
Ársfundur 2022 
 Tillögur stjórnar Festu til breytinga á samþykktum 

- lagðar fyrir ársfund 19. maí 2022 

 
Almennt um tillögur til breytinga: 
Í árslok 2021 staðfesti Fjármála- og efnahagsráðuneytið nýjar lífslíkutöflur fyrir lífeyrissjóði að fengnum 
tillögum Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga. Þar var því spáð að lífaldur sjóðfélaga héldi áfram að 
aukast í framtíðinni, í sambærilegum takti og fyrir yngri kynslóðir í fortíð. Í fyrri framkvæmd hafi ávallt 
verið miðað við sama vænta lífaldur fyrir alla aldursárganga, þótt reynslan hafi sýnt að þannig hafi það 
ekki verið í reynd, heldur hafi hver nýr árgangur heldur hærri ævilíkur en sá sem á undan er. Yngri 
kynslóðir hafi þannig í raun fengið fyrirheit um of há réttindi miðað við væntan lífaldur þeirra. 

Tillögur stjórnar lúta einkum að viðbrögðum sem miða að því að bregðast við ofangreindum 
breytingum á tryggingafræðilegum forsendum. Jafnframt eru lagðar til aðrar breytingar sem ekki 
tengjast því máli. 

Tillögur að breytingum á neðangreindum greinum samþykkta Festu lífeyrissjóðs eru auðkenndar með 
rauðum lit og undirstrikun og það sem fellur út er auðkennt með yfirstrikun. Skýringar við greinar sem 
taka breytingum eru auðkenndar með skáletrun í sér málsgreinum.  

Tillaga til breytinga á 7. kafla og einstökum greinum hans 

7.         Tryggingafræðileg athugun og aðlögun eigna og skuldbindinga 
 
7.1. Stjórn lífeyrissjóðsins skal árlega láta reikna út fjárhag samtryggingardeildar sjóðsins og skal 

niðurstaða athugunarinnar vera hluti af reikningsskilum lífeyrissjóðsins um hver áramót. Í 
niðurstöðu tryggingafræðilegrar athugunar skal gera grein fyrir kostnaði vegna þeirra 
lágmarksréttinda sem sjóðurinn er skuldbundinn að veita, sbr. ákvæði greinar 2.2. Einnig 
skal gerð grein fyrir kostnaði vegna þeirra viðbótarréttinda, sem sjóðurinn kann að veita 
umfram ofangreint lágmark. Athugun skal framkvæmd af tryggingastærðfræðingi eða öðrum 
þeim sem hlotið hafa viðurkenningu Fjármálaeftirlitsins til slíks starfs. Fyrir 1. júlí ár hvert 
skal senda Fjármálaeftirlitinu hina tryggingafræðilegu athugun. 

 
7.2. Hrein eign lífeyrissjóðsins til greiðslu lífeyris ásamt núvirði framtíðariðgjalda skal vera jafnhá 

núvirði væntanlegs lífeyris vegna þegar greiddra iðgjalda og framtíðariðgjalda. Áætlun um 
framtíðariðgjöld og væntanlegan lífeyri skal miðuð við sjóðfélaga á þeim tíma sem 
tryggingafræðileg athugun tekur mið af. Lífeyrisloforð sjóðsins til framtíðar Réttindatöflur 
sjóðsins skulu árlega endurskoðaðaruð og breytt ef tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins 
gefa tilefni til sbr. ákvæði í samræmi við greina 10.12., en um breytingar á áunnum réttindum 
fer eftir ákvæðum gr. 7.3. og 7.4. 

 
 
7.3. Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós að eignir sjóðsins eru meira en 10% umfram lífeyris-

skuldbindingar hans, miðað við viðurkenndar tryggingafræðilegar forsendur og að teknu tilliti 
til eðlilegra varúðarsjónarmiða, skal stjórn sjóðsins, að höfðu samráði við 
tryggingastærðfræðing, gera tillögur til ársfundar um hækkun aukningu lífeyrisréttinda. 
Sama gildir ef þessi munur hefur haldist meiri en 5% samfellt í fimm ár.  Stjórn sjóðsins er 
einnig heimilt, að höfðu samráði við tryggingastærðfræðing sjóðsins og miðað við 
viðurkenndar tryggingafræðilegar forsendur og að teknu tilliti til eðlilegra varúðarsjónarmiða, 
að leggja til við ársfund að auka áunnin lífeyrisréttindi sjóðfélaga.  Aukningin skal gerð þannig 
að áunnin réttindi allra sjóðfélaga, eins og þau eru reiknuð skv. 11.–14. gr. þessara 
samþykkta, eru aukin hlutfallslega jafn mikið. Staða sjóðsins, það er mismunur eigna og 
skuldbindinga samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt, skal þó ætíð vera jákvæð eftir aukningu 



réttinda, bæði þegar litið er til áunninna réttinda og heildarréttinda. Ársfundur tekur 
endanlega ákvörðun og er Yyfirlit um sérstakar breytingar á áunnum lífeyrisréttindum er 
sýntyfir ákvarðanir samkvæmt þessari grein í viðauka CB sem telst hluti af samþykktum 
þessum. 

 
7.4. Leiði tryggingafræðileg athugun í ljós, að eignir sjóðsins eru meira en 10% lægri en 

lífeyrisskuldbindingar hans, miðað við viðurkenndar tryggingafræðilegar forsendur og að 
teknu tilliti til eðlilegra varúðarsjónarmiða, skal stjórn sjóðsins, að höfðu samráði við 
tryggingastærðfræðing, gera tillögur til ársfundar um lækkun lífeyrisréttinda, enda finnist 
ekki aðrar leiðir til að bæta fjárhag sjóðsins. Sama gildir ef þessi munur hefur haldist meiri 
en 5% samfellt í fimm ár. Stjórn sjóðsins er einnig heimilt, að höfðu samráði við 
tryggingastærðfræðing sjóðsins og miðað við viðurkenndar tryggingafræðilegar forsendur og 
að teknu tilliti til eðlilegra varúðarsjónarmiða, að leggja til við ársfund að lækka áunnin 
lífeyrisréttindi sjóðfélaga. Lækkunin skal gerð með því að skerða áunnin réttindi allra 
sjóðfélaga, eins og þau eru reiknuð skv. 11.–14. gr. þessara samþykkta, hlutfallslega 
jafnmikið. Ársfundur tekur endanlega ákvörðun og er Yyfirlit um sérstakar breytingar á 
áunnum lífeyrisréttindum er sýnt yfir ákvarðanir samkvæmt þessari grein í viðauka CB sem 
telst hluti af samþykktum þessum. 

 
 
Greinargerð með tillögu um breytingu á 7. kafla og einstökum greinum hans: 

Breyting á heiti kaflans þykir endurspegla efni hans á skýrari hátt. Breyting á grein 7.1 er lögð til í því 
skyni að árétta að tryggingafræðileg athugun fer fram fyrir samtryggingardeild sjóðsins. Í gr. 7.2 er 
lagt til að notast við orðið réttindatöflur í stað orðsins lífeyrisloforð þar sem það er í samræmi við 
orðnotkun í viðauka samþykkta. Lagt er til að texti um endurskoðun réttindataflna verði í gr. 10.2. og 
er tilvísun breytt í samræmi við það.   Helsta efnislega breytingin í gr. 7.3 er að felld er úr textanum 
setningin: „Aukningin skal gerð þannig að áunnin réttindi allra sjóðfélaga, eins og þau eru reiknuð skv. 
11.–14. gr. þessara samþykkta, eru aukin hlutfallslega jafn mikið“. Er það gert sökum þess að 
tryggingafræðilegar forsendur geta réttlætt það að aukning sé ekki hlutfallslega jafn mikil, eins og á í 
hlut nú þegar nýjar dánar- og eftirlifendatöflur gera ráð fyrir mismunandi væntum lífaldri eftir 
fæðingarári. Það lá hins vegar ekki fyrir þegar ákvæðið var upphaflega sett og miðað var við sama 
vænta lífaldur fyrir alla árganga. Geta þá verið tryggingafræðilegar forsendur til þess að auka réttindi 
mismikið milli árganga (s.s. ef í ljós kemur síðar að lífaldur hækki ekki eins mikið og gert var ráð fyrir 
og mismunandi milli árganga). Hins vegar mun eftir sem áður gilda að hækkun verður jöfn ef 
tryggingafræðilegar forsendur standa til þess, s.s. ef hækkun réttinda stafar af hækkun á verðmæti 
eignasafns sjóðsins. Aðrar breytingar eru til frekari skýringar á efni ákvæðisins og til þess að hnykkja á 
því að ársfundur taki endanlega ákvörðun um þetta efni. Að lokum er leiðrétt tilvísun í viðauka (gerð er 
tillaga um að núverandi viðauki B falli út og núverandi viðauki C verði viðauki B).  

Helsta efnislega breytingin í gr. 7.4 er að felld er úr textanum setningin: „Lækkunin skal gerð með því 
að skerða áunnin réttindi allra sjóðfélaga, eins og þau eru reiknuð skv. 11.–14. gr. þessara samþykkta, 
hlutfallslega jafnmikið“. Er það gert sökum þess að tryggingafræðilegar forsendur geta réttlætt það að 
lækkun sé ekki hlutfallslega jafn mikil, eins og á í hlut nú þegar nýjar dánar- og eftirlifendatöflur gera 
ráð fyrir mismunandi væntum lífaldri eftir fæðingarári. Það lá hins vegar ekki fyrir þegar ákvæðið var 
upphaflega sett og miðað var við sama vænta lífaldur fyrir alla árganga. Geta þá verið 
tryggingafræðilegar forsendur til þess að lækka réttindi mismikið milli árganga (s.s. ef í ljós kemur að 
lífaldur hækki meira en gert var ráð fyrir og mismunandi milli árganga). Hins vegar mun eftir sem áður 
gilda að lækkun verður jöfn ef tryggingafræðilegar forsendur standa til þess, s.s. ef lækkun réttinda 
stafar af lækkun á verðmæti eignasafns sjóðsins. Aðrar breytingar eru til frekari skýringar á efni 
ákvæðisins og til þess að hnykkja á því að ársfundur taki endanlega ákvörðun um þetta efni. Þess skal 
getið að fyrir liggja tvö lögfræðiálit þar sem það var niðurstaðan að breyting á réttindum með 
mismunandi hætti milli árganga, eins og lagt verður til á ársfundi sjóðsins nú, væri lögmæt þar sem 
málefnalegar forsendur búi að baki og jafnræðis væri gætt milli þeirra sem væru í sambærilegri stöðu. 



Að lokum er leiðrétt tilvísun í viðauka (gerð er tillaga um að núverandi viðauki B falli út og núverandi 
viðauki C verði viðauki B). 

Tillaga til breytinga á greinum 9.7 og 9.12. 
9.7. Tvisvar á ári, í mars og september, skal senda sjóðfélögum yfirlit yfir greidd iðgjöld vegna 

þeirra. Yfirlitinu skal fylgja áskorun til sjóðfélaga að gera án tafar athugasemdir, ef vanhöld 
koma í ljós á iðgjaldaskilum. Sjóðnum er heimilt að skila yfirlitum með rafrænum hætti til 
sjóðfélaga óski þeir eftir því eða ef slíkt er heimilt samkvæmt lögum eða öðrum gildandi 
reglum. Sjóðurinn skal samtímis með opinberri auglýsingu skora á alla þá sem telja sig hafa 
greitt iðgjöld til sjóðsins á undangengnu tímabili og ekki fengið yfirlit skv. framanskráðu, 
gera sjóðnum án tafar viðvart um ætluð vanskil. Hafi athugasemdir frá sjóðfélaga, staðfestar 
með launaseðlum, ekki borist sjóðnum innan 60 daga frá dagsetningu yfirlits eða birtingu 
auglýsingar, sé það síðar, og sjóðnum ekki verið kunnugt um iðgjaldakröfuna, er sjóðurinn 
einungis ábyrgur fyrir réttindum á grundvelli iðgjalda þessara að því marki sem þau fást 
greidd. Samhliða yfirliti þessu skal eigi sjaldnar en einu sinni á ári senda upplýsingar um 
áunninn og væntanlegan lífeyrisrétt sjóðfélaga, rekstur og fjárhagsstöðu sjóðsins og 
breytingar á samþykktum. Sömu upplýsingar skal senda þeim sjóðfélögum sem náð hafa 
ellilífeyrisaldri.  

 

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 9.7: 

Í frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997 um starfsemi lífeyrissjóða, er gert ráð fyrir að 
lífeyrissjóðum verði heimilt að senda rafræn yfirlit og því þykir við hæfi að samþykktir sjóðsins 
endurspegli þá heimild ef hún verður að lögum. 

Hins vegar er lagt til að fella út texta samþykkta sem gerir ráð fyrir áskorun í opinberri auglýsingu þar 
sem það verklag hefur verið aflagt. Ekki eru ákvæði um slíka opinbera auglýsingu í lögum. Sjóðurinn 
sendir út yfirlit um iðgjaldagreiðslur til sjóðfélaga tvisvar á ári. Á þeim yfirlitum er ávallt vakin athygli 
á 60 daga reglu ákvæðisins. 

 

9.12. Framlagi hvers árs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, sbr. 18. gr. laga nr. 113/1990 um 
tryggingagjald, skal ráðstafa í samræmi við ákvæði 19. gr. reglugerðar nr. 391/1998 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða þannig að ávinnsla nýrra réttinda 
og lífeyrir vegna geymdra réttinda hækki á komandi ári um sama hundraðshluta eins og 
nánar er tilgreint hér: 

 

a. Auka skal réttindainnvinnslu sjóðfélaga sem nemur 4,06%  iðgjalda þeirra. Réttindi skv. 
ákvæði þessu reiknast að fullu skv. reglum um aldursháða ávinnslu. Þessi réttindi skal 
auðkenna sérstaklega í réttindabókhaldi sjóðsins og veita þau ekki rétt til framreiknings. 

 

b. Greiða skal viðbótarlífeyri til lífeyrisþega annarra en barnalífeyrisþega sem nemur  4,06% 
af lífeyri þeirra. Viðbótarlífeyririnn greiðist mánaðarlega eins og annar lífeyrir. Þessi 
viðbótarlífeyrir  skal auðkenndur sérstaklega í réttindabókhaldi sjóðsins. 

 

Framangreint framlag til aukningar réttindaávinnslu og lífeyrisgreiðslna skulu hverju sinni 
að hámarki nema örorkuframlagi ársins. 

Tryggingastærðfræðingur sjóðsins skal árlega meta skuldbindingar sjóðsins skv. 
framangreindri reglu miðað við örorkuframlag ársins og vænt iðgjöld og lífeyrisgreiðslur á 
komandi ári og gera tillögu um breytingu á hundraðshluta viðbótar ávinnslu og  lífeyris, gefi 
matið til þess tilefni.  Skal sjóðsstjórn þá leggja tillögur að breytingum samþykkta  
lífeyrissjóðsins fyrir ársfund hans svo tryggt sé að örorkuframlagið dugi fyrir skuldbindingum 
skv. a. og b. lið hér að framan. 

 



Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 9.12: 

Grein 9.12 í samþykktum sjóðsins fjallar um ráðstöfun örorkuframlagsins. Þar segir efnislega að hækka 
skuli úrskurðaðan lífeyri um 4,6% og reikna iðgjaldagreiðendum viðbótarréttindi fyrir 4,6% af 
iðgjöldum þeirra samkvæmt aldursháðu réttindatöflunni meðan greitt framlag ársins dugar fyrir 
væntum viðbótariðgjöldum og hækkun lífeyrisgreiðslna á komandi ári. Í samþykktum sjóðsins frá 10. 
febrúar 2021 var hlutfallið hækkað úr 3,6% í 4,6%. Þessi hækkun var í samræmi við tillögu 
tryggingastæðfræðings á árinu 2020. 

Nú lækkar framlag ríkisins til sjóðsins verulega á milli ára en það var 743,4 m.kr. á árinu 2020 en 625,7 
m.kr á árinu 2021. Hlutdeild Festu lsj. í heildarframlaginu lækkar úr 14,5% í 12,9% á milli ára auk 
þess sem heildarfjárhæð framlagsins til lífeyrissjóða lækkar vegna lægri gjaldstofns tryggingagjalds á 
árinu 2020 frá árinu 2019.  

Áætlaður halli sjóðsins vegna ráðstöfunar framlagsins á árinu 2022 nemur 14,1% eða 89,9 m.kr. Lagt 
er til að hlutfallsleg hækkun áunninna réttinda og lífeyris í grein 9.12. verði lækkuð úr 4,6% í 4,0% á 
árinu 2022 til að koma stöðu framlagsins í jafnvægi. Við þá aðgerð er áætlaður afgangur 4,7 m.kr., eða 
0,7%. 

 

Tillaga til breytinga á greinum 10.1, 10.4 og 10.5 
10.1. Með greiðslum iðgjalda aflar sjóðfélagi sér réttinda til elli- og örorkulífeyris og maka sínum 

og börnum rétt til maka- og barnalífeyris eftir því sem kveðið er á um í 11.–14. gr. og á 
grundvelli þeirra réttindatafla sem fram koma í viðauka við samþykktir þessar og teljast hluti 
þeirra. Réttindi sjóðfélaga til lífeyris eru reiknuð í íslenskum krónum og ráðast réttindi af því 
iðgjaldi sem greitt er í lífeyrissjóðinn hverju sinni. Ávinnsla réttinda ræðst af aldri sjóðfélaga 
í lok þess launamánaðar sem iðgjald er greitt af til lífeyrissjóðsins, sbr. þó sérreglu í gr. 10.3. 
Réttindin eru verðtryggð og breytast í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar frá þeim launamánuði sem iðgjald er greitt af. Helstu tryggingafræðilegu 
forsendur sem réttindatöflur sjóðsins byggja á koma fram í viðauka. Reiknigrundvöllur 
lífeyrissjóðsins er í viðauka B, sem telst hluti af samþykktum þessum. Þar eru tilgreindar 
tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins og hvernig áfallnar og heildarskuldbindingar sjóðsins 
skulu reiknaðar. Eins er tilgreint hvernig lífeyrisréttindi sjóðfélaga eru reiknuð í samræmi við 
réttindaákvæði 11.-14. gr. og eru niðurstöðurnar birtar í réttindatöflum I til IV í viðauka A, 
sem einnig telst hluti af samþykktum þessum. Tryggingastærðfræðingur sjóðsins skal gera 
tillögu um nýjar réttindatöflur þegar núvirði iðgjalda, sem rennur til lífeyrisréttinda 
samkvæmt aldursháðri réttindatöflu,  verður meira en 5% umfram eða undir núvirði 
aldursháðra framtíðarréttinda. Stjórnin skal þá leggja fram til afgreiðslu nýjar réttindatöflur 
á næsta ársfundi eða aukaársfundi. 
Lágmarkstryggingavernd miðast við að innborgun hefjist við 20 ára aldur. 

 

10.2.  Ávinnsla réttinda ræðst af aldri sjóðfélaga í lok þess launamánaðar sem iðgjald er greitt af 
til lífeyrissjóðsins samkvæmt töflu I í viðauka A, sbr. þó gr. 10.3. Réttindin eru verðtryggð 
og breytast í samræmi við breytingar á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar frá þeim 
launamánuði sem iðgjald er greitt af. Lífeyrisréttindin eru skilgreind í 11.-14. gr., sbr. þó 
greinar 10.3. og 10.4.Nú breytast tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins í þeim mæli að mati 
tryggingastærðfræðings hans að tilefni sé til breytinga á réttindatöflum skv. viðauka A, og 
skal hann þá gera tillögu að nýjum réttindatöflum, sem endurspegli breyttar forsendur   og 
leggja fyrir stjórn. Samþykki stjórn tillöguna skal hún lögð fyrir  næsta ársfund eða 
aukaársfund til staðfestingar. Að uppfylltum skilyrðum laga og samþykkta öðlast nýjar 
réttindatöflur gildi fyrir ávinnslu réttinda í sjóðnum skv. samþykkt ársfundar þar um.    

 

10.4. Áunnin lífeyrisréttindi eins og þau eru skilgreind í 11.-14. gr. og reiknuð samkvæmt greinum 
10.2. og 10.3. skulu varðveitt í samræmi við gildandi reglur hverju sinni, þannig að 
lífeyrisgreiðslur verði samkvæmt uppsöfnuðum réttindum hvers réttindatímabils.  
Framreikningur skal hverju sinni vera samkvæmt þeim reglum sem gilda þegar réttur til 



lífeyris varð virkur.  Samtala lífeyrisréttinda er summa áunninna lífeyrisréttinda og 
framreiknaðra lífeyrisréttinda, ef slík réttindi hafa verið úrskurðuð. Framreiknuð 
lífeyrisréttindi teljast ekki með áunnum lífeyrisréttindum nema að því marki sem þau hafa 
fallið til frá úrskurði framreiknings, sbr. gr. 12.112.a. og 13.6.a. og minnkar framreiknaði 
hlutinn þá sem því nemur. Þegar stjórn sjóðsins ákveður aukningu réttinda skulu þau vera 
greind frá öðrum réttindum. Réttindaaukning er ekki tekin með í framreikningi en hún 
reiknast að fullu í áunnum réttindum. Komi til skerðingar á áunnum réttindum sjóðfélaga 
skal fara með réttindaskerðinguna á sama hátt og réttindaaukningu nema að skerðingin 
kemur til frádráttar áunnum réttindum. Breyting réttinda skv. framanskráðu skal færð í 
réttindabókhald sjóðsins miðað við síðasta mánuð þess tímabils sem tryggingafræðileg úttekt 
skv. 7. kafla samþykkta þessara tekur til.  Hækkun eða lækkun lífeyrisgreiðslna tekur gildi 
frá og með næsta mánuði eftir að staðfesting Ffjármála- og efnahagsráðuneytis þ.a.l. liggur 
fyrir. 

 
10.5.   Áunnin geymd lífeyrisréttindi sjóðfélaga í Lífeyrissjóði Suðurnesja og Lífeyrissjóði Suðurlands 

þann 30. september 2005 skulu varðveitt skv. þeim réttindareglum sem giltu þann dag í 
hlutaðeigandi lífeyrissjóðum.  Áunnin geymd lífeyrisréttindi sjóðfélaga í Lífeyrissjóði 
Vesturlands  þann 30. júní 2005 skulu varðveitt skv. þeim réttindareglum sem giltu þann dag 
í hlutaðeigandi lífeyrissjóði. Um áhrif frestunar eða flýtingar á fjárhæð lífeyris skv. áunnum 
rétti miðað við ofangreindar dagsetningar, fer skv. meginreglu 2. ml. í gr. 11.2. og 11.3. eins 
og sýnt er í töflum II V og VI í viðauka A. 

 

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 10.1, 10.2, 10.4 og 10.5: 

Grein 10.1. lýsir grunnreglum réttindaávinnslu sem fæst í sjóðnum með iðgjaldsgreiðslum.  Um nánari 
reglur fyrir réttindaávinnslu er vísað til viðauka A. Að mestu eru lagðar til orðalagsbreytingar sem ekki 
er ætlað að hafa efnislegar breytingar. Tilvísun í viðauka B og texti um efni hans er felldur út þar sem 
lagt er til að viðaukinn verði felldur úr samþykktum. Texti sem áður var í gr. 10.2. er færður að hluta í 
gr. 10.1. og að sama skapi er texta um endurskoðun réttindataflna breytt og hann færður í gr. 10.2.  

Ákvæðið um lágmarkstryggingavernd er sett með vísan til 1. mgr. 6. gr. reglugerðar nr. 391/1998, um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Gerð var breyting á viðkomandi reglugerð í 
desember 2021. Áður skyldi miða lágmarkstryggingavernd við að innborgun hæfist á aldursbilinu 25-
30 ára, en eftir breytingu skal útreikningur á lágmarkstryggingavernd sem lífeyrissjóður veitir, taka mið 
af að iðgjald sé greitt í 40 ár og að inngreiðslur hefjist þegar einstaklingur hefur náð 20 til 30 ára aldri. 
Jafnframt er kveðið á um það að viðmiðunaraldur skuli tilgreindur í samþykktum. Þar sem sjóðfélagar 
Festu lífeyrissjóðs eru að stofni til ófaglært verkafólk, þykir eðlilegt að miðað sé við að innborgun 
iðgjalda hefjist við 20 ára aldur. 

Grein 10.2 er ætlað að fjalla um með hvaða hætti réttindatöflur sjóðsins geti tekið breytingum. Gert er 
ráð fyrir því að breytist tryggingafræðilegar forsendur í þeim mæli að mati tryggingarstærðfræðings 
sjóðsins að tilefni sé til breytinga á réttindatöflum þá skuli hann gera tillögu að nýjum réttindatöflum 
sem endurspegli breyttar forsendur og leggja fyrir stjórn sjóðsins. Samþykki stjórn tillöguna skal hún 
lögð fyrir næsta ársfund eða aukaársfund til staðfestingar. Að uppfylltum skilyrðum laga og samþykkta 
öðlast ný réttindatafla gildi fyrir ávinnslu réttinda í sjóðnum skv. samþykkt ársfundar eða 
aukaársfundar þar um. Kemur þetta ákvæði í stað gildandi lokamálsliðar gr. 10.1.  

Breytingar á greinum 10.4 og 10.5 fela í sér leiðréttingar á tilvísunum í greinar og töflur auk 
málsfarsleiðréttinga. 

 

Tillaga til breytinga á greinum 11.2, 11.5 og 11.6 
11.2. Þegar sjóðfélagi hefur töku ellilífeyris eftir 67 ára aldur hækkar upphæð ellilífeyris samkvæmt 

töflu I eins og segir í töflu III II fyrir hvern mánuð sem líður frá 67 ára aldri þar til taka 



lífeyris hefst. Hækkun ellilífeyrisréttindanna miðast við það að verðmæti ellilífeyrisins til 
æviloka sé hið sama og hjá þeim sem hefja töku ellilífeyris 67 ára miðað við 
tryggingafræðilegar forsendur sjóðsins. Þannig getur sjóðfélagi frestað töku ellilífeyris til allt 
að 80 ára aldurs gegn varanlegri hækkun mánaðarlegra ellilífeyrisgreiðslna. 

 
11.5. Iðgjöld sem sjóðfélagar greiða eftir 67 ára aldur veita réttindi samkvæmt töflu IV I. 

Ellilífeyrisréttindi sem aflað er á hverju aldursári samkvæmt þessari grein koma fyrst til 
greiðslu fyrir fyrsta mánuð eftir næsta afmælisdag og þá aðeins samkvæmt sérstakri umsókn 
sjóðfélaga. Greiða skal þó ellilífeyri eigi síðar en vegna næsta mánaðar eftir 780 ára 
afmælisdaginn og þá án sérstakrar umsóknar.  Ellilífeyrir sem aflað er skv. töflu IV I hækkar 
þegar töku hans er frestað fram yfir næsta afmælisdag samkvæmt því sem tilgreint er í 
töflunni II. Réttindi veita rétt til makalífeyris í samræmi við ákvæði 13. greinar. 

 
11.6     Sjóðfélagi sem ekki hefur hafið töku ellilífeyris hjá sjóðnum getur ákveðið að hefja töku hálfs     

ellilífeyris hvenær  sem  er  eftir  að 60 ára  aldri  er  náð og  telst  hann  þá  hafa  ráðstafað  
þeim hluta  ellilífeyrisréttinda  sinna endanlega,  sbr.  grein 11.4.  Grein 11.3 skal gilda um 
þann  hluta  sem ráðstafað er fyrir 67 ára aldur.  Grein 11.2 skal gilda um hinn frestaða hluta 
eftir að 67 ára aldri er náð. Sjóðfélagi sem hafið hefur töku ellilífeyris við gildistöku þessa 
ákvæðis 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. Við mat tryggingastærðfræðings skal byggja á því að tryggingafræðilegar 
skuldbindingar lífeyrissjóðsins breytist ekki, þannig skal byggja  á sömu  sjónarmiðum og 
liggja að baki gr. 11.2 og 11.3. Slík ráðstöfun endurvekur ekki rétt til örorkulífeyris sem 
ráðstafað hefur verið skv. gr. 11.4. 

 

Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 11.2, 11.5 og 11.6: 

Í gr. 11.2 og 11.5 er um að ræða leiðréttar tilvísanir í töflur sem munu breytast með nýjum Viðauka A 
við samþykktir sjóðsins. Þar sem samþykktir sjóðsins veita rétt til frestunar töku lífeyris til 80 ára aldurs 
með frestunarhækkun réttinda, þykir óeðlilegt að úrskurða lífeyri án umsóknar við 70 ára aldur eins og 
kemur fram í gr. 11.5. Þetta ákvæði er því fært til 80 ára aldurs. Sjóðfélagar fá skv. núverandi verklagi 
sjóðsins bréflega ábendingu um rétt sinn við 70 ára aldur auk umsóknareyðublaðs og verður það 
verklag óbreytt. Brottfellt ákvæði í gr. 11.6 á ekki lengur við sökum tímamarka. 

 

Tillaga til breytinga á grein 12.4 og 12.9 
12.4. Hundraðshluta orkutaps og tímasetningu þess skal ákvarða á grundvelli örorkumats 

trúnaðarlæknis sjóðsins samkvæmt reglum um læknisfræðilegt örorkumat og að fengnum 
upplýsingum um heilsufarssögu og starfsorku sjóðfélaga aftur í tímann. Mat á missi 
starfsorku skal miðast við þær heilsufarslegu breytingar sem sjóðfélagi hefur orðið fyrir eftir 
að hann hóf iðgjaldsgreiðslur til sjóðsins. Fyrstu þrjú tvö árin eftir orkutapið skal örorkumat 
aðallega miðað við vanhæfni sjóðfélaga til að gegna því starfi er hann hefur gegnt og aðild 
hans að sjóðnum er tengd. Að því tímabili loknu skal orkutap metið á ný með tilliti til vanhæfni 
sjóðfélaga til almennra starfa, nýrra upplýsinga um heilsufar og störf og árangurs af 
endurhæfingu. Orkutap skal síðan endurmetið eftir því sem stjórn sjóðsins telur ástæðu til.  

 
12.9. Skylt er sjóðfélagaöryrkja sem sækir um örorkulífeyri úr sjóðnum eða nýtur slíks lífeyris að 

láta stjórn sjóðsinsnum í té allar þær upplýsingar um heilsufar sitt og atvinnutekjur, sem 
nauðsynlegar eru til að dæma um rétt hans til lífeyris og ef nauðsynlegt er, gangast undir 
læknisskoðun hjá trúnaðarlækni sjóðsins. Berist ekki fullnægjandi gögn og upplýsingar frá 
sjóðfélaga og hann sinnir ekki tilmælum sjóðsins þar að lútandi skal umsókn hans vísað frá. 
Heimilt er að fengnu áliti trúnaðarlæknis að setja það skilyrði fyrir greiðslu örorkulífeyris, að 
sjóðfélagi fari í endurhæfingu, sem bætt gæti heilsufar hans, enda sé þess gætt að slík 
endurhæfing standi honum til boða og aðstæður viðkomandi leyfi að hann nýti sér hana. 
Endurmat á orkutapi skal fara fram að lokinni endurhæfingu.  

 
 



Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 12.4 og 12.9: 

Yngra fólk sækir í síauknum mæli um örorku. Ástæður þess eru flóknar og eiga rót sína að rekja til m.a.  
breytinga á samfélagsgerð, menntun, og vinnumarkaði.  

Löng fjarvera á vinnumarkaði er talin afar skaðleg andlegri og líkamlegri heilsu manna en einnig 
skaðleg félagslegri heilsu og aðlögunarhæfni. Í langflestum tilvikum lýkur meðferð og endurhæfingu 
þeirra sem eru tímabundið óvinnufærir vegna sjúkdóma og slysa á innan við tveimur árum. Langoftast 
er ástand þeirra því orðið stöðugt innan þess tíma.  

Með auknum möguleikum til starfsendurhæfingar á síðustu árum hefur biðtími eftir slíkri endurhæfingu 
og meðferð styst til muna og orðið markvissari. Það er því rökrétt að stytta þann tíma sem 
örorkulífeyrisþegar eru metnir til sinna fyrri starfa úr þremur árum í tvö ár. Því er lagt til að 
endurmatstími vegna mats á hæfni til almennra starfa sbr. gr. 12.4 verði ekki eftir 36 mánuði, heldur 
eftir 24 mánuði.  

Í gr. 12.9 er lagt  til að skylt sé að láta sjóðnum í té ákveðnar upplýsingar en ekki stjórn sjóðsins. Þetta 
er í samræmi við gildandi framkvæmd þar sem stjórn tekur í reynd ekki við þessum upplýsingum heldur 
starfsmenn sjóðsins. 

 

Tillaga til breytinga á grein 16.1 
16.1. Heimilt er að endurgreiða iðgjöld til erlendra ríkisborgara, þegar þeir flytjast úr landi, enda 

sé slíkt ekki óheimilt samkvæmt milliríkjasamningum, sem Ísland er aðili að. Heimilt er að 
draga frá endurgreiddu iðgjaldi að viðbættum vöxtum kostnað vegna tryggingaverndar, sem 
sjóðfélaginn hefur notið, og kostnað vegna umsýslu samkvæmt mati forsendum 
tryggingastærðfræðings. Óheimilt er að endurgreiða iðgjöld ríkisborgara annarra ríkja 
Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Við endurgreiðslu til sjóðfélaga samkvæmt þessari grein 
falla niður allar kröfur viðkomandi sjóðfélaga á hendur sjóðnum vegna hinna endurgreiddu 
iðgjalda. 

 
Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 16.1: 

Lagðar eru til minni háttar breytingar til skýringar á texta ákvæðisins. Lagt er til að ákvæðið kveði á 
um að tryggingastærðfræðingur leggi til forsendur sem miðað er við í stað þess að notast við orðið 
mat. 

Tillaga til breytinga á grein 17.1 
 
17.1. Heimilt er stjórn sjóðsins að gera samninga við aðra lífeyrissjóði um tilhögun réttindaflutnings 

o.fl. Í slíkum samningum má víkja frá biðtíma og bótaákvæðum samþykkta þessara í því 
skyni að koma í veg fyrir niðurfall réttinda, þegar sjóðfélagi skiptir um starf, og tvítryggingu 
réttinda, sem ekki miðast við liðinn iðgjaldagreiðslutíma. Ennfremur er þar heimilt að ákveða 
að sjálfstæð réttindi í einstökum sjóðum skuli samanlagt ekki vera meiri en heildarréttindin 
myndu verða hjá einum og sama sjóði. Slíkir samningar eru þó ekki bindandi fyrir sjóðinn 
fyrr en þeir hafa hlotið samþykki Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins, svo og 
staðfestingu fjármála- og efnahagsráðuneytisins. 

 

Tillaga til breytinga á grein 18.4 
18.4. Nú nær lífeyrisgreiðsla ekki fjárhæð, er svarar til a.m.k. 2.500 króna á mánuði og 

fyrirsjáanlegt er, að um sameiningu við önnur réttindi verður ekki að ræða, og er þá stjórn 
sjóðsins heimilt að inna greiðsluna af hendi í einu lagi samkvæmt reglum í samræmi við 



tillögur eins og verðmæti réttindi sjóðfélagans reiknast á útgreiðsludegi samkvæmt 
tryggingafræðilegum forsendum sjóðsins sem þá gilda tryggingafræðings. 

 
 
Greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 18.4: 

Lagt er til að ákvæðið mæli fyrir um að verðmæti eingreiðslu lífeyris miðist við tryggingafræðilegar 
forsendur á útgreiðsludegi í stað þess að vísa í reglur í samræmi við tillögur tryggingafræðings. Þannig 
er reglan sjálf færð inn í samþykktir og þá óþarfi að vísa til reglna sem standa utan samþykkta í því 
samhengi. 

 

Tillaga til breytinga á grein 24.3 
24.3. Breytingar á samþykktum þessum öðlast því aðeins gildi að þær hafi verið samþykktar með 

a.m.k. 2/3 hlutum atkvæða fulltrúa á ársfundi sjóðsins og hlotið staðfestingu fjármála-og 
efnahagsráðuneytis. 

 

 

Tillaga um nýtt ákvæði til bráðabirgða 
Ákvæði 1 til bráðabirgða: 

Á árunum 2023-2025 skal margfalda niðurstöðu framreiknings réttinda skv. grein 12.6. með 

stuðlinum úr eftirfarandi töflu fyrir þá sem úrskurðaðir verða á örorkulífeyri á hverju ári um 

sig: 

Árið 2023 1,06 

Árið 2024 1,04 

Árið 2025 1,02 

Eftir 2025 verður framreikningur réttinda í samræmi við grein 12.6 og þessi grein fellur brott. 
 
 

Greinargerð með tillögu um ákvæði 1 til bráðabirgða: 

Lagt er til að á árunum 2023-2025 skuli margfalda niðurstöðu framreiknings réttinda skv. gr. 12.6. 
(örorkulífeyrir) með stuðlum sem teknir eru fram í ákvæðinu fyrir þá sem úrskurðaðir verða á 
örorkulífeyri á hverju ári um sig.  

Ákvæðið er lagt til í því skyni að innleiða breytingar á réttindatöflu gagnvart örorkulífeyrisþegum í 
skrefum þar sem nokkur munur getur verið á milli ára nú þegar breytingar eru innleiddar. Þetta á síður 
við í tilfelli ellilífeyris þar sem hann byggir ekki á framreikningi. 

 

 

 

 

 

 



Tillaga um brottfellingu núverandi Viðauka A 
 
  
 

                      
                        
                        
TAFLA I Árlegur lífeyrisréttindi fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald 

 Lífeyris-  Lífeyris-  Lífeyris-  Lífeyris-  Lífeyris-  Lífeyris- 
Aldur réttindi Aldur réttindi Aldur réttindi Aldur réttindi Aldur réttindi Aldur réttindi 

16 2.980 26 1.907 36 1.407 46 1.138 56 911 66 752 
17 2.858 27 1.837 37 1.375 47 1.113 57 892 67   
18 2.718 28 1.773 38 1.345 48 1.089 58 874 68   
19 2.587 29 1.712 39 1.315 49 1.065 59 857 69   
20 2.466 30 1.658 40 1.288 50 1.041 60 840     
21 2.355 31 1.607 41 1.262 51 1.018 61 826     
22 2.251 32 1.561 42 1.235 52 995 62 810     
23 2.156 33 1.518 43 1.212 53 973 63 797     
24 2.066 34 1.478 44 1.187 54 953 64 782     
25 1.984 35 1.441 45 1.162 55 931 65 767     

 
  
 

                      
                        
                        
                        
TAFLA II Lækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst 
fyrir 67 ára aldur            

Taka 
ellilíf- 

Lækkun 
fyrir                     

eyris hefst  
hvern 

mánuð Aldur Samtals lækkun                 
66-67 ára 0,72% 66 8,64%                 
65-66 ára 0,64% 65 16,32%                 
64-65 ára 0,57% 64 23,16%                 
63-64 ára 0,52% 63 29,40%                 
62-63 ára 0,47% 62 35,04%                 
61-62 ára 0,42% 61 40,08%                 
60-61 ára 0,38% 60 44,64%                 

                        
TAFLA III  Hækkun ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára 
aldur             

Taka 
ellilíf- 

Hækkun 
fyrir                     

eyris hefst  
hvern 

mánuð Aldur Samtals hækkun                 
67-68 ára 0,62% 68 7,44%                 
68-69 ára 0,69% 69 15,72%                 
69-70 ára 0,78% 70 25,08%                 
70-71 ára 0,88% 71 35,64%                 

Réttindi í jafnri ávinnslu eru meðaltal réttinda 25 til og með 64 ára eða 1.229 
krónur fyrir hvert 10.000 krónu iðgjald. 



71-72 ára 1,00% 72 47,64%                 
72-73 ára 1,15% 73 61,44%                 
73-74 ára 1,32% 74 77,28%                 
74-75 ára 1,52% 75 95,52%                 
75-76 ára 1,78% 76 116,88%                 
76-77 ára 2,08% 77 141,84%                 
77-78 ára 2,46% 78 171,36%                 
78-79 ára 2,94% 79 206,64%                 
79-80 ára 3,53% 80 249,00%                 

 

TAFLA IV  Árleg ellilífeyrisréttindi fyrir hvert 10.000 króna iðgjald sem 
greitt er á hverju aldursári frá 67 til 69 ára og hækkun vegna 

innvinnsluársins þegar töku ellilífeyris er frestað 

Réttindi skv. töflunni miða við töku 
lífeyris í lok ársins Aldur á innvinnsluári 

  67 68 69 

Lífeyrisréttindi 754 779 807 

Hækkun á mánuði fyrsta árið 0,64% 0,66% 0,69% 

Samtals hækkun 68 ára 0,00% 0,00% 0,00% 

Samtals hækkun 69 ára 7,68% 0,00% 0,00% 

Samtals hækkun 70 ára 16,32% 7,92% 0,00% 

Samtals hækkun 71 ára 26,04% 16,92% 8,28% 

Samtals hækkun 72 ára 37,20% 27,12% 17,64% 

Samtals hækkun 73 ára 49,92% 38,88% 28,44% 

Samtals hækkun 74 ára 64,56% 52,32% 40,80% 

Samtals hækkun 75 ára 81,48% 67,92% 55,08% 

Samtals hækkun 76 ára 101,16% 86,04% 71,76% 

Samtals hækkun 77 ára 124,32% 107,28% 91,32% 

Samtals hækkun 78 ára 151,68% 132,48% 114,48% 

Samtals hækkun 79 ára 184,20% 162,48% 142,08% 

Samtals hækkun 80 ára 223,32% 198,60% 175,20% 

    
 

 
Tillaga um nýjan Viðauka A er sýnd á næstu blaðsíðu 

 



VIÐAUKI A - FESTA lífeyrissjóður       
Réttindatöflur sem gilda frá og með 1. janúar 2023      
                
TAFLA I: Árleg lífeyrisréttindi fyrir hvert 10 þús. króna iðgjald 

Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi Aldur Réttindi 
16 2.656 30 1.435 44 995 58 793 
17 2.512 31 1.389 45 976 59 781 
18 2.381 32 1.346 46 958 60 770 
19 2.257 33 1.306 47 941 61 758 
20 2.140 34 1.268 48 924 62 745 
21 2.038 35 1.232 49 909 63 732 
22 1.947 36 1.199 50 894 64 720 
23 1.864 37 1.167 51 881 65 706 
24 1.788 38 1.138 52 867 66 692 
25 1.718 39 1.110 53 854 67 668 
26 1.653 40 1.084 54 841 68 645 
27 1.593 41 1.060 55 829 69 622 
28 1.537 42 1.037 56 817     
29 1.484 43 1.015 57 805     

                

Réttindi í jafnri ávinnslu eru meðaltal réttinda 25 til og með 64 ára eða 1.064 krónur  fyrir hvert 10.000 króna iðgjald.         
 
  
 

              
 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Reiknigrundvöllur réttindatöflu:             

Aldurs- og iðgjaldasamsetning sjóðfélaga á árinu 2021        

Kynjahlutföll: 63% karlar og 37% konur, reiknað sem hlutfall iðgjalda         

Sérhæfðar lífslíkur sem byggja á reynslu árin 2014 - 2018 á meðal sjóðfélaga. Gert ráð fyrir lækkandi dánartíðni til 
framtíðar skv. spá Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga árið 2021  

 

 
Sérhæfðar örorkulíkur sem byggja á reynslu sjóðfélaga árin 2010 - 2014       

Tafla II: Breyting ellilífeyris þegar taka lífeyris hefst fyrir eða eftir 67 ára aldur

Aldur Margfeldisstuðull Prósentubreyting Breyting per mán
60 0,637 -36,3% -0,32%
61 0,675 -32,5% -0,35%
62 0,717 -28,3% -0,38%
63 0,762 -23,8% -0,41%
64 0,812 -18,8% -0,45%
65 0,866 -13,4% -0,53%
66 0,930 -7,0% -0,59%
67 1 - -
68 1,078 7,8% 0,65%
69 1,165 16,5% 0,73%
70 1,263 26,3% 0,81%
71 1,373 37,3% 0,92%
72 1,497 49,7% 1,04%
73 1,639 63,9% 1,18%
74 1,801 80,1% 1,35%
75 1,987 98,7% 1,55%
76 2,203 120,3% 1,80%
77 2,454 145,4% 2,10%
78 2,751 175,1% 2,47%
79 3,104 210,4% 2,94%
80 3,527 252,7% 3,53%

Hækkunar og lækkunarstuðlar



Greinargerð með tillögu um nýjan Viðauka A 

Útreikningur á framtíðar ávinnslu réttinda byggja nú á nýjum dánar- og  eftirlifendatöflum sem 
staðfestar voru af fjármála- og efnahagsráðherra í desember 2021. Þær  taka mið af dánartíðni eftir 
reynslu áranna 2014-2018 og spá fyrir áhrifum aukins langlífis á lífslíkur einstakara aldurshópa.   Nýju 
töflurnar miða við að allir aldurshópar lifi lengur en gildandi forsendur miða við, og munar þar mest 
hjá þeim yngstu en minnst hjá þeim elstu.  Þar sem sama iðgjald þarf að standa undir greiðslu lífeyris í 
lengri tíma þarf að lækka réttindaávinnslu tilsvarandi, svo jafnvægi  sé milli eigna og skuldbindinga. 

Breyting réttindatöflu (Tafla I í Viðauka A) er sýnd myndrænt á eftirfarandi mynd: 

 
Ný tafla 1 í viðauka A innifelur nú réttindaávinnslu fram að  70 ára aldri, en áður var ávinnsla réttinda 
eftir 67 ár birt í töflu IV, sem jafnframt innihélt frestunarákvæði á töku lífeyris vegna réttinda sem aflað 
var eftir 67 ára aldur. Tafla II innihélt flýtingarákvæði vegna töku lífeyris fyrir 67 ára aldur og tafla III 
innihélt frestunarákvæði   vegna frestunar töku lífeyris eftir 67 ára aldur og til 70 ára aldurs. Gerð er 
tillaga um að sameina flýtingar og frestunarákvæði sem felast í núverandi töflum II-IV í eina flýtingar- 
og frestunartöflu fyrir aldursbilið 60-80 ár, sem verður tafla II í nýjum viðauka A. 

Ljóst er að horft fram í tímann munu nýir árgangar bætast í hóp sjóðfélaga sem gert er ráð fyrir að lifi 
lengur en þeir sem eldri eru á sama tíma og eldri árgangar fara á lífeyri. Gera má því ráð fyrir því að 
réttindatöflur sjóðsins þurfi að endurskoða á 5-10 ára fresti með þetta í huga, s.s. á sama tíma og dánar- 
og eftirlifendatöflur eru endurskoðaðar.  

Í stað núverandi Viðauka B er lagt til að í Viðauka A komi upptalning og lýsing á helstu forsendum 
tryggingastærðfræðinga sem mynda reiknigrundvöll sjóðsins. Jafnframt að núverandi Viðauki B verði 
felldur brott. 

 

Tillaga um brottfellingu núverandi Viðauka B  
Breytingin er sýnd á næstu blaðsíðu. 
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Greinargerð með tillögu um brottfellingu Viðauka B: 

Núverandi Viðauki B sýnir reiknigrundvöll fyrir réttindaávinnslu sjóðfélaga. Hann inniheldur m.a. 
flóknar stærðfræðijöfnur sem eru ekki aðgengilegar hinum almenna lesanda. Þess í stað er lagt til að í 
Viðauka A komi upptalning og lýsing á helstu forsendum tryggingastærðfræðinga sem mynda 
reiknigrundvöll sjóðsins. Jafnframt að núverandi Viðauki B verði felldur brott. 

 

Tillaga um að núverandi Viðauki C verði Viðauki B 
Greinargerð með tillögu um að núverandi Viðauki C verði Viðauki B: 

Breytingin leiðir af tillögu um brottfellingu Viðauka B. 

 

 

Breytingar á núverandi Viðauka C (sem verður Viðauki B) 

 
7. 19. maí 2022; samþykkt á ársfundi 10% hækkun áunninna lífeyrisréttinda sjóðfélaga í 

samtryggingardeild sjóðsins á árinu 2021 og fyrr. Hækkunin var færð sem áunnin 
skuldbinding í réttindakerfi sjóðsins miðað við desember 2021 og öðlast gildi við greiðslu 
lífeyris frá og með næsta mánuði eftir að staðfesting fjármála- og efnahagsráðuneytis þ.a.l. 
liggur fyrir. 

8. 19. maí 2022; samþykkt á ársfundi að innleiða nýjar dánar- og  eftirlifendatöflur sem 
staðfestar voru af fjármála- og efnahagsráðherra í desember 2021 og koma í stað eldri taflna 
sem byggðu á reynslu árin 2014-2018. Breytingin öðlaðist gildi í samræmi við 
gildistökuákvæði í 25. gr. samþykktanna.  

Vegna ofangreinds og til samræmis tillögu tryggingastærðfræðings sjóðsins skal endurreikna 
áunnin réttindi til ellilífeyris samkvæmt eftirfarandi reglum og skal sá útreikningur miða við 
31.12.2021. 

a. Reikna skal áfallnar skuldbindingar sjóðsins vegna allra sjóðfélaga sem náð hafa 67 ára 
aldri, auk örorku- og makalífeyrisþega annarsvegar samkvæmt nýjum dánar- og 
eftirlifendatöflum og hins vegar samkvæmt eldri dánar- og eftirlifendatöflum. 
Útreikningarnir skulu miða við gildistöku nýrra taflna, sbr. 14. gr. nr. 391/1998. Áunnin 
réttindi sjóðfélaga samkvæmt hinum nýju dánar- og eftirlifendatöflum eru endurreiknuð 
þannig að áfallnar skuldbindingar samtryggingardeildar vegna þessa hóps verði sama 
hlutfall af áföllnum skuldbindingum samtryggingardeildar og þær voru samkvæmt eldri 
dánar- og eftirlifendatöflum.  

b. Með sama hætti og samkvæmt sömu viðmiðum skal reikna áfallnar skuldbindingar vegna 
annarra sjóðfélaga en tilgreinir í a-lið þessarar greinar, nema barnalífeyrisþega. Áunnin 
réttindi sjóðfélaga samkvæmt hinum nýju dánar- og eftirlifendatöflum eru endurreiknuð 
þannig að áfallnar skuldbindingar hvers fæðingarárgangs þessa hóps verði sama hlutfall 
af áföllnum skuldbindingum samtryggingardeildar og þær voru samkvæmt eldri dánar- 
og eftirlifendatöflum.  

Þannig verða áunnin réttindi hvers fæðingarárgangs umreiknuð með þeim hætti  að 
áfallnar skuldbindingar samtryggingardeildar vegna hvers fæðingarárgangs haldast 
óbreyttar samkvæmt nýjum dánar- og eftirlifendatöflum en áunnin réttindi lækka til 
samræmis við væntingar um lengri lífaldur.   

Áhrif á breytingu áunninna lífeyrisréttinda sem leiðir af  8. tölulið koma fram í eftirfarandi 
töflu: 

 



TAFLA SEM SÝNIR BREYTINGU EFTIR ÁRGÖNGUM 

Jöfnun áunninna réttinda þann 31.12.2021: Lækkun háð fæðingarári. Áunnin réttindi 
sjóðfélaga sem náð hafa 67 ára aldri, auk örorku- og makalífeyrisþega lækkuð um 2,9%. 

 

Fár Breyting Fár Breyting Fár Breyting Fár Breyting 
2005 -11,5% 1992 -11,1% 1979 -10,0% 1966 -7,5% 
2004 -11,5% 1991 -11,0% 1978 -9,9% 1965 -7,2% 
2003 -11,4% 1990 -11,0% 1977 -9,8% 1964 -6,9% 
2002 -11,4% 1989 -10,9% 1976 -9,6% 1963 -6,6% 
2001 -11,4% 1988 -10,8% 1975 -9,5% 1962 -6,3% 
2000 -11,4% 1987 -10,8% 1974 -9,3% 1961 -6,0% 
1999 -11,3% 1986 -10,7% 1973 -9,1% 1960 -5,6% 
1998 -11,3% 1985 -10,6% 1972 -8,9% 1959 -5,2% 
1997 -11,3% 1984 -10,5% 1971 -8,7% 1958 -4,8% 
1996 -11,2% 1983 -10,5% 1970 -8,5% 1957 -4,4% 
1995 -11,2% 1982 -10,4% 1969 -8,3% 1956 -3,9% 
1994 -11,1% 1981 -10,3% 1968 -8,0% 1955 -3,4% 
1993 -11,1% 1980 -10,1% 1967 -7,8%     

 

 

Taflan hér að neðan sýnir samanvegin áhrif af 10% hækkun áunninna réttinda skv. tl. 7 og 
aldurstengdri lækkun vegna lengri lífaldurs eftir árgöngum.  Lífeyrisréttur 67 ára og eldri, 
svo og örorku- og makalífeyrisþega eykst um  6,8%. 

 

Fár Breyting Fár Breyting Fár Breyting Fár Breyting 
2005 -2,6% 1992 -2,2% 1979 -1,0% 1966 1,8% 
2004 -2,6% 1991 -2,1% 1978 -0,9% 1965 2,1% 
2003 -2,5% 1990 -2,1% 1977 -0,8% 1964 2,4% 
2002 -2,5% 1989 -2,0% 1976 -0,6% 1963 2,7% 
2001 -2,5% 1988 -1,9% 1975 -0,4% 1962 3,1% 
2000 -2,5% 1987 -1,9% 1974 -0,2% 1961 3,4% 
1999 -2,4% 1986 -1,8% 1973 0,0% 1960 3,8% 
1998 -2,4% 1985 -1,7% 1972 0,2% 1959 4,3% 
1997 -2,4% 1984 -1,5% 1971 0,4% 1958 4,7% 
1996 -2,3% 1983 -1,5% 1970 0,7% 1957 5,2% 
1995 -2,3% 1982 -1,4% 1969 0,9% 1956 5,7% 
1994 -2,2% 1981 -1,3% 1968 1,2% 1955 6,3% 
1993 -2,2% 1980 -1,1% 1967 1,4%     

 

Greinargerð með tillögu um 7. og 8. tl. í Viðauki B: 

Núverandi Viðauki C (sem verður viðauki B) sýnir yfirlit um sérstakar breytingar á áunnum réttindum 
hjá sjóðnum. Gerðar eru tillögur um tvær slíkar breytingar sem koma inn sem töluliður 7 og töluliður 
8 í Viðauka B. 



Tl. 7: Vegna góðrar ávöxtunar eigna undanfarin þrjú ár, hefur áfallin tryggingafræðileg staða sjóðsins 
batnað verulega. Því er svigrúm til að deila hluta af þeim afgangi út til sjóðfélaga í formi hækkunar á 
áunnum réttindum. Þessi aðgerð mildar verulega áhrif upptöku nýrra dánar- og eftirlifendatafla á 
áunnin réttindi sjóðfélaga. 

Tl. 8: Mikilvægasta einstaka forsendan við mat á því, hvaða lífeyri samtryggingarsjóður á borð við 
Festu geti sagt sjóðfélögum sínum að þeir megi vænta við starfslok eru lífs- og dánarlíkur, þ.e. hvað 
ætla má að sjóðfélagar eigi mörg ár ólifuð við upphaf lífeyristöku.  Mat á þessari stærð er á hendi 
tryggingastærðfræðinga sem á nokkurra ára fresti hafa gefið út töflur um þetta efni, byggt á nýjustu 
gögnum um lífaldur Íslendinga.  Síðustu áratugir hafa sýnt leitni til þess að hver kynslóð lifir lengur en 
sú næsta á undan.  Þrátt fyrir þetta hafa reglur sjóðanna miðað við að allar kynslóðir sjóðfélaga hafa 
sömu lífslíkur og hver króna í iðgjaldi hefur gefið sama fyrirheit um lífeyri, óháð fæðingarári 
sjóðfélagans, ef frá eru talin áhrif mislangrar ávöxtunar iðgjaldsins og mismunandi örorkulíka eftir 
aldursskeiðum.     

Félag íslenskra tryggingastærðfræðinga  hefur um skeið kynnt það sjónarmið, að óhjákvæmilegt sé að 
taka mið af reynslu liðinna áratuga og áætla á þeim grundvelli fyrir því, að lífaldur hverrar nýrrar 
kynslóðar verði að meðaltali nokkru hærri en þeirrar sem á undan fór.  Í desember sl. staðfesti ráðherra 
reglur sem skylda lífeyrissjóði til að leggja nýja útreikninga Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga 
um lífs- og dánarlíkur, sem taka mið af þessum væntingum, til grundvallar töflum um ávinnslu réttinda.  
Útreikningarnir taka mið af dánartíðni eftir reynslu áranna 2014-2018 og spá fyrir áhrifum aukins 
langlífis á lífslíkur einstakara aldurshópa.   Nýju töflurnar miða við að allir aldurshópar lifi lengur en 
gildandi forsendur miða við, og munar þar mest hjá þeim yngstu en minnst hjá þeim elstu.  Þar sem 
sama iðgjald þarf að standa undir greiðslu lífeyris í lengri tíma þarf að lækka lífeyrisloforð tilsvarandi, 
svo jafnvægi  sé milli eigna og skuldbindinga.    

Eftir gildistöku nýrra taflna um lífs- og dánarlíkur er miðað við mismunandi lífslíkur hvers árgangs 
sjóðfélaga, þó þannig að sama viðmið er tekið fyrir alla þá sem náð hafa 67 ára aldri eða taka örorku- 
og makalífeyri (a-liður).  Er það í senn til einföldunar en felur jafnframt í sér viðurkenningu á því, að 
eftir að almennum lífeyristökualdri er náð eða örorka eða andlát maka hefur borið að höndum eru 
möguleikar sjóðfélaga til að bregðast við lækkun lífeyris eða lífeyrisfyrirheits verulega skertir. Þykir 
því varlegra að láta sömu skerðingu ganga yfir þennan hóp og reiknast hún sem meðaltal fyrir 
aldurshópinn 67 ára og eldri.  Er niðurstaða þess útreiknings lækkun um  2,9%  fyrir þennan hóp við 
gildistöku samþykkta þessara. 

Í b- lið er fjallað um umreikning ellilífeyrisréttinda allra sem yngri eru en 67 ára, en þá er horft á hvern 
árgang fyrir sig og hverjar lífslíkur hans eru.   Sama grunnregla er viðhöfð, þ.e. að horft er á hlutdeild 
réttinda viðkomandi aldurshóps í eignum samtryggingardeildar skv. gildandi réttindatöflum, og 
réttindin samkvæmt nýjum töflum, stillt af þannig að kostnaðurinn sé sá sami og samkvæmt fyrri reglum.  
Af því leiðir sem fyrr segir lækkun árlegra lífeyrisréttinda, mismikil eftir aldri.   Lagt er til að þessi 
ákvæði gildi um aðlögun réttinda að nýjum dánar- og eftirlifendatöflum, sem gildi frá 1. janúar 2022. 

 

Ráðstöfun örorkuframlags 2022: 

a. Auka skal réttindainnvinnslu sjóðfélaga sem nemur 4,0% iðgjalda þeirra. Réttindi skv. ákvæði 
þessu reiknast að fullu skv. reglum um aldursháða ávinnslu. Þessi réttindi skal auðkenna sérstaklega 
í réttindabókhaldi sjóðsins og veita þau ekki rétt til framreiknings. 

b. Greiða skal viðbótarlífeyri til lífeyrisþega annarra en barnalífeyrisþega sem nemur 4,0% af lífeyri 
þeirra. Viðbótarlífeyririnn greiðist mánaðarlega eins og annar lífeyrir. Þessi viðbótarlífeyrir skal 
merktur sérstaklega í réttindabókhaldi sjóðsins. 

Greinargerð 

Sjá greinargerð með tillögu um breytingu á gr. 9.12. Eðlilegt er að slík ákvörðun sé færð til bókar í 
Viðauka B. 


	7.         Tryggingafræðileg athugun og aðlögun eigna og skuldbindinga

