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Sigurbjörn Sveinsson, 23. apríl, 2013. 
 
 
Fundarstjóri, góðir sjóðfélagar, aðrir gestir.   

 
Ég býð ykkur velkomin á ársfund sjóðsins árið 2013. Fundurinn er að þessu 

sinni haldinn um sumarmál;  sumardagurinn fyrsti er á fimmtudaginn. Ekki má 
gleyma alþingiskosningunum, sem fram fara á laugardag. Þær eru að sínu leyti 
ætíð fagnaðarefni. Það er tilviljun að þessi fundartími var valinn en á þó vel við.  

Sumardagurinn fyrsti er táknrænn dagur vonar um birtu og yl eftir vetur með 
kulda og myrkri. Það má segja, að árstíðaskipti af þessu tagi, hafi orðið í rekstri 
sjóðsins á síðasta ári. Það ár skilaði hæstu raunávöxtun frá upphafi. Á árinu 
tókst að ljúka mörgum svokölluðum hrunmálum sem höfðu valdið óvissu um 
eignamat allt frá hruni íslenska bankakerfisins árið 2008. Að þessu leyti má 
segja að það hafi orðið tímamót hjá sjóðnum eins og þegar sumar tekur við af 
vetri.  

Á laugardaginn ganga landsmenn til kosninga og velja fulltrúa til að sitja á 
Alþingi. Það eru dýrmæt mannréttindi að fá að kjósa en það má ekki gleymast 
að í sögulegu samhengi hafa landsmenn ekki alltaf haft þennan rétt og konur 
skemur en karlar. Á ársfundi Almenna lífeyrissjóðsins í dag verða kosnir tveir 
menn í aðalstjórn og einn í varastjórn. Það er einn af styrkleikum þessa sjóðs að 
í stjórn sitja eingöngu sjóðfélagar valdir af sjóðfélögum.  Við erum stolt af þessu 
og það er því ákaflega ánægjulegt að fimm hæfir einstaklingar gefa kost á sér á 
fundinum í dag til að sitja í aðalstjórn sjóðsins. Ég mun fjalla nánar um lýðræðið 
í sjóðnum síðar.  

Í ársskýrslu sjóðsins sem liggur frammi er gerð grein fyrir rekstri og afkomu 
sjóðsins á síðasta ári. Gunnar Baldvinsson, framkvæmdastjóri sjóðsins, mun á 
eftir mér gera grein fyrir rekstri sjóðsins og tryggingafræðilegri stöðu og síðan 
mun Kristjana Sigurðardóttir, fjárfestingarstjóri, fara yfir ávöxtun síðasta árs og 
kynna fjárfestingarstefnu sjóðsins.  Ég mun nú víkja að nokkrum mikilvægum 
málefnum sem varða Almenna lífeyrissjóðinn.  

 
I.  

Á árinu 2012 urðu mikil tímamót þegar stjórn sjóðsins tók ákvörðun um að 
aflétta neyðarráðstöfun frá því október 2008 um að greiða öll séreignariðgjöld í 
Innlánasafn, nema ef sjóðfélagar óskuðu sérstaklega eftir að greiða í aðrar 
ávöxtunarleiðir. Þessi ráðstöfun gilti í tæp fjörgur ár og var gerð vegna 
óvissu um eignamat eftir efnahagshrunið 2008.  

Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins felldi þessa einhliða ákvörðun úr gildi þann 1. 
júlí 2012 og eru iðgjöld nú greidd í ávöxtunarleið samkvæmt vali 
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sjóðfélaga. Sjálfvirk ráðstöfun iðgjalda í Innlánasafn var tímabundin aðgerð 
vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði í kjölfar banka- og efnahagshruns. 
Eftir uppgjör við Glitni í maí 2012 taldi stjórn sjóðsins að eignamat í ávöxt-
unarleiðum hefði skýrst og ákvað að breyta ráðstöfun iðgjalda aftur til fyrra 
horfs. Ákvörðunin var vel kynnt. Allir sjóðfélagar fengu sent bréf og haldinn var 
sérstakur sjóðfélagafundur þann 19. júní þar sem ákvörðun stjórnar var kynnt 
og farið var yfir eignir ávöxtunarleiða og fjárfestingarstefnu.  

Það er einn af styrkleikum Almenna lífeyrissjóðsins að sjóðfélagar geta valið á 
milli sex ávöxtunarleiða í séreignarsjóði og þeir geta hvenær sem er valið þá 
leið sem hentar þeim best. Við mælum með því að langtímasparnaður sé 
ávaxtaður í blönduðu verðbréfasafn til að fá góða áhættudreifingu. Með því að 
fjárfesta í ævisöfnum Almenna lífeyrissjóðsins eignast sjóðfélagar hlutdeild í 
blönduðum verðbréfasöfnum sem dreifa fjárfestingum sínum á marga 
útgefendur, eignaflokka, lönd og atvinnugreinar. Ráðgjafar sjóðsins eru tilbúnir 
að veita nánari upplýsingar og fara yfir málið með sjóðfélögum sem þess óska. 

Segja má að eftir þessa ákvörðun stjórnar um að breyta ráðstöfun iðgjalda 
aftur í samræmi við fyrra val sjóðfélaga, sé starfsemi sjóðsins komin í eðilegan 
farveg aftur. Það er mikill áfangi sem ber að fagna.  

 
II.  

   Eins og ykkur er kunnugt þá kom fram snemma árs 2012 rannsóknarskýrsla 
starfshóps á vegum Landssamtaka lífeyrissjóða undir forystu Hrafns 
Bragasonar, fyrrverandi hæstaréttardómara. Fjallaði hún um afdrif 
lífeyrissjóðanna í aðdraganda hrunsins og afleiðingar hrunsins fyrir afkomu 
þeirra. Eins og fram hefur komið áður, þá mælti stjórn Almenna lífeyrissjóðsins 
með því að skýrsla þessi yrði gerð. Starfsfólk sjóðsins veitti rannsóknarnefndinni 
í umboði stjórnarinnar alla þá aðstoð við gagnaöflun, sem því var unnt. 
Rannsóknarskýrslan dró fram ýmsar staðreyndir um ávöxtun á fé Almenna 
lífeyrissjóðsins á bólu- og hrunárunum 2006-2008, val á fjárfestingum, sem voru 
augljóslega með lélegum tryggingum þegar litið var til baka eða þá að 
gagnaðilar sjóðsins í viðskiptum reyndust ekki þeir heilindamenn, sem almennt 
siðferði gerir ráð fyrir. Við hrunið féllu þau Potemkintjöld, sem dregin höfðu 
verið upp á skútu íslenska efnahagslífins og sannleikurinn kom í ljós um 
raunverulegt innihald þess. Athugasemdir rannsóknarnefndarinnar um 
Almenna lífeyrissjóðinn voru sambærilegar þeim, sem fram komu í köflum 
skýrslunnar um aðra lífeyrissjóði enda tóku lífeyrissjóðirnir meira og minna þátt 
í sömu kaupum á eyrinni fyrir hrun, ef svo má að orði komast.  

   Í kjölfar umræddrar skýrslu Hrafns Bragasonar og félaga skipaði stjórn 
Læknafélags Íslands vinnuhóp til að fara yfir kaflann í skýrslunni um Almenna 
lífyerissjóðinn. Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins fékk niðurstöður vinnuhóps 
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lækna í hendur í liðnum desembermánuði ásamt með bréfi frá stjórn 
Læknafélags Íslands með nokkrum spurningum sem byggðu á vinnu hópsins. 
Má segja með sanngirni að í þessum gögnum hafi ábendingar um stjórn 
Almenna, sem fram komu í skýrslu Hrafns Bragasonar og félaga, verið yddaðar 
þannig, að stjórn sjóðsins og starfsmenn áttu ekki aðra kosti en að svara 
skýrslunni bæði með ítarlegum útskýringum og leiðréttingum. Stjórn 
Læknafélags Íslands boðaði einnig til almenns upplýsingafundar innan 
læknafélagsins um málið 10. janúar s.l. þar sem hvorir tveggja skýrðu sjónarmið 
sín. Hafi hún þökk fyrir það framtak. Stjórn Læknafélags Íslands hefur sent öll 
gögn málsins, sín eigin og andsvör Almenna lífeyrissjóðsins til eftirlits- og 
stjórnskipunarnefndar Alþingis til upplýsingar og er allsendis óvíst um frekari 
lífdaga málsins við Austurvöll.  

Það eru og hafa verið skiptar skoðanir innan stjórnarinnar hvernig og að hve 
miklu leyti hún á að bregðast við ályktunum í skýrslu vinnuhóps stjórnar 
Læknafélags Íslands. Það er mín skoðun, að stjórn Almenna lífeyrissjóðsins geti 
ekki verið vígvöllur átaka um hugsanleg sakarefni. Til þess hefur samfélagið sett 
aðrar stofnanir, Fjármálaeftirlitið, Sérstakan saksóknara, rannsóknarnefnd 
Alþingis og hugsanlega rannsóknarnefnd Alþingis á lífeyrissjóðunum ef af því 
verður. 
   Að öllum þessum atriðum virtum, þá varð stjórnin samhljóða ásátt um á fundi 
sínum þann  9. janúar s.l. að halda þessum álitaefnum lifandi með aðferð, sem 
lýst er í bókun stjórnarinnar.  
"Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins telur nauðsynlegt að óvilhallur og lögfróður 
aðili, sem ekki hefur komið að málefnum sjóðsins áður, verði fenginn til að fara 
yfir málatilbúnað í skýrslu vinnuhóps stjórnar Læknafélags Íslands um skýrslu 
Úttektarnefndar lífeyrissjóða. 
 Sérstaklega verði óskað eftir við viðkomandi aðila, að hann meti réttmæti 
þeirrar fullyrðingar vinnuhópsins  að sjóðurinn hafi farið á svig við lög og góðar 
viðskiptavenjur í viðskiptum við Glitni og fyrirtæki í eigu eigenda Glitnis. 
 Þá muni hann meta, hvort líkur séu á að hægt verði í einkamáli að draga 
stjórnendur Glitnis til ábyrgðar fyrir dómi fyrir ráðgjöf gegn betri vitund og í 
eigin þágu. 
 Einnig verði þeirri spurningu svarað, hvort sjóðurinn eigi réttmætar kröfur í 
þrotabú Glitnis vegna meintra misgjörða Glitnis gagnvart Almenna 
lífeyrissjóðnum. 
 Gögn þau, sem hinn lögfróði aðili styðjist við í umbeðinni athugun, verði: 
 1. Skýrsla Úttektarnefndar lífeyrissjóða 
 2. Skýrsla vinnuhóps stjórnar Læknafélags Íslands 
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 3. Athugasemdir og leiðréttingar Almenna lífeyrissjóðsins vegna skýrslu 
vinnuhóps stjórnar Læknafélags Íslands um skýrslu Úttektarnefndar 
lífeyrissjóða. 
 Starfsmenn Almenna lífeyrissjóðsins veiti alla þá aðstoð við þessa vinnu, sem 
leitað verður eftir. Leitast verði við að halda kostnaði við frekari 
upplýsingaöflun í lágmarki og ekki til hans stofnað án samþykkis stjórnar. 
 Stjórn Almenna lífeyrissjóðsins finnur þann lögfróða aðila sem falið verður það 
verkefni, sem um er rætt hér að framan." 

Því miður hefur það dregist  af ýmsum ástæðum að finna lögmann, sem 
hentar í þetta verkefni en unnið er að því.   

 
III.  
    Það er stefna stjórnar Almenna og hefur verið um nokkur ár að mæta 

tryggingafræðilegri stöðu með leiðréttingum á réttindum sjóðfélaga eftir gengi 
sjóðsins. Rökin fyrir þessari stefnu eru þau, að engin ein kynslóð eigi kröfu á 
hendur annarri að hún greiði fyrir hana lífeyri, sem á sér ekki stoð í inneign í 
sjóðnum. Með öðrum orðum þá leggur stjórnin til, að á hverjum tíma verði 
inneignir sjóðfélaga núllstilltar miðað við árangur ávöxtunar.  

    Því verður tæplega mótmælt, að þetta er stefna í þágu réttlætis gagnvart 
öllum sjóðfélögum, þar sem allir sitja við sama borð. Með þessu móti er komið í 
veg fyrir, að þeir, sem eru að taka lífeyri sinn úr sjóðnum eða komnir nálægt 
lífeyrisaldri, haldi réttindum, sem endurspeglast ekki í innieign þeirra og hafa 
framfærslu sína þess vegna að hluta til af sparnaði yngri sjóðsfélaga, ef 
skuldbindingar lífeyrissjóðsins eru meiri en eignir. Um leið er þessi ráðstöfun í 
þágu hinna sömu þ.e. eldri sjóðfélaga og lífeyrisþega þannig að þeir öðlast 
réttindi sem endurspeglast í inneign, ef eignir lífeyrissjóðsins eru meiri en 
skuldbindingar.   

    Hlutirnir eru samt ekki alveg svona einfaldir í raun.  
    Í þeim ramma, sem löggjafinn hefur sett starfsemi lífeyrissjóðanna, er gert 

ráð fyrir að nauðsynlegar breytingar á réttindum til að skapa heilbrigðan 
rekstur hjá sjóðunum geti verið sveigjanlegar og leyfileg frávik eru tilgreind með 
lögum. Andi laganna um starfsemi lífeyrissjóðanna er sem sagt sá, að sjóðirnir 
séu samtrygging og hluti samtryggingarinnar geti verið að dreifa áföllum vegna 
fjárfestinga þannig að þeir, sem eru að taka lífeyri, taki ekki út áföllin að fullu á 
meðan aðrir sjóðfélagar hafa tímann fyrir sér að vinna þau upp. Í reynd hafa 
skerðingar hjá okkur í Almenna lífeyrissjóðnum tekið nokkuð mið af þessu 
sjónarmiði þrátt fyrir þá meginreglu, sem stjórnin hefur sett sér. Ef við lítum 
annars vegar á tryggingafræðilega stöðu um hver áramót frá hruni og hins 
vegar á skerðingar, sem samþykktar hafa verið á ársfundum lífeyrissjóðsins eða 
sjóðfélagafundum, kemur fram misræmi við markaða stefnu stjórnarinnar um 
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hið ítrasta jafnrétti milli sjóðfélaga. Segja má að farið hafi verið bil beggja í 
þessu sambandi. Lítum á þessar tölur í samhengi. 

 
Tryggingafræðileg staða 2008-2012 

 
 
 
Breytingar á réttindum 

 
 
 
   Hreiturnar eftir hrunið banka enn upp á hjá okkur. Ávöxtun eigna á síðasta 

ári var mjög góð eins og fram kemur í skýrslu stjórnar og reikningum sjóðsins en 
náði ekki að jafna uppsafnað jafnvægisleysi í tryggingafræðilegri stöðu. 
Rekstarskilyrði lífeyrissjóða hafa verið mjög erfið eftir bankahrunið, m.a. vegna 
gjaldeyrishafta og fárra fjárfestingarkosta innanlands, og fjármála- og 
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evrópukreppu á alþjóðlegum mörkuðum. Tryggingafræðileg staða hefur því 
ekki batnað að neinu marki vegna ávöxtunar fyrr en á síðasta ári. Til að ná 
jafnvægi þarf sjóðurinn breyta réttindum um u.þ.b. 3,7%. Þess skal getið, að 
viðmið stjórnar Almenna hvað varðar eðlilegt frávik eru 2,5% á hvorn veginn.  

   Til viðbótar þessu þurfum við eins og allir aðrir lífeyrissjóðir að horfast í 
augu við lengri lífdaga sjóðfélaga. Hægt væri að mæta þessari gleðilegu 
líffræðilegu staðreynd með lengri starfsævi eða hækkuðum iðgjöldum. Það 
hefur hins vegar ekki verið gert. Lengri lífaldri getur sjóðurinn því ekki mætt 
nema með því að dreifa sömu krónum á fleiri lífár sjóðfélaga. Til að ná jafnvægi 
að þessu leyti þyrfti að lækka réttindi allra í sjóðnum um 1,5%, sem er í raun 
ekki skerðing heldur breyting í þá veru að greiða lægri lífeyri á ári en í lengri 
tíma.  

   Tryggingastærðfræðingur sjóðsins hefur lagt til að réttindi verði lækkuð um 
3% og má segja, að með því, sé farið bil beggja sjónarmiða. Til að milda áfallið 
fyrir lífeyrisþega er lagt til að lífeyrisgreiðslur lækki um 0,5% á mánuði í hálft ár, 
samtals um 3%. Þrjú prósent lækkun er heldur meira en þarf til að mæta lengri 
lífaldri en heldur minna en það, sem þarf til að ná jafnri stöðu til fulls. Það er 
von stjórnarinnar að um sé að ræða síðustu skerðinguna að minnsta kosti í bili. 
Þó kennir reynslan okkur annars vegar að efnahagsleg hrakviðri geti brostið á 
fyrirvaralaust og hins vegar að glámskyggni okkar og óskhyggju eru lítil takmörk 
sett, á meðan allt leikur í lyndi.  

 
IV.  
   Stjórn sjóðsins hefur í takt við umræðuna í samfélaginu rætt mögulegar 

leiðir til að bæta lýðræðið í sjóðnum og þá fyrst og fremst með aukinni þáttöku 
í ársfundum og afgreiðslum þeirra. Þá hefur það fyirkomulag að fela einstökum 
sjóðfélögum að fara með atkvæði sitt, og að engin takmörk séu á þeim ráðahag, 
verið til umræðu í stjórninni. Sú skoðun hefur verið sett fram að falla eigi frá 
þessu fyrirkomulagi en að öðrum kosti eigi atkvæðastyrkur einstakra sjóðfélaga 
með söfnun umboða að vera gagnsær.   

   Allar breytingar af þessu tagi á samþykktum krefjast ítarlegrar kynningar, 
umræðu og helst eins víðtækrar þátttöku sjóðsfélaga eins og kostur er. Þegar 
hefur einu skrefi í þessari þróun verið hrundið í frramkvæmd. Eins og ykkur er 
kunnugt þá er þessum fundi varpað út á læstum vef sjóðfélaga og vil ég nota 
tækifærið og bjóða þá alla velkomna á fundinn, sem kunna að sitja heima og 
fylgjast með dagskránni og afdrifum mála. Stjórnin taldi í ljósi þess, að 
ársfundurinn væri opinn öllum sjóðfélögum að sjálfsagt væri að nýta tæknilegar 
framfarir til að koma fundinum út á meðal ykkar með þessum hætti. Stjórnin 
ætlar sér næsta starfsár til að ræða frekar aðrar hugmyndir, sem tengja má 
lýðræðisþróuninni svo sem möguleika á rafrænni atkvæðagreiðslu við 



7 
 

stjórnarkjör. Við göngum opin til þeirrar umræðu, en hvetjum sjóðfélaga til að 
tjá sig um málið. Munum við reyna að skapa vettvang auðveldan aðgangs til 
þess.  

    Skiptar skoðanir um vægi atkvæða eftir inneign í sjóðnum og veiting 
umboða til að fara með þessi atkvæði á ársfundi eru til hliðar við þessa 
umræðu, en þó eru þar sifjar. Sjóðfélagar eru hvattir til að tjá sig um það mál 
einnig, ef áhugi er fyrir hendi. Okkur þykir ljóst, að markverð samstaða verði að 
myndast um tillögur hér að lútandi, eigi að verða breytingar á.  

 
V. 
Góðir félagar. Á því skipi, sem við siglum nú, eru engin Potemkintjöld dregin 

upp. Áhöfnin er hæf og kafteinninn í starfsmannahópnum hefur sett skýra 
stefnu. Hollustan við verkefnið er einlæg og skylduræknin og vandvirknin í 
fyrirrúmi. Eljusemin er ótvíræð. Fullur trúnaður og traust er í millum stjórnar og 
starfsmanna. Ég vil að lokum þakka Gunnari Baldvinssyni framkvæmdastjóra og 
samstarfsfólki hans fyrir þrotlausa vinnu við endurreisn sjóðsins, sem sér nú 
verulega stað í skýrslu stjórnar og ársreikningi. Án trúrra verkamanna væri allt 
okkar strit til ónýtis. Hafi þau öll innilegar þakkir.     

 
   Að svo mæltu þakka ég fundarmönnum gott hljóð og læt máli mínu lokið í 

bili amk.  
 
 
 


