
 
Tillögur til breytinga á gr. 3.2., 4.1. og gr. 4.2. í samþykktum Festu 

lífeyrissjóðs 

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

A. Tillaga að breytingu á grein 3.2. í samþykktum Festu lífeyrissjóðs 
 
Í kafla 3 sem ber heitið sjóðfélagar í núverandi samþykktum Festu lífeyrissjóðs er svohljóðandi 
ákvæði í grein 3.2: 
 
3.2. Aðildarsamtök sjóðsins af hálfu launamanna eru Félag iðn- og tæknigreina, 

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágr., Verkalýðs – og 
sjómannafélag Sandgerðis, Verkalýðsfélag Grindavíkur, 
Verslunarmannafélag Suðurnesja, Báran stéttarfélag, Efling stéttarfélag 
Verkalýðsfélag Suðurlands, Verkalýðsfélag Akraness, Verkalýðsfélag 
Snæfellinga, Stéttarfélag Vesturlands og Samtök Atvinnulífsins af hálfu 
atvinnurekenda. 

 
Tillaga er gerð að breytingu á grein 3.2 sem er svohljóðandi:  
 
3.2. Aðildarsamtök sjóðsins af hálfu launamanna eru Félag iðn- og tæknigreina, 

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágr., Verkalýðs– og 
sjómannafélag Sandgerðis, Verkalýðsfélag Grindavíkur, 
Verslunarmannafélag Suðurnesja VR,  Báran stéttarfélag,  Efling 
stéttarfélag, Verkalýðsfélag Suðurlands, Verkalýðsfélag Akraness,  
Verkalýðsfélag Snæfellinga, Stéttarfélag Vesturlands og Samtök 
Atvinnulífsins af hálfu atvinnurekenda. 

 
  



 
B. Tillaga að breytingu á grein 4.1 í samþykktum 

 
Í kafla 4 sem ber heitið stjórn í núverandi samþykktum Festu lífeyrissjóðs er svohljóðandi 
ákvæði í grein 4.1: 

 
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. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár 
og skal árlega kjósa helming stjórnarmanna og varamanna. Gæta skal 
ákvæða laga um kynjahlutföll við skipan stjórnar. 
 

Tillaga er gerð að breytingu á grein 4.1 sem er svohljóðandi:  
 
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 frá stjórn Samtaka 
atvinnulífsins ásamt einum varamanni. Kjörtímabil stjórnarmanna er tvö ár 
og skal árlega kjósa helming stjórnarmanna og varamanna. Gæta skal 
ákvæða laga um kynjahlutföll við skipan stjórnar. Óheimilt er að afturkalla 
umboð stjórnarmanns á kjörtímabili nema hann bresti hæfi til að gegna 
stjórnarsetu samkvæmt lögum, samþykktum eða reglum sjóðsins. Nú 
uppfyllir stjórnarmaður ekki hæfisskilyrði til setu í stjórn sjóðsins og skal þá 
tilnefningaraðili leggja fram formlega kröfu til stjórnar sjóðsins um að víkja 
skuli stjórnarmanni úr stjórn. Skal krafan rökstudd með vísan til atvika eða 
aðstæðna sem eru tilefni kröfunnar auk viðeigandi lagaákvæða, samþykkta 
sjóðsins eða reglna. Stjórnarmaður sem beiðni beinist að skal víkja af 
stjórnarfundi þar sem beiðnin eða efni hennar er til umfjöllunar. Stjórn skal 
þegar leita óháðs lögfræðilegs álits á framkominni kröfu. Að fengnu 
lögfræðilegu áliti skal stjórn að boða til fundar í fulltrúaráði viðkomandi 
tilnefningaraðila svo fljótt sem verða má. Fulltrúaráð viðkomandi 
tilnefningaraðila skal á fundi fjalla um framkomna kröfu, framangreint 
lögfræðilit og taka rökstudda ákvörðun um hvort stjórnarmanni skuli vikið 
úr stjórn eða þeirri kröfu synjað. Afl atkvæða ræður úrslitum. Nú tekur 
fulltrúaráð viðkomandi tilnefningaraðila ákvörðun um að víkja stjórnarmanni 
úr stjórn og skal þá fulltrúaráðið tilnefna nýjan stjórnarmann fram að næsta 
ársfundi. Kröfu um að víkja stjórnarmanni úr stjórn skal færa til bókar í 
sérstaka fundargerðarbók fulltrúaráðs þar sem atvikum og aðstöðu er lýst, 
ferli máls auk rökstuðnings fyrir ákvörðun fulltrúaráðs. Tilnefningaraðilar eru 
Samtök atvinnulífsins annars vegar og tilnefningarnefnd launamanna hins 
vegar, sbr. gr. 5.5. í samþykktum sjóðsins. 

  



 
C. Tillaga að breytingu á grein 4.2 í samþykktum 

 
Í kafla 4 sem ber heitið stjórn í núverandi samþykktum Festu lífeyrissjóðs er svohljóðandi 
ákvæði í grein 4.2: 
 
4.2.  Stjórnarmenn í lífeyrissjóðnum skulu vera búsettir hér á landi, vera lögráða, 

hafa óflekkað mannorð og hafa aldrei verið sviptir forræði á búi sínu og 
mega ekki á síðustu fimm árum, í tengslum við atvinnurekstur, hafa fengið 
dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, 
lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða 
opinber gjöld. Stjórnarmenn sem búsettir eru í aðildarríkjum Evrópska 
efnahagssvæðisins, eru þó undanþegnir þessu búsetuskilyrði. Til viðbótar 
framangreindum skilyrðum skulu stjórnarmenn búa yfir nægilegri þekkingu 
og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt. 

 
Tillaga er gerð að breytingu á grein 4.2 sem er svohljóðandi:  
 
4.2. Stjórnarmenn í lífeyrissjóðnum skulu vera búsettir hér á landi, vera lögráða, 

fjárhagslega sjálfstæðir, hafa gott orðspor óflekkað mannorð og hafa aldrei 
verið sviptir forræði á búi sínu og mega ekki á síðustu fimm árum hafa verið 
úrskurðaðir gjaldþrota. Stjórnarmenn sem búsettir eru í aðildarríkjum 
Evrópska efnahagssvæðisins, eru þó undanþegnir þessu búsetuskilyrði. Þeir 
mega ekki í tengslum við atvinnurekstur, hafa fengið hlotið dóm á síðustu 
tíu árum fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum, 
samkeppnislögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, 
ársreikninga, gjaldþrotaskipti o.fl. eða ákvæðum laga er varða opinber 
gjöld, svo og sérlögum um aðila er lúta opinberu eftirliti með 
fjármálastarfsemi. Stjórnarmenn sem búsettir eru í aðildarríkjum Evrópska 
efnahagssvæðisins, eru þó undanþegnir þessu búsetuskilyrði. Stjórnarmenn 
skulu rækja skyldur sínar af heilindum og skulu verja fullnægjandi tíma í 
stjórnarstörf sín í þágu lífeyrissjóðsins. Stjórnarmaður skal vera sjálfstæður 
í störfum sínum, taka virkan þátt í stjórnarstörfum og taka ákvarðanir í 
hverju máli með hagsmuni lífeyrissjóðsins að leiðarljósi. Til viðbótar 
framangreindum skilyrðum skulu stjórnarmenn búa yfir nægilegri þekkingu 
og starfsreynslu til að geta gegnt stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt. 

 
  
 
Greinargerð með tillögum til breytinga á samþykktum Festu lífeyrissjóðs  

Lögð er til breyting á grein 3.2 varðandi nafn aðildarfélags að sjóðnum. Hún kemur 
í kjölfar sameiningar Verslunarmannafélags Suðurnesja við VR. Sameininginn átti 
sér stað á árinu 2019 og var undir nafni og kennitölu VR. 

Lögð er til breyting á gr. 4.1 í samþykktum sjóðsins þar sem fram kemur að 
óheimilt sé að afturkalla umboð stjórnarmanns á kjörtímabilinu nema 
stjórnarmann bresti hæfi skv. lögum eða samþykktum til að gegna stjórnarsetu. 
Jafnframt er kveðið á um það ferli sem fer af stað ef slíkar aðstæður skapast. 



Breytingin er lögð til í framhaldi af dreifibréfi fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, 
dags. 3. júlí 2019 og í kjölfarið athugunar stofnunarinnar á því hvort sjálfstæði 
stjórnarmanna lífeyrissjóða sé nægilega tryggt í samþykktum sjóðanna. 

Í niðurstöðu Seðlabankans sem birt var með bréfi til Festu lífeyrissjóðs, dags. 15. 
febrúar sl. kemst Seðlabankinn að þeirri niðurstöðu að samþykktir sjóðsins skapi 
of mikið rými til túlkunar og kunni að leiða til óvissu. Mikilvægt sé að skýrar 
efnisreglur liggi fyrir um heimildir til afturköllunar umboða. Fer Seðlabankinn fram 
á að skerpt verði á ákvæðum samþykkta um hvort, hvernig og við hvaða aðstæður 
umboð til stjórnarmanna verði afturkallað og að umræddar breytingar verði teknar 
til endurskoðunar á næsta skipulega ársfundi sjóðsins.  

Efnisreglu um hæfi stjórnarmanna lífeyrissjóða er að finna í 31. gr. laga nr. 
129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, sbr. gr. 
4.2 í samþykktum Festu, þar sem inntak hennar er reifað í stórum dráttum. Í ljósi 
þeirra breytinga sem lagðar eru til á gr. 4.1 þykir rétt að uppfæra texta gr. 4.2  til 
frekara samræmis við 31. gr. laga nr. 129/1997.  Jafnframt er bætt við greinina 
ákvæði er lítur að skyldum, heilindum og sjálfstæði stjórnarmanna. 

Ofangreindar tillögur eru jafnframt í anda „Samkomulags um breytingar á 
kjarasamningi Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins um lífeyrismál 
frá 12. desember 1995“ dags. 4. mars 2021. Téðar breytingar lúta að stjórnkerfi 
lífeyrissjóða, sérílagi er varða sjálfstæði stjórnarmanna og afturköllun umboðs 
þeirra. 
 
 
 



 

Tillögur til breytinga á gr. 16.2. og gr. 3.1. í samþykktum Festu lífeyrissjóðs 

 

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

A. Tillaga að breytingu á grein 16.2. í samþykktum Festu lífeyrissjóðs 
 

Í kafla 16 sem ber heitið endurgreiðsla iðgjalda í núverandi samþykktum Festu lífeyrissjóðs 
er svohljóðandi ákvæði í gr. 16.2: 

 
16.2.  Af iðgjöldum sem sjóðnum eru greidd vegna starfsmanna sem náð hafa 70 

ára aldri, sbr. 9.1. og 10.4., skal hann endurgreiða sjóðfélaga og 
launagreiðanda iðgjaldshluta þeirra. Skal slík endurgreiðsla eiga sér stað 
eigi sjaldnar en tvisvar á ári. 

 
Tillaga er gerð að nýrri gr. 16.2. sem er svohljóðandi: 

16.2. Iðgjöld sem greidd eru sjóðnum vegna þeirra sem eru yngri en 16 ára eða 
eldri en 70 ára skulu lögð inn í séreignardeild sjóðsins í nafni sjóðfélaga í þá 
fjárfestingarleið sem ber minnstu áhættu hjá sjóðnum á hverjum tíma, 
nema sjóðfélagi ákveði annað. Skal þá leggja inn bæði iðgjald sjóðfélaga og 
mótframlag launagreiðanda. Skal tilkynna viðkomandi sjóðfélaga um slíka 
ráðstöfun og er sjóðfélaganum þá heimilt að taka slíka greiðslu út úr 
séreignadeildinni í allt að 5 ár frá því slík ráðstöfun er gerð. Sé ekki óskað 
eftir endurgreiðslu innan þess tíma fer um endurgreiðsluna eftir almennum 
ákvæðum séreignardeildarinnar. 

 

B. Tillaga að breytingu á grein 3.1. í samþykktum Festu lífeyrissjóðs 
 

Til að ofangreind tillaga að breytingu á gr. 16.2 nái fram að ganga, þarf jafnframt að gera 
breytingu á gr. 3.1 í kafla 3 sem ber heitið sjóðfélagar. Tillaga er gerð að breytingu á gr. 3.1 
sem er svohljóðandi (yfirstrikaður texti fellur út): 

3.1.  Aðild að lífeyrissjóðnum eiga allir þeir launamenn, sem náð hafa 16 ára aldri 
fyrir lok næsta almanaksmánaðar á undan, og byggja ráðningarbundin 
starfskjör á kjarasamningum þeirra stéttarfélaga og sambanda sem eiga 
aðild að sjóðnum eða starfa í starfsgreinum þar sem kjarasamningar 
aðildarfélaganna eru ákvarðandi um lágmarkskjör, enda sé aðild þeirra ekki 
á annan veg ákveðin í kjarasamningi einstaks aðildarfélags hlutaðeigandi 
samtaka. Sjóðfélagar eru þeir sem greitt er fyrir, greiða eða hafa greitt 
iðgjöld til sjóðsins og eiga hjá honum réttindi. 

 



 

Greinargerð: 

Samkvæmt 4. mgr. 1. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 
og starfsemi lífeyrissjóða er öllum launamönnum og þeim sem stunda 
atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi 
með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs. 

Hingað til hefur þeirri reglu verið beitt vegna iðgjalda sem sjóðnum hafa borist frá 
einstaklingum yngri en 16 ára eða eldri en 70 ára að sjóðfélaga og launagreiðanda 
sé endurgreiddur iðgjaldshluti þeirra og hefur slík endurgreiðsla átt sér stað eigi 
sjaldnar en tvisvar á ári. 

Lagt er til að þess í stað verði þeirri reglu beitt að berist sjóðnum iðgjöld vegna 
einstaklinga yngri en 16 ára eða eldri en 70 ára verði iðgjöldin lögð inn í 
séreignardeild sjóðsins í nafni sjóðfélaga í þá fjárfestingarleið sem ber minnstu 
áhættu hjá sjóðnum á hverjum tíma, nema sjóðfélagi ákveði annað. Skal þannig 
leggja inn bæði iðgjald sjóðfélaga og mótframlag launagreiðanda. Skal tilkynna 
viðkomandi sjóðfélaga um slíka ráðstöfun og er sjóðfélaganum þá heimilt að taka 
slíka greiðslu út úr séreignadeildinni í allt að 5 ár frá því slík ráðstöfun er gerð 
(þetta á einkum við í tilfelli einstaklinga yngri en 16 ára). Sé ekki óskað eftir 
endurgreiðslu innan þess tíma fer um endurgreiðsluna eftir almennum ákvæðum 
séreignardeildarinnar. 

Tilgangur breytingarinnar er að viðkomandi einstaklingur haldi því iðgjaldi sem 
greitt er vegna hans til sjóðsins en geti að sama skapi tekið iðgjaldið út innan fimm 
ára eða að öðru leyti eftir almennum ákvæðum séreignardeildarinnar. 

Tillaga að breyttri gr. 3.1. leiðir af nýrri gr. 16.2. verði hún samþykkt, enda geta 
breytingarnar leitt til þess að sjóðfélagar séu yngri en 16 ára. 
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