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Ræða formanns á ársfundi 2015 
 
Góðir sjóðfélagar 
 
I. Afkoma árið 2014  
Afkoma Almenna lífeyrissjóðsins var góð á árinu 2014.  

 Blönduð söfn, sem fjárfesta í skuldabréfum, hlutabréfum og innlánum, hækkuðu um 
4,8% – 9,8%. 

 Hæsta ávöxtunin var á Ævisafni I 9,8%, sem samsvarar 8,7% raunávöxtun. 
 
Tryggingafræðileg staða samtryggingarsjóðs batnaði á árinu vegna góðrar ávöxtunar og var 
heildarstaða sjóðsins -0,7% í árslok. Tryggingafræðileg staða Almenna lífeyrissjóðsins er 
innan skilgreindra marka í lögum og samkvæmt stefnu stjórnar sjóðsins. Til lengri tíma er þó 
æskilegt að eignir séu meiri en áunnar skuldbindingar og að heildarstaða sé einnig jákvæð.  
 
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. Langtímaávöxtun skiptir mestu máli 
Það sem skiptir mestu máli fyrir lífeyrissjóð er að langtímaávöxtun sé góð. Mikilvægt er að 
við eignastýringu sé alltaf horft til langs tíma og fjárfestingarkostir metnir með það í huga að 
þeir skili góðri ávöxtun yfir langt tímabil. Langtímafjárfestir þarf að hafa styrk til að  

 líta fram hjá skammtímasveiflum á mörkuðum,  

 leggja áherslu á traustar eignir sem uppfylla skilyrði um fjárhagslegan styrkleika,  

 stefna á áhættudreifingu með því að fjárfesta hjá mörgum og ólíkum útgefendum, helst í 
mörgum og ólíkum atvinnugreinum og löndum, og  

 gæta að kostnaði við fjárfestingar en fátt hefur meiri áhrif á ávöxtun til lengri tíma.   
 
Þetta er kjarninn í fjárfestingarstefnu Almenna lífeyrissjóðsins. Árangurinn hefur verið góður 
á liðnum árum og má nefna að raunávöxtun  síðastliðin fimm ár er á bilinu 3,5% til 6,4% í 
blönduðum söfnum. Á undanförnum árum hefur tekist vel að byggja upp eignir sem eiga að 
geta skilað sjóðfélögum góðri ávöxtun til langs tíma.  
Almenni lífeyrissjóðurinn leggur áherslu á að veita góðar upplýsingar til sjóðfélaga, m.a. um 
eignir. Þannig birtir sjóðurinn mánaðarlega upplýsingablöð um hverja ávöxtunarleið með 
upplýsingum um sundurliðun eigna og ávöxtun. Sjóðurinn uppfærir einnig tvisvar til þrisvar á 
ári lista á heimasíðu með upplýsingar um allar eignir. Ég hvet sjóðfélaga til að kynna sér 
fjárfestingarstefnuna og upplýsingar um eignir sem eru aðgengilegar á heimasíðu sjóðsins.  
 
Því miður hafa lífeyrissjóðir sem og aðrir landsmenn takmarkaða möguleika til að dreifa 
áhættu vegna gjaldeyrishafta sem voru lögleidd á Íslandi í nóvember 2008. Forráðamenn 
lífeyrissjóðanna líta á höftin og bann við erlendum fjárfestingum sjóðanna sem ógnun við 
starfsemi sjóðanna til lengri tíma. Án erlendra fjárfestinga geta sjóðirnir ekki náð eðlilegri 
eignadreifingu sem er nauðsynleg til að draga úr sveiflum í ávöxtun og auka öryggi 
sjóðfélaga. Miklar vonir eru bundnar við áform stjórnvalda um afnám gjaldeyrishafta.  
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III. 50 ára farsæl saga  
Á árinu 2015 eru liðin 50 ár frá því Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélags Íslands, sem er elsti 
sjóðurinn af forverum Almenna lífeyrissjóðsins, var stofnaður. Lífeyrissjóður 
Tæknifræðingafélags Íslands var stofnaður þriðjudaginn 4. maí 1965 í Tjarnarbúð. Fundurinn 
var boðaður af lífeyrissjóðanefnd Tæknifræðingafélags Íslands með bréfi til allra félaga og 
mættu á fundinn 19 félagar. Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélags Íslands var fyrsti 
séreignarsjóður landsins. Árið 1998 sameinaðist sjóðurinn Lífeyrissjóði arkitekta  en 
sameinaður sjóður arkitekta og tæknifræðinga sameinaðist síðan ALVÍB í ársbyrjun 2003 
þegar Almenni lífeyrissjóðurinn var stofnaður. 
 
Almenni lífeyrissjóðurinn samanstendur af sjö lífeyrissjóðum sem hafa sameinast en á 
mismunandi tímum. Sjóðirnir eru í stafrófsröð:  

 ALVÍB (Almennur lífeyrissjóður VÍB),  

 Lífeyrissjóður arkitekta,  

 Lífeyrissjóður starfsmanna SÍF,  

 Lífeyrissjóður FÍH,  

 Lífeyrissjóður Félags leiðsögumanna,  

 Lífeyrissjóður lækna og  

 Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélags Íslands. 
 
Við erum sannfærð um að Almenni lífeyrissjóðurinn er góður kostur fyrir sjóðfélaga. Sam-
setning lífeyrisréttinda í sjóðnum er öðruvísi en í flestum öðrum lífeyrissjóðum.  

 Þriðjungur af 12% lágmarksiðgjaldi greiðist í séreignarsjóð en í öðrum lífeyrissjóðum er 
algengast er að lágmarksiðgjald greiðist allt í samtryggingarsjóð.  

 Almenni býður sjóðfélögum að velja á milli sex ávöxtunarleiða, eftir því sem hentar 
hverjum og einum.  

 Inneign í séreignarsjóði er laus til útborgunar við 60 ára aldur og geta sjóðfélagar ráðið 
hvort þeir taka inneignina út í einu lagi eða dreifa úttektinni á lengri tíma. Inneign í 
séreignarsjóði erfist við fráfall og eykur það fjárhagslegt öryggi aðstandenda. 
 

Margir halda að það komi niður á réttindum í samtryggingarsjóði í Almenna lífeyrissjónum að 
einungis tveir þriðju hlutar lágmarksiðgjalds greiðist í sjóðinn og að réttindi séu minni en í 
hefðbundnum lífeyrissjóðum. Svo er ekki og eru réttindi í samtryggingarsjóði Almenna 
lífeyrissjóðsins mjög góð. 

 Sjóðfélagar geta hafið töku ævilangs ellilífeyris á aldrinum 60 til 72 ára. 

 Fjárhæð örorkulífeyris í Almenna lífeyrissjóðnum er með því besta sem þekkist meðal 
lífeyrissjóða auk þess sem inneign í séreignarsjóði er laus til útborgunar á 7 árum við 
starfsorkumissi.  

 Makalífeyrir er greiddur til maka við fráfall sjóðfélaga í 2,5 ár og lengur ef sjóðfélagi á 
barn undir 20 ára aldri eða ef makinn er öryrki og yngri en 67 ára. Við fráfall erfist inneign 
í séreignarsjóði.  

 Almenni greiðir betri barnalífeyri en flestir aðrir sjóðir. Barnalífeyrir er greiddur til barna 
yngri en 20 ára við fráfall eða við starfsorkumissi sjóðfélaga. Fjárhæð barnalífeyris er 
tvöfalt hærri en lágmarkslífeyrir samkvæmt lögum. Ef barn látins sjóðfélaga á ekki 
foreldri eða kjörforeldri á lífi er greiddur tvöfaldur barnalífeyrir. 
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Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins mun minnast hálfrar aldar afmælis sjóðsins í maí. Við það 
tækifæri stefnir sjóðurinn á að færa sjóðfélögum afmælisgjöf sem er endurnýjaður 
sjóðfélagavefur með betri og aðgengilegri upplýsingum um lífeyrisréttindi og inneign. 
Markmiðið er sem fyrr að veita góðar upplýsingar til sjóðfélaga en einnig að bæta þjónustu 
með því að auðvelda sjóðfélögum að eiga samskipti við sjóðinn og stjórna sínum málum.  
 
IV  Atkvæðisréttur á aðalfundi 
Á síðasta aðalfundi var samþykkt ályktun varðandi það að stjórn sjóðsins ætti að gera tillögu 
um breytingar á samþykktum sjóðsins svo sjóðsfélagar geti tekið þátt í atkvæðagreiðslum á 
aðalfundi með rafrænum hætti.   
Verið er að smíða nýjan sjóðsfélagavef hjá sjóðnum og stefnan er að hafa þar möguleika á að 
greiða atkvæði um ýmiss mál, m.a. á aðalfundi.  Skiptar skoðanir eru á því hvort leyfa eigi 
slíkar rafrænar kosningar á aðalfundi en stefnt er að því að taka ákvörðun um það á næsta 
aðalfundi sjóðsins.   
Einnig var stjórninni falið að meta hvort ætti að takamarka fjölda umboða sem sjóðsfélagar 
geta tekið með á aðalfund og hvort ætti að lækka hámarks atkvæðisrétt hvers sjóðsfélaga.   
Stjórnin ákvað að leggja ekki til skerðingu á hámarks atkvæðisrétti hvers sjóðsfélega.  Hins 
vegar leggur stjórnin til að í gegnum umboð og eigin atkvæðisrétt getur hver sjóðsfélagi að 
hámarki farið með atkvæðisrétt upp á 0,3% af heildareignum.  Aðalrökin fyrir því eru sú að 
það stjórnin telur það ólýðræðislegt að einn sjóðsfélagi geti safnað það mörgum umboðum 
að hann geti einn stjórnað aðalfundi.   
 
V. Íslenska lífeyriskerfið fær gæðastimpil 
Í byrjun febrúar sl. kynntu Landsamtök lífeyrissjóða og fjármálaeftirlitið niðurstöður alþjóð-
legrar rannsóknar um nægjanleika lífeyrissparnaðar á Íslandi og í nokkrum öðrum ríkjum 
OECD. Auk Íslands voru borin saman lífeyriskerfin í Frakklandi, Chile, Noregi, Hollandi, 
Bretlandi og Bandaríkjunum. Ísland sker sig úr að því leyti að nærri 77% af lífeyrisgreiðslum 
munu koma úr sjóðum sem hafa safnað eignum til greiðslu lífeyris. Í öðrum OECD-ríkjum er 
hlutfallið á bilinu 5-46%. Hlutur gegnumstreymiskerfis, þar sem lífeyrir er greiddur af 
skatttekjum ríkisins hverju sinni, verður því aðeins 23% á Íslandi en fer upp í 95% í Frakklandi, 
svo dæmi sé tekið. 
 
Í rannsókninni eru notaðar sömu forsendur til að hægt sé að bera saman lífeyriskerfi í þátt-
tökulöndum. Niðurstöður staðfesta þá skoðun að íslenska lífeyriskerfið er sterkt í alþjóðleg-
um samanburði. Sérstaða okkar er að meirihluti eftirlauna kemur úr lífeyrissjóðum sem hafa 
safnað eignum til að greiða lífeyri.  
Spár um mannfjöldaþróun á vesturlöndum gera almennt ráð fyrir fjölgun lífeyrisþega og 
fækkun fólks á vinnumarkaði á móti hverjum lífeyrisþega. Miðað við þá framtíðarsýn er það 
mikil gæfa að við höfum valið að byggja upp lífeyrissjóði til að greiða þorra eftirlauna.  
 
Þessar niðurstöður eru hvatning fyrir okkur sem störfum á þessum vettvangi til að hlúa vel að 
sjóðunum til að þeir geti greitt sjóðfélögum góðan lífeyri í framtíðinni.  
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VI. Niðurlag 
Stjórn lífeyrissjóðsins fundar að jafnaði einu sinni í mánuði og oftar ef tilefni er til. Frá síðasta 
ársfundi hefur stjórnin fundað 14 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 meta stjórnarhætti stjórnar. 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 stjórnarhátta fyrirtækja sem gefin voru út af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum 
atvinnulífsins og Nasdaq OMX Íslandi. Í skýrslu PwC eru margar góðar ábendingar sem 
stjórnin mun yfirfara með það að markmiði að bæta stjórnarstarfið.  
 
Ég vil nota þetta tækifæri og færa meðstjórnendum þakkir fyrir gott samstarf á liðnu ári. Á 
ársfundinum lýkur kjörtímabili Ástríðar Jóhannesdóttur og Hrannar Sveinsdóttur aðalmanna í 
stjórn auk Pétur Þorsteins Óskarssonar, varamanns.  Ástríður gefur aftur kost á sér sem 
aðalmaður og Pétur sem varamaður en vegna kynjakvóta verða báðir aðalmenn í ár konur.   
 
Ég vil að lokum þakka sjóðfélögum fyrir samskipti og samstarfið á liðnu ári. Einnig vil ég 
þakka starfsfólki sjóðsins fyrir ánægjulegt samstarf. Hjá sjóðnum starfar mikið af hæfu fólki 
sem leggur sig fram með faglegum vinnubrögðum og góðri þjónustu.  
 


