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Hrein eign til greiðslu lífeyris
(í milljónum króna)
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Þróun iðgjaldatekna
(á föstu verðlagi í milljónum króna)
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Fjöldi lífeyrisþega
(Sumir greiðsluþegar fá fleiri en eina tegund lífeyris)

Fjöldi 2018 Fjöldi 2017 Breyting (%)

Ellilífeyrir 5.898 5.388 9,5%

Örorkulífeyrir 2.630 2.496 5,4%

Makalífeyrir 668 642 4,0%

Barnalífeyrir 445 446 -0,2%

Samtals 9.641 8.972 7,5%



Þróun lífeyrisgreiðslna
(í milljónum króna)

2018 2017 Breyting (%)

Ellilífeyrir 2.444 2.217 10,2%

Örorkulífeyrir 1.178 1.117 5,5%

Makalífeyrir 133 127 4,7%

Barnalífeyrir 41 42 -2,4%

Samtals 3.796 3.503 8,4%



Skipting lífeyrisgreiðslna
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Þróun lífeyrisbyrði
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Stærstu launagreiðendur
(Iðgjöld í milljónum króna)
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29,3% af iðgjöldum



Ávöxtun samtryggingardeildar
(ávöxtun áranna 2014-2018)
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Ávöxtun séreignardeildar
(ávöxtun áranna 2014-2018)
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Störf endurskoðunarnefndar
• Skipuð 2 stjórnarmönnum, 1 utanaðkomandi aðila
• Utanaðkomandi aðili er löggiltur endurskoðandi

▪ Kristinn Bjarnason, formaður
▪ Ólafur S. Magnússon, varaformaður
▪ Dagbjört Hannesdóttir, nefndarmaður
▪ Halldóra Sigr. Sveinsdóttir, varamaður

• Hélt 7 fundi á starfsárinu
• Áhersla á gæði árshluta- og ársuppgjöra
• Samskipti við innri- og ytri endurskoðendur
• Kannar óhæði endurskoðanda
• Eftirlit með virkni innra eftirlits
• Eftirlit með virkni áhættustýringar
• Setur fram tillögur um endurskoðendur sjóðsins



Störf stjórnar

• Stjórn Festu hélt 14 fundi á starfsárinu

• Tíð samskipti eru við skrifstofu sjóðsins á milli funda

• Áhersluatriði á árinu:
• Framkvæmd eigin áhættumats fyrir sjóðinn

• Samþykkt uppfærslu á áhættu- og áhættustýringarstefnu 

• Samþykkt uppfærslu á persónuverndarstefnu 

• Áhættumælingar gerðar ársfjórðungslega og kynntar 
endurskoðunarnefnd og stjórn sjóðsins

• Hæfismat FME
• Námskeið til undirbúnings hæfismats

• Námskeið um ábyrgar fjárfestingar

• Námskeið um fjármálamarkaði, áhættustýringu



Ársreikningur 2018
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Breytingar á hreinni eign
(í milljónum króna)

2018 2017 Breyting

Iðgjöld 11.066 8.881 24,6%

Lífeyrir 3.887 3.591 8,3%

Hreinar fjárfestingartekjur 8.599 9.012 -4,6%

Rekstrarkostnaður 295 278 6,0%

Hækkun á hreinni eign 15.483 14.024 10,4%

Hrein eign frá fyrra ári 133.445 119.420 11,7%

Hrein eign í árslok 148.928 133.445 11,6%



Þróun rekstrarkostnaðar
(sem hlutfall af meðaltali hreinnar eignar)
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Efnahagsreikningur
(í milljónum króna)

2018 2017 Breyting 

Hlutabréf og sjóðir 64.324 58.973 9,1%

Skuldabréf og veðlán 79.256 71.844 10,3%

Aðrar fjárfestingar 27 27 0,0%

Fjárfestingar samtals 143.607 130.845 9,8%

Kröfur á launagreiðendur 1.519 1.240 22,6%

Aðrar kröfur 68 26 159,3%

Kröfur samtals 1.588 1.266 25,4%

Ýmsar eignir  3.829 1.410 171,5%

Eignir samtals 149.024 133.521 11,6%

Viðskiptaskuldir 96 76 26,3%

Hrein eign til greiðslu lífeyris 148.928 133.445 11,6%



Sjóðstreymi
(í milljónum króna)

2018 2017 Breyting 

Inngreiðslur 10.904 8.735 24,8%

Útgreiðslur 4.223 3.861 9,4%

Ráðstöfunarfé  6.681 4.875 37,1%

Fjárfestingahreyfingar* -4.547 -4.167 9,1%

Hækkun/lækkun á handbæru fé 2.134 707 -201,7%

Gengismunur af handbæru fé 275 17 1489,1%

Handbært fé í ársbyrjun 1.374 650 111,6%

Handbært fé í árslok 3.784 1.374 175,3%

* Þ.a. greiddar tekjur af fjárfestingum 8.895 8.058 10,4%

* Þ.a. nettó kaup í félögum og sjóðum -4.143 -3.138 32,0%

* Þ.a. nettó kaup á skuldabréfum o.fl. -9.298 -9.087 2,3%



Ýmsar skýringar

Áætlað markaðsverð
skuldabréfa, skýr. 13

Í millj. króna

Bókfært virði skuldabréfa sjóðsins 79.256

Áætlað markaðsvirði skuldabréfa 87.165

Áætlað markaðsvirði umfram bókfært virði 9.909

Við mat á markaðsvirði skuldabréfa er beitt mikilli varkárni og einungis

litið til auðseljanlegra eigna, s.s. ríkisskuldabréfa, skuldabréfa

Landsvirkjunar, Lánasjóðs sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar og

sértryggðrar skuldabréfaútgáfu banka.



Ýmsar skýringar, frh.

Skuldbindingar utan efnahags, skýr. 20
2018

(millj. kr.)
2017

(millj. kr.)

Innlendir framtaks- og fasteignasjóðir 2.378 3.603

Erlendir framtaks- og fasteignasjóðir 12.423 6.036

Samtals skuldbindingar utan efnahags 14.801 9.639

• Almennt eru skuldbindingar vegna fagfjárfestasjóða kallaðar inn yfir 

fjögurra ára tímabil. 

• Á sama tíma geta fagfjárfestasjóðir verið að skila fjármunum vegna 

fjárfestingaverkefna sem lokið er



Kennitölur 
Samtryggingardeild

2018 2017 2016 2015 2014

Hrein nafnávöxtun 6,1% 7,2% 2,6% 10,4% 7,8%

Hrein raunávöxtun  2,7% 5,3% 0,5% 8,2% 6,7%

5 ára meðaltal raunávöxtunar  4,7% 5,2% 5,4% 5,7% 4,4%

10 ára meðaltal raunávöxtunar  3,3% 0,9% 0,7% 1,7% 1,6%

Eignir í íslenskri krónu 71,3% 74,9% 81,6% 82,4% 83,4%

Eignir í erlendri mynt 28,7% 25,1% 18,4% 17,6% 16,6%

Fjöldi virkra sjóðfélaga, meðaltal 14.436 13.055 12.285 11.405 10.697

Fjöldi lífeyrisþega, meðaltal 7.708 7.238 6.744 6.323 5.895



Hrein raunávöxtun nokkurra lífeyrissjóða 2018
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Fimm ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar nokkurra 
lífeyrissjóða 2018
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Tryggingafræðileg staða nokkurra lífeyrissjóða 2018
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Skipting fjárfestinga samtryggingardeildar
Horft á undirliggjandi eignir verðbréfasjóða
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Kennitölur
Séreignardeild

2018 2017 2016 2015 2014

Hrein nafnávöxtun, sparnaðarleið 1 0,9%

Hrein nafnávöxtun, sparnaðarleið 2 2,9% 7,7% 1,0% 10,7% 5,8%

Hrein raunávöxtun, sparnaðarleið 1  -2,3%

Hrein raunávöxtun, sparnaðarleið 2  -0,4% 5,8% -1,1% 8,4% 4,6%

5 ára meðaltal raunávöxtunar, sparnaðarleið 2  3,4% 4,6% 4,4% 5,2% 5,2%

10 ára meðaltal raunávöxtunar, sparnaðarleið 2  4,2% 2,6% 2,0% 3,0% 2,8%

Eignir í íslenskri krónu, sparnaðarleið 1 100%

Eignir í íslenskri krónu, sparnaðarleið 2 74,5% 71,2% 81,9% 80,0% 77,3%

Eignir í erlendri mynt, sparnaðarleið 2 25,5% 28,8% 18,1% 20,0% 22,7%

Fjöldi virkra sjóðfélaga, báðar leiðir 97 87 72 85 120

Fjöldi virkra sjóðfélaga í tilgreindri séreign, báðar leiðir 435 380 0 0 0

Fjöldi lífeyrisþega, báðar leiðir 4 3 3 3 12



Skipting fjárfestinga séreignardeildar, sparnaðarleið 1
Horft á undirliggjandi eignir verðbréfasjóða
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Skipting fjárfestinga séreignardeildar, sparnaðarleið 2
Horft á undirliggjandi eignir verðbréfasjóða
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Afkoma sjóðsins fyrstu fjóra mánuði ársins 2019

– Afkoma sjóðsins afar góð það sem af er árs 2019

• Raunávöxtun samtryggingardeildar 6,5% fyrir tímabilið janúar/apríl sem
jafngildir 21% raunávöxtun á ársgrundvelli

• Raunávöxtun séreignar 1 var 2,4% fyrir tímabilið janúar/apríl sem
jafngildir 7,5% raunávöxtun á ársgrundvelli

• Raunávöxtun séreignar 2 var 7,4% fyrir tímabilið janúar/apríl sem
jafngildir 23,8% raunávöxtun á ársgrundvelli

• Heildareignir í lok apríl 2019 numu 162,5 milljörðum og höfðu vaxið um
13,6 milljarða frá áramótum

• Ofangreindar fjárhæðir og afkomutölur eru óendurskoðaðar



TALNAKÖNNUN HF

Ársfundur Festu lífeyrissjóðs
14. maí 2019

Niðurstaða tryggingafræðilegrar úttektar
í árslok 2018

Vigfús Ásgeirsson



Hvað er verið að reikna?

Áunnin staða
• Núverandi 

eignir
• Skuldbindinga

r vegna þegar 
greiddra 
iðgjalda

Framtíðarstaða
• Iðgjöld virkra 

sjóðfélaga til 
67 ára

• Skuldbindinga
r vegna 
framtíðar-
iðgjalda

Heildarstaða

+ =

Helstu forsendur

• Árleg raunávöxtun 3,5%

• Sérhæfðar lífslíkur sjóðfélaga FESTA1014L

• Íslenskar barnseigna- og hjúskaparlíkur

• Sérhæfðar örorkulíkur sjóðfélaga FESTA1014Ö

Mat á eignum og áætluðum skuldbindingum 



Tryggingafræðileg staða 31.12.2018
2018

Skýr.

Eignir

Hrein eign til greiðslu lífeyris .............................................................. 148.420.897 0 148.420.897

Mismunur á bókfærðu verði og núvirði skuldabréfa ....................... 1.495.538 0 1.495.538

Mismunur á bókfærðu verði og matsverði skráðra hlutabréfa ....... -325.020 0 -325.020

Núvirði framtíðarfjárfestingarkostnaðar ............................................ -246.279 0 -246.279

Núvirði framtíðarrekstrarkostnaðar .................................................... -1.931.228 -4.654.514 -6.585.742

Núvirði framtíðariðgjalda ..................................................................... 0 176.293.278 176.293.278

Eignir samtals ......................................................................................... 147.413.907 171.638.764 319.052.671

Skuldbindingar

Ellilífeyrir ................................................................................................. 113.668.835 130.313.423 243.982.258

Örokulífeyrir ........................................................................................... 26.322.134 38.157.048 64.479.182

Makalífeyrir ............................................................................................ 6.340.127 6.222.905 12.563.033

Barnalífeyrir ............................................................................................ 169.022 2.097.896 2.266.918

Skuldbindingar samtals ........................................................................ 146.500.119 176.791.273 323.291.391

Eignir umfram skuldbindingar ......................................................... 913.788 -5.152.508 -4.238.720

Í hlutfalli af skuldbindingum í árslok .............................................. 0,6% -2,9% -1,3%

Í hlutfalli af skuldbindingum í ársbyrjun ........................................ 0,6% -1,1% -0,3%

Áfallin 

skuldbinding

Framtíðar-

skuldbinding

Heildar-

skuldbinding



Niðurstaða miðað óbreyttar forsendur

Niðurstaða í árslok 2018

Forsendur 

úttektar

Óbreyttar 

forsendur

Staðlaðar 

forsendur

ÁFALLIN STAÐA

Höfuðstóll 148.420.897 148.420.897 148.420.897

Viðbót vegna endurmats 1.170.517 1.170.517 1.170.517

Fjárfestingarkostnaður -246.279 -289.913 -289.913

Rekstrarkostnaður -1.931.228 -1.783.000 -1.779.348

Hrein áfallin eign 147.413.907 147.518.501 147.522.153

Áfallnar lífeyrisskuldbindingar 146.500.119 146.247.225 145.084.257

Eignir umfram skuldb. 913.788 1.271.276 2.437.896

Hlutfall 0,6% 0,9% 1,7%

Forsendur 

úttektar

Óbreyttar 

forsendur

Staðlaðar 

forsendur

HEILDARSTAÐA

Núvirði iðgjalda 176.293.278 177.865.794 178.737.144

Eign 147.413.907 147.518.501 147.522.153

Framtíðarkostnaður -4.654.514 -4.268.359 -4.272.011

Heildareign 319.052.671 321.115.936 321.987.286

Lífeyrisskuldbindingar 323.291.391 318.485.456 314.677.714

Eignir umfram skuldb. -4.238.720 2.630.481 7.309.572

Hlutfall -1,3% 0,8% 2,3%



Breyting á áunninni stöðu 2018



Iðgjöld eftir aldri sjóðfélaga
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Fjárfestingarstefna, skilgreining
• Meginmarkmið sjóðstjórnar að ávaxta fé sjóðsins með hliðsjón af þeim kjörum sem

best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu
• Fjárfestingarstefnan einn þýðingarmesti þáttur í áhættustefnu og áhættustýringu

sjóðsins

• Farið yfir alla helstu áhættuþætti við gerð fjárfestingarstefnu

• Með fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðs er tekin ákvörðun um:
– Eignasamsetningu sjóðsins

– Hlutfall einstakra eignaflokka, t.d. Innlán, hlutabréf, skuldabréf, o.s.frv.

– Viðmið og vikmörk ýmiskonar, s.s. um hámarksfjárfestingu í verðbréfum útgefnum af einstökum
aðila, tímalengd skuldabréfa, verðtryggingarhlutfall o.s.frv.

• Mismunandi áhætta felst í ólíkum fjárfestingarkostum

• Fjárfestingarstefna lífeyrissjóðs ræður mestu um fjárhagslega áhættu hans

• Fjárfestingum lífeyrissjóðs eru settar takmarkanir í lögum um lífeyrissjóði

• Fjárfestingarstefna er sett fram árlega en horft til lengri tíma við gerð hennar



Fjárfestingarstefna samtryggingardeildar helstu 
breytingar 2019

• Hlutfall eigna í erlendri mynt verður aukið. Sjóðurinn mun ná stefnu

um 35% hlutfall um mitt ár 2019

• Vægi ríkisskuldabréfa (25%) helst óbreytt. Því markmiði verður náð

að mestu með kaupum erlendra ríkisskuldabréfa

• Vægi skuldabréfa sveitarfélaga minnkar lítillega, fer úr 10% í 9%

• Vægi erlendra hlutabréfa verður aukið en jafnframt verður dregið úr

vægi innlendra hlutabréfa

• Vægi skuldabréfa félaga eykst, en þar er aðallega um skuldabréf

fasteignafélaga að ræða, með tryggingum í undirliggjandi eignasafni

• Vægi sérhæfðra fjárfestinga eykst (framtaksfjárfestingasjóðir, óskráðir

fasteignasjóðir, óskráðir skuldabréfasjóðir). Að hluta til vegna

endurflokkunar óskráðra innlendra hlutabréfa í fagfjárfestasjóði.



Fjárfestingarstefna samtryggingadeildar

Flokkar verðbréfa
Stefna 
2018

Stefna 
2019

Vikmörk
2019

Staða í lok
árs 2018

Innlán í bönkum 0% 0% 0%-20% 4,3%

Skuldabréf með ábyrgð ríkis 25% 25% 20%-70% 24,1%

Skuldabréf sveitarfélaga 10% 9% 0%-20% 8,9%

Sértryggð skuldabréf banka 5% 5% 0%-15% 4,7%

Fasteignatryggð skuldabréf 5% 5% 0%-15% 4,4%

Innlend hlutabréf 17% 12% 0%-30% 14,2%

Erlend hlutabréf 18% 19% 0%-30% 13,7%

Sérhæfðar fjárfestingar 10% 12% 0%-20% 12,2%

Skuldabréf fyrirtækja 10% 13% 0%-20% 13,6%

Samtals 100% 100% 100%

Verðbréf í erlendri mynt 35% 35% 25%-50% 28,7%



Fjárfestingarstefna Séreignardeildar

• Rétthafar geta flutt innistæðu sína til annarra vörsluaðila, því brýnt
að velja auðseljanlegar eignir til að mæta slíkum óskum

• Stefnt skal að fjárfestingum í skráðum, auðseljanlegum eignum

• Með tilkomu tilgreindrar séreignar, sbr. kjarasamninga ASÍ og SA,
hefur sjóðfélögum í séreignardeild fjölgað nokkuð

• Fjárfestingarleiðir tilgreindrar séreignar eru tvær, þær sömu og fyrir
almenna séreignardeild sjóðsins

• Sparnaðarleið 1; varfærin leið sem hentar eldri og/eða
áhættufælnum sjóðfélögum

• Sparnaðarleið 2; vel dreift eignasafn, innlendra og erlendra hluta- og
skuldabréfa sem hentar breiðum hópi sjóðfélaga



Fjárfestingarstefna séreignardeildar, sparnaðarleið 1
(Sparnaðarleið sem tók til starfa í maí 2018)

Flokkar verðbréfa
Stefna 
2018

Stefna 
2019

Vikmörk
2019

Staða í lok
árs 2018

Innlán 0% 0% 0-50% 35%

Skuldabréf með ábyrgð
ríkis

100% 100% 50%-100% 65%

Safninu er ætlað að ná sem bestri ávöxtun með fjárfestingu í

ríkisskuldabréfum og innlánum eftir atvikum. Því eru engin neðri

mörk á verðtryggingarhlutfalli. Safnið getur fræðilega séð verið

100% verðtryggt og að sama skapi 100% óverðtryggt.



Fjárfestingarstefna séreignardeildar, sparnaðarleið 2

Flokkar verðbréfa
Stefna 
2018

Stefna 
2019

Vikmörk
2019

Staða í lok 
2018

Innlán 1% 1% 0-30% 3,2%

Skuldabréf með ábyrgð
ríkis

37% 37% 20%-80% 31,8%

Skuldabréf sveitarfélaga 7% 7% 0%-20% 5,1%

Sértryggð skuldabréf 9% 9% 0%-25% 20,0%

Skuldabréf félaga 6% 6% 0%-20% 3,2%

Erlend hlutabréf 28% 28% 0-40% 25,5%

Innlend hlutabréf 12% 12% 0-20% 11,1%



Hluthafastefna Festu
Almennt

Hluthafastefna Festu var endurskoðuð á starfsárinu í kjölfar umræðu á ársfundi 2018

– Festa lífeyrissjóður er langtímafjárfestir sem leitast við að
• ná góðri ávöxtun á fjárfestingar sínar

• að vera ábyrgur hluthafi

• stuðla að framþróun starfshátta innan fyrirtækja og á hlutabréfamarkaði

– Festa gerir kröfu til þess að fyrirtæki, sem sjóðurinn fjárfestir í,
• sýni ábyrgð gagnvart samfélagslegum gildum

• gæti að jafnrétti kynjanna, umhverfinu

• að starfað sé í samræmi við viðurkenndar leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrirtækja

– Við mat á virkni sjóðsins sem fjárfestis er m.a. litið til eignarhlutdeildar, fjárhæða, stöðu sjóðsins í hópi
hluthafa og möguleika sjóðsins til að hafa áhrif á þau atriði sem stefnan tekur til

Markmið
– Markmið hluthafastefnu er að marka stefnu og stjórnarhætti Festu lífeyrissjóðs sem eiganda í þeim félögum

sem hann fjárfestir í og auka þannig gegnsæi við fjárfestingar sjóðsins, ábyrgð hans sem eiganda og styðja
þannig við þau langtímasjónarmið sem liggja að baki fjárfestingarstefnu sjóðsins

Stjórnarhættir fyrirtækja
– Stjórnarhættir skilgreindir sem samband milli stjórnenda félags, stjórnar þess, hluthafa og annarra haghafa.

Stjórnarhættir ákvarða með hvaða hætti félagi er stjórnað

– Félag sem viðhefur góða stjórnarhætti er líklegra til að vera samkeppnishæfara og vegna vel til lengri tíma
litið

– Gerð krafa um að félög fylgi góðum stjórnarháttum við rekstur og gefi upplýsingar þar um í ársskýrslum



Hluthafastefna Festu, frh.

Aðkoma að vali stjórnarmanna

– Gerð krafa um að stjórnarmenn sinni starfi sínu af heilindum og kostgæfni og í samræmi við góða
stjórnarhætti. Stjórnarmenn eiga að vera sjálfstæðir í störfum sínum og ætíð hafa hagsmuni
viðkomandi fyrirtækis að leiðarljósi

– Áhersla á að samsetning stjórnar sé með þeim hætti að reynsla, menntun og hæfni stjórnarinnar í
heild hæfi sem best þörfum félagsins

– Metið í hverju tilviki fyrir sig hvort sjóðurinn gerir tillögu um stjórnarmann fyrir hluthafafund þar sem
kosning stjórnar fer fram. Leitast er við að tilnefna hæfa fulltrúa í stjórnir félaga, annaðhvort einn og
sér eða í samstarfi við aðra aðila.

– Framkvæmdastjóri, stjórnarformaður og varaformaður stjórnar Festu mynda valnefnd sem tilnefnir
stjórnarmenn þegar það á við

– Hvorki stjórnarmenn né starfsmenn sjóðsins sitja í stjórnum fyrirtækja í umboði sjóðsins.
Stjórnarmönnum og framkvæmdastjóra er jafnframt óheimilt að sitja í stjórnum fyrirtækja sem
sjóðurinn fjárfestir í. Undantekning ef um fagfjárfestasjóði/áhættufjármagnsfyrirtæki er að ræða þar
sem nauðsynlegt er að fylgja eftir fjárfestingum sjóðsins



Hluthafastefna Festu, frh.

Hluthafafundir
– Á hluthafafundum mun Festa greiða atkvæði í samræmi við hagsmuni lífeyrissjóðsins.

– Almennt munu tillögur á hluthafafundum vera studdar ef Festa telur ákvörðun vera til hagsbóta fyrir
hagaðila viðkomandi fyrirtækis með langtímasjónarmið að leiðarljósi.

– Framkvæmdastjóri fer með atkvæði sjóðsins á hluthafafundum í fyrirtækjum sem sjóðurinn á
eignarhlut í. Hann getur jafnframt veitt öðrum umboð til að fara með atkvæði sjóðsins

Starfskjör stjórnenda
– Gerð krafa um að starfskjarastefna uppfylli kröfur hlutafélagalaga og taki mið af viðurkenndum

leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja eins og við á

– Við ákvörðun um starfskjör stjórnenda á að gæta hófs og m.a. að líta til stærðar og umfangs
fyrirtækisins, launadreifingar innan þess, svo og þeirra starfskjara sem ætla má að bjóðist almennt á
þeim markaði sem fyrirtækið starfar á

– áherslu á að ávallt liggi fyrir greinargóðar upplýsingar og rök fyrir starfskjörum æðstu stjórnenda

– Áhersla á að starfskjarastefnur greini hvernig þær styðji við langtímahagsmuni og sjálfbærni félaga og
að sett séu fram skýr skilyrði og forsendur fyrir föstum og árangurstengdum launagreiðslum, þar á
meðal hlunnindum



Hluthafastefna Festu, frh.
• Dæmi um aðkomu

• Talsverð samskipti við stjórnendur, stjórnarmenn og tilnefningarnefndir fyrirtækja í aðdraganda
hluthafafunda þar sem gerð er grein fyrir hluthafastefnu Festu og hvers við væntum af félaginu

• Rætt almennt um stjórnarhætti, starfskjarastefnur og langtímamarkmið félaga. Sem dæmi hefur
sjóðurinn lagt til á slíkum fundum að laun stjórnarformanns verði ekki tvöföld laun stjórnarmanns,
enda eru slík laun orðin umtalsverð hjá einstaka félögum. Í einu tilviki var brugðist við þessum
tilmælum (Eimskip)

• Almennt er athugasemdum við starfskjarastefnur komið á framfæri fyrir hluthafafundi svo gefist tími
að bregðast við.

• Sjóðurinn styður almennt umbunarkerfi til að samtvinna hagsmuni starfsmanna og eigenda. Góður
árangur á að skila sér til starfsmanna og þá sem flestra en ekki bara fáeinna á toppnum. Þessi stefna
sjóðsins er skýr og hefur henni verið komið á framfæri til allra stjórna/forstjóra sem sjóðurinn hefur átt
fundi með

• Sjóðurinn hefur kosið með úrbótum á starfskjarastefnum, sbr. þegar starfskjarastefnu N1 var breytt

• Fundað með tilnefningarnefndum allra félaga þar sem sjóðurinn erum með nokkurn hlut. Farið yfir áhersluatriði 
Festu 

• Gerð tillögu að stjórn sé í samræmi við þarfir fyrirtækis en ekki einstakra hluthafa eða sem hluti af
valdatafli

• Leitast sé við að finna hæfasta fólkið og leitað sé út fyrir þessa „þekktu“ þ.e. að reyna finna hæft fólk
en ekki bara fólk sem hefur setið út um allt og í öllu. Höfum lagt ríka áherslu á þennan lið og gert
athugasemdir við setu einstaklinga í fleiri en einu félagi, sérílagi skráðum félögum

• Að nefndirnar séu ekki „valdanefndir“ þ.e. taki ekki völd af hluthöfum og þeim beri að setja þarfir
rekstursins í forgrunn en ekki þarfir einstakra hluthafa

• Valið sé til starfans fólk sem hafi skilning á rekstrinum og hafi fjölbreytta reynslu sem nýtist
• Ekki sé um að ræða að nefndirnar geri „skoðanakannanir á meðal hluthafa“ svo þær geti sett saman

stjórn sem þær „telja“ að verði kosin
• Meginverkefni nefndanna á að vera gerð tillögu að stjórn sem þær telja heppilegasta fyrir félagið og

færa góð rök fyrir þeirri tillögu



Starfskjarastefna Festu

Gildissvið og marmið

• Starfskjarastefnan tekur til starfskjara stjórnarmanna, framkvæmdastjóra, lykilstarfsmanna og annarra starfsmanna
sjóðsins

• Markmið með starfskjarastefnu er að styðja við góða stjórnarhætti í rekstri sjóðsins
• Það er stefna sjóðsins að bjóða stjórnarmönnum, framkvæmdastjóra, lykilstarfsmönnum og öðrum starfsmönnum

sjóðsins samkeppnishæf kjör og starfsumhverfi á við það sem býðst í hliðstæðum störfum hér á landi þannig að
starfskjör séu hvetjandi, styðji við rekstrar- og þjónustumarkmið sjóðsins og að eðlilegt samræmi sé í
launasetningu sjóðsins

• Gæta skal að viðurkenndum jafnréttis- og jafnlaunasjónarmiðum við ákvörðun launa og starfskjara

Starfskjör stjórnarmanna

• Ársfundur sjóðsins skal skipa starfskjaranefnd sem leggur fram tillögu um laun stjórnar fyrir ársfund. Í tillögum
sínum skal nefndin miða við að laun stjórnarmanna endurspegli ábyrgð, sérþekkingu, reynslu og þann tíma sem
verja þarf til stjórnarstarfa. Nefndin skal kynna stjórn sjóðsins tillögur sínar eigi síðar en tveimur vikum fyrir
ársfund Festu

Skaðleysi stjórnar og starfsmanna

• Sjóðurinn skal tryggja að á hverjum tíma sé í gildi starfsábyrgðartrygging fyrir stjórnarmenn, framkvæmdstjóra og
aðra lykilstarfsmenn sjóðsins, bæði starfandi og fyrrverandi, vegna starfa þeirra í þágu sjóðsins. Sjóðurinn skal
tryggja að þeim sé haldið skaðlausum af kröfum sem á þá kunna að verða gerðar eða á þá kunna að falla vegna
starfa þeirra fyrir sjóðinn að svo miklu leyti sem slík krafa er ekki til komin fyrir saknæma háttsemi hlutaðeigandi
sem metin er honum sem ásetningur eða stórfellt gáleysi.



Starfskjarastefna Festu, frh.

Upplýsingagjöf

• Ársreikningur sjóðsins skal tiltaka starfskjör stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og þeirra
lykilstarfsmanna sem falla undir ákvæði reglugerðar um ársreikninga lífeyrissjóða á hverjum
tíma

• Starfskjarastefnan skal birt í ársskýrslu og á vefsíðu Festu lífeyrissjóðs

Staðfesting starfskjarastefnu

• Starfskjarastefnan skal samþykkt á ársfundi sjóðsins með eða án breytinga.

• Ef vikið er frá starfskjarastefnunni í veigamiklum atriðum skal stjórn sjóðsins færa slík frávik til 
bókar í fundargerðarbók ásamt rökstuðningi. Gera skal grein fyrir slíkum frávikum á næsta 
ársfundi sjóðsins



Tilnefning þriggja stjórnarmanna til tveggja ára

Ársfundur

Festu lífeyrissjóðs

14. maí 2019



Kosning stjórnar og varamanna 

• Eftirfarandi tillögur hafa borist fyrir ársfund sjóðsins:

• Fulltrúar stéttarfélaga gera tillögu um tvo stjórnarmenn til 
tveggja ára og einn varamann til eins árs:
– Aðalmaður: Anna Á. Halldórsdóttir

– Aðalmaður: Halldóra Sigr. Sveinsdóttir

– Varamaður: Eyrún Jana Sigurðardóttir

• Samtök atvinnulífsins tilnefna einn stjórnarmann og einn 
varamann til tveggja ára:
– Aðalmaður: Sigurður Ólafsson

– Varamaður: Einar Steinþórsson



Tillögur um breytingar á 
samþykktum sjóðsins

Ársfundur

Festu lífeyrissjóðs

14. maí 2019



Tillaga til breytinga á gr. 2.2 og 4.1  

Greinar orðist þannig (nýtt er auðkennt með rauðu, yfirstrikað fellur út):   

2.2. Lífeyrissjóðurinn starfar samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Grundvöll sjóðsins má rekja til á grundvelli samkomulags 

stéttarfélaga og atvinnurekenda frá 19. maí 1969 og 12. desember 1995 ásamt síðari 

breytingum og markmið samþykkta sjóðsins að tryggja tryggir þau lágmarksréttindi sem þar 

greinir. 

4.1. Stjórn sjóðsins skal skipuð sex mönnum. Þrír skulu kosnir af fulltrúum sjóðfélaga á ársfundi  ásamt 

einum varamanni og þrír staðfestir af fulltrúum atvinnurekenda í fulltrúaráði á grundvelli tilnefningar 

af stjórn Samtaka atvinnulífsins ásamt einum varamanni. Tveir varamenn skulu kosnir á sama hátt og 

til jafnlangs tíma og aðalmenn. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár og skal árlega kjósa helming 

stjórnarmanna og varamanna. Gæta skal ákvæða laga um kynjahlutföll við skipan stjórnar. Við val til 

stjórnar skal taka mið af uppruna sjóðsins og hafa það að markmiði að þeir sem hagsmuna eiga að gæta 

hafi tilsvarandi aðkomu að stjórn sjóðsins.  

 



Tillaga til breytinga á gr. 4.3 og 4.11 

4.3. Stjórnarmenn skulu ekki sitja lengur en átta ár samfleytt sem aðalmenn í stjórn sjóðsins. 

Einstaklingur sem setið hefur í stjórn sem aðalmaður í 8 ár má ekki taka sæti sem aðalmaður 

fyrr en að þremur árum liðnum. 

4.11. Hvorki stjórnarmenn né starfsmenn mega taka þátt í meðferð máls ef þeir hafa 

persónulegra og verulegra hagsmuna að gæta sem kynnu að fara í bága við hagsmuni sjóðsins. 

Sama gildir ef um er að ræða ákvarðanir sem tengjast fyrirtæki þar sem stjórnarmaður kann 

að eiga umtalsverðra hagsmuna að gæta sem eigandi, stjórnarmaður, eða starfsmaður eða af 

öðrum fjárhagslegum toga. Um vanhæfi til meðferðar einstaks máls fer að öðru leyti eftir 

meginreglum stjórnsýslulaga. Stjórnarmönnum og eftir atvikum starfsmönnum er skylt að 

upplýsa um aðstæður sem valda kunna vanhæfni skv. framantöldu. 

 



Tillaga til breytinga á gr. 4.13 

4.13. Stjórn sjóðsins ákveður á hverjum tíma hverjir skulu sitja í stjórnum fyrirtækja í umboði sjóðsins. 

Ef stjórnarmaður lífeyrissjóðsins er jafnframt stjórnarmaður í fyrirtæki sem sjóðurinn á verulegan hlut 

í, getur sá hinn sami ekki farið með umboð sjóðsins á aðalfundi fyrirtækisins. Stjórnarmaður 

lífeyrissjóðsins skal víkja af stjórnarfundi þegar málefni fyrirtækis, þar sem hann er stjórnarmaður eða 

hefur hagsmuna að gæta, eru tekin fyrir á stjórnarfundum sjóðsins. Hvorki stjórnarmenn né starfsmenn 

sjóðsins skulu sitja í stjórnum atvinnufyrirtækja í umboði hans. Þetta gildir þó ekki um fyrirtæki sem 

stofnuð eru til að sinna sérstökum þáttum í starfsemi sjóðsins né heldur áhættufjármagnsfyrirtækjum 

sem sjóðurinn á hluti í. Sjóðstjórn skal setja sjóðnum hluthafastefnu sem leggi meginlínur um það 

hvernig sjóðurinn stendur að viðskiptum á hlutabréfamarkaði og um afstöðu hans til félaga sem fjárfest 

hefur verið í.  

 



Tillaga til breytinga á gr. 5 og 5.3 

Fyrirsögn orðist þannig (nýtt er auðkennt með undirstrikun): 

5 Ársfundur og störf fulltrúaráðs 

5.3. Innan lífeyrissjóðsins starfar fulltrúaráð, að jöfnu skipað fulltrúum samtaka launamanna og 

atvinnurekenda sem að sjóðnum standa. Aðildarsamtök sjóðsins tilnefna fulltrúa sína í fulltrúaráð 

lífeyrissjóðsins og fara þeir með atkvæði á ársfundi og öðrum fundum sjóðsins í umboði 

aðildarsamtakanna og í samræmi við ákvæði samþykkta þessara. Fulltrúar hvors hóps fara með jafnan 

fjölda atkvæða í fulltrúaráðinu, án tillits til fjölda fulltrúa hvors hóps fyrir sig á fundinum. Skipunartími 

fulltrúa er eitt ár í senn. Stéttarfélög sem að sjóðnum standa tilnefna alls 60 fulltrúa til setu í 

fulltrúaráði. Fjöldi fulltrúa einstakra aðildarsamtaka skal vera í samræmi við vægi iðgjaldsgreiðslna 

félagsmanna þeirra til sjóðsins og skal það reiknað út annað hvert ár miðað við iðgjaldsgreiðslur 

félagsmanna hlutaðeigandi félaga næsta ár á undan og ákvarðar sá útreikningur fjölda fulltrúa 

einstakra aðildarfélaga/samtaka í fulltrúaráðinu næstu tvö ár þaðan í frá. Samtök atvinnulífsins tilnefna 

allt að 60 fulltrúa til setu í ráðinu. Fulltrúar Samtaka atvinnulífsins skulu valdir eftir þeim reglum sem 

Samtök atvinnulífsins setja. Tilkynna skal um tilnefningu í fulltrúaráð minnst 14 dögum fyrir lok 

yfirstandandi skipunartímabils og öðlast tilnefning gildi við upphaf ársfundar og gildir fram að næsta 

ársfundi sjóðsins. Heimilt er fulltrúaráðsmanni að fara með umboð annars tveggja annarra fulltrúa á 

fundum fulltrúaráðsins og á ársfundi. 

 



Tillaga nýjum ákvæðum 5.4, 5.5, 5.6
5.4. Stjórn sjóðsins skal kalla saman fulltrúaráðið tvisvar á ári, að hausti og í aðdraganda 

ársfundar, þar sem rædd eru málefni sjóðsins, lykiltölur úr afkomu og framvinda 

fjárfestingarstefnu kynnt. Heimilt er stjórn sjóðsins að ákveða að fundur fulltrúaráðs að hausti 

sé opinn sjóðfélögum. Á fundi fulltrúaráðs í aðdraganda ársfundar skulu auk þess breytingar á 

samþykktum kynntar ef við á og starfskjarastefna kynnt. Fulltrúar samtaka launamanna skulu 

jafnframt staðfesta tilnefningar frá tilnefningarnefnd á fulltrúum sjóðfélaga til stjórnar 

sjóðsins. Þá skulu fulltrúar atvinnurekenda í fulltrúaráði staðfesta tilnefningu Samtaka 

atvinnulífsins til stjórnar sjóðsins. 

5.5. Eigi síðar en þremur mánuðum fyrir ársfund skulu fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði 

sjóðsins skipa a.m.k. þriggja manna nefnd sem gera skal tillögu um frambjóðendur fulltrúa 

sjóðfélaga til stjórnar og varamanna þeirra. Tillagan skal m.a. taka mið af uppruna sjóðsins og 

hafa það að markmiði að þeir sem hagsmuna eiga að gæta hafi tilsvarandi aðkomu að stjórn 

sjóðsins. Tilnefningarnefndin skal setja sér eigin starfsreglur. Samtök atvinnulífsins skulu jafnframt 

starfrækja tilnefningarnefnd sem undirbýr tilnefningar Samtaka atvinnulífsins um 

fulltrúa atvinnurekenda til stjórnar og varamenn þeirra. Tilnefningarnefndir þessar skulu hafa 

formlegt samráð sín á milli með það að markmiði að tryggja að tillögur hvors aðila um sig séu 

með þeim hætti að stjórn verði í heild þannig samsett hverju sinni að hún búi yfir nægilegri 

þekkingu og reynslu til þess að rækja hlutverk sitt og geti sinnt málefnum sjóðsins af skilvirkni 

og heilindum. 

5.6. Innan lífeyrissjóðsins starfar fjögurra manna nefnd um laun stjórnarmanna sem undirbýr 

og leggur fram tillögu til ársfundar um laun stjórnar fyrir komandi ár. Ársfundur kýs fjóra 

fulltrúa í nefndina. Nefndarmenn sem ársfundur kýs geta ekki verið úr hópi stjórnarmanna. 

Nefndin skal hafa hliðsjón af því að stjórnarlaun endurspegli ábyrgð, sérþekkingu, reynslu og þann 

tíma sem verja þarf til stjórnarstarfa. Tveir nefndarmanna skulu kosnir af fulltrúum stéttarfélaga í 

fulltrúaráði og tveir af fulltrúum samtaka atvinnurekenda í fulltrúaráði. 



Tillaga til breytinga á núverandi gr. 5.5. (verður gr. 5.8. vegna 
nýrra ákvæða):

5.8. Á dagskrá skulu vera eftirfarandi eftirtaldir dagskrárliðir: 

1. Skýrsla stjórnar. 

2. Kynning ársreiknings. 

3. Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri úttekt. 

4. Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins. 

5. Gerð grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins. 

6. Starfskjarastefna til staðfestingar. 

5.7. Kosning stjórnar og varamanna. Fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði skulu annað hvert ár, kjósa tvo 

aðalmenn í stjórn. Annað hvert ár skulu fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði kjósa einn aðalmann og 

einn varamann í stjórn. Fulltrúar samtaka atvinnurekenda tilkynna annað hvert ár um staðfestingu 

þeirra á tveimur aðalmönnum í stjórn á grundvelli tilnefningar Samtaka atvinnulífsins. Annað hvert ár 

tilkynna fulltrúar samtaka atvinnurekenda um staðfestingu þeirra á einum aðalmanni og einum 

varamanni í stjórn á grundvelli tilnefningar Samtaka atvinnulífsins. 

6.8. Tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins þegar slíkar tillögur liggja fyrir. Um 

tillögur um breytingar á samþykktum sjóðsins fer samkvæmt ákvæðum 234. greinar. 

9. Kosning fjögurra nefndarmanna í nefnd um laun stjórnarmanna. 

7.10. Ákvörðun launa stjórnarmanna. 

8.11. Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis. 

9.12. Önnur mál. Tillögur til ályktunar, sem taka á fyrir á ársfundi, þurfa að berast stjórn 

sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund. 



Kosning nefndarmanna í nefnd um laun 
stjórnarmanna 

• Eftirfarandi tillögur hafa borist fyrir ársfund sjóðsins:

• Fulltrúar stéttarfélaga gera tillögu um tvo nefndarmenn:
– Hörður Guðbrandsson, Verkalýðsfélag Grindavíkur

– Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Stéttarfélag Vesturlands

• Samtök atvinnulífsins tilnefna tvo nefndarmenn:
– Rósa Guðmundsdóttir, G. RUN hf.

– Bergsteinn Einarsson, Set ehf.



Tillaga um laun stjórnar 

Ársfundur

Festu lífeyrissjóðs

14. maí 2019



Tillaga um laun stjórnar 
• Stjórn Festu lífeyrissjóðs leggur til að stjórnarlaun verði sem hér

segir á komandi starfsári:

– Föst mánaðarlaun 57.266 kr. Fyrir hvern setinn fund 50.059 kr.
Álag til formanns 75% og varaformanns 35%. Varamenn 50.059
kr. fyrir hvern setinn fund.

– Greinargerð: Tillagan hljóðar upp á 2.466 kr. hækkun
stjórnarlauna á mánuði frá fyrra starfsári og 2.156 kr. hækkun
fyrir hvern setinn fund stjórnar. Um er að ræða 4,5% hækkun á
milli ára.

• Stjórn Festu lífeyrissjóðs leggur til að stjórnarmanni verði greitt sem
svarar til tveggja mánaðarlauna fyrir staðist hæfispróf hjá
Fjármálaeftirlitinu. Er þá miðað við að mánaðarlaun endurspegli föst
mánaðarlaun auk eins setins stjórnarfundar.

– Greinargerð: Um er að ræða sömu tillögu og samþykkt var á
ársfundum 2017 og 2018



Kosning endurskoðanda

Ársfundur

Festu lífeyrissjóðs

14. maí 2019



Tillaga um endurskoðanda
Festu lífeyrissjóðs

• Tillaga stjórnar til ársfundar byggir á mati endurskoðunarnefndar
sjóðsins og tillögu hennar til stjórnar

• Tillaga stjórnar:

– Ársfundur Festu lífeyrissjóðs, haldinn 14. maí 2019, leggur til að
endurskoðunarskrifstofa PricewaterhouseCoopers ehf. sjái um
ytri endurskoðun á reikningum sjóðsins fyrir árið 2019



Önnur mál

Ársfundur

Festu lífeyrissjóðs

14. maí 2019


