
Breytingatillögur við samþykktir Festu lífeyrissjóðs,   
lagðar fram á ársfundi sjóðsins, 28. maí 2020  

  
  
  
Tillögur að breytingum á tilgreindum 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  
 
 
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 34,6%  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 34,6% 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. 

 
 Tryggingastærðfræðingur Festu lífeyrissjóðs leggur til, í samræmi við síðustu málsgrein 
greinar 9.12, að 3,6% framlagið í a og b lið greinarinnar verði hækkað í 4,6%.  
 
Fjallað var um örorkuframlagið í skýrslu um tryggingafræðilega athugun á Festu, dagsettri 12. 
mars 2020. Þar kemur fram m.a. „Örorkuframlagið þrjú síðustu ár og ráðstöfun eða áætluð 
ráðstöfun þess árin 2018 og 2019 er samkvæmt eftirfarandi töflu og sést að framlagið hefur 
dugað vel fyrir ráðstöfun þess.“ 
 
 



 
 
 
Örorkuskuldbindingar sjóðsins hækkuðu í árslok 2018 vegna nýrra örorkutaflna og varð það 
til þess að örorkuframlagið árið 2019 hækkaði töluvert. Núna er reiknaður töluverður afgangur 
af örorkuframlaginu og því er ástæða til að hækka 3,6% ráðstöfunina.“ 
 
Þess vegna er þessi breyting á 3,6% ráðstöfuninni í 4,6% lögð til en ef hún hefði verið í gildi 
þá hefði reiknaður afgangur orðið 42 milljónir eða 5,8% í stað 190 milljóna eða 26,3%. 
 
 

Viðauki C 
 

Ráðstöfun örorkuframlags 2011: 
a. Auka skal réttindainnvinnslu sjóðfélaga sem nemur 3,6% 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 3,6% af 
lífeyri þeirra. Viðbótarlífeyririnn greiðist mánaðarlega eins og annar lífeyrir. Þessi 
viðbótarlífeyrir skal merktur sérstaklega í réttindabókhaldi sjóðsins. 

 
Ráðstöfun örorkuframlags 2020: 
a. Auka skal réttindainnvinnslu sjóðfélaga sem nemur 4,6% 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 4,6% af 
lífeyri þeirra. Viðbótarlífeyririnn greiðist mánaðarlega eins og annar lífeyrir. Þessi 
viðbótarlífeyrir skal merktur sérstaklega í réttindabókhaldi sjóðsins. 

 

Þegar ný grein 9.12 kom inn í samþykktir sjóðsins árið 2011, láðist að geta áhrifa hennar á 
réttindi í Viðauka C. Viðauki C hefur þann tilgang að halda utan um sögu réttindabreytinga 
hjá sjóðnum. Þar sem nú árið 2020, er gerð tillaga um frekari aukningu réttinda á grundvelli 
framlags til jöfnunar örorkubyrði (síðari málsgreinin hér að ofan), þykir rétt að bæta úr þessu 
og færa til bókar þá breytingu sem átti sér stað árið 2011 (fyrri málsgreinin hér að ofan). 


