjóða. Í 
stað þess að reikna lífslíkur út frá reynslu í fortíðinni leggur félagið til að líkurnar verði í fram-
tíðinni reiknaðar út frá spám sem byggja á því að meðalævi landsmanna muni halda áfram að 
lengjast. Breyttar forsendur gera ráð fyrir lengri lífaldri sem eykur skuldbindingar 
lífeyrissjóðanna þar sem þeir greiða ellilífeyri til æviloka. Tryggingafræðingur Almenna 
lífeyrissjóðsins hefur áætlað að við þessar breytingar muni skuldbindingar sjóðsins aukast um 
12% til 14%.  
 
Réttindanefnd Landssamtaka lífeyrissjóða leggur til að lífeyrissjóðir bregðist við breyttum 
forsendum með því að hækka lífeyrisaldur um 3 ár í áföngum á 24 ára tímabili. Með þessari 
leið er stefnt að málamiðlun milli þess að ná fullu jafnvægi og að breytingar á lífeyrisréttind-
um verði ekki of hraðar hjá þeim sem stutt eiga eftir í að ná almennum lífeyrisaldri.  
 
Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins hefur skoðað mögulegar leiðir fyrir sjóðinn að bregðast við 
breyttum forsendum við útreikning á lífslíkum. Sjóðurinn efndi til opins sjóðsfélagafundar í 
október 2015 þar sem farið var yfir málið og kynntar leiðir sem stjórnin hefur skoðað. Sú leið 
sem helst þykir koma til greina er að fylgja tillögum réttindanefndar og hækka viðmiðunar-
aldur ellilífeyris úr 70 í 73 ár á 24 árum. Eftir sem áður geta sjóðfélagar hafið töku lífeyris frá 
60 ára aldri en ef sjóðsfélagi velur að hefja töku lífeyris fyrir viðmiðunaraldur ellilífeyris þá 
verða lífeyrisgreiðslur lægri en greiðast í lengri tíma.  
 
Gert er ráð fyrir að breyttar lífslíkur taki gildi í ársbyrjun 2017 og að lífeyrissjóðir geri breyt-
ingar á samþykktum vegna þeirra á seinni hluta ársins 2016.  Til að gera breytingarnar þarf 
að efna til sjóðfélagafundar í haust og mun stjórnin gæta þess að auglýsa hann vel og kynna 
tillögur fyrir sjóðfélögum.  
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VII. Breytt fjárfestingarumhverfi 
Þann 8. júní 2015 tilkynntu stjórnvöld um aðgerðir til afléttingar gjaldeyrishafta sem hafa 
verið á Íslandi frá því í nóvember 2008.  Í júlí í fyrra fengu lífeyrissjóðir svo heimild til að 
fjárfesta fyrir 10 milljarða árið 2015 en þar af var hlutur Almenna lífeyrissjóðsins 600 
milljónir.  Í ársbyrjun 2016 tilkynnti að seðlabankinn að ákveðið hefði verið að veita 
lífeyrissjóðum heimild til að fjárfesta fyrir 20 milljarða á fyrstu fjórum mánuðum ársins 2016 
og að líklegt væri að sjóðirnir myndu fá frekari heimildir á árinu.  
 
Þessi þróun er afar jákvæð en það hefur verið brýnasta hagsmunamál lífeyrissjóðanna að fá 
að fjárfesta erlendis til að auka áhættudreifingu í eignasöfnum sjóðanna. Í þessu sambandi 
má benda á að erlendar eignir lífeyrissjóða í samanburðarlöndum er á bilinu 30%-40% en á 
Íslandi er hlutfallið mun lægra eða um 24% af eignum.  
 
Með hliðsjón af gjaldeyrisjöfnuði og miklu innstreymi af gjaldeyri undanfarið vonumst við eftir 
að heimildirnar verði auknar. Rökin fyrir því að fjárfesta erlendis eru að erlendar eignir auka 
áhættudreifingu í eignasafni sjóðanna. Þannig getum við dreift áhættu á mörg hagkerfi, 
margar atvinnugreinar og fjölda útgefenda. 
 
VIII. Niðurlag 
Stjórn lífeyrissjóðsins fundar að jafnaði einu sinni í mánuði og oftar ef tilefni er til. Frá síðasta 
ársfundi hefur stjórnin fundað 13 sinnum. Stjórnarmenn hafa auk þess mætt á ýmsa fundi 
milli stjórnarfunda til að greina eða afgreiða mál milli funda.  
 
Stjórn sjóðsins fékk fyrirtækjaráðgjöf PwC til að framkvæma úttekt á stjórnarháttum stjórnar 
árið 2014. Úttektin felst í að skoða stjórnarhætti sem settir hafa verið fram um bestu 
framkvæmd stjórnarstarfa sem PwC global gaf út í „Board Effectiveness 2012.“ Til þess að 
samræmast íslenskum venjum er einnig horft til Leiðbeininga um stjórnarhætti fyrirtækja. 
Ráðgjafi PWC fundaði með stjórn sjóðsins árið 2015 til að fylgja eftir ráðgjöf og ábendingum.  
Eitt af þeim málum sem stjórnin ræddi á síðasti ári var hvort leyfa ætti rafræna kosningu á 
aðalfundi en ákveðið var að leggja ekki fram tillögu um slíkt að sinni.  
 
Ég vil nota þetta tækifæri og færa meðstjórnendum þakkir fyrir gott samstarf á liðnu ári. Á 
ársfundinum lýkur kjörtímabili mínu og Ragnars Torfa Geirssonar í stjórn auk Önnu Karenar 
Hauksdóttur, varamanns.  Ragnar Torfi gefur aftur kost á sér sem aðalmaður en vegna 
kynjakvóta verða báðir aðalmenn í ár karlar.  Ég gef ekki kost á mér í ár vegna mikilla anna en 
á síðasta ári skráði ég mig í doktorsnám sem ég hef verið að sinna samhliða vinnu.   
 
Ég vil að lokum þakka sjóðfélögum fyrir samskipti og samstarfið á liðnu ári. Einnig vil ég 
þakka starfsfólki sjóðsins fyrir ánægjulegt samstarf.  Sérstaklega vil ég þakka Gunnari 
Baldvinssyni framkvæmdarstjóra sjóðsins en samstarf við hann hefur verið mjög gott þau 7 
ár sem ég hef setið í stjórn sjóðsins. Hjá sjóðnum starfar hæft fólk sem leggur sig fram með 
faglegum vinnubrögðum og góðri þjónustu.  
 
Takk fyrir 


