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Formáli 
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fjölskyldu minni fyrir þolinmæði, stuðning og aðstoð á meðan ritgerðarsmíðinni stóð.
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um íslenskt lífeyriskerfi og borin saman réttindi sjóðfélaga og 

árangur íslenskra lífeyrissjóða út frá réttindaöflun sjóðfélaga í stað samanburðar út frá 

ávöxtun eins og venjan er þegar lífeyrissjóðir birta tölur um árangur sinn. Leitast er við 

að svara þeirri spurningu hvert launþegar ættu að beina lífeyrisiðgjöldum sínum og í því 

samhengi eru réttindatöflur lífeyrissjóða bornar saman og út frá því ákvarðað hvert 

sjóðfélagar ættu að beina iðgjöldum sínum.  

Fjallað er um uppbyggingu íslenska lífeyriskerfisins og farið yfir þrjár meginstoðir þess, 

þ.e. almannatryggingar, lögbundna lífeyrissjóði og frjálsan einstaklingsbundinn 

viðbótarlífeyrissparnað. 

Farið er yfir helstu réttindi og skyldur lífeyrissjóða og fjallað um  hvernig sjóðfélagar 

ávinna sér lífeyrisréttindi og hvaða þættir ákvarði réttindatöflur lífeyrissjóða. Fjallað er 

almennt um tryggingafræðilegar úttektir ásamt því að sýnd er þróun 

tryggingafræðilegrar stöðu lífeyrissjóða án ábyrgðar þriðja aðila milli áranna 2010-2011. 

Fjallað er um uppbyggingu íslenskra lífeyrissjóða og hvernig gerður er greinamunur á 

lífeyrissjóðum eftir því hvort launagreiðandi eða þriðji aðili ber ábyrgð á lífeyri eða hvort 

lífeyrisþeginn ber einn þá ábyrgð. Skýrt er eðli almennra samtryggingarsjóða og 

blandaðra lífeyrissjóða og farið yfir kosti þeirra og galla. Einnig er fjallað almennt um 

viðbótarlífeyrissparnað og farið yfir sögu hans. 

Eftir þessa fræðilegu yfirferð er fjallað almennt um 14 lífeyrissjóði og réttindatöflur 

þeirra bornar saman. Er reynt að svara því hvort sjóðfélagar geti haft um það að segja 

hver lífeyrisréttindi þeirra verða þegar kemur að töku ellilífeyris. Einnig eru rannsakaðar 

réttindabreytingar lífeyrissjóða á tímabilinu 2000-2010 og skoðað hvaða lífeyrissjóðir 

hafi aukið eða skert mest réttindi sjóðfélaga sinna á tímabilinu. 

Að lokum eru lífeyrissjóðir bornir saman eftir réttindatöflum að teknu tilliti til 

réttindabreytinga, sögulegrar ávöxtunar séreignarhluta skylduiðgjalds blandaðra 

lífeyrissjóða og breytinga á vísitölu neysluverðs á tímabilinu 2000-2010.    
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1  Inngangur 

Reglulega senda lífeyrissjóðir fréttatilkynningar til fjölmiðla og lögum samkvæmt senda 

þeir sjóðfélögum yfirlit þar sem fram koma upplýsingar um ávöxtun síðustu 6 eða 12 

mánuði ársins. Þessar ávöxtunartölur segja þó ekkert um hvort greiddum iðgjöldum 

sjóðfélaga síðustu 6-12 mánuði ársins hafi verið betur varið í einum sjóði frekar en 

öðrum þar sem lífeyrisiðgjöld sjóðfélaga sem greidd eru í samtryggingarsjóði veita 

fyrirfram ákveðin réttindi óháð raunverulegri ávöxtun sjóðsins.  

Að lífeyrissjóður notist við ávöxtunartölur til að bera sig saman við annan lífeyrissjóð 

getur verið villandi framsetning í ljósi þess að hann gæti verið að skila góðri ávöxtun yfir 

eitt ár og á sama tíma verið að skerða réttindi sjóðfélaga til að bæta fyrir lélega 

tryggingafræðilega stöðu undanfarinna ára. Í besta falli getur sjóðfélagi notast við 

sögulegar ávöxtunartölur til að meta líkur á skerðingu eða hækkun á réttindatöflu 

viðkomandi lífeyrissjóða.  

Ritgerðin hefst á almennri umfjöllun um uppbyggingu á íslenska lífeyriskerfinu. Farið er 

yfir það hvernig lífeyriskerfið er byggt upp á þremur meginstoðum, þ.e. 

almannatryggingarkerfi, lögbundnum lífeyrissjóðum og frjálsum einstaklingsbundnum 

viðbótarlífeyrissparnaði. Fjallað er um hvað einkennir hverja grunnstoð og hverju þær 

skipta fyrir sjóðfélaga lífeyrissjóða. 

Í framhaldi af því er fjallað um uppbyggingu á íslenskum lífeyrisjóðum og farið yfir 

einkenni lífeyrissjóða með bakábyrgð þriðja aðila, almennra lífeyrissjóða án ábyrgðar 

þriðja aðila og blandaða lífeyrissjóða. 

Í meginkafla ritgerðar er fjallað um nokkra lífeyrissjóði, eðli þeirra, sögu og hvernig 

réttindaþróun þeirra hefur verið undanfarin ár. Jafnframt er skoðuð tryggingafræðileg 

staða lífeyrissjóða. 

Í síðasta hluta ritgerðar eru gerðar tvær rannsóknir. Hefst rannsóknarhlutinn á umfjöllun 

á forsendum og annmörkum sem fólust í gerð rannsóknar og farið yfir sögu þeirra 
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lífeyrissjóða sem fjallað er um í þessari rannsókn, ásamt því að farið er yfir 

réttindabreytingar þeirra. Í fyrri rannsókninni er skoðað hvert sjóðfélagar ættu að beina 

lífeyrisiðgjöldum sínum miðað við mismunandi réttindatöflur lífeyrissjóða. 

Í seinni rannsókninni eru réttindabreytingar lífeyrissjóða á árunum 2000-2010 bornar 

saman og skoðað hvaða lífeyrissjóðir greiða hæstan ellilífeyri þegar tekið hefur verið 

tillit til réttindabreytinga, breytinga á vísitölu neysluverðs og sögulegrar ávöxtunar 

séreignar blandaðra lífeyrissjóða. 

1.1 Tilgangur og takmarkanir ritgerðar 

Þegar kemur að umræðu á íslenska bankahruninu þá telja sumir að forsvarsmenn 

lífeyrissjóða eigi stóran þátt í því með því að halda uppi verði íslensku bankanna og 

ábyrgðarlausum lánveitingum til fyrirtækja í formi kaupa á fyrirtækjaskuldabréfum. Lítið 

hefur samt verið minnst á ábyrgð sjóðfélaga lífeyrissjóða sem sýnt hafa þessari 

fjárfestingu sinni ákveðið skeytingarleysi með því að sýna stjórnendum ekki aðhald og 

nýta ekki rétt sinn til setu ársfunda og kosningu til stjórna lífeyrissjóða. Við vinnslu 

þessarar ritgerðar þá las höfundur fjöldann allan af fundargerðum frá sjóðfélagafundum 

og í flestum tilfellum, þar sem upplýsingar lágu fyrir, voru færri en 50-60 manns mættir 

á fundi lífeyrissjóða sem telja þúsundir í sumum tilfellum. 

Eftir bankahrunið hefur áhugi almennings á málefnum lífeyrissjóða stóraukist og er þessi 

ritgerð innlegg höfundar til upplýstrar umræðu varðandi samanburð á íslenskum 

lífeyrissjóðum. 

Í þessari ritgerð er hvorki gerð tilraun til að svara því hvernig sjóðfélagi getur haft áhrif á 

lífeyri sinn eftir því í hvaða stéttarfélag sjóðfélagi er né eru bornir saman, aðrir þættir 

sem gætu að einhverju leyti útskýrt mismunandi réttindatöflur lífeyrissjóða eins og 

mismunandi framreikning vegna örorku, barnabóta, makalífeyris, sjóðfélagalána og 

annarra réttinda sjóðfélaga.  
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2 Uppbygging íslenska lífeyriskerfisins 

Íslenska lífeyriskerfið hvílir á þremur meginstoðum samkvæmt tillögum Alþjóðabankans 

frá árinu 1994, þ.e. opinbert almannatryggingakerfi, lögbundnum lífeyrissjóðum og 

frjálsum einstaklingsbundnum sparnaði.  

Almannatryggingar eru grunnstoð íslenska lífeyriskerfisins. Eru þær hugsaðar til að 

tryggja öllum þegnum mannsæmandi lágmarksframfærslu sem hluta af félagslegum 

réttindum (Stefán Ólafsson, 1999). Almannatryggingar eru fjármagnaðar í gegnum 

skattkerfið. Uppbygging þess er sambærileg kerfi lögbundinna lífeyrissjóða, þ.e. 

einstaklingur á rétt á elli, örorku-, maka- og barnalífeyri. Auk ellilífeyris getur 

einstaklingur svo átt rétt á tekjutryggingu, heimilisuppbót, orlofs- og desemberuppbót 

og sérstakrar framfærsluuppbótar (Tryggingastofnun, 2011). Eru allir þessir bótaflokkar 

tekjutengdir ásamt því að fjármagnstekjur skerða einnig bætur. Frá og með 1. janúar 

2009 var sú breyting gerð á almannatryggingum að séreignarsparnaður skerðir ekki 

lengur ellilífeyri. 

Meginstoð íslenska lífeyriskerfisins felst í skylduaðild alls starfandi fólks að 

sameignarlífeyrissjóðum (Már Guðmundsson, 2000). Með greiðslu iðgjalda í lögbundna 

lífeyrissjóði þá öðlast sjóðfélagi rétt til ellilífeyris frá 67 ára aldri með nokkrum 

undantekningum þó. Ef töku ellilífeyris er flýtt þá skerðast ellilífeyrisgreiðslur og að 

sama skapi ávinnur sjóðfélagi sér inn aukinn rétt við frestun töku lífeyris. Jafnframt 

öðlast sjóðfélagi rétt til örorkulífeyris við orkutap sjóðfélaga og eftirlifandi maki og börn 

sjóðfélaga öðlast rétt til lífeyris við andlát sjóðfélaga. Lögbundnum lífeyrissjóðum ber að 

tryggja sjóðfélögum sem greiða í lífeyrissjóð í 40 ár að lágmarki 56% af meðallaunum, 

yfir starfsævi sjóðfélaga, frá 67 ára aldri. Íslenskir lífeyrissjóðir byggja almennt á 

sjóðsöfnun þar sem hver kynslóð leggur til hliðar fjármuni sem síðar eru teknir út í formi 

lífeyris.  

Þriðja stoð íslenska lífeyriskerfisins er frjáls viðbótarlífeyrissparnaður. Frá og með 1. 

janúar 1999 hafa einstaklingar getað greitt hluta af launum sínum, fyrir skatta, í frjálsan 

einstaklingsbundinn viðbótarlífeyrissparnað.  Í almennum kjarasamningum í maí 2000 

var samið um 1% mótframlag launagreiðanda, fyrir skatt. Í dag geta sjóðfélagar lagt fyrir 
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allt að 2% af heildar launum sínum í frjálsan viðbótarlífeyrissparnað gegn jöfnu framlagi 

launagreiðanda (Gunnar Baldvinsson, 2004). 

Viðbótarlífeyrissparnaður er laus til úttektar frá 60 ára aldri og er hann greiddur út til 67 

ára aldurs.  Í kjölfar fjármálakreppunnar árið 2008 þá var veitt tímabundin undanþága til 

að taka út allt að 6,25 milljónir (fram til 1.10.2012) þrátt fyrir að sjóðfélagi hafi ekki náð 

60 ára aldri. Sjóðfélagi getur tekið viðbótarlífeyrissparnað sinn út í einu lagi frá 60 ára 

aldri nema einstaklingur verði öryrki og er hann þá laus til útgreiðslu í hlutfalli við 

örorku. Látist sjóðfélagi þá er viðbótarsparnaður greiddur út í einni greiðslu í samræmi 

við erfðareglur. (11. gr. laga 129/1997).    

Alþjóðabankinn byggir tillögur sínar um þrjár meginstoðir lífeyriskerfis á því að 

lífeyriskerfi eigi að örva hagvöxt og jafnframt að vera félagslegt öryggisnet. Þessar 

tillögur eru einnig hugsaðar til þess að hjálpa öldruðum með því að auðvelda fólki 

tekjutilfærslu til efri áranna í gegnum sparnað og jafnframt að tryggja þá gegn 

margskonar áhættu (Hrafn Magnússon, 2003). 

2.1 Grunnlífeyrir almannatrygginga (Fyrsta stoðin) 

Lífeyrisgreiðslur almannatrygginga er opinbert almannatryggingarkerfi sem fjármagnað 

er af skatttekjum ríkissjóðs. Almannatryggingarkerfið er því gegnumstreymiskerfi þar 

sem vinnandi einstaklingar greiða með sköttum sínum ellilífeyri þeirra sem njóta hans. 

Meginmarkmið með almannatryggingarkerfinu er tekjujöfnun og samtrygging þar sem 

kerfið byggir á tekjutengdum lágmarkslífeyri eða flötum grunnlífeyri.  

Skiptist almannatryggingakerfið í fjóra grunnflokka sem allir eru tekjutengdir: 

 Grunnlífeyrir 

 Tekjutrygging 

 Heimilisuppbót 

 Tekjutryggingarauka 

Grunnlífeyrir: 

Allir þeir sem hafa náð 67 ára aldri og hafa búið og starfað á Íslandi í ákveðinn tíma geta 

átt rétt á ellilífeyri.   
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Til að öðlast rétt á grunnlífeyri almannatrygginga verður einstaklingur að hafa verið 

búsettur hérlendis í a.m.k. þrjú almanaksár á aldrinum 16-67 ára. Þannig öðlast 

einstaklingur sem búið hefur á Íslandi í 40 ár (að undanskildum sjómönnum sem öðlast 

óskertan rétt frá 60 ára aldri ef þeir hafa stundað sjómennsku í 25 ár eða lengur) 

óskertan rétt til ellilífeyris, en hafi hann búið skemur þá skerðist réttur hans hlutfallslega 

við lengd búsetu hans. Í tilfelli hjóna þá má miða rétt beggja við búseturétt þess sem 

hefur haft lengri búsetu á Íslandi (Tryggingastofnun, e.d.). 

Tekjutrygging 

Ellilífeyrisþegi getur átt rétt á tekjutryggingu ef að tekjur hans og maka (að 

undanskildum greiðslum frá Tryggingarstofnun, húsaleigubótum og fjárhagsaðstoð 

sveitafélaga) fara ekki yfir ákveðna upphæð (Tryggingastofnun, e.d.).  

Heimilisuppbót 

Ef að ellilífeyrisþegi nýtur ekki fjárhagslegs hagræðis af sambýli við aðra um 

húsnæðisaðstöðu þá getur hann átt rétt á heimilisuppbót að uppfylltum skilyrðum. Er 

heimilisuppbótin tekjutengd rétt eins og tekjutryggingin og fellur hún niður ef 

einstaklingur býr ekki lengur einn, flytur úr landi eða skiptir um húsnæði 

(Tryggingastofnun, e.d.). 

Tekjutryggingarauki 

Ellilífeyrisþegi getur í sumum tilfellum átt rétt á framfærsluuppbót á ellilífeyri vegna 

þess að heimilisuppbót og heildartekjur eru undir ákveðinni upphæð eða ef 

ellilífeyrisþegi er ekki með heimilisuppbót og heildartekjur eru undir ákveðinni uppæð. 

Eins getur ellilífeyrisþegi átt rétt á uppbót á ellilífeyri vegna sérstakra útgjalda eins og til 

dæmis; lyfja og sjúkrakostnaðar, umönnunar í heimahúsi, dvalar á sambýli, 

rafmagnskostnaðar vegna notkunar á súrefnissíu, heyrnartækja eða húsaleigu sem fellur 

utan húsaleigubóta. Að auki getur lífeyrisþegi átt rétt á uppbót vegna kaupa/reksturs 

bifreiðar að uppfylltum skilyrðum (Tryggingastofnun, e.d.).  
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Tafla 1. Upphæðir við útreikning lífeyris og tengdra bóta m.v. 01.01.2012 
Heimild: (Tryggingastofnun, 2012) 

 

Tafla 2. Hlutfall frádráttar eftir að frítekjumörkum er náð m.v. 01.01.2012  
Heimild: (Tryggingastofnun, 2012) 

 

Tekjur maka, aðrar en fjármagnstekjur sem eru alltaf sameiginlegar, hafa ekki áhrif á 

réttindi almannatrygginga. 

Séreignarsparnaður hefur ekki áhrif á réttindi almannatrygginga nema á sérstaka 

uppbót til framfærslu (Tryggingastofnun, 2012). 

 

  

Ellilífeyrir Mánaðargreiðslur
Frítekjumark 

(á mánuði)

Greiðslur falla niður 

(á mánuði)

Grunnlífeyrir 32.775 214.602 345.702

Tekjutrygging 103.427 0 248.883

   - vegna atvinnutekna 40.000

  - vegna lífeyrissjóðstekna 10.000

  - vegna fjármagnstekna 8.220

Heimilisuppbót 30.480 0 229.864

   - vegna atvinnutekna 40.000

  - vegna lífeyrissjóðstekna 10.000

  - vegna fjármagnstekna 8.220

Samtals ellilífeyrir 166.682

Framfærsluviðmið -                                      

Ef ellilífeyrisþegi býr ekki 

einn

174.946

Framfærsluviðmið -                      

Ef ellilífeyrisþegi býr einn 

með heimilisuppbót

203.005

Uppbót á lífeyri -                   

5%-140% af lífeyri 200.000

Frádráttur

25%

45%

20%

13,26%

Tegund lífeyris

Elli-, örorku og endurhæfingarlífeyrir

Tekjutrygging: Viðmiðunartekjur lífeyris upp að 2.575.220 kr.

Tekjutrygging: Viðmiðunartekjur lífeyris yfir 2.575.220

Heimilisuppbót ellilífeyrisþega
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2.2 Lífeyrissjóðir (önnur stoðin) 

Þann 19. maí árið 1969 náðu fulltrúar verkalýðssamtaka og vinnuveitenda samkomulagi 

í kjaradeilu er staðið hafði frá lok febrúarmánaðar þess árs. Meðal atriða samkomulags 

var að stofnaðir skyldu lífeyrissjóðir með skylduaðild þar sem iðgjöld til lífeyrissjóða 

skyldu nema 10% og skyldu vinnuveitendur greiða 6% en verkafólk 4%. Jafnframt skyldi 

ríkisstjórnin beita sér fyrir greiðslu lífeyris til aldraðra félaga stéttarfélaga innan ASÍ 

(Vinnufriður í eitt ár, 1969). Með þessu ákvæði í kjarasamningum var lagður grunnur að 

því að tryggja stórum hluta starfandi fólks lífeyri eða 2/3 hluta launamanna ASÍ (Ólafur 

Ísleifsson, 2007).  

Árið 1974 var lögfest á Alþingi að öllum launþegum var gert skylt að eiga aðild að 

lífeyrissjóði viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps. Átti fjármálaráðuneytinu að vera 

falið það hlutverk að úrskurða um til hvaða lífeyrissjóðs sjóðfélagi átti að greiða yrði það 

ágreiningsmál.  Strax við framkvæmd laganna kom í ljós að margir launþegar áttu ekki 

sjálfsagðan aðgang að lífeyrissjóði. Í kjölfarið var Biðreikningur lífeyrissjóðsiðgjalda 

stofnaður og var hlutverk hans í upphafi að taka við iðgjöldum þeirra sem ekki höfðu 

samningsbundna aðild að lífeyrissjóðum. Í dag heitir sjóðurinn Söfnunarsjóður 

lífeyrisréttinda (Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 1999). 

Árið 1980 var þeim sem stunduðu atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi gert að eiga 

aðild að lífeyrissjóði (Ólafur Ísleifsson, 2007). Með þessu ákvæði má segja að aðild að 

lífeyrissjóðum hafi orðið almenn á Íslandi því að þá náði skylduaðild að lífeyrissjóðum til 

allra vinnandi manna.  

Árið 1986 náðist samkomulag um að greiða skyldi af öllum launum til lífeyrissjóða, en 

fram að þeim tíma náðu lífeyrissjóðsiðgjöld aðeins til daglaunatekna en ekki til yfirvinnu 

og annarra tekna. Samkomulagið skyldi virkja í áföngum en vera komið að fullu til 

framkvæmdar árið 1990 (Gylfi Arnbjörnsson, 2012). 

Árið 1997 kom út heildarlöggjöf um lífeyrissjóði með lögum um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Eftir þessum lögum starfa 

lífeyrissjóðir í dag. 

Árið 2005 varð að samkomulagi milli lífeyrisnefndar SA og ASÍ að framlag 

atvinnurekanda skyldi hækka úr 6% í 7% frá árinu 2005 og í 8% frá árinu 2007. Var 

hækkun iðgjalds almennt ekki hugsað á þessum tíma til þess að auka rétt sjóðfélaga til 
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lífeyris heldur var hækkunin frekar hugsuð til að gera lífeyrissjóðunum kleift að standa 

undir núverandi lífeyrisloforðum (Samtök atvinnulífsins, 2006).  

Í desember 2004 varð það að samkomulagi milli SA og ASÍ að breyta skyldi úr lífeyriskerfi 

jafnrar réttindaávinnslu yfir í kerfi aldurstengdrar réttindaávinnslu. 

Hægt er að skipta starfsemi lífeyrissjóða í þrjá meginþætti. Í fyrsta lagi umsýslu með 

eignir sjóðsins, þ.e. daglegri eignastýringu eigna lífeyrissjóðs. Í öðru lagi stýringu á 

skuldbindingum hans. Er þá átt við réttindi sem sjóðfélagar ávinna sér við greiðslu í 

lífeyrissjóð og tryggingarfræðilegrar stöðu hans. Í þriðja lagi snýst starfsemi lífeyrissjóða 

um að þjónusta sjóðfélaga. Í því felst almenn upplýsingargjöf til sjóðfélaga eins og t.d. 

lögboðin útsending réttindayfirlita tvisvar á ári, að reka réttindakerfi sem heldur utan 

um lífeyrisréttindi sjóðfélaga, veitingu lífeyrissjóðslána sem og almennri þjónustu við 

sjóðfélaga eins og upplýsingargjöf varðandi töku lífeyris sem og aðstoð við val á 

fjárfestingarleið miðað við aldur sjóðfélaga.  

Í þessari ritgerð verður fyrst og fremst skoðuð stýring á skuldbindingum lífeyrissjóða. 

Þ.e. fjallað er um þau réttindi (ávöxtun) sem lífeyrissjóðir lofa sjóðfélögum sínum og 

hvernig lífeyrissjóðum hefur gengið að standa við þau markmið sín. 

2.2.1 Samanburður á lífeyriskerfi byggðu á gegnumstreymi eða sjóðsöfnun 

Flest almannatryggingarkerfi byggja á gegnumsteymiskerfi sem byggir á því að tekna er 

aflað samhliða því sem lífeyrir er greiddur. Grunnstoð íslenska lífeyriskerfisins þ.e. 

almannakerfið byggir á þessu fyrirkomulagi þar sem skatttekjum og lífeyris er aflað og 

útdeilt samhliða og fer skattheimtan vaxandi eftir því sem öldruðum fjölgar (Bjarni 

Þórðarson, 2008). Þetta kerfi byggir í grunninn á kynslóðasamningi þar sem vinnandi 

kynslóðir bera uppi framfærslu barna, öryrkja, munaðarlausra og aldraðra. Með öðrum 

orðum vinnandi borga, aldraðir fá (þingskjal 587, 2011-2012).  

Helstu kostir gegnumstreymiskerfa eru að þau geta verið hentug til að ná fram 

tekjujöfnuði þar sem þau geta greitt hærri lífeyri við upphaf kerfis en á móti kemur að í 

dag standa mörg gegnumstreymiskerfi frammi fyrir því vandamáli að með minnkandi 

hagvexti og breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar þar sem hlutfall aldraðra vex þá 

eykst hlutfallsleg skattbyrði þeirra sem halda uppi kerfinu á hverjum tíma (Már 

Guðmundsson, 2000). 



 

19 

Meginstoð íslenska lífeyriskerfisins, þ.e. íslenskir lífeyrissjóðir byggja á sjóðsöfnun. 

Fyrirkomulag sjóðsöfnunar byggir á því að á hverjum tíma verður lífeyrissjóður að geta 

sýnt fram á það að hann geti staðið við skuldbindingar sínar.  

Í sjóðsöfnunarkerfi fara réttindi til lífeyris eftir ávöxtun sjóðsins fram að starfslokum 

sjóðfélaga. Ef að ávöxtun sjóðsins verður meiri en ávöxtunarmarkmið sjóðsins þá getur 

það réttlætt aukningu réttinda eða lækkun iðgjalda.  

Ef að fyrirséð er að sjóður muni ekki geta staðið við framtíðarskuldbindingar sínar þá 

verður hann að grípa til sértækra aðgerða eins skerðingar lífeyrisréttinda, hækkun 

ellilífeyrisaldurs eða hækkunar lífeyrisiðgjalda. 

Ef að fólksfjölgun að viðbættri raunlaunaaukningu er meiri en raunávöxtun, verður 

ávöxtun gegnumsteymiskerfa meiri til lengdar en sjóðsöfnunar og öfugt ef raunávöxtun 

er hærri. 

2.2.2 Réttindi og skyldur lífeyrissjóða 

Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs skal vera að minnsta kosti 12% af iðgjaldastofni (2. gr. 

laga nr. 129/1997) og skal reiknað af heildarfjárhæð greiddra launa og endurgjalds fyrir 

hvers konar vinnu, starf og þjónustu (3. gr. laga nr. 129/1997). Skipting iðgjalds milli 

launþega og launagreiðanda fer skv. kjarasamningi, sérlögum eða sérstökum 

ráðningarsamningi. Í flestum tilfellum er hlutfall launþega 4% og launagreiðanda 8% (3. 

gr. laga nr. 129/1997). 

Lífeyrissjóður skal hefja útgreiðslu lífeyris þegar sjóðfélagi hefur náð 65-70 ára aldri (14. 

gr. laga nr. 129/1997) og skal lágmarkstryggingarvernd sem lífeyrissjóður veitir m.v. 40 

ára inngreiðslutíma fela í sér 56% af þeim mánaðarlaunum sem greitt er af í 

mánaðarlegan ellilífeyri (4. gr. laga nr. 129/1997). Jafnframt skal sjóðfélagi eiga rétt til 

örorkulífeyris sem felur í sér 56% af mánaðarlaunum miðað við full réttindi til 

framreiknings (4. gr. laga nr. 129/1997) ef að sjóðfélagi verður fyrir orkutapi sem metið 

er 50% eða meira (15. gr. laga nr. 129/1997). Skulu ellilífeyrisgreiðslur vera verðtryggðar 

og greiddar út mánaðarlega til æviloka (14. gr. laga nr. 129/1997).  

Jafnframt skal maki látins sjóðfélaga eiga rétt á makalífeyri í eigi skemur en 24 mánuði 

en ef maki er 50% öryrki eða hefur barn yngra en 18 ára á framfæri sínu skal greiðsla 

makalífeyris standa yfir þann tíma sem það ástand varir (16. gr. laga nr. 129/1997). 



 

20 

Frekar skal kveða á um ávinnslu réttinda sem getur verið mismunandi eftir því hvort að 

iðgjald er til lágmarks- eða viðbótartryggingarverndar eða háð eða óháð aldri (13. gr. 

laga nr. 129/1997). 

2.2.3 Lífeyrisréttindi og réttindaávinnsla 

Hjá sjóðum sem byggja á sjóðsöfnun þá leggur hver kynslóð fyrir sig fjármuni í formi 

iðgjalda sem síðar eru greiddir út í formi lífeyris. Hvernig árlegur ávinningur sjóðfélaga af 

greiddu iðgjaldi reiknast getur verið mismunandi en áður fyrr notuðust flestir 

lífeyrissjóðir við jafna ávinnslu lífeyrisréttinda en í dag notast langflestir sjóðir við 

aldurstengda ávinnslu réttinda við útreikning á réttindaávinnslu sjóðfélaga. 

Jöfn ávinnsla réttinda er stigakerfi sem byggir á því að sjóðfélagar ávinna sér sömu 

réttindi fyrir sama iðgjald, án tillits til aldurs sjóðfélaga. Það gefur auga leið að iðgjald er 

misverðmætt eftir því hvenær það er greitt inn í sjóðinn þar sem það ávaxtast frá 

innborgun. Þetta skapar tilfærslu lífeyrisréttinda frá yngri sjóðfélögum til þeirra eldri. 

Kosturinn við þetta kerfi er sá að til styttri tíma þá færir þetta þeim sem skamman tíma 

eiga til töku lífeyris meiri rétt en sparnaður þeirra gefur tilefni til (Stapi lífeyrissjóður, 

e.d.). Í kringum 1970 þegar flestir almennir lífeyrissjóðir voru stofnaðir þá var stór hluti 

launþega á miðjum aldri og til þess að geta tryggt þessu fólki almennileg réttindi þá var 

farin leið jafnrar ávinnslu á kostnað yngri sjóðfélaga (Samtök atvinnulífsins, 2006). Þetta 

fyrirkomulag gengur ekki nema sjóðfélagar greiði alla starfsævina í sama sjóðinn og 

aldurskipting sjóðfélaga haldist stöðug. 

Aldurstengd ávinnsla réttinda byggir á því að tekið er tillit til ávöxtunartíma 

innborgaðra iðgjalda og því ávinna yngri sjóðfélagar sér inn hærri réttindi fyrir 

innborguð iðgjöld heldur en eldri sjóðfélagar.  

A-deild LSR og nokkrir sjóðir sveitafélaga byggja á hlutfallskerfi sem er ólíkt 

ofangreindum lífeyriskerfum á þann veginn að þau tryggja sjóðfélögum rétt á ákveðnum 

hluta launa, óháð aldri við innborgun, ár hvert sem greitt er í sjóðinn. Sjóðfélagar njóta 

bakábyrgðar ríkis eða sveitafélags eftir því sem við á en geta ekki unnið sér inn aukinn 

réttindi ef sjóðurinn skilar góðri afkomu (Gunnar Baldvinsson, 2004).   
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Mynd 1. Ferli frá því að sjóðfélagi greiðir í lífeyrissjóð og þangað til að hann fær að lokum 
lífeyrisgreiðslur. 

2.2.4 Hvað ákvarðar réttindatöflur lífeyrissjóða 

Við útreikning á væntum ellilífeyri sjóðfélaga er notast við reiknilíkan sem byggir á 

sögulegum gögnum ákveðinna forsenda sem háðar eru ákveðinni óvissu.  Fylgni milli 

niðurstöðu reiknilíkans og raunveruleika eru háð bæði áreiðanleika undirliggjandi gagna 

sem forsendur reiknilíkans byggja á sem og fylgni sögulegra gagna við framtíðina. 

Reiknilíkanið spáir fyrir útkomu marga áratugi fram í tímann og lítil skekkja í forsendum 

útreikninga getur haft mikil áhrif á fylgni reiknilíkans við raunveruleika. Í lögum nr. 

129/1997 og reglugerð nr. 391/1998 er fjallað um reikniforsendur fyrir 

tryggingafræðilegar athuganir lífeyrissjóða.  

Þeir þættir sem hafa áhrif á reikniforsendur reiknilíkans á væntum ellilífeyri sjóðfélaga 

eru m.a: 

 Ávöxtun. Við núvirðisútreikning væntanlegs lífeyris og framtíðariðgjalda er 

notast við 3,5% vaxtaviðmið umfram vísitölu neysluverðs (Bjarni Guðmundsson, 

2006).  

 Forsendur um ævilengd og fjölskylduhagi. Þær staðalforsendur sem notast er við 

samkvæmt reiknigrunni eru íslenskar dánar- og eftirlifandi töflur byggðar á 

innlendri reynslu um lífslíkur, giftingarlíkum, meðalaldri maka og líkum þess að 

sjóðfélagi eigi barn (Bjarni Guðmundsson, 2006). 

Sjóðfélagar

RéttindiIðgjöld

Eignir Skuldbindingar

Efnahagsreikningur                       

(Eignir og skuldbindingar)

Lífeyrisgreiðslur



 

22 

 Örorkulíkur. Við mat á örorku og endurhæfingarlíkum er notast við gögn útgefin 

af Félagi íslenskra tryggingastærðfræðinga sem byggja á innlendri reynslu um 

tíðni örorku (16. gr. reglugerðar nr. 391/1998).  

 Kostnaður. Við ákvörðun um rekstrarkostnað lífeyrissjóða er horft á 

rekstrarkostnað til framtíðar byggt á gögnum síðustu þriggja ára. Einnig er horft 

til framtíðar skrifstofu og stjórnunarkostnaðar (Bjarni Guðmundsson, 2006). 

 Kynjahlutfall. Við mat á reikniforsendum reiknilíkans þá skiptir máli hvert 

kynjahlutfall er þar sem örorkutíðni kvenna er 50% hærri heldur en karla. Einnig 

ná konur að meðaltali hærri aldri en karlar og eru því almennt dýrari sjóðfélagar 

en karlar (16. gr. reglugerðar nr. 391/1998). 

 Samþykktir lífeyrissjóðs. Í samþykktum lífeyrissjóðs er meðal annars kveðið á um 

réttindamyndun hjá sjóðfélögum og um elli-, örorku-, maka- og barnalífeyri. Þar 

sem samsetning sjóðfélaga lífeyrissjóða er ólík eftir lífeyrissjóðum þá hafa 

lífeyrissjóðir í gegnum tíðina haft mismunandi áherslur varðandi ólík réttindi í 

samþykktum sjóðanna.  

Til þess að hægt sé að bera saman niðurstöður lífeyrissjóða þá þurfa forsendur sem 

notaðar eru í meginatriðum að vera þær sömu. Við gerð reiknilíkans sem notað er til 

grundvallar við gerð réttindatafla er í grundvallaratriðum notast við staðalforsendur sem 

byggja á ofangreindum þáttum er hafa áhrif á reikniforsendur reiknilíkans. Þar sem 

samsetning sjóðfélaga er ólík milli lífeyrissjóða, þá er nauðsynlegt að hægt sé að víkja frá 

stöðluðum forsendum reiknilíkans til að tryggja sem réttustu fylgni reiknilíkans við 

raunveruleika. Samkvæmt 22. gr. reglugerðar 391/1998 þá er tryggingastærðfræðingi 

heimilt að nota aðrar forsendur en almennar staðalforsendur telji hann það gefa réttari 

mynd af fjárhagsstöðu lífeyrissjóðs.  

Skal þó ávallt í útreikningi gera grein fyrir frávikinu ásamt því að greina frá hverjar 

niðurstöður yrðu ef að staðalforsendur yrðu lagðar til grundvallar.  

Margir lífeyrissjóðir byggja tilvist sína á móttöku iðgjalda frá ákveðnum samböndum og 

stéttarfélögum. Í sumum tilfellum hafa lífeyrissjóðir hafið starfsemi sína sem 

starfsgreinasjóður en eru í dag opnir öllum þeim sem ekki eiga skylduaðild að öðrum 
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sjóðum. Má taka Stafir lífeyrissjóð sem dæmi en hann varð til með samruna 

Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífeyrissjóðsins Lífiðnar en báðir voru þeir starfsgreinasjóðir. 

Stéttarfélög og starfsgreinasambönd eru ólík þegar kemur að kynja- og örorkuhlutfalli 

sem og öðrum þáttum er hafa áhrif á uppbyggingu réttindatafla.  

Það gefur auga leið að leiðrétta þyrfti reikniforsendur reiknilíkans lífeyrissjóðs sem 

eingöngu væri byggður upp af kvenmönnum sem störfuðu sem sjómenn til lækkunar 

réttindaöflunar rétt eins og hægt væri að réttlæta hærri réttindaöflun, heldur en 

staðalforsendur segðu til um, lífeyrissjóðs sem byggður væri upp af karlmönnum sem 

störfuðu sem bankastarfsmenn. 

2.2.5 Tryggingarfræðileg úttekt 

2.2.5.1 Hugtök  

Framtíðariðgjöld: Við áætlun á framtíðariðgjöldum er stuðst við alla sem öðluðust 

réttindi á árinu sem úttekt miðar við en hafa ekki hafið töku lífeyris og gert ráð fyrir að 

þeir haldi áfram að ávinna sér sömu réttindi til framtíðar. Þessi hópur sjóðfélaga nefnist 

virkir sjóðfélagar (Bjarni Guðmundsson, 2010). 

Áfallnar skuldbindingar: Mat á útgjöldum sem lífeyrissjóður hefur stofnað til vegna 

þeirra réttinda sem sjóðfélagar á uppgjörsdegi og lífeyrisþegar sjóðsins hafa áunnið sér 

með greiðslu iðgjalda í sjóðinn (Ólafur Ísleifsson, 2009). 

Framtíðarskuldbindingar: Mat á útgjöldum sem sjóðurinn mun stofna til vegna réttinda 

sem sjóðfélagar munu ávinna sér með greiðslu iðgjalda í sjóðinn í framtíðinni (Ólafur 

Ísleifsson, 2009). 

Heildarskuldbinding: Samtala áfallinna skuldbindinga og framtíðarskuldbindinga. 

Núverandi eignir: Bókfærð áramótastaða lífeyrissjóðs.  

Áunnin staða: Núverandi eignir að frádregnum áföllnum skuldbindingum (Almenni 

lífeyrissjóðurinn, 2012). 

Framtíðarstaða: Framtíðariðgjöld að frádregnum framtíðarskuldbindingum (Almenni 

lífeyrissjóðurinn, 2012). 

Heildareignir: Samtala núverandi eigna og framtíðariðgjalda. 

Heildarstaða: Heildareignir að frádregnum heildarskuldbindingum (Almenni 

lífeyrissjóðurinn, 2012).  
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Mynd 2. Samspil eigna og skuldbindinga lífeyrissjóða í nútíð og framtíð  
Heimild: (Gunnar Baldvinsson, 2004) 

 

2.2.5.2 Almennt 

Tilgangur með tryggingarfræðilegri athugun er að bera saman eignir lífeyrissjóða við 

áætlaðar skuldbindingar (Gunnar Baldvinsson, 2004). 

Almennt notast lífeyrissjóðir við 3,5% vaxtaviðmið umfram vísitölu neysluverðs þegar 

skuldbindingar lífeyrissjóða eru núvirtar við tryggingafræðilega úttekt.  

Ef að eignir vaxa meira en skuldbindingar og fyrirsjáanlegt er að eignir sjóðsins komi til 

með að standa undir framtíðarskuldbindingum hans þá getur sjóðurinn aukið réttindi 

sjóðfélaga sinna. Að sama skapi getur sjóður þurft að skerða réttindi sjóðfélaga ef ljóst 

er að eignir sjóðsins muni ekki standa undir framtíðarskuldbindingum.  

 Árlega ber stjórn lífeyrissjóðs að láta fara fram tryggingarfræðilega athugun á fjárhag 

sjóðsins (24. gr. laga nr. 129/1997) og leiði sú athugun í ljós að meiri en 10% 1 munur er 

á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga, eða ef munur hefur haldist meiri en 5% 

samfellt í fimm ár, þá ber hlutaðeigandi lífeyrissjóð að gera nauðsynlegar breytingar á 

samþykktum sjóðs (39. gr. laga nr. 129/1997). Þessar breytingar fela í sér breytingar á 

réttindum sjóðfélaga.   

 

 

                                                      

1 (skv. ákvæði VI. kafla laga nr. 129/1997 þá er lífeyrissjóð heimilt að vera með allt að 15% mun á milli eignaliða og 

framtíðarskuldbindinga fyrir árið 2011, 13% fyrir árið 2012 og 11% fyrir árið 2013). 

Áunnin staða

+

Framtíðarstaða

=

Heildarstaða

-

-

-

=

=

=

Núverandi eignir

+

Framtíðariðgjöld

=

Heildareignir

Áfallnar skuldbindingar

+

Framtíðarskuldbindingar

=

Heildarskuldbindingar
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2.2.5.3 Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða 

Heildar tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða án ábyrgðar þriðja aðila þróaðist eins og 

tafla nr. 3 sýnir á milli áranna 2010 og 2011. 

Tafla 3. Þróun tryggingarfræðilegrar stöðu lífeyrissjóða milli 2010 og 2011  
Heimild: (Fjármálaeftirlitið, 2012) 

 

Breytingar á tryggingafræðilegri stöðu milli ára geta stafað af því að ávöxtun milli ára 

hafi batnað eða versnað, gerðar hafi verið breytingar á samþykktum lífeyrissjóðs til 

leiðréttingar á tryggingafræðilegum halla eða gerðar hafi verið breytingar á forsendum 

reiknilíkans réttindaöflunar til að endurspegla frekar vænta þróun eigna og 

skuldbindinga lífeyrissjóðs. 

2010 2011

Jákvæð staða 3 3

Halli á bilinu 0,1% - 5% 7 9

Halli á bilinu 5,1% - 10% 10 8

Halli á bilinu 10,1% -15% 4 4

Halli meiri en 15% 0 0

Fjöldi deilda samtals 24 24
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3 Viðbótarlífeyrissparnaður (þriðja stoðin) 

3.1 Saga viðbótarlífeyrissparnaðar 

Með gildistöku laga nr. 129/1997 var samþykkt á Alþingi breyting á lögum um tekjuskatt 

sem fólu í sér 2% frádrátt frá tekjuskattstofni einstaklinga vegna iðgjalds varið til 

viðbótarlífeyrissparnaðar viðkomandi einstaklings. Jafnframt var gert ráð fyrir 0,2% (eða 

10% af frádráttarbærum tekjustofni vegna viðbótarlífeyrissparnaðar) framlagi 

launagreiðanda sem fjármagnað var með lækkun tryggingargjalds. Með undirritun 

kjarasamninga þann 1. maí árið 2000 var bundið í samninga að atvinnurekanda væri 

skylt að greiða 1% mótframlag í viðbótarlífeyrissparnað frá undirritun og 2% mótframlag 

frá og með 1. janúar 2002 á móti 2% framlagi launþega (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Jafnframt varð að lögum, frá 1. júní 2000, að heimild launþega til frádráttar frá 

tekjuskattstofni, vegna greiðslu viðbótarlífeyrissparnaðar, hækkaði úr 2% í 4%. Samhliða 

hækkun heimildar launþega til frádráttar frá tekjuskattstofni þá hækkaði framlag 

launagreiðanda úr 0,2% í 0,4% (þingskjal 852, 1999-2000).  

Í júlí 2002 kom svo til framkvæmda samkomulag milli Samtaka atvinnulífsins og 

Alþýðusambands Íslands að launagreiðandi skyldi greiða 1% framlag í 

viðbótarlífeyrissparnað fyrir þá sjóðfélaga sem greiddu ekkert eða minna en 2% af 

heildarlaunum í viðbótar lífeyrissparnað (Fjársýsla ríkisins, 2002). Í framhaldi af því að 

launagreiðandi hæfi að greiða mótframlag þá jókst  viðbótarlífeyrissparnaður 

almennings verulega 

Þann 1. janúar 2004 kom til framkvæmda niðurfelling á sérstakri lækkun 

tryggingargjalds uppá 0,4% sem skerti mótframlag launþega um sömu upphæð. 

Með lögum nr. 13/2009 varð það að lögum að heimild launþega til frádráttar frá 

tekjuskattstofni vegna framlags til viðbótarlífeyrissparnaðar hækkaði tímabundið í 6%. 

Gilti þetta ákvæði fyrir tímabilið 1. mars 2009 til 1. október 2010. Jafnframt var heimilt 

að hefja útborgun innistæðu viðbótarlífeyrissparnaðar að upphæð 1.000.000 kr. þrátt 

fyrir II. kafla laga nr. 129/1997. 

Þann 1. janúar 2010 til 1. apríl 2010 hækkaði heimild til útgreiðslu 

viðbótarlífeyrissparnaðar í 2.500.000 kr. (LSR, 2009).  
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Þann 18. desember 2010 samþykkti Alþingi breytingu á lögum nr. 129/1997 um að á 

tímabilinu 1. janúar 2011 til 1. apríl 2011 er heimilt að sækja um útgreiðslu 

viðbótarlífeyrissparnaðar sem myndast hefur af viðbótariðgjaldi að upphæð 5.000.000.  

 Aftur hækkaði heimildin þann 17. september 2011 í 6.250.000 og gilti hún fyrir tímabilið 

1. október 2011 til 1. júlí 2012, sem síðar var framlengd yfir tímabilið 1. janúar 2012 til 1. 

október 2012 (Íslandsbanki, e.d.). 

Frá og með 1. janúar 2012 lækkaði tímabundið heimild launþega til að draga frá 

skattskyldum tekjum iðgjald til viðbótarlífeyrissparnaðar úr 4% af launum í 2% af 

launum. Gildir þessi tímabundna lækkun til 1. janúar 2015 (Arion banki, e.d.). 
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Mynd 3. Tímaás sögu viðbótarlífeyrissparnaðar 

Frádráttur launþega frá tekjuskattstofni Heimilt er að taka út séreignarsparnað Frádráttur launþega frá tekju-

vegna greiðslu í viðbótarlífeyrissparnað að upphæð 1. millj.  Jafnframt er frá- skattstofni lækkaður tímabundið

hækkar í allt að 4%.  Jafnframt hækkar dráttur launþega frá tekjuskattstofni í 2%.  Jafnframt því sem heimild á

mótframlag laungreiðanda fjármagnað hækkaður tímabundið í allt að 6% úttekt viðbótarlífeyrissparnaði

Lög um 2% frádrátt frá tekjustofni með lækkun tryggingargjalds í 0,4% uppá 6,25 millj. er framlengd

einstaklinga vegna iðgjalds varið 

til viðbótarlífeyrissparnaðs taka

gildi.  Jafnframt tekur gildi 0,2% 0,4% mótframlag laun-

mótframlag laungreiðanda sem greiðanda, fjármagnað með

fjármagnað er með lækkun lækkun tryggingargjalds fellt Heimild til úttektar viðbótar- Heimild til úttektar 

tryggingargjalds niður. lífeyrissparnaðar hækkuð í 2,5 millj. hækkuð í 6,25 millj.

Mótframlag laungreiðanda Mótframlag laungreiðanda Heimild til úttektar

tekur gildi 1% (1%+0,2%) hækkar í 2% (2%+0,4%) hækkuð í 5 millj.

1997 1. maí 2000 1. júní 2000 1. janúar 2002 1. janúar 20121. janúar 2004 1. mars 2009 1. janúar 2010 1. janúar 2011 1. október 2011
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3.2 Almennt um viðbótarlífeyrissparnað 

Viðbótarlífeyrissparnaður er frjáls einstaklingsbundinn eða vinnutengdur sparnaður með 

fullri sjóðsöfnun. Meginmarkmið hans er að sparað sé til elliáranna og að skapa 

einstaklingsbundin réttindi (Landssamband lífeyrissjóða, 2001). 

Skv. 8. gr. laga nr. 129/1997 þá hafa eftirfarandi aðilar heimild til taka við iðgjöldum og 

gera samning um viðbótartryggingarvernd: 

 Viðskiptabankar, sparisjóðir og verðbréfafyrirtæki, sbr. lög um fjármálafyrirtæki. 

 Líftryggingafélög, sbr. lög um vátryggingastarfsemi. 

 Lífeyrissjóðir, að uppfylltum skilyrðum 4. og 5. gr. laga nr. 129/1997. 

 Erlendir viðskiptabankar, sparisjóðir og verðbréfafyrirtæki sem hafa staðfestu og 

starfsleyfi í öðru ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, í aðildarríki 

stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. 

 Erlend líftryggingafélög sem hafa staðfestu og starfsleyfi í öðru ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka 

Evrópu eða í Færeyjum. 

Skv. reglugerð 698/1998 þá nefnast aðilar sem falla undir 8. gr. laga nr. 129/1997 

vörsluaðilar lífeyrissparnaðar. 

Ávinningur af viðbótarlífeyrissparnaði er ótvíræður. Þetta er einfalt sparnaðarform þar 

sem launagreiðandi sér um greiðslur í sjóðinn fyrir hönd sjóðfélaga. Það eina sem 

sjóðfélagi þarf að gera er að: 

 Skrifa undir samning við vörsluaðila viðbótarlífeyrissparnaðar. 

 Ákvarða hlutfall launa sem leggja skal fyrir til söfnunar viðbótarlífeyrissparnaðar. 

 Ákvarða fjárfestingarstefnu á hverjum tíma æviskeiðs fyrir uppsafnaðan sparnað 

og framtíðariðgjöld. Flestir vörsluaðilar bjóða uppá „ævileiðaflutninga“ sem er 

innbyggð áhættudreifing þar sem sparnaður sjóðfélaga flyst sjálfvirkt milli 

fjárfestingaleiða eftir aldri sjóðfélaga.  
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Helstu kostir séreignarsparnaðar eru: 

 Mótframlag launagreiðanda 

 Skattfrestun 

 Önnur atriði 

Mótframlag launagreiðanda 

Í dag geta sjóðfélagar greitt allt að 2% af launum sínum í viðbótarlífeyrissparnað og 

fengið 2% mótframlag frá atvinnurekanda skv. flestum kjarasamningum. Eins og áður 

hefur fram komið þá geta einstök stéttarfélög samið um annað mótframlag 

launagreiðanda eins og dæmi um Félag íslenskra atvinnuflugmanna og Samtaka 

starfsmanna fjármálafyrirtækja síðar í ritgerð sýna. 

Skattfrestun 

Í  30. gr. laga nr. 90/3003 um lög um tekjuskatt þá eru iðgjaldagreiðslur til aukningar 

lífeyrisréttinda undanþegnar greiðslu tekjuskatts en á móti kemur að sjóðfélagi greiðir 

fullan tekjuskatt af bæði iðgjaldastofni og ávöxtun iðgjalds þegar að útgreiðslu 

viðbótarlífeyrissparnaðar kemur.  

Þegar borið er saman skattalegt hagræði sjóðfélaga sem leggur fyrir með 

viðbótarlífeyrissparnaði og þess er notast við önnur sparnaðarform eins og bein kaup í 

verðbréfasjóðum eftir greiðslu tekjuskatts þá þarf að horfa til tekjuskattshlutfalls þegar 

kaup á öðru sparnaðarformi fóru fram, hvert tekju- og fjármagnstekjuskatts hlutfall var 

við töku viðbótarlífeyrissparnaðar og annars sparnaðarforms. 

Önnur atriði 

Viðbótarlífeyrissparnaður er að fullu erfanlegur ef að einstaklingur fellur frá áður en 

hann hefur lokið úttekt á viðbótarlífeyrissparnaði sínum.  

Viðbótarlífeyrissparnaður er ekki aðfararhæfur. Komi til þess að einstaklingur verði 

gjaldþrota þá er ekki unnt að ganga að viðbótarlífeyrissparnaði við gjaldþrotaskipti né 

veðsetja hann eða framselja. 

Viðbótarlífeyrissparnaður skerðir ekki ellilífeyri, tekjutryggingu né heimilistryggingu 

frá Tryggingarstofnun ríkisins. Almennt skerða aðrar fjármagnstekjur þessar bætur. 

 



 

31 

Dæmi um mismunandi sparnaðarform 

Best er að sjá ávinning þess að greiða í viðbótarlífeyrissparnað með einföldu dæmi. Í 

neðangreindu dæmi sem ber saman tvo einstaklinga, einn sem greiðir í 

viðbótarlífeyrissparnað og annan sem notast við annað sparnaðarform, eins og t.d. 

mánaðarleg kaup í verðbréfasjóð. Gert er gert ráð fyrir eftirfarandi forsendum: 

 Að heildarlaun einstaklings séu 350.000 kr. 

 Að fjármagnstekjuskattur sé 20% og tekjuskattur sé 22,9% af tekjum undir 

230.000 á mánuði og 25,8% af tekjum milli 230.000 kr. og 704.367 kr. Jafnframt 

er gert ráð fyrir að meðalútsvar sé 14,48% (Ríkisskattstjóri, 2012). 

 Að persónuafsláttur sé 46.532 kr., útvarpsgjald sé 18.800 kr. á ári (1.567 kr. á 

mánuði) og gjald í framkvæmdarsjóð aldraðra sé 9.182 á ári (Ríkisskattstjóri, 

2012). 

 Að sparað sé til 44 ára og að ávöxtun yfir sparnaðartímabil séu 3,5%, 5,0% og 

7,5%. 

 Að einstaklingur hefji töku sparnaðar við 60 ára aldur og taki út sparnað á 84 

mánuðum. 

 Að einstaklingur sem notast við annað sparnaðarform en greiðslu í 

viðbótarlífeyrissparnað þurfi jafn háar ráðstöfunartekjur og sá sem leggur fyrir í 

viðbótarlífeyrissparnað. Mismun leggur hann fyrir í sparnað. 
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Tafla 4. Samanburður á séreignarsparnaði og öðrum sparnaðarformum 

 

Tafla 5. Eign í lok tímabils m.v. 3,5% ársávöxtun 

 

Tafla 6. Eign í lok tímabils m.v. 5,0% ársávöxtun 

 

 

Heildarlaun 350.000 350.000

Greiðsla sjóðfélaga í séreignar-

sparnað (2%)
7.000 0

Mótframlag laungreiðanda í 

séreignarsparnað (2%)
7.000 0

Heildarlaun eftir greiðslu í 

séreignarsparnað
343.000 350.000

Skattur og útsvar (37,38%) 78.274 76.031

Skattur og útsvar (40,28%) 53.814 56.634

Útvarpsgjald 1.567 1.567

Framkvæmdarsjóður aldraðra 765 765

Persónuafsláttur 44.206 44.206

Útborguð laun 252.786 259.210

Lagt fyrir mánaðarlega í sparnað 14.000 6.423

Séreignarsparnaður Annað sparnaðarform

 Séreignarsparnaður 

(engin önnur laun) 

 Séreignarsparnaður              

(önnur laun 350 þús. á 

mán.) 

 Séreignarsparnaður                  

(önnur laun 750 þús. á 

mán.) 

 Annað sparnaðarform 

Eign í lok sparnaðartímabils 17.539.903 17.539.903 17.539.903 8.047.307

Mánaðarlegar útgreiðslur (7 ár) 235.734 235.734 235.734 108.155

Fjármagnstekjuskattur (20%) 0 0 0 21.631

Tekjuskattur (37,38%) 78.274 0 0 0

Tekjuskattur (40,28%) 10.607 94.954 0 0

Tekjuskattur (46,28%) 0 0 109.098 0

Persónuafsláttur 44.206 0 0 0

Útvarpsgjald 1.567 0 0 0

Framkvæmdarstjóður aldraðra 765 0 0 0

Ráðstöfunartekjur 188.727 140.780 126.636 86.524

 Séreignarsparnaður 

(engin önnur laun) 

 Séreignarsparnaður              

(önnur laun 350 þús. á 

mán.) 

 Séreignarsparnaður                  

(önnur laun 750 þús. á 

mán.) 

 Annað sparnaðarform 

Eign í lok sparnaðartíma 26.825.761 26.825.761 26.825.761 12.307.659

Mánaðarlegar útgreiðslur (7 ár) 379.153 379.153 379.153 173.955

Fjármagnstekjuskattur (20%) 0 0 0 34.791

Tekjuskattur (37,38%) 78.274 0 0 0

Tekjuskattur (40,28%) 68.377 133.146 0 0

Tekjuskattur (46,28%) 0 22.493 175.472 0

Persónuafsláttur 44.206 0 0 0

Útvarpsgjald 1.567 0 0 0

Framkvæmdarstjóður aldraðra 765 0 0 0

Ráðstöfunartekjur 274.377 223.514 203.681 139.164
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Tafla 7. Eign í lok tímabils m.v. 7,5% ársávöxtun 

 

Eins og sjá má á ofangreindum töflum þá er hreinn ávinningur af því að greiða í 

viðbótarlífeyrissparnað í stað þess að notast við önnur sparnaðarform ótvíræður. 

Ráðstöfunartekjur einstaklings með 350 þúsund kr. mánaðarlaun lækka um aðeins 6.423 

kr. á mánuði á meðan hann getur búist við 47.947 kr. hærri mánaðarlegum 

ráðstöfunartekjum heldur en sá er notast við önnur sparnaðarform2. Þessi ávinningur 

eykst svo enn frekar ef ávöxtun verður meiri yfir sparnaðartímabilið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Gefið að ársávöxtun verði 3,5% yfir sparnaðartímabilið og útgreiðslur fari fram á 7 árum. 

 Séreignarsparnaður 

(engin önnur laun) 

 Séreignarsparnaður                   

(önnur laun 350 þús. á 

mán.) 

 Séreignarsparnaður            

(önnur laun 750 þús. á 

mán.) 

 Annað sparnaðarform 

Eign í lok sparnaðartíma 57.871.798 57.871.798 57.871.798 26.551.581

Mánaðarlegar útgreiðslur (7 ár) 887.654 887.654 887.654 407.255

Fjármagnstekjuskattur (20%) 0 0 0 81.451

Tekjuskattur (37,38%) 78.274 0 0 0

Tekjuskattur (40,28%) 189.779 133.146 0 0

Tekjuskattur (46,28%) 95.848 257.828 410.806 0

Persónuafsláttur 44.206 0 0 0

Útvarpsgjald 1.567 0 0 0

Framkvæmdarstjóður aldraðra 765 0 0 0

Ráðstöfunartekjur 565.627 496.680 476.848 325.804
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4 Uppbygging íslenskra lífeyrissjóða 

Hægt er að aðgreina lífeyrissjóði eftir því hvort ellilífeyrir ráðist af greiddum iðgjöldum 

og ávöxtun þeirra eða hvort sjóðfélaga sé tryggður ákveðinn ellilífeyrir. Í fyrra tilfellinu 

byggist lífeyrissjóður á gefnum réttindum og eru þeir nefndir fastréttindasjóðir (e. 

defined benefit funds) en í síðara tilfellinu byggist lífeyrissjóður á gefnum iðgjöldum og 

eru þeir sjóðir nefndir fastiðgjaldasjóðir (e. defined contributions funds). 

Með fastréttindasjóð er átt við lífeyrissjóð þar sem sjóðfélögum er tryggð ákveðinn 

réttindi á grundvelli iðgjalds og getur lífeyrissjóður bæði verið með ábyrgð þriðja aðila 

eða að sjóðfélagar í formi sameignar bera áhættuna af því að ekki náist viðunandi 

ávöxtun. Ef að munur skapast á milli eigna og skuldbindinga fastréttindasjóðs án 

ábyrgðar launagreiðenda þá þarf að koma til sameiginleg breyting á réttindum eða 

iðgjöldum allra sjóðfélaga. 

Með fastiðgjaldasjóð er átt við lífeyrissjóði þar sem sjóðfélagi ber beint áhættuna af því 

ef ekki næst viðunandi ávöxtun á iðgjöld þar sem engri ábyrgð er til að dreifa. Í 

fastiðgjaldasjóðum þá verða iðgjöld og ávöxtun séreign sjóðfélaga. 

 

Mynd 4. Fræðileg uppbygging lífeyrissjóða. 

 

 

 

Gefin réttindi

Fastréttindasjóðir með 

ábyrgð laungreiðanda

Réttindi grundvallast af 

fyrirfram ákvörðuðu 

iðgjaldi

Dæmi: Lífeyrissjóður 

með bakábyrð þriðja 

aðila eins og LSR

Gefin iðgjöld

Fastiðgjaldasjóður

Ræðst af ávöxtun

Viðbótarlífeyris-

sparnaður

Gefin réttindi

Fastréttindasjóðir án ábyrgðar 

laungreiðanda

Gefin iðgjöld og gefin 

réttindi

Fastiðgjaldasjóður og 

fastréttindasjóður án 

ábyrgðar laungreiðanda

Réttindi grundvallast af 

fyrirfram ákvörðuðu iðgjaldi

Dæmi:  Almennir lífeyrissjóðir 

eins og Lífeyrissjóður 

verslunarmanna og Gildi 

lífeyrissjóður

Hluti ræðst af ávöxtun og 

hluti réttinda ráðast af 

fyrirfram ákvörðuðu iðgjaldi

Dæmi: Blandaðir 

lífeyrisssjóðir eins og Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn, Íslenski 

lífeyrissjóðurin og Almenni 

lífeyrissjóðurinn
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4.1 Lífeyrissjóðir með bakábyrgð þriðja aðila 

Lífeyrissjóðir með bakábyrgð þriðja aðila teljast til fastréttindasjóða með ábyrgð þriðja 

aðila þar sem sjóðfélögum er tryggð ákveðin réttindi á grundvelli fyrirfram ákvarðaðs 

iðgjalds. Árangur sjóðsins skiptir í raun og veru sjóðfélaga ekki máli þar sem honum eru 

tryggð ákveðin réttindi hvort sem lífeyrissjóður nær ávöxtunarmarkmiðum sínum eða 

ekki þar sem atvinnurekandi ábyrgist réttindi sjóðfélaga ef að sjóðurinn nær ekki 

markmiðum sínum. Á móti kemur að sjóðfélagi nýtur ekki aukinna réttinda ef að 

sjóðurinn skilar góðri ávöxtun.  

Gott dæmi um þetta er LSR sem nýtur bakábyrgðar íslenska ríkisins, en hrein 

lífeyrisskuldbinding ríkissjóðs og annarra launagreiðenda gagnvart LSR voru í árslok 2010 

tæpir 398 milljarðar króna (LSR, 2011) sem ríkissjóður ábyrgist, þar af voru áfallnar 

skuldbindingar A-deildar LSR 4,2 milljarðar og framtíðarskuldbindingar 47,4 milljarðar 

(Fjármálaráðuneytið, 2012).  

Tryggingarfræðileg staða heildarskuldbindinga A-deildar LSR var í árslok 2011, neikvæð 

um 13,1% og hafði versnað um 1,1% frá árslokum 2010 þegar hún var neikvæð um 12% 

(LSR, 2012). Dæmi um aðra sjóði sem eru með bakábyrgð launagreiðanda eru hinir ýmsu 

Lífeyrissjóðir sveitafélaga og Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar. 

Í tilviki LSR þá kemur íslenska ríkið til með að bera ábyrgð á tryggingafræðilegri stöðu 

sjóðsins að öllu óbreyttu. Þær leiðir sem ríkið gæti farið til þess að rétta af hallann á A-

deild sjóðsins er að hækka mótframlag launagreiðanda úr þeim 11,5% sem hann greiðir í 

dag í 15,5%, að lágmarki samkvæmt athugun Fjármálaeftirlitsins (FME) á 

tryggingafræðilegri stöðu Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins frá 18. maí 2011, eða að ríkið 

gæti greitt eingreiðslu í sjóðinn til að rétta af hallann (Fjármálaeftirlitið, 2011). Að 

öðrum kosti þarf að koma til lagabreyting ef að aflétta ætti ríkisábyrgð af sjóðnum í 

þeim tilgangi að lækka réttindi sjóðfélaga, hækka ætti ellilífeyrisaldur eða hækka 

framlag launþega en ljóst er að það myndi koma til kasta dómstóla að úrskurða um 

lögmæti þess.  
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4.2 Almennir lífeyrissjóðir 

Almennir lífeyrissjóðir teljast til fastréttindasjóða án ábyrgðar launagreiðanda þar sem 

réttindi sjóðfélaga ráðast af ávöxtun innborgaðra iðgjalda innan hverrar kynslóðar og 

milli kynslóða. Hjá almennum lífeyrissjóðum fer allt lágmarksiðgjaldið til sameignar og 

skiptir árangur sjóðsins öllu máli því ef sjóðurinn nær ekki markmiðum sínum þá neyðist 

hann til að skerða réttindi sjóðfélaga ef það skapast munur á milli eigna og 

skuldbindinga lífeyrissjóðsins.  

Þær leiðir sem almennir lífeyrissjóðir hafa til að rétta af tryggingafræðilegan halla eru að 

skerða áunninn réttindi, skerða framtíðarréttindi, hækka lífeyrisaldur eða ná betri 

ávöxtun á eignir sjóðsins. 

Skv. lögum 129/1997 um lífeyrissjóði þá má munur á milli eignarliða og 

framtíðarskuldbindinga vera allt að 13% fyrir árið 2012 án þess að skylt sé að gera 

breytingar á samþykktum sjóða. 

Áður fyrr byggðist réttindaöflun almennra lífeyrissjóða mikið til á línulegri 

réttindaávinnslu í stað aldurstengdrar réttindaávinnslu. Allir nýjir sjóðfélagar almennra 

lífeyrissjóða greiða í dag í til aldurstengdrar réttindaávinnslu 

4.3 Blandaðir lífeyrissjóðir 

Blandaðir lífeyrissjóðir byggja á því að hluti lágmarksiðgjalds fer til öflunar séreignar og 

hluti fer til öflunar samtryggingar og teljast þeir því bæði til fastréttindasjóða án 

ábyrgðar launagreiðanda sem og til fastiðgjaldasjóða. 

Samkvæmt lögum um lífeyrissjóði 129/1997 þá ber lífeyrissjóði að tryggja sjóðfélaga 

lágmarkstryggingarvernd sem felur í sér 56% af þeim mánaðarlaunum, miðað við 40 ára 

inngreiðslutíma iðgjalda, sem greitt er af í mánaðarlegan ellilífeyri ævilangt frá þeim 

tíma sem taka hans hefst, en þó ekki síðar en frá 70 ára aldri. Skv. 3 lið 4 gr. laga 

129/1997 þá er lífeyrissjóði heimilt, í samræmi við tryggingafræðilega athugun, að 

ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar 

lífeyrisréttinda í séreign. 

Séreignarhluti lágmarksiðgjalds blandaðra lífeyrissjóða getur skipst upp í frjálsa séreign 

og bundna séreign. Frjáls séreign er laus til úttektar frá 60 ára aldri og hægt er að taka 

hana út með eingreiðslu eða með jöfnum greiðslum á meðan bundna séreign er aðeins 
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hægt að taka út með jöfnum greiðslum sem greiða skal út áður en sjóðfélagi hefur töku 

samtryggingarhluta ellilífeyris. 

4.4 Samanburður á almennum og blönduðum lífeyrissjóðum 

Erfanleiki  

Með því að ráðstafa hluta lágmarksiðgjalds í séreign þá tryggir sjóðfélagi sér fullan 

erfanleika yfir þeim hluta lágmarksiðgjalds sem greitt er í séreign. Að sama skapi þá 

afsalar sjóðfélagi sér rétti til örorku- og makalífeyris af sama hluta.  

Sjóðsöfnun 

Sá hluti lágmarksiðgjalds sem greiddur er í séreign sjóðfélaga veitir sjóðfélaga réttindi 

krónu fyrir krónu, þ.e. hver króna sem sjóðfélagi greiðir í sjóðinn í formi 

lágmarksiðgjalds verður einnar krónu virði í séreignarsjóði hans (að frádregnum 

kostnaði við rekstur og umsýslu sjóðsins). Það hvað sjóðfélagi fær svo greitt frá 

lífeyrissjóði sínum í formi séreignar fer eftir ávöxtun innborgaðra iðgjalda. 

Sá hluti lágmarksiðgjalds sem greiddur er til sameignar veitir sjóðfélaga ekki réttindi í 

formi krónu á móti krónu. Þess í stað eignast sjóðfélagi ævilöng réttindi í sjóðnum sem 

miðar að því að tryggja sjóðfélaga að lágmarki 56% af meðallaunum sjóðfélaga miðað 

við 40 ára inngreiðslutíma iðgjalda. Þau réttindi sem sjóðfélagi kemur til með að fá við 

töku ellilífeyris byggir á réttindatöflu viðkomandi lífeyrissjóðs og réttindabreytingum yfir 

það tímabil frá því að sjóðfélagi hefur greiðslur í sjóðinn og þar til hann deyr. 

Sveigjanleiki 

Flestir lífeyrissjóðir heimila töku ellilífeyris í kringum 65-70 ára aldurs. Ef sjóðfélagi kýs 

að flýta, eða seinka, töku lífeyris þá skerðast, eða aukast, réttindi hans samkvæmt 

samþykktum viðkomandi lífeyrissjóðs. Blandaðir lífeyrissjóðir bjóða oftast uppá meiri 

sveigjanleika varðandi útgreiðslur lífeyris þar sem séreignahluti lágmarksiðgjaldsins er 

laust til útborgunar frá 60 ára aldri.  

 Tekjuöryggi 

Með greiðslu lágmarksiðgjalds til sameignar þá ávinnur sjóðfélagi sér ellilífeyri til 

æviloka ásamt því að hann öðlast örorkulífeyri við tekjumissi. Jafnframt öðlast fjölskylda 

sjóðfélaga rétt til maka- og barnalífeyris. Sjóðfélagi sem greiðir lágmarksiðgjald til 

séreignar eignast ákveðinn sjóð sem hann gengur á við töku séreignar.  
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Þegar sjóðfélagi þarf að taka ákvörðun um skiptingu lágmarksiðgjalds síns til séreignar 

og sameignar þá þarf hann að huga að hversu gamall hann telji sig verða. Sjóðfélagi sem 

nær mjög háum aldri er líklega betur settur að hafa greitt hærra hlutfall 

lágmarksiðgjalds til sameignar heldur en sá er deyr fyrir aldur fram þar sem sjóðfélagi 

sem greiðir til sameignar öðlast rétt til ævilangs lífeyris á meðan sjóðfélagi sem greiðir 

til séreignar á rétt á þeirri séreign, auk vaxta, sem sjóðfélagi safnaði yfir starfsævina.  

Sjóðfélagi þarf jafnframt að vera meðvitaður um það að ef hann missir starfsgetu og 

orkutap verður yfir 50% þá öðlast hann ekki rétt til framreiknings örorkulífeyris fyrir 

þann hluta lágmarksiðgjalds sem greitt var til séreignar. Að síðustu þarf sjóðfélagi að 

vera meðvitaður um það að maki og börn sjóðfélaga öðlast ekki rétt til framreiknings 

makalífeyris af skylduiðgjaldi greiddu til séreignar ef að sjóðfélagi fellur frá. Hlutfall 

lágmarksiðgjalds til sameignar eða séreignar hefur ekki áhrif á greiðslu barnalífeyris þar 

sem hann fer ekki eftir upphæð innborgaðra iðgjalda heldur er föst upphæð bundin 

neysluvísitölu. 
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5 Rannsóknir 

Í þessari ritgerð verður ekki farið í það að greina fjárfestingar lífeyrissjóða og árangur 

þeirra út frá eignasafni þeirra. Í stað þess verður horft á árangur lífeyrissjóða út frá 

skuldbindingum þeirra (þ.e. væntum og áunnum réttindum sjóðfélaga). Í dag auglýsa 

lífeyrissjóðir árangur sinn fyrst og fremst út frá ávöxtun til styttri eða lengri tíma. 

Gagnvart sjóðfélaga sem þarf að taka ákvörðun um hvert hann ætti að beina iðgjöldum 

sínum þá gefur það honum mjög litlar vísbendingar (sjóðfélagi getur þó gefið sér að það 

eru auknar líkur á skerðingu réttinda ef sjóður hefur skilað lélegri ávöxtun og eins líkur á 

auknum réttindum ef ávöxtun hefur verið óvenjugóð) um hvert hann ætti að beina 

sparnaði sínum þar sem réttindatöflur lífeyrissjóða eru mjög ólíkar og hvert iðgjald er 

„misjafnlega“ verðlagt eftir því í hvaða lífeyrissjóð hann greiðir.  

Framkvæmdar eru tvær rannsóknir í þessari ritgerð og er tilgangur þeirra að varpa ljósi á 

það hvert sjóðfélagar ættu að beina lífeyrisiðgjöldum sínum. 

Í fyrri rannsókninni er réttindaöflun af innborguðum lífeyrisiðgjöldum sjóðfélaga bornar 

saman milli lífeyrissjóða. Verður skoðað hver væntur ellilífeyrir sjóðfélaga er miðað við 

að lífeyrissjóðir nái ávöxtunarmarkmiðum sínum. 

Í seinni rannsókninni eru skoðaðar réttindabreytingar lífeyrissjóða á tímabilinu 2000-

2010 og þeir bornir saman eftir uppsafnaðri ávöxtun réttindabreytinga yfir tímabilið.  

Jafnframt eru réttindatöflur lífeyrissjóða bornar saman að teknu tilliti til 

réttindabreytinga, breytinga á vísitölu neysluverðs og sögulegrar ávöxtunar 

séreignarhluta lágmarksiðgjalds. 

5.1 Forsendur og annmarkar rannsókna 

Gert er ráð fyrir að einstaklingur fari á eftirlaun við 67 ára aldur, en nokkrir lífeyrissjóðir 

gera ráð fyrir að einstaklingur fari á eftirlaun við 70 ára aldur til að njóta 100% réttinda. 

Til að gæta samræmis þá er notast við skerðingartöflur þeirra sjóða sem gera ráð fyrir 

að einstaklingur fari á eftirlaun við 70 ára aldur og eftirlaun skert í samræmi við gildandi 

samþykktir lífeyrissjóða. Einstaklingur nýtur 100% réttinda hjá LSR við 65 ára aldur og er 
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því gert ráð fyrir að einstaklingur fresti töku lífeyris í tvö ár og því notast við 

réttindatöflur m.v. tveggja ára frestun töku lífeyris. 

Í fyrri rannsókn er gert ráð fyrir að séreign í blönduðum sjóðum ávaxtist með 3,5% 

nafnávöxtun og að einstaklingur taki út sparnað sinn yfir meðalævi íslendings. Meðalævi 

Íslendings við fæðingu er 81,74 ár3 (Hagstofa Íslands, 2012).  

Þeir lífeyrissjóðir sem bjóða uppá á sparnað í blönduðum lífeyrissjóðum bjóða upp á 

nokkrar sparnaðarleiðir þar sem mismunandi hlutfall lágmarksiðgjalds fer í samtryggingu 

og séreignarsparnað. Til einföldunar þá er valin ein blönduð leið hjá hverjum lífeyrissjóði 

og hrein tryggingarleið ef lífeyrissjóður býður uppá hana. 

Þar sem ekki allir lífeyrissjóðir voru búnir að birta ársreikninga sína opinberlega þegar 

þessi ritgerð var unnin þá eru nýjustu samþykktir sem notast er við í þessari ritgerð frá 

árinu 2010. 

Í seinni rannsókn þar sem réttindaávinnslu sjóðfélaga að teknu tilliti til 

réttindabreytinga, vísitölu neysluverðs og sögulegrar ávöxtunar séreignarhluta 

lágmarksiðgjalds er notast við tímabilið 2000-2010. Skoðuð eru 4 aldursskeið og 

lífeyrissjóðir bornir saman samkvæmt vegnu meðaltali á  ellilífeyri sjóðfélaga á hverju 

aldursskeiði. 

Samkvæmt 2 gr. laga nr. 129/1997 þá er lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs 12% af 

iðgjaldsstofni. Getur þetta iðgjald bæði verið hærra og því mismunandi skipt milli 

lágmarkstryggingarverndar og séreignar. Getur það ráðist af þeim kjarasamningi sem 

ákvarðar lágmarkskjör í hlutaðeigandi starfsgrein, sérlögum ef við á eða 

einstaklingsbundnum ráðningarsamningi starfsmanns. Ef ekkert ofangreindra atriða á 

við þá ræðst það af reglum einstakra lífeyrissjóða sem sjóðfélagi greiðir í.  

Samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra atvinnuflugmanna þá er iðgjald til lífeyrissjóðs 

í dag 20% af iðgjaldsstofni. (Launagreiðandi greiðir 16% og sjóðfélagi 4%). 

Skv. kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja þá greiðist 10% af 

iðgjaldastofni í lágmarkstryggingarvernd og 2% til séreignar. Jafnframt greiðir 

                                                      
3 Notast er við vegið meðaltal þess að karlar eru 160.364 og konur 159.211. Meðalævi drengja við 

fæðingu árið 2011 er 79,9 ár en stúlkna 83,6 ár.  
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launagreiðandi 5% viðbótarframlag til viðbótarlífeyrissparnaðar eftir þrjú fyrstu starfsár 

sjóðfélaga (Samtök starfsmanna og fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Samkvæmt kjarasamningi lækna þá greiðir launagreiðandi 11,5% í Almenna 

lífeyrissjóðinn gegn 4% framlagi sjóðfélaga. 

Lögreglumenn eru með sérreglur varðandi frestun þar sem lögreglumaður sem leystur 

er frá störfum þegar hann er fullra 65 ára þá honum reiknaður lífeyrir eins og hann hefði 

starfað til 70 ára aldurs. 

Ekki er tekið tillit til mismunandi framlags í lífeyrissjóð (umfram 12% af iðgjaldastofni), 

kjarasamningsbundinnar skiptingar milli lágmarkstryggingarverndar og séreignar eða 

annarra samningsbundinna réttinda einstakra hópa sem greiða í lífeyrissjóð þar sem 

tilgangur þessarar ritgerðar er að bera saman lífeyrissjóði en ekki árangur 

samninganefnda stéttarfélaga eða launþega við atvinnurekendur. 

5.2 Samanburður á réttindatöflum lífeyrissjóða 

„Hvar öðlast ég mestu réttindin fyrir lífeyrisiðgjöldin sem ég greiði um hver 

mánaðarmót?“ er spurning sem allir launþegar ættu að spyrja sig þegar þeir taka 

ákvörðun um það hvert þeir ætla að beina lífeyrisiðgjöldum sínum. Í þessum hluta 

rannsóknar eru skoðaðar og bornar saman réttindatöflur íslenskra lífeyrissjóða. 

Ástæðan fyrir vali á lífeyrissjóðum er sú að þetta eru 14 stærstu lífeyrissjóðir landsins að 

undanskildum Lífeyrissjóði starfamanna sveitafélaga (LSS), Lífeyrissjóði starfsmanna 

Reykjavíkurborgar og Lífeyrissjóði bankamanna en þar sem bæði LSS og Lífeyrissjóður 

starfsmanna Reykjavíkur eru sjóðir með bakábyrgð launagreiðanda þá taldi höfundur 

óþarft að hafa þá með þar sem þeir hefðu ekki skilað neinu til ritgerðar vegna þess að 

þeir hafa ekki skerðingarsögu. Varðandi Lífeyrissjóð bankamanna þá kaus höfundur að 

sleppa honum þar sem hann er bæði með hlutfallsdeild sem er lokuð fyrir nýjum 

sjóðfélögum og aldursdeild sem er minni en þeir 14 sjóðir sem fjallað er um í þessari 

ritgerð.  

Notast er við samþykktir lífeyrissjóða við gagnaöflun og jafnframt reiknivélar 

lífeyrissjóðanna sjálfra til að staðfesta að útreikningar séu réttir. Almennt taka 

lífeyrissjóðir við iðgjöldum frá 16 ára aldri til 67 ára aldurs með nokkrum 

undantekningum þó. Einnig greiða sumir sjóðir allt lágmarksiðgjaldið (þ.e. 12%) í 
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samtryggingarsjóð á meðan aðrir greiða hluta iðgjalds í samtryggingu og hluta í 

séreignarsjóð.  

 Í þessari rannsókn er sett upp sú sviðsmynd að reiknað er með að einstaklingur sé með 

350 þúsund króna mánaðarlaun út starfsævi sína. Það er vissulega óraunhæf sviðsmynd 

að gera ekki ráð fyrir neinu launaskriði en það hefur ekki nein áhrif á samanburð milli 

sjóða. Ástæðan fyrir því að ekki er gert ráð fyrir neinu launaskriði og notast við sömu 

krónutölu út starfsævi sjóðfélaga, er sú að það gefur skýra mynd af hlutfalli 

lífeyrisgreiðslna miðað við laun sem sjóðfélagi hafði út starfsævina.  

5.2.1 Almenni lífeyrissjóðurinn 

Almenni lífeyrissjóðurinn er opinn sjóður ásamt því að vera starfsgreinasjóður arkitekta, 

leiðsögumanna, lækna, hljómlistarmanna og tæknifræðinga. Sjóðurinn samanstendur af 

átta lífeyrissjóðum sem hafa sameinast á mismunandi tímum. Þeir sjóðir sem hafa 

sameinast í Almenna lífeyrissjóðnum eru; ALVÍB (Almennur lífeyrissjóður VÍB), 

Lífeyrissjóður arkitekta, Lífeyrissjóður starfsmanna SÍF, Lífeyrissjóður FÍH, Lífeyrissjóður 

Félags leiðsögumanna, Lífeyrissjóður lækna og Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélags 

Íslands. Elstur þessara sjóða er Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélags Íslands en Almenni 

lífeyrissjóðurinn varð til árið 2003 með sameiningu ALVÍB og Lífeyrissjóði arkitekta og 

tæknifræðinga. Síðast sameinuðust Lífeyrissjóður lækna og Almenni lífeyrissjóðurinn 

undir nafni Almenna lífeyrissjóðsins árið 2006 (Almenni lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

Almennt greiða sjóðfélagar 12% iðgjald til Almenna lífeyrissjóðsins og skiptist iðgjald 

þannig að 67% af iðgjaldi (8%) greiðist til samtryggingar og 33% iðgjalds (4%) greiðist til 

séreignar(Almenni lífeyrissjóðurinn, 2012). 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 70 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur skv. 

réttindatöflum sjóðsins. Ef sjóðfélagi hefur töku lífeyris við 67 ára aldur þá skerðast 

mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur um 25,08% miðað við það sem hann hefði fengið greitt 

við 70 ára aldur (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2012). 
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Tafla 8. Lækkun ellilífeyris vegna snemmtöku lífeyris  
Heimild: (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2012) 

 

Tafla 9. Réttindabreytingar Almenna lífeyrissjóðsins
4
  

Heimild: (Gunnar Baldvinsson munnleg heimild, 10. september 2012) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 1,872% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 22,63% 

Jafnframt voru ellilífeyrisréttindi, þ.e. einungis réttindi þeirra sjóðfélaga sem hafa hafið 

töku ellilífeyris, hækkuð um 2% frá og með janúar 2006 og aftur um 4% árið 2007. 

Við útreikning á ávöxtun séreignarhluta Almenna lífeyrissjóðsins er notast við vegið 

meðaltal ávöxtunar séreignarleiðanna Ævisafn I, Ævisafn II og Ævisafn III fyrir tímabilið 

2000-2010.  Ástæðan fyrir því að þessar þrjár ávöxtunarleiðir eru notaðar er sú að þær 

voru einu starfandi leiðirnar árið 2000. 

 

                                                      
4 Lífeyrissjóður lækna og Almenni lífeyrissjóðurinn Sameinuðust árið 2006.  Réttindasaga sjóðfélaga Lífeyrissjóðs 

lækna er ólík réttindasögu sjóðfélaga Almenna lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2006.  Horfir þessi ritgerð aðeins á 
réttindasögu þeirra sjóðfélaga sem hafa verið í Almenna lífeyrissjóðnum frá árinu 2000. Árið 2004 var greiddur 7,2% 
bónus og árið 2005 var greiddu 7% bónus úr tryggingadeild Almenna lífeyrissjóðsins í séreign sjóðfélaga Almenna 
lífeyrissjóðsins vegna góðrar tryggingafræðilegrar stöðu sjóðsins. Skýrist 5% hækkunar af góðristöðu sjóðsins og 2% 
vegna breytts endurmats sjóðsins við sameiningu.   

Ástæða hækkunar lífeyrisgreiðslna til elli- og makalífeyrisþega um 2% frá og með janúar 2006 er sú að vægi 
skuldabréfa í lífeyrisdeild sem greiðir elli og makalífeyri er hærra en í samtryggingasjóðum eldri sjóða. 

 

Taka lífeyris hefst
Mánaðarleg lækkun 

ellilífeyris
Aldur Samtals lækkun

69-70 ára 0,79% 69 9,48%

68-69 ára 0,69% 68 17,76%

67-68 ára 0,61% 67 25,08%

66-67 ára 0,55% 66 31,68%

65-66 ára 0,49% 65 37,56%

64-65 ára 0,44% 64 42,84%

63-64 ára 0,39% 63 47,52%

62-63 ára 0,36% 62 51,84%

61-62 ára 0,32% 61 55,68%

60-61 ára 0,29% 60 59,16%

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 7,00% 2010 -12,00%

2001 18,00% 2006 4,00%

2002 10,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 -10,00%

2004 7,20% 2009 0,00%
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Tafla 10. Ávöxtun séreignarsjóða Almenna  lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2010 
Heimild: (Almenni lífeyrissjóðurinn, e.d.) 

 

Vegið meðaltal ávöxtunar séreignarleiða Almenna lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-

2010 er 8,842%. 

Uppsöfnuð ávöxtun séreignarleiða Almenna lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2010 er 

153,96%. 

5.2.2 Festa lífeyrissjóður 

Þann 1. júlí 2005 sameinuðust Lífeyrissjóður Suðurnesja og Lífeyrissjóður Suðurlands 

undir nafni Lífeyrissjóðs Suðurlands. Ári síðar, um mitt ár 2006 sameinuðust svo 

Lífeyrissjóður Suðurlands og Lífeyrissjóður Vesturlands formlega og hlaut hinn 

sameiginlegi sjóður nafnið Festa lífeyrissjóður (Festa lífeyrissjóður, 2007). 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að  60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Festa lífeyrissjóður, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

Ár Ævisafn I Ævisafn II Ævisafn III Meðaltal Ár Ævisafn I Ævisafn II Ævisafn III Meðaltal

2000 0,90% 0,70% 4,06% 1,89% 2005 16,24% 14,23% 10,39% 13,62%

2001 6,18% 8,69% 11,73% 8,87% 2006 21,83% 20,44% 13,79% 18,69%

2002 -9,55% -5,06% 4,30% -3,43% 2007 1,38% 1,67% 6,09% 3,05%

2003 15,34% 16,68% 12,74% 14,92% 2008 -24,30% -14,16% -14,47% -17,65%

2004 9,30% 12,64% 11,93% 11,29% 2009 14,59% 9,32% -6,40% 5,84%

2010 4,63% 4,70% 3,82% 4,38%
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Tafla 11. Réttindabreytingar Festa Lífeyrissjóðs
5
  

Heimild: (Festa lífeyrissjóður, e.d.) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: -0,562% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: -6,010% 

5.2.3 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn var stofnaður árið 1978. Upphaflega var sjóðurinn 

séreignarsjóður en með tilkomu laga nr. 129/1998 þá setti sjóðurinn á fót 

tryggingardeild sem tók til starfa þann 1. júlí 1999. Árið 2002 sameinaðist 

Lífeyrissjóðurinn Eining Frjálsa lífeyrissjóðnum undir nafni Frjálsa lífeyrissjóðsins. Árið 

2004 sameinaðist Séreignarsjóðurinn Frjálsa lífeyrissjóðnum undir nafni Frjálsa 

lífeyrissjóðsins. Árið 2006 sameinaðist Lífeyrissjóður Bolungarvíkur Frjálsa 

lífeyrissjóðnum og árið 2010 sameinaðist séreignarsjóður Lífís sjóðnum báðir undir nafni 

Frjálsa lífeyrissjóðsins (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

Frjálsi lífeyrissjóðurinn er blandaður lífeyrissjóður þar sem hluti hins 12% 

lágmarksiðgjalds fer til greiðslu sameignar og hluti til greiðslu séreignar.  

Sjóðfélagar sem greiða iðgjöld sín til Frjálsa lífeyrissjóðsins geta í grunninn valið um þrjár 

mismundandi leiðir til ráðstöfunar iðgjalds. 

Tryggingardeildin er hrein samtryggingardeild þar sem allt lágmarksiðgjaldið fer til 

greiðslu samtryggingar. Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka í 

Tryggingardeildinni. Getur sjóðfélagi sem greitt hefur í Tryggingardeildina flýtt töku 

lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

                                                      
5 Árið 2004 var 10% réttindaaukning hjá Lífeyrissjóð Suðurnesja og Lífeyrissjóð Vesturlands á meðan 

Lífeyrissjóður Suðurlands breytti ekki réttindum sínum.  Árið 2005 var 4,4% réttindaaukning hjá 
Lífeyrissjóð Vesturlands en 16% skerðing hjá Lífeyrissjóð Suðurlands og 14% skerðing hjá Lífeyrissjóð 
Suðurlands. Notast er við vegið meðaltal við útreikning réttindabreytingar þar sem vægi hvers sjóðs er 
33%. Framtíðarréttindi voru skert um 2,5% frá og með 1. júlí 2009 

 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 -8,53% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 4,00%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 -2,50%

2004 6,67% 2009 -5,00%
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Frjálsa leiðin byggir á því að 7,40% af 12% lögbundnu iðgjaldi sjóðfélaga fer í 

samtryggingu á meðan 4,60% fer í frjálsa séreign. Sjóðfélagi getur svo valið um 4 

mismunandi leiðir hvert hann beinir séreign sinni. Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur 

frá 70 ára aldri til æviloka í Frjálsu leiðinni. Getur sjóðfélagi sem greitt hefur í Frjálsu 

leiðina flýtt töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar 

ellilífeyrisgreiðslur skv. réttindatöflum sjóðsins (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

Tafla 12. Lækkun ellilífeyris vegna snemmtöku lífeyris  
Heimild: (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 2012) 

 

Erfanlega leiðin byggir á því að 3,10% af 12% lögbundnu iðgjaldi sjóðfélaga fer í 

samtryggingu, 6,495% fer í bundna séreign og loks fer 2,405% í frjálsa séreign. Sjóðfélagi 

getur valið um 4 mismunandi leiðir hvert hann beinir frjálsri og bundinni séreign sinni. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 85 ára aldri til æviloka í Erfanlegu leiðinni. Getur 

sjóðfélagi sem greitt hefur í Erfanlegu leiðina ekki flýtt töku lífeyris og hafið 

lífeyrisgreiðslur fyrr en greiðslum úr bundinni séreign lýkur. Bundin séreign erfist að 

fullu og heimilt er að flýta töku hennar til 60 ára aldurs án þess að til skerðingar á henni 

komi. Ef sjóðfélagi hefur töku lífeyris fyrir 85 ára aldur þá skerðast mánaðarlegar 

ellilífeyrisgreiðslur samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.).  

  

Taka lífeyris hefst
Mánaðarleg lækkun 

lífeyris
Aldur Samtals lækkun 

69-70 ára 0,67% 69 8%

68-69 ára 0,67% 68 16%

67-68 ára 0,50% 67 22%

66-67 ára 0,50% 66 28%

65-66 ára 0,42% 65 33%

64-65 ára 0,42% 64 38%

63-64 ára 0,33% 63 42%

62-63 ára 0,25% 62 45%

61-62 ára 0,25% 61 48%

60-61 ára 0,25% 60 51%
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Tafla 13. Réttindabreytingar Frjálsa lífeyrissjóðsins
6
  

Heimild: (Arnaldur Loftsson munnleg heimild, 11. september 2012) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 3,254% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 42,223% 

Við útreikning á ávöxtun séreignarhluta Frjálsa lífeyrissjóðsins er notast við vegið 

meðaltal ávöxtunar séreignarleiðanna Frjálsi I, Frjálsi II og Frjálsi III á tímabilinu 2000-

2010. Ástæðan fyrir því að þessar þrjár ávöxtunarleiðir eru notaðar er sú að þær voru 

einu starfandi leiðirnar árið 2000. 

Tafla 14. Ávöxtun séreignarsjóða Frjálsa lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2010 
Heimild: (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.) 

 

Vegið meðaltal ávöxtunar séreignarleiða Frjálsa lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2010 

er 8,842%. 

Uppsöfnuð ávöxtun séreignarleiða Frjálsa lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2010 er 

153,96%. 

5.2.4 Gildi lífeyrissjóður 

Þann 21. apríl 2004 gerðu stjórnir Lífeyrissjóðsins Framsýnar og Lífeyrissjóðs sjómanna 

með sér samkomulag um að kanna hagkvæmni þess að sameina sjóðina. Skipuð var 

viðræðunefnd sem lagði til að sjóðirnir skyldu sameinaðir. Þann 1. júní sameinuðust svo 

                                                      
6 Árið 2006 var greiddur 30,6% bónus úr tryggingahluta Frjálsa lífeyrissjóðsins í séreign sjóðfélaga Frjálsa 

lífeyrissjóðsins vegna góðrar tryggingafræðilegrar stöðu sjóðsins.   

Árið 2007 var greiddur 8,9% bónus úr tryggingahluta Frjálsa lífeyrissjóðsins í séreign sjóðfélaga Frjálsa lífeyrissjóðsins 
vegna góðrar tryggingafræðilegrar stöðu sjóðsins.   

 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 0,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 30,60%

2002 0,00% 2007 8,90%

2003 0,00% 2008 0,00%

2004 0,00% 2009 0,00%

Ár Frjálsi I Frjálsi II Frjálsi III Meðaltal Ár Frjálsi I Frjálsi II Frjálsi III Meðaltal

2000 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 2005 15,60% 8,10% 8,90% 10,87%

2001 5,30% 5,30% 5,30% 5,30% 2006 17,70% 11,10% 7,90% 12,23%

2002 -7,80% 3,80% 8,70% 1,57% 2007 2,00% 4,90% 11,70% 6,20%

2003 19,20% 15,80% 9,30% 14,77% 2008 -4,90% 12,30% 23,60% 10,33%

2004 13,80% 14,60% 10,30% 12,90% 2009 15,40% 9,40% 10,50% 11,77%

2010 8,10% 9,40% 8,80% 8,77%
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sjóðirnir undir nafninu Gildi lífeyrissjóður og tók hann við öllum eignum, réttindum og 

skuldbindingum Lífeyrissjóðsins Framsýnar og Lífeyrissjóðs sjómanna (Gildi 

lífeyrissjóður, 2006). 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Gildi lífeyrissjóður, 2011). 

Tafla 15. Réttindabreytingar Gildi Lífeyrissjóðs
7
  

Heimild: (Gildi lífeyrissjóður, 2011) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 0,3619% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 5,053% 

5.2.5 Íslenski lífeyrissjóðurinn 

Íslenski lífeyrissjóðurinn var stofnaður árið 1990. Í upphafi tók sjóðurinn aðeins á móti 

séreignarsparnaði en við setningu laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

og starfsemi lífeyrissjóða þá hóf sjóðurinn að taka á móti iðgjöldum til öflunar 

lífeyrisréttinda í sameign (Íslenski lífeyrissjóðurinn, 2008). 

Íslenski lífeyrissjóðurinn er blandaður lífeyrissjóður þar sem hluti hins 12% 

lágmarksiðgjalds fer til greiðslu sameignar og hluti fer til greiðslu séreignar.  

Sjóðfélagar sem greiða iðgjöld sín til Íslenska lífeyrissjóðsins geta í grunninn valið um 

tvær mismundandi leiðir til ráðstöfunar iðgjalds. 

                                                      
7 Árið 2000 voru réttindi Lífeyrissjóðs sjómanna hækkuð um 7,1%.  Árið 2005 var 4,1% hækkun réttinda 

hjá Lífeyrissjóðnum Framsýn til að jafna stöðu sjóðsins vegna sameiningar við Lífeyrissjóðinn Framsýn.  
Við útreikning á hlutfallslegum réttindabreytingum árin 2000 og 2005 er notast við vegið meðaltal 
ávöxtunar lífeyrissjóðs sjómanna og Lífeyrissjóðsins Framsýnar þar sem vægi hvors sjóðs er 50%. 

 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 3,50% 2005 7,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 10,00%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 -10,00%

2004 2,05% 2009 -7,00%
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Leið I byggir á því að 7,99% af 12% lögbundnu iðgjaldi sjóðfélaga fer í samtryggingu á 

meðan 4,01% fer í frjálsa séreign. Sjóðfélagi getur svo valið um 4 mismunandi leiðir 

hvert hann beinir séreign sinni. Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 70 ára aldri til 

æviloka í leið I. Getur sjóðfélagi sem greitt hefur í leið I flýtt töku lífeyris til allt að 65 ára 

aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur samkvæmt réttindatöflum 

sjóðsins (Íslenski lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

 Leið III byggir á því að 4,27% af 12% lögbundnu iðgjaldi sjóðfélaga fer í samtryggingu, 

4,69% fer í bundna séreign og loks fer 3,04% í frjálsa séreign. Sjóðfélagi getur svo valið 

um 4 mismunandi leiðir hvert hann beinir frjálsri og bundinni séreign sinni. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 80 ára aldri til æviloka í leið III. Sjóðfélagi sem 

greitt hefur í leið III getur ekki flýtt töku samtryggingarhluta ellilífeyris fyrr en greiðslum 

úr bundinni séreign lýkur (Íslenski lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

Tafla 16. Lækkun ellilífeyris vegna snemmtöku lífeyris í leið I  
Heimild: (Íslenski lífeyrissjóðurinn, e.d.) 

 

Tafla 17. Réttindabreytingar Íslenska lífeyrissjóðsins8  
Heimild: (Íslenski lífeyrissjóðurinn, e.d.) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 1,407% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 16,604% 

                                                      
8

Árið 2006 var greiddur 29,56% bónus úr tryggingadeild Íslenska lífeyrissjóðsins í séreign sjóðfélaga Íslenska 

lífeyrissjóðsins vegna góðrar tryggingafræðilegrar stöðu sjóðsins.  

Séreignarleið II var stofnuð árið 2006 og því er ekki notast við jafnt vægi milli leiða við útreikning á meðal ársávöxtun 
fyrir séreignarsjóði Lífeyrissjóðs verkfræðinga  

Taka lífeyris hefst
Mánaðarleg lækkun 

lífeyris
Aldur Samtals lækkun 

69-70 ára 0,67% 69 8%

68-69 ára 0,58% 68 15%

67-68 ára 0,58% 67 22%

66-67 ára 0,42% 66 27%

65-66 ára 0,42% 65 32%

64-65 ára

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 0,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 29,56%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 0,00%

2004 0,00% 2009 -10,00%
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Við útreikning á ávöxtun séreignarhluta Íslenska lífeyrissjóðsins er notast við vegið 

meðaltal ávöxtunar séreignarleiðanna Líf I, Líf II og Líf III á tímabilinu 2000-2010.  

Ástæðan fyrir því að þessar þrjár ávöxtunarleiðir eru notaðar er sú að þær voru einu 

starfandi leiðirnar árið 2000. 

Tafla 18. Meðal ársávöxtun séreignarsjóða Íslenska lífeyrissjóðsins fyrir tímabilið 2000-2010 
Heimild: (Íslenski lífeyrissjóðurinn, e.d.) 

Vegið meðaltal ávöxtunar séreignarleiða Íslenska lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2010 

er 6,442%. 

Uppsöfnuð ávöxtun séreignarleiða Íslenska lífeyrissjóðsins á tímabilinu 2000-2010 er 

98,72%. 

5.2.6 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 

Fyrsti vísir að þeim lífeyristryggingum sem við þekkjum í dag má rekja aftur til 1851, til 

lagaákvæðis „um skyldu embættismanna til að sjá ekkjum sínum borgið með fjárstyrk 

eftir sinn dag“ og samhliða því gekk í gildi „tilskipun um eftirlaun embættismanna fyrir 

aldurs sakir, heilsulasleika eða annarra orsaka vegna, sem þeim er ósjálfrátt, en án 

framlaga frá þeim sjálfum“. Voru lög þessi þó ekki lögleidd fyrr en 31. maí árið 1855 

(Hrafn Magnússon, 2003 ). 

Árið 1904 voru sett lög um skyldu embættismanna um að safna sér ellistyrk eða kaupa 

sér geymdan lífeyri. Skyldi embættismaður verja árlega 2% af launum sínum, en ef hann 

kysi heldur að kaupa geymdan lífeyri, er allur tapast, ef kaupandi lífeyrisins deyr áður en 

til hans er tekið, skal hann árlega verja til þess 1,33%% af launum sínum (Björn 

Rögnvaldsson, 2011). 

Stofnun Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins má rekja til laga nr. 72/1919. Var þá settur á 

stofn Lífeyrissjóður embættismanna og í framhaldinu felld niður lög um eftirlaun 

embættismanna og eftirlaun presta (LSR, e.d.) 

Með lögum nr. 101/1943 var nafni Lífeyrissjóðs embættismanna breytt í Lífeyrissjóð 

starfsmanna ríkisins. 

Ár Líf I Líf II Líf III Meðaltal Ár Líf I Líf II Líf III Meðaltal

2000 -2,00% -0,90% 3,50% 0,20% 2005 14,70% 12,80% 9,40% 12,30%

2001 -0,90% 1,20% 5,80% 2,03% 2006 20,40% 19,40% 14,80% 18,20%

2002 -1,80% 2,20% 6,60% 2,33% 2007 8,10% 8,00% 9,40% 8,50%

2003 19,20% 16,20% 10,80% 15,40% 2008 -22,50% -20,70% -19,70% -20,97%

2004 12,40% 11,40% 12,00% 11,93% 2009 16,20% 15,10% 13,70% 15,00%

2010 13,40% 11,80% 11,80% 12,33%
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Árið 1980 rann Lífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra inní LSR, en hann hafði verið 

stofnaður með lögum nr. 33/1921 (LSR, e.d.). 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins starfar í tveimur deildum, A og B deild. Með lögum nr. 

1/1997 þá var B deild lokað fyrir nýjum sjóðfélögum og A deild sem er stigasjóður 

stofnsettur og greiddu allir nýjir sjóðfélagar LSR í hann frá árslokum 1996. 

Í ljósi þess að B-deildin er lokuð nýjum sjóðfélögum þá verður aðeins fjallað um A-

deildina í þessari ritgerð.  

Sjóðurinn er samtryggingarsjóður og greiðir launþegi 4% á meðan launagreiðandi greiðir 

11,5% mótframlag. Samtals greiðir sjóðfélagi og launagreiðandi 15,5% í A-deild LSR. 

Þar sem LSR er sjóður með ábyrgð launagreiðanda þá skiptir tryggingarfræðileg staða 

sjóðsins ekki sjóðfélaga máli þar sem ríkisjóður ber ábyrgð á því að tryggja lífeyrisréttindi 

sjóðfélaga.  

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 65 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (LSR, e.d.). 

Tafla 19. Hækkun ellilífeyris vegna frestunar töku lífeyris  
Heimild: (LSR, 2010) 

 

Réttindaávinnsla fer eingöngu eftir iðgjaldagreiðslum. Lífeyrir reiknast eftir stigakerfi 

sem byggir á því að notast er við til viðmiðunar svokölluð grundvallarfjárhæð sem 

breytist mánaðarlega samkvæmt vísitölu neysluverðs sem verðtryggir lífeyrisréttindi. 

Grundvallarfjárhæð er deilt í meðaltal mánaðarlegra launa sjóðfélaga og öðlast 

sjóðfélagi 1,9% af þeirri upphæð til réttinda árlega. Þegar að töku lífeyris kemur þá eru 

Taka lífeyris hefst
Mánaðarleg 

lækkun/hækkun lífeyris
Aldur

Samtals lækkun/hækkun 

lífeyris

69-70 ára 0,75% 69 45%
68-69 ára 0,75% 68 36%
67-68 ára 0,75% 67 27%
66-67 ára 0,75% 66 18%
65-66 ára 0,75% 65 9%
64-65 ára -0,50% 64 -6%
63-64 ára -0,50% 63 -12%
62-63 ára -0,50% 62 -18%
61-62 ára -0,50% 61 -24%
60-61 ára -0,50% 60 -30%
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áunnin stig lögð saman og þau margfölduð með grundvallarfjárhæð og getur sjóðfélagi 

vænst þeirrar upphæðar í mánaðarlegan ellilífeyri. 

Til dæmis ef Jón Jónsson hefur 350 þúsund kr. mánaðarlaun yfir árið og 

grundvallarfjárhæð er 103.324 þá ávinnur hann sér inn 3,3874 stig á ári næstu 41 árin. 

Gefin er sú forsenda að sjóðfélagi greiði til sjóðsins í 41 ár og vísitala neysluverðs og laun 

sjóðfélaga haldist óbreytt yfir starfsævina.. Við 65 ára aldur hefur Jón Jónsson áunnið 

sér 138,8835 stig sem tryggir honum 272.650 í mánaðarlegan ellilífeyri. 

 

 

 

Þar sem Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins er með ábyrgð launagreiðanda þá er: 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 0,00% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 0,00% 

5.2.7 Lífeyrissjóður verkfræðinga 

Lífeyrissjóður verkfræðinga var stofnaður árið 1955 af Verkfræðingarfélagi Íslands og 

hét sjóðurinn þá Verkfræðingafélag Íslands. Upphaflega var sjóðurinn einvörðungu fyrir 

verkfæðinga en í maí 1994 var reglum sjóðsins breytt á þann hátt að sjóðfélagar gátu 

orðið verkfræðingar og aðrir háskólamenntaðir sérfræðingar. Miðað skyldi við að 

sjóðfélagar hefðu lokið a.m.k. fyrstu háskólagráðu í raungreinum eða framhaldsnámi í 

háskóla í öðrum greinum (Lífeyrissjóður verkfræðinga, e.d.). 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar og launagreiðandi 

almennt 12% iðgjald til sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 62 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt. réttindatöflum sjóðsins (Lífeyrissjóður verkfræðinga, 2011). 

Meðallaun árs 350.000

103.324 103.324
= = 3,387403 stigÁrleg réttindaávinnsla =

3,387403 x 41 138,8835 stigÁunnin réttindi í lok starfsferils = =

272.650
Mánaðarlegur ellilífeyrir við 

65 ára aldur = 138,8835 x 103.324 x 1,9% =
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Tafla 20. Réttindabreytingar Lífeyrissjóðs verkfræðinga
9
  

Heimild: (Lífeyrissjóður verkfræðinga, 2011) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: -2,402% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: -23,466% 

Við útreikning á ávöxtun séreignarhluta Lífeyrissjóðs verkfræðinga er notast við vegið 

meðaltal ávöxtunar séreignarleiðanna Séreignarleið I og Séreignarleið II fyrir tímabilið 

2005-2010.  Séreignarleið II var ekki stofnuð fyrr en árið 2006 og því fær hún ekki vægi 

til framlags ávöxtunar fyrr en á árinu 2006. 

Tafla 21. Ávöxtun séreignarsjóða Lífeyrissjóðs verkfræðinga á tímabilinu 2005-2010 
Heimild: (Lífeyrissjóður verkfræðinga, e.d.) 

 

Vegið meðaltal ávöxtunar séreignarleiða Lífeyrissjóðs verkfræðinga á tímabilinu 2000-

2010 er 6,140%. 

Uppsöfnuð ávöxtun séreignarleiða lífeyrissjóðs verkfræðinga á tímabilinu 2000-2010 er 

42,98%. 

5.2.8 Lífeyrissjóður verslunarmanna 

Lífeyrissjóður verslunarmanna var stofnaður þann 1. febrúar 1956. Aðild að sjóðnum 

eiga samkvæmt samþykktum sjóðsins allir launþegar sem byggja starfskjör sín á 

kjarasamningi VR. Einnig er stjórn sjóðsins heimilt að taka við iðgjöldum frá samtökum 

annarra samtaka verslunarmanna sem og þeim sem ekki byggja ráðningarbundin 

starfskjör sín á kjarasamningi (Lífeyrissjóður verslunarmanna, 2010). 

                                                      
9
 Árið 2009 var framtíðar réttindaávinnsla lækkuð um 5%. 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 -5,00% 2010 -15,00%

2001 0,00% 2006 5,31%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 0,00%

2004 0,00% 2009 -10,00%

Ár Séreignarleið 1 Séreignarleið II Meðaltal Ár Séreignarleið 1 Séreignarleið II Meðaltal

2000 0,00% 0,00% 0,00% 2005 8,70% 0,00% 8,70%

2001 0,00% 0,00% 0,00% 2006 8,50% 13,60% 11,05%

2002 0,00% 0,00% 0,00% 2007 8,90% 8,30% 8,60%

2003 0,00% 0,00% 0,00% 2008 -10,80% -24,30% -17,55%

2004 0,00% 0,00% 0,00% 2009 8,60% 30,40% 19,50%

2010 9,20% 12,20% 10,70%
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Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 65 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt. réttindatöflum sjóðsins (Lífeyrissjóður verslunarmanna, 2010). 

Tafla 22. Réttindabreytingar Lífeyrissjóðs verslunarmanna  
Heimild: (Lífeyrissjóður verslunarmanna, 2010) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: -0,235% 

Uppsöfnuð réttindabreyting fyrir tímabilið 2000-2010: -2,552% 

5.2.9 Lífeyrissjóður Vestfirðinga 

Lífeyrissjóður Vestfirðinga hóf starfsemi sína árið 1970. Var sjóðurinn stofnaður í 

kjölfarið af samkomulagi stéttarfélaga og vinnuveitenda þann 19. maí árið 1969 

(Lífeyrissjóður Vestfirðinga, 2000). 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt. réttindatöflum sjóðsins (Lífeyrissjóður Vestfirðinga, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 4,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 7,00%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 0,00%

2004 -2,70% 2009 -10,00%
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Tafla 23. Réttindabreytingar Lífeyrissjóðs Vestfirðinga  
Heimild: (Lífeyrissjóður Vestfirðinga, 2012) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: -0,438% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: -4,710% 

5.2.10 Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja var stofnaður árið 1969 í framhaldi af kjarasamningum 

aðila vinnumarkaðarins. Sjóðfélagar eru launamenn sem hafa náð 16 ára aldri fyrir lok 

næsta almanaksmánaðar á undan og byggja starfskjör sín á kjarasamningum eftirtalinna 

stéttarfélaga: 

Deild VR í Vestmannaeyjum, 

Drífandi stéttarfélag, 

FIT, Félag iðn- og tæknigreina, vegna félagsmanna í Vestmannaeyjum, 

Sjómannafélagið Jötunn, 

Skipstjóra- og stýrimannafélagið Verðandi, 

Verkstjórafélag Vestmannaeyja, 

VM, Félag vélstjóra og málmtæknimanna, vegna félagsmanna í Vestmannaeyjum, 

Vörubílstjórafélagið Ekill. 

Í samþykktum sjóðsins kemur fram að óheimilt sé að neita manni aðild að 

lífeyrissjóðnum þótt hann sé ekki félagi í ofangreindum stéttarfélögum (Lífeyrissjóður 

Vestmannaeyja, e.d.). 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 7,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 10,00%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 -12,00%

2004 0,00% 2009 -8,00%
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Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, 2009). 

Tafla 24. Réttindabreytingar Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja  
Heimild: (Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, 2009) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 0,870% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 10,000% 

5.2.11 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn hóf starfsemi þann 1. júní 1992 með sameiningu 

Lífeyrissjóðs byggingamanna og Lífeyrissjóðs málm- og skipasmiða. Þann 1. janúar 1995 

hófu félagsmenn í lífeyrissjóði bókagerðarmanna, lífeyrissjóðs Félags garðyrkjumanna og 

lífeyrissjóðs múrara að greiða til sjóðsins. Þann 1. janúar 1996 hófu svo félagsmenn í 

lífeyrissjóði byggingariðnaðarmanna í Hafnarfirði og lífeyrissjóðs verkstjóra að greiða til 

sjóðsins. Þann 1. janúar 2002 hófu sjóðfélagar í Lífeyrissjóðnum Hlíf að greiða til sjóðsins 

(Sameinaði lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 65 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Sameinaði lífeyrissjóðurinn, 2010). 

 

 

 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 0,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 10,00%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 0,00%

2004 0,00% 2009 0,00%
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Tafla 25. Réttindabreytingar Sameinaða lífeyrissjóðsins
10

  
Heimild: (Sameinaði lífeyrissjóðurinn, 2010) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 0,293% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 3,265% 

5.2.12 Stafir Lífeyrissjóður 

Stafir lífeyrissjóður varð til við samruna Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífeyrissjóðsins 

Lífiðnar. Formlega tók sjóðurinn til starfa þann 1. janúar 2007. Samvinnulífeyrissjóðurinn 

var upphaflega stofnaður árið 1939 og byggði aðild að honum upphaflega á því að hann 

var fyrirtækjasjóður. Lífiðn var stofnaður árið 1997 með sameiningu Lífeyrissjóðs 

matreiðslumanna, Lífeyrissjóðs framreiðslumanna og Lífeyrissjóðs rafiðnaðarmanna. 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Stafir lífeyrissjóður, 2010). 

Tafla 26. Réttindabreytingar Stafir lífeyrissjóðs  
Heimild: (Stafir lífeyrissjóður, 2010) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 0,044% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 0,485% 

                                                      
10

 Árið 2007 voru réttindi aukinn um 10,75% í aldursdeild þegar aldursdeild og stigadeild voru sameinaðar.  
Ekki var gerð nein réttindabreyting á stigadeild árið 2007.  Í þessari ritgerð verða aðeins aldursdeildir 
skoðaðar og því ekki tekið tillit til réttindabreytinga í stigadeild árið 2007. 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 7,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 8,00%

2002 0,00% 2007 10,75%

2003 0,00% 2008 -10,00%

2004 -3,60% 2009 -7,00%

 
Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 0,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 18,35%

2002 0,00% 2007 0,36%

2003 0,00% 2008 -6,00%

2004 0,00% 2009 -10,00%
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5.2.13 Stapi lífeyrissjóður 

Stapi Lífeyrissjóður varð til við sameiningu sjóða Lífeyrissjóðs Austurlands og 

Lífeyrissjóðs Norðurlands þann 15. nóvember 2006. 

Lífeyrissjóður Austurlands var stofnaður árið 1969 og Lífeyrissjóður Norðurlands var 

stofnaður 1. desember 1992.  

Við stofnun Lífeyrissjóðs Norðurlands sameinuðust Lífeyrirssjóðurinn Björg á Húsavík, 

Lífeyrissjóðurinn Sameining á Akureyri, Lífeyrissjóður trésmiða á Akureyri, Lífeyrissjóður 

Iðju Akureyri, Lífeyrissjóður stéttarfélaga í Skagafirði á Sauðárkróki og Lífeyrissjóður 

verkamanna á Hvammstanga um rekstur sameiginlegs lífeyrissjóðs. 

Að auki sameinaðist Blöndósdeild lífeyrissjóðs verkalýðsfélaga á Norðurlandi vestra 

sjóðnum þrátt fyrir að taka ekki þátt í stofnun hans. Þann 1. janúar 2001 sameinuðust 

svo Lífeyrissjóður verkalýðsfélaga á Norðurlandi vestra, Lífeyrissjóður KEA og 

Lífeyrissjóður Norðurlands undir merkjum Lífeyrissjóðs Norðurlands (Stapi lífeyrissjóður, 

2012). 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu. 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 60 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur 

samkvæmt réttindatöflum sjóðsins (Stapi lífeyrissjóður, 2012). 

Tafla 27. Réttindabreytingar Stapa lífeyrissjóðs
11

  
Heimild: (Stapi lífeyrissjóður, 2012) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 0,125% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 1,380% 

                                                      
11 Árið 2006 voru réttindi Lífeyrissjóðs Norðurlands hækkuð um 2,75% en engar breytingar gerðar á 

réttindum Lífeyrissjóð Austurlands.  Notast er við vegið meðaltal við útreikning á réttindabreytingu árisins 
2006 þar sem vægi hvors lífeyrissjóðs er 50%. Árið 2010 var framtíðar réttindaávinnsla lækkuð um 1,403% 
og árið 2011 var hún lækkuð aftur um 2,5%. 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 0,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 1,38%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 0,00%

2004 0,00% 2009 0,00%



 

59 

5.2.14  Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda var stofnaður þann 26. september árið 1974. Sjóðurinn 

er opinn sjóður og ætlaður öllum launþegum og öðrum sjálfstætt starfandi 

einstaklingum sem ekki eiga aðild að öðrum lífeyrissjóðum samkvæmt kjarasamningum. 

Sjóðurinn er hreinn samtryggingarsjóður og greiða sjóðfélagar almennt 12% iðgjald til 

sjóðsins sem fer allt í samtryggingu (Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, e.d.). 

Mánaðarlegur ellilífeyrir er greiddur frá 67 ára aldri til æviloka. Getur sjóðfélagi flýtt 

töku lífeyris til allt að 65 ára aldurs en þá skerðast mánaðarlegar ellilífeyrisgreiðslur um 

7,5% fyrir hvert ár (Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 2009). 

Tafla 28. Réttindabreytingar Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda  
Heimild: (Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, 2009) 

 

Meðal réttindabreyting á ári á tímabilinu 2000-2010: 0,891% 

Uppsöfnuð réttindabreyting á tímabilinu 2000-2010: 10,250% 

Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting Ár Réttindabreyting

2000 0,00% 2005 5,00% 2010 0,00%

2001 0,00% 2006 5,00%

2002 0,00% 2007 0,00%

2003 0,00% 2008 0,00%

2004 0,00% 2009 0,00%
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6 Niðurstöður  

6.1 Samanburður á réttindatöflum lífeyrissjóða 

6.1.1 Samanburður á réttindatöflum lífeyrissjóða 

Það er ljóst að sjóðfélagar lífeyrissjóða geta haft áhrif á ellilífeyri sinn með því að kynna 

sér réttindatöflur lífeyrissjóða. Miðað við einstakling með 350 þúsund kr. föst 

mánaðarlaun yfir 47 ára starfsferil, þ.e. hann hefur greiðslur við 20 ára aldur og greiðir 

til 67 ára aldurs, þá getur munað allt að 111.059 kr. í mánaðarlegan ellilífeyri eftir því 

hvort hann greiðir í LSR þar sem hann getur gert ráð fyrir að fá 366.415 kr. í 

mánaðarlegan ellilífeyri eða í Sameinaða lífeyrissjóðinn þar sem hann getur vænst þess 

að fá 255.356 kr. í mánaðarlegan ellilífeyri. Þetta gerir mun uppá 43,492% í væntan 

mánaðarlegan ellilífeyri.  

Þar sem LSR er lífeyrissjóður fyrst og fremst fyrir ríkisstarfsmenn (með undantekningum 

þó) þá er kannski réttara að bera saman þann sjóð sem gefur hæsta vænta ellilífeyrinn á 

eftir LSR sem er Frjálsa leið - Frjálsa lífeyrissjóðsins við Sameinaða lífeyrissjóðinn sem 

gefur lægsta vænta ellilífeyrinn en á þeim munar 92.526 kr. á mánuði, eða 36,234%.  

Tafla 29. Væntur mánaðarlegur ellilífeyrir 

 

Sjá má á töflu 29 og mynd 5 að mikill munur er á væntum ellilífeyri eftir því hvert 

sjóðfélagi beinir lífeyrisiðgjöldum sínum. Í tilviki blönduðu lífeyrissjóðanna; Frjálsa 

Lífeyrissjóður

Væntur 

mánaðarlegur 

ellilífeyrir

Hlutfall ellilífeyris m.v. 

meðallaun yfir starfsævi 

sjóðfélaga.                  

Leiðrétt fyrir að allir hefja 

töku lífeyris við 67 ára 

aldur

Vænt mánaðarleg 

séreign frá 67 ára 

aldri til 81 árs og 9 

mánaða aldurs

Væntur 

mánaðarlegur 

ellilífeyrir.  Leiðrétt 

fyrir séreign

Hlutfall ellilífeyris 

m.v. Meðallaun yfir 

starfsævi sjóðfélaga.  

Leiðrétt fyrir séreign

LSR 366.415 104,690% 366.415 104,69%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn -    

Frjálsa leiðin 194.329 55,520% 153.553 347.882 99,39%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn - 

Tryggingardeild
340.229 97,210%

340.229
97,21%

Lífeyrissjóður verkfræðinga 264.058 75,445% 66.762 330.820 94,52%

Almenni lífeyrissjóðurinn 193.877 55,393% 133.524 327.401 93,54%

Íslenski lífeyrissjóðurinn 193.302 55,229% 133.858 327.160 93,47%

Stafir lífeyrissjóður 296.159 84,620% 296.159 84,62%

Lífeyrissjóður verslunarmanna 274.924 78,550% 274.924 78,55%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 274.558 78,450% 274.558 78,45%

Stapi lífeyrissjóður 264.940 75,700% 264.940 75,70%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga 262.706 75,060% 262.706 75,06%

Festa lífeyrissjóður 260.324 74,380% 260.324 74,38%

Gildi lífeyrissjóður 257.246 73,500% 257.246 73,50%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 257.246 73,500% 257.246 73,50%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn 255.356 72,960% 255.356 72,96%
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lífeyrissjóðsins, Almenna lífeyrissjóðsins, Lífeyrissjóðs verkfræðinga og Íslenska 

lífeyrissjóðsins þá fer hluti 12% lágmarksiðgjalds til öflunar séreignar (sjá töflu 30) og því 

lækka önnur réttindi sem fylgja því að greiða í samtryggingarsjóð, eins og örorkulífeyrir 

og ævilangur tryggður ellilífeyrir, gegn ávinnslu séreignar sem sjóðfélagi safnar og er að 

fullu erfanleg. 

 

Mynd 5. Samanburður á væntum mánaðarlegum greiðslum úr lífeyrissjóð frá 67 ára aldri. 

Tafla 30. Skipting 12% iðgjalds eftir lífeyrissjóðum 

 

Það hefur áhrif á væntan ellilífeyri blönduðu lífeyrissjóðanna hvaða forsendur um 

ávöxtun vegna séreignarhluta skylduiðgjalds eru notaðar (sjá töflu 31, töflu 32, töflu 33 

og töflu 34). Þar sem séreign sem tilkomin er vegna skylduiðgjalds blönduðu 

lífeyrissjóðanna er stýrt af sömu aðilum og stýra samtryggingarhluta tilkomna vegna 

skylduiðgjalds þá ætti að öllu jöfnu ávöxtun séreignarhluta og samtryggingarhluta að 

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Séreignarsparnaður

Sameignarsjóður

1 Almenni lífeyrissjóðurinn 8,000% 4,000% 12,000% 70 ára

2 Festa lífeyrissjóður 12,000% 12,000% 67 ára

3 Frjálsi lífeyrissjóðurinn -Tryggingardeild 12,000% 12,000% 67 ára

4 Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Frjálsa leiðin 7,400% 4,600% 12,000% 70 ára

5 Gildi lífeyrissjóður 12,000% 12,000% 67 ára

6 Íslenski lífeyrissjóðurinn 7,990% 4,010% 12,000% 70 ára

7 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 15,500% 15,500% 65 ára

8 Lífeyrissjóður verkfræðinga 10,000% 2,000% 12,000% 67 ára

9 Lífeyrissjóður verslunarmanna 12,000% 12,000% 67 ára

10 Lífeyrissjóður Vestfirðinga 12,000% 12,000% 67 ára

11 Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 12,000% 12,000% 67 ára

12 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 12,000% 12,000% 67 ára

13 Stafir lífeyrissjóður 12,000% 12,000% 67 ára

14 Stapi lífeyrissjóður 12,000% 12,000% 67 ára

15 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 12,000% 12,000% 67 ára

Heimild til töku 

ellilífeyris
Lífeyrissjóður Samtrygging Frjáls séreign Samtals
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vera sambærileg. Þar sem ekki er gert ráð fyrir verðbólgu í þessum hluta rannsóknar þá 

er notast við 3,5% nafnávöxtun á séreignarhluta skylduiðgjalds. 

Tafla 31. Áhrif mismunandi ávöxtunarkröfu og dreifingar yfir aldur á mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur 
Frjálsa lífeyrissjóðsins 

 

Tafla 32. Áhrif mismunandi ávöxtunarkröfu og dreifingar yfir aldur á mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur 
Almenna lífeyrissjóðsins 

 

 

 

 

 

 

10,00% 7,00% 5,00% 3,50% 1,50% -1,50%

81,9 ára 1.967.717 kr. 750.692 kr. 457.774 kr. 347.882 kr. 271.903 kr. 225.030 kr.

85 ára 1.878.721 kr. 713.039 kr. 436.262 kr. 333.540 kr. 263.311 kr. 220.724 kr.

90 ára 1.756.311 kr. 658.603 kr. 404.386 kr. 312.000 kr. 250.270 kr. 214.187 kr.

95 ára 1.690.236 kr. 626.602 kr. 384.829 kr. 298.471 kr. 241.921 kr. 210.002 kr.

100 ára 1.652.740 kr. 606.559 kr. 371.943 kr. 289.301 kr. 236.133 kr. 207.101 kr.

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

10,00% 7,00% 5,00% 3,50% 1,50% -1,50%

81,9 ára 1.735.953 kr. 677.671 kr. 422.959 kr. 327.401 kr. 261.332 kr. 220.573 kr.

85 ára 1.658.566 kr. 644.929 kr. 404.253 kr. 314.930 kr. 253.862 kr. 216.829 kr.

90 ára 1.552.122 kr. 597.593 kr. 376.535 kr. 296.200 kr. 242.521 kr. 211.145 kr.

95 ára 1.494.666 kr. 569.766 kr. 359.529 kr. 284.435 kr. 235.262 kr. 207.506 kr.

100 ára 1.462.060 kr. 552.338 kr. 348.324 kr. 276.462 kr. 230.229 kr. 204.983 kr.

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000
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Tafla 33. Áhrif mismunandi ávöxtunarkröfu og dreifingar yfir aldur á mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur 
Íslenska lífeyrissjóðsins 

 

Tafla 34. Áhrif mismunandi ávöxtunarkröfu og dreifingar yfir aldur á mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur 
Lífeyrissjóðs verkfræðinga 

 

6.1.2 Umræða um opinbera lífeyriskerfið og almenna lífeyriskerfið 

Það er ekki hægt að skilja við umræðuna um lífeyrisréttindi án þess að minnast aðeins á 

kaup og kjör opinberra starfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði.  

Í launakönnun VR, Stéttarfélags í almannaþjónustu (SFR) og Starfsmannafélags 

Reykjavíkurborgar (StRv) fyrir árið 2012 kemur fram að félagsmenn VR eru með að 

meðaltali um 28,65%-34,74% hærri heildarlaun heldur en félagsmenn SFR og StRv.  

 
 
 
 

10,00% 7,00% 5,00% 3,50% 1,50% -1,50%

81,9 ára 1.739.234 kr. 678.306 kr. 422.957 kr. 327.160 kr. 260.926 kr. 220.065 kr.

85 ára 1.661.653 kr. 645.481 kr. 404.204 kr. 314.658 kr. 253.437 kr. 216.311 kr.

90 ára 1.554.942 kr. 598.027 kr. 376.417 kr. 295.881 kr. 242.068 kr. 210.613 kr.

95 ára 1.497.343 kr. 570.131 kr. 359.368 kr. 284.086 kr. 234.790 kr. 206.965 kr.

100 ára 1.464.656 kr. 552.659 kr. 348.135 kr. 276.093 kr. 229.745 kr. 204.436 kr.

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

10,00% 7,00% 5,00% 3,50% 1,50% -1,50%

81,9 ára 1.035.106,20 kr. 505.965,16 kr. 378.609,16 kr. 330.830,17 kr. 297.795,75 kr. 277.416,17 kr.

85 ára 996.412,39 kr. 489.593,89 kr. 369.256,15 kr. 324.594,45 kr. 294.060,39 kr. 275.543,91 kr.

90 ára 943.190,44 kr. 465.926,05 kr. 355.397,13 kr. 315.229,49 kr. 288.390,00 kr. 272.701,79 kr.

95 ára 914.462,47 kr. 452.012,73 kr. 346.893,91 kr. 309.346,93 kr. 284.760,39 kr. 270.882,56 kr.

100 ára 898.159,70 kr. 443.298,38 kr. 341.291,49 kr. 305.360,34 kr. 282.243,85 kr. 269.621,24 kr.

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000
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Tafla 35. Launakönnun VR, SFR og StRv  
Heimild: (VR, e.d.) 

 

Gefin er sú forsenda að ofangreind launakönnun endurspegli raunverulegan mun á milli 

opinberra starfsmanna og launþega á almennum vinnumarkaði, og að opinberir 

starfsmenn greiði lífeyrisiðgjöld sín til LSR og félagsmenn í VR greiði sín lífeyrisiðgjöld til 

lífeyrissjóðs verslunarmanna (LIVE), þá má gera ráð fyrir að raunverulegur munur á 

ellilífeyri sjóðfélaga LSR og sjóðfélaga Lífeyrissjóðs verslunarmanna (LIVE) sé mun minni 

heldur en tafla 29 gefur til kynna. Fyrir tvo sjóðfélaga þar sem annar greiðir í LIVE og 

hinn í LSR frá 20 ára aldri til 67 ára aldurs má gera ráð fyrir að munur á ellilífeyri 

sjóðfélaga LSR og Lífeyrissjóðs verslunarmanna lækki úr því að vera 33,28% niður í það 

að vera 1,20% eins og tafla 36 sýnir. 

  

VR SFR StRv

Meðaltal heildarlauna á mánuði 473.819 kr. 351.667 kr. 368.299 kr.

Launamunur á VR og SFR og VR og StRv 34,74% 28,65%

Kynbundinn launamunur 9,40% 12,10% 11,80%

Lengd vinnuviku 43,5 klst. 42,3 klst. 44,2 klst.
Hlutfall sem vinnur fjarvinnu 38,50% 10,50% 22,40%

Fjöldi tíma í fjarvinnu, meðaltal á viku 10 klst. 6 klst. 7 klst.

Hlutfall félagsm. Með háskólapróf 32,50% 9,30% 31,30%

Meðalaldur félagsmanna 42 ár 50 ár 48 ár

Starfsaldur í sama/sambærilegu starfi 10 ár 13 ár 12 ár

Hlutfall félagsm. Með hlunnindi 73,90% 61,30% 72,40%

Hulfall, ánægja með launakjör 45,80% 19,40% 13,30%
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Tafla 36. Samanburður ellilífeyris opinberra starfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði  

 

Ef að félagsmenn VR hefðu greitt lífeyrisiðgjöld sín til Tryggingardeildar Frjálsa 

lífeyrissjóðsins (Frjálsi TRD) þá hefðu lífeyrisréttindi félagsmanna VR, samanborið við 

opinbera starfsmenn, farið úr því að vera lægri um 7,7% í það að vera hærri sem nemur 

18,22%. Gera ofangreind dæmi ekki ráð fyrir neinni verðbólgu né launaskriði yfir 

starfsævi launþega. 

6.2 Samanburður á réttindaöflun sjóðfélaga lífeyrissjóða 

Í kafla 6.1.1 bárum við lífeyrissjóði saman eftir réttindatöflum þeirra. Með því að bera 

saman lífeyrissjóði eftir réttindatöflum þeirra fáum við samanburð á því hvaða 

lífeyrisréttindum lífeyrissjóðir lofa sjóðfélögum sínum. Í þessum kafla rannsóknar verður 

skoðað hver raunveruleg réttindaöflun sjóðfélaga hefur verið út frá réttindatöflum 

þegar tekið hefur verið tillit til réttindabreytinga og sögulegrar ávöxtunar séreignarhluta 

skylduiðgjalds lífeyrissjóða.  

  

Heildarlaun Væntur ellilífeyrir

Munur á væntum ellilífeyri á 

almennum og opinberum 

vinnumarkaði

Starfsmaður á opinberum vinnumarkaði, greitt í LSR 350.000 366.415

350.000 274.924 33,28%

350.000 340.229 7,70%

Heildarlaun Væntur ellilífeyrir

Munur á væntum ellilífeyri á 

almennum og opinberum 

vinnumarkaði

Starfsmaður á opinberum vinnumarkaði, greitt í LSR 350.000 366.415

Starfsmaður á almennum vinnumarkaði, greitt í LIVE 460.925 362.055 1,20%

460.925 448.058 -18,22%

Heildarlaun leiðrétt fyrir launamun opinberra starfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði

Starfsmaður á almennum vinnumarkaði, greitt í LIVE

Starfsmaður á almennum vinnumarkaði, greitt í Frjálsa TRD

Starfsmaður á almennum vinnumarkaði, greitt í Frjálsa TRD

Heildarlaun miðað við að opinber starfsmaður og starfsmaður á almennum vinnumarkaði hafi sömu laun
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Tafla 37. Samanburður á réttindabreytingum lífeyrissjóða á tímabilinu 2000-2010 

 

 

Mynd 6. Samanburður á réttindabreytingum lífeyrissjóða á tímabilinu 2000-2010. 

Eins og sjá má á töflu 33 og mynd 6 þá hefur Lífeyrissjóður verkfræðinga skert réttindi 

sjóðfélaga sinna um 23,47%% á meðan Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur aukið réttindi 

sjóðfélaga sinna um 42,22%% fyrir tímabilið 2000-2010. Notast var við breytingar á 

samþykktum lífeyrissjóða á tímabilinu 2000-2010. 

Lífeyrissjóður

Réttindaskerðing/aukning 

tímabilið 2000-2010

42,223%

42,223%

Almenni lífeyrissjóðurinn 22,634%

Íslenski lífeyrissjóðurinn 16,604%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 10,250%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 10,000%

Gildi lífeyrissjóður 4,053%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn 3,265%

Stapi lífeyrissjóður 1,380%

Stafir lífeyrissjóður 0,485%

LSR 0,000%

Lífeyrissjóður verslunarmanna -2,552%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga -4,710%

Festa lífeyrissjóður -6,010%

Lífeyrissjóður verkfræðinga -23,466%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn - 

Tryggingadeild

Frjálsi lífeyrissjóðurinn -    

Frjálsa leiðin

42,22%42,22%

22,63%

16,60%

10,25% 10,00%

4,05% 3,27%
1,38% 0,49% 0,00%

-2,55%-4,71% -6,01% -23,47%

-25,00%

-15,00%

-5,00%

5,00%

15,00%

25,00%

35,00%

45,00%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Frjálsa leiðin Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Tryggingadeild

Almenni lífeyrissjóðurinn Íslenski lífeyrissjóðurinn

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda Lífeyrissjóður Vestmannaeyja

Gildi lífeyrissjóður Sameinaði lífeyrissjóðurinn

Stapi lífeyrissjóður Stafir lífeyrissjóður

LSR Lífeyrissjóður verslunarmanna

Lífeyrissjóður Vestfirðinga Festa lífeyrissjóður

Lífeyrissjóður verkfræðinga
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Meðaltal réttindabreytinga allra sjóða sem skoðaðir voru var 7,76% og miðgildi 

réttindabreytinga var 3,27%. Stóran hluta skerðinga lífeyrissjóðanna má rekja til lélegrar 

ávöxtunar lífeyrissjóða í kringum fjármálahrunið árið 2008. Í ljósi þess má teljast 

umhugsunarvert hvers vegna það er svona mikill munur á skerðingum lífeyrissjóða milli 

ára og yfir tímabilið 2000-2010.  

Voru fjárfestingar lífeyrissjóða árin fyrir hrun svona ólíkar og tapið því svona ólíkt milli 

sjóða eins og skerðingartölur bera vitni um eða eru stjórnendur lífeyrissjóða að fresta 

því að grípa til nauðsynlegra skerðinga til þess að fegra ímynd sjóða sinna og jafnvel 

vonast til þess að tíminn hjálpi þeim að vinna upp slaka tryggingafræðilega stöðu. 

6.2.1 Réttindaöflun sjóðfélaga leiðrétt fyrir réttindabreytingum og sögulegri 
ávöxtun séreignar 

Í kafla 6.1.1 bárum við saman réttindatöflur lífeyrisssjóða. Með því að „leiðrétta“ 

réttindatöflur lífeyrissjóða fyrir réttindabreytingum, vísitölu neysluverðs og notast við 

sögulega nafnávöxtun vegna séreignarhluta skylduiðgjalds vegna tímabilsins 2000-2010 

þá fáum við raunverulega réttindaöflun sjóðfélaga og samanburð milli lífeyrissjóða. 

Þar sem allir þeir lífeyrissjóðir sem skoðaðir eru í þessari ritgerð, nema LSR, byggja á 

aldurstengdri réttindaávinnslu og ávinnsla réttinda er mjög ólík milli lífeyrissjóða þá er 

notast við vegið meðaltal árangurs fjögurra aldursskeiða til að fá samanburð á 

réttindaöflun sjóðfélaga á tímabilinu 2000-2010. Byggir fyrsta aldursskeiðið á 

réttindaöflun sjóðfélaga á aldrinum 20-30 ára.  Annað aldursskeiðið byggir á 

réttindaöflun sjóðfélaga á aldrinum 31-41 ára, það þriðja byggir á réttindaöflun 

sjóðfélaga á aldrinum 42-52 ára og fjórða á réttindaöflun sjóðfélaga á aldrinum 56-66 

ára. Loks er árangur lífeyrissjóðs mældur með því að taka vegið meðaltal af áunnum 

ellilífeyri fyrir öll fjögur aldursskeiðin.  

Við útreikning á réttindaöflun sjóðfélaga þá er notast við réttindabreytingar í umfjöllun 

um einstaka lífeyrissjóði fyrr í þessari ritgerð. 

Í séreignahluta blönduðu lífeyrissjóðanna er notast við 11 ára sögulega nafnávöxtun 

sjóðanna og gert ráð fyrir að sjóðfélagi taki út séreign sína á 15,9 árum. 

Iðgjöld sem tilheyra samtryggingahluta lífeyrissjóða eru verðtryggð og er því gert ráð 

fyrir að iðgjöld hækki samkvæmt vísitölu neysluverðs fyrir árin 2000-2010. 
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Tafla 38. Vísitala neysluverðs til verðtryggingar á tímabilinu 2000-2010  
Heimild: (hagstofa, e.d.) 

 

Tafla 39. Áunninn réttindi sjóðfélaga lífeyrissjóða leiðrétt fyrir réttindabreytingum og sögulegri 11 ára 
ávöxtun séreignar á tímabilinu 2000-2010

12
 

 

Eins og sjá má á töflu 39 þá er mikill munur á frammistöðu lífeyrissjóða yfir tímabilið 

2000-2010. Að meðaltali hafa sjóðfélagar Frjálsu leiðar Frjálsa lífeyrissjóðsins unnið sér 

inn 61.217 kr. hærri mánaðarlegan ellilífeyri heldur en sjóðfélagar Lífeyrissjóðs 

verkfræðinga. Það munar 85,18% á áunnum ellilífeyri milli Frjálsu leiðar Frjálsa 

lífeyrissjóðsins og lífeyrissjóðs verkfræðinga á aðeins 11 ára ávinnslu tímabili. Eins og sjá 

má á töflu 37 þá má skýra mikinn mun á réttindaöflun sjóðfélaga á mjög ólíkri sögu 

réttindabreytinga á tímabilinu 2000-2010. 

Eins og sjá má á töflu 40 og mynd 7 þá fá sjóðfélagar allra lífeyrissjóða hærri réttindi á 

tímabilinu 2000-2010 heldur en vænt réttindi (m.v. 0% verðbólgu og 3,5% nafnávöxtun 

séreignar) gera ráð fyrir.  Skýrist það að miklu leyti af því að vísitala neysluverðs til 

verðtryggingar hækkar um 79,40% yfir sama tímabili. 

                                                      
12 Í tilfelli LSR þá er gert ráð fyrir að sjóðfélagi fresti töku lífeyris til 67 ára aldurs í aldursskeiði sjóðfélaga á aldrinum 

56-66 ára. Hækka réttindi því um 18% samkvæmt samþykktum sjóðsins. 
 

Ár
Breyting á vísitölu 

neysluverð

Uppsöfnuð hækkun vísitölu 

neysluverðs til og með árinu 2010
Ár

Breyting á vísitölu 

neysluverð

Uppsöfnuð hækkun vísitölu 

neysluverðs til og með árinu 2010

2000 4,175% 4,175% 2006 6,910% 34,887%

2001 8,115% 12,629% 2007 5,147% 41,829%

2002 1,913% 14,784% 2008 14,372% 62,213%

2003 2,412% 17,552% 2009 7,838% 74,927%

2004 3,435% 21,590% 2010 2,555% 79,396%

2005 3,766% 26,169%

Lífeyrissjóður

Áunnin réttindi 

sjóðfélaga á 

aldrinum 20-30 

ára

Áunnin réttindi 

sjóðfélaga á 

aldrinum 31-41 

árs

Áunnin réttindi 

sjóðfélaga á 

aldrinum 42-52 

ára

Áunnin réttindi 

sjóðfélaga á 

aldrinum 56-66 

ára

11 ára ávöxtun 

séreignar 

blandaðra 

lífeyrissjóða

Áunnin réttindi 

m.v. Vegið 

meðaltal 

aldurstengdrar 

réttindaávinnsluFrjálsi lífeyrissjóðurinn - Frjálsa leiðin 166.741 116.150 80.671 55.442 28.338 133.089

Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Tryggingadeild 207.279 143.837 99.439 65.930 129.121

Íslenski lífeyrissjóðurinn 138.939 95.811 72.337 52.191 16.154 105.974

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 24.983 24.983 24.983 28.874 103.823

Almenni lífeyrissjóðurinn 130.361 89.915 66.942 45.513 13.508 96.691

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 138.788 95.261 71.863 51.253 89.291

Stafir lífeyrissjóður 142.398 93.654 68.083 48.146 88.070

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 126.764 81.897 62.802 51.215 80.670

Lífeyrissjóður verslunarmanna 121.875 84.055 63.285 45.261 78.619

Stapi lífeyrissjóður 123.916 81.042 61.496 47.728 78.545

Sameinaði lífeyrissjóðurinn 117.686 81.262 61.694 44.895 76.384

Festa lífeyrissjóður 110.177 77.130 60.537 44.959 73.201

Gildi lífeyrissjóður 114.837 74.154 56.833 46.332 73.039

Lífeyrissjóður Vestfirðinga 113.129 73.295 56.220 45.139 71.946

Lífeyrissjóður verkfræðinga 109.001 72.852 52.978 35.771 4.221 71.871

Meðaltal ellilífeyris 90.022
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Tafla 40. Samanburður á áunnum ellilífeyri og væntum ellilífeyri á tímabilinu 2000-2010 

 

 

Mynd 7. Samanburður á áunnum ellilífeyri og væntum ellilífeyri á tímabilinu 2000-2010. 

Eins og sjá má á mynd 8 þá veitir Frjálsa leið Frjálsa lífeyrissjóðsins hæsta ellilífeyrinn 

þegar leiðrétt hefur verið fyrir ávöxtun séreignar og réttindasögu sjóðanna. Ástæðu 

góðra ellilífeyrisréttinda sjóðfélaga Frjálsa lífeyrissjóðsins má rekja til hárrar 

réttindatöflu, mikillar aukningar réttinda vegna góðrar tryggingafræðilegrar stöðu 

sjóðsins og góðrar frammistöðu séreignadeilda sjóðsins, en meðal árs nafnávöxtun 

sjóðsins á 11 ára tímabili er 8,842%. Að sama skapi má rekja léleg réttindi Lífeyrissjóðs 

verkfræðinga til lágra áunninna réttinda og tíðra skerðinga á réttindum á tímabilinu 

2000-2010. 

Lífeyrissjóður

Áunnin réttindi m.v. vegið 

meðaltal aldurstengdrar 

réttindaávinnslu

Vænt réttindi m.v. engar 

réttindabreytingar og 

3,5% nafnávöxtun 

séreignar

Mismunur á áunnum 

réttindum og 

væntum réttindum

% breyting á áunnum 

og væntum 

réttindum

Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Frjálsa leiðin 133.089 72.705 60.384 83,05%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Tryggingadeild 129.121 73.668 55.453 75,27%

Íslenski lífeyrissjóðurinn 105.974 70.337 35.637 50,67%

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 103.823 75.843 27.980 36,89%

Almenni lífeyrissjóðurinn 96.691 73.696 22.994 31,20%

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 89.291 59.196 30.096 50,84%

Stafir lífeyrissjóður 88.070 63.906 24.164 37,81%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 80.670 55.362 25.308 45,71%

Lífeyrissjóður verslunarmanna 78.619 59.296 19.323 32,59%

Stapi lífeyrissjóður 78.545 57.055 21.491 37,67%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn 76.384 55.053 21.332 38,75%

Festa lífeyrissjóður 73.201 56.050 17.151 30,60%

Gildi lífeyrissjóður 73.039 55.362 17.677 31,93%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga 71.946 56.540 15.405 27,25%

Lífeyrissjóður verkfræðinga 71.871 66.440 5.431 8,17%

Meðaltal réttinda 90.022 62.700 27.322 43,58%

0

20.000
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60.000

80.000
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120.000

140.000

Áunnin ellilífeyrir vegna 2000-2010

Væntur ellilífeyrir vegna 2000-2010
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Tafla 41. Samanburður á áunnum og væntum mánaðarlegum ellilífeyri blandaðra sjóða á tímabilinu 
2000-2010 

 

 

Mynd 8. Samanburður á áunnum og væntum mánaðarlegum ellilífeyri blandaðra sjóða vegna 
réttindaávinnslu á tímabilinu 2000-2010.  

Þegar skoðaðir eru blandaðir lífeyrissjóðir, sjá töflu 41 og mynd 8, þá má sjá að mesta 

aukningu lífeyrisréttinda má rekja til hækkunar samtryggingarhluta skylduiðgjalda frekar 

en hækkunar séreignarhluta skylduiðgjalda. Ástæðu mikillar hækkunar 

samtryggingarhluta lífeyris má rekja til mikillar hækkunar vísitölu neysluverðs sem er 

79,4% á tímabilinu 2000-2010 sem er árleg hækkun uppá 5,46%. 

Lífeyrissjóður Samtrygging Séreignarsjóður
Samtals væntur 

ellilífeyrir

Almenni lífeyrissjóðurinn 61.888 11.809 73.696

Almenni lífeyrissjóðurinn m.t.t. Leiðréttinda 83.183 13.508 96.691

Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Frjálsa leiðin 58.733 13.972 72.705

Frjálsi lífeyrissj.-Frjálsa leiðin m.t.t til leiðr. 104.751 28.338 133.089

Íslenski lífeyrissjóðurinn 59.201 11.136 70.337

Íslenski lífeyrissjóðurinn m.t.t.leiðréttinga 89.820 16.154 105.974

Lífeyrissjóður verkfræðinga 63.216 3.224 66.440

Lífeyrissjóður verkfræðinga m.t.t.leiðréttinga 67.650 4.221 71.871
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Almenni lífeyrissj. Almenni lífeyrissj. 
m.t.t.leiðr.
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Frjálsa leiðin

Frjálsi lífeyrissj.-
Frjálsa leiðin 

m.t.t.leiðr.

Íslenski lífeyrissj. Íslenski lífeyrissj. 
m.t.t.leiðr.

Lífeyrissj. verkfr. Lífeyrissj. 
verkr.m.t.t.leiðr.

Séreignarsjóður Samtrygging
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7 Lokaorð 

Samkvæmt skýrslu Fjármálaeftirlitsins um lífeyrissjóði frá árinu 2012 kemur fram að 

áfallin tryggingarfræðileg staða í lok árs 2011 var neikvæð um 553 milljarða króna. Þar af 

voru 119 milljarðar vegna sjóða án ábyrgðar launagreiðenda. Lífeyrissjóða bíður það 

erfiða hlutverk á næstu árum að minnka þessa áföllnu tryggingarfræðilegu skuld og ef 

þeir ná því ekki með góðri ávöxtun þá verða þeir að grípa til frekari skerðinga réttinda 

sjóðfélaga.  

Efnahagsumhverfi lífeyrissjóða er í dag þannig að þeir geta ekki nýfjárfest með 

lífeyrisiðgjöldum sjóðfélaga erlendis sökum gjaldeyrishafta, fjárfestingarkostir íslenskra 

hlutabréfa eru fáir og ávöxtunarkrafa HFF150644 er í kringum 2,8%, sem er undir þeirri 

3,5% ávöxtunarkröfu sem lífeyrissjóðir setja sér. Það má því vera nokkuð ljóst að 

einhverjir lífeyrissjóðir muni neyðast til að grípa til frekari skerðinga á réttindum 

sjóðfélaga sinna,  umfram það sem þeir hafa skert undanfarin ár, ef að 

efnahagsumhverfi lífeyrissjóða verður svipað og það hefur verið undanfarin ár.  

Áfallin tryggingarfræðileg staða þeirra sjóða sem skoðaðir eru í þessari ritgerð er að 

meðaltali neikvæð um 5,49% og munar þar mestu um að A-deild Lífeyrissjóðs 

starfsmanna ríkisins er með neikvæða áfallna stöðu uppá 13,1%, Lífeyrissjóður 

Vestfirðinga er með neikvæða stöðu uppá 9,2% og lífeyrissjóður verkfræðinga með 

neikvæða stöðu uppá 6,8%. Lífeyrissjóðir mega ekki vera með yfir 13% mun á milli 

eignarliða og framtíðarskuldbindinga fyrir árið 2012 og eru allir lífeyrissjóðirnir innan 

þeirra marka nema LSR sem er með ábyrgð launagreiðanda eins og áður hefur komið 

fram. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að sýna fram á að sjóðfélagi getur ráðið umtalsverðu um 

hver lífeyrisréttindi hans verða þegar kemur að töku ellilífeyris. Með vel ígrunduðu vali á 

lífeyrissjóð getur sjóðfélagi haft veruleg áhrif á það hver væntur mánaðarlegur ellilífeyrir 

verður. Í þessari ritgerð eru lífeyrissjóðir bornir saman eftir réttindatöflum og hlutfalli 

skylduiðgjalds greiddu til séreignar sjóðfélaga. Að meðaltali geta sjóðfélagar búist við 

84,64% af meðaltali launa sinna (ef ekki er horft til skerðingarsögu, verðtryggingar og 

gert ráð fyrir 3,5% nafnávöxtun á séreignarhluta lífeyris) á starfsævi sem varir frá 20 ára 
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til 67 ára aldurs. Geta sjóðfélagar Sameinaða lífeyrissjóðsins búist við lægstum ellilífeyri 

eða 255 þúsund eða 72,96% meðaltali launa yfir starfsævi sjóðfélaga á meðan 

sjóðfélagar LSR geta búist við því að fá 366 þúsund í ellilífeyri á mánuði eða 104,69%. 

Annar tilgangur með þessari ritgerð er að sýna fram á að oft er erfitt að standa við stór 

loforð. Lífeyrissjóðir lofa ákveðnum ellilífeyri í hlutfalli við væntar iðgjaldagreiðslur 

sjóðfélaga á starfsævi hans en þurfa oft að skerða þessi réttindi sjóðfélaga þegar 

tryggingarfræðileg staða þeirra stendur ekki undir þeim réttindum sem þeir hafa lofað. 

Farið er yfir réttindasögu lífeyrissjóða á tímabilinu 2000-2010 og réttindatöflur leiðréttar 

fyrir réttindabreytingum. Það kemur í ljós að Lífeyrissjóður verkfræðinga hefur skert 

réttindi sjóðfélaga sinna um 23,47% á tímabilinu 2000-2010 á meðan Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn hefur aukið réttindi sinna sjóðfélaga um 42,22% á sama tímabili. Þegar 

tekið hefur verið tillit til sögulegra réttindabreytinga, verðtryggingar og ávöxtunar 

séreignar á tímabilinu 2000-2010 þá hafa sjóðfélagar Frjálsu leiðar Frjálsa lífeyrissjóðsins 

unnið sér inn 133.089 kr. í mánaðarlegan ellilífeyri að meðaltali á meðan sjóðfélagar 

Lífeyrissjóðs verkfræðinga hafa aðeins unnið sér inn 71.871 kr. að meðaltali á sama 

tímabili. Gerir þetta 85,18% mun eftir aðeins 11 ára réttindaávinnslu, eða sem jafngildir  

61.217 kr. í mánaðarlegan ellilífeyri.  
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Viðauki 1 – Aðferðarfræði við útreikning 

 

Geometrískt meðaltal 

 

 

 

Uppsöfnuð ávöxtun 

𝑋1 ∗ 𝑋2 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑋𝑛 − 1 

Ávöxtun séreignahluta lífeyris m.v.3,5% nafnávöxtun 

𝐹𝑉(𝑋, 𝑌, 𝑍) 

þar sem 

FV = Framtíðarvirði, X = Ávöxtun; Y = Fjöldi ára,; Z = Upphæð greiddra lífeyrisiðgjalda á 

ári.  

Hjá Almenna lífeyrissjóðnum fer 4,00% í séreign og 8,00% í sameign sem þýðir að hjá 

einstakling með 350 þúsund í laun yfir starfsævi sína sem varir frá 20 ára aldri til 67 ára 

aldurs þar sem nafnávöxtun er 3,5% þá er; Z = 168.000 krónur (350.000 x 4,01% x 12),    

X = 3,5%, Y = 47, FV = 19.378.963 . 

 

𝐹𝑉 𝐴𝑙𝑚𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑙í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝐹𝑉 3,5%, 47,168.000 = 19.378.963 

350.000 x 4,0% x 12 = 168.000 

𝐹𝑉 𝐹𝑟𝑗á𝑙𝑠𝑖 𝑙í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝐹𝑉 3,5%, 47,193.200 = 22.285.808 

350.000 x 4,6% x 12 = 193.200 

𝐹𝑉(Í𝑠𝑙𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑙í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟𝑖𝑛𝑛) = 𝐹𝑉(3,5%, 47,168.420) =  19.427.411 

350.000 x 4,01% x 12 = 168.420 

𝐹𝑉 𝐿í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑓𝑟æð𝑖𝑛𝑔𝑎 = 𝐹𝑉 3,5%, 47,84.000 = 9.689.482 

350.000 x 2% x 12 = 84.000 
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Mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur vegna séreignahluta lífeyrissjóða 

(m.v. 3,5% nafnávöxtun) 

Mánaðarlegar lífeyrisgreiðslur 

𝑃𝑀𝑇(𝑋, 𝑌, 𝑍) 

þar sem 

PMT = Mánaðarlegar útgreiðslur séreignasparnaðar; X = Ávöxtun 

 Y = Fjöldi útgreiðslumánaða 

 Z = Virði séreignasparnaðar við upphaf töku lífeyrissparnaðar 

𝑃𝑀𝑇 𝐴𝑙𝑚𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑙í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝐹𝑉  
3,5%

12
, 189,19.378.963 = 133.524 

𝑃𝑀𝑇 𝐹𝑟𝑗á𝑙𝑠𝑖 𝑙í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝐹𝑉  
3,5%

12
, 189,22.285.808 = 153.553 

𝑃𝑀𝑇 Í𝑠𝑙𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑙í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝐹𝑉  
3,5%

12
, 189,19.427.411 = 133.858 

𝑃𝑀𝑇 𝐿í𝑓𝑒𝑦𝑟𝑖𝑠𝑠𝑗óð𝑢𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑓𝑟æð𝑖𝑛𝑔𝑎 = 𝐹𝑉  
3,5%

12
, 189,9.689.482 = 66.762 
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Mánaðarlegar útgreiðslur séreignahluta lífeyrissjóða (m.v. 11 ára sögulega ávöxtun) 

Notuð er söguleg ávöxtun séreignarhluta skyldulífeyris á tímabilinu 2000-2010.  Sjá 

frekari skýringar í kafla 5.2.1, 5.2.3, 5.2.5 og 5.2.7. 

 

 

 

Tímabilið 2000-2010

Söguleg ávöxtun Frjálsi l ífeyrissjóðurinn M.v.8,842% M.v.3,5%

2,86% 10.010 305.061      175.372      

2,86% 10.010 295.030      169.441      

2,86% 10.010 280.181      163.711      

2,86% 10.010 275.859      158.175      

2,86% 10.010 240.365      152.826      

3,60% 12.600 267.987      185.863      

3,60% 12.600 241.720      179.578      

4,60% 16.100 275.199      221.701      

4,60% 16.100 259.133      214.204      

4,60% 16.100 234.863      206.961      

4,60% 16.100 210.137      199.962      

FV 2.885.536  2.027.795  

PMT 28.338 kr. 13.972 kr.

Tímabilið 2000-2010

Söguleg ávöxtun Almenni l ífeyrissjóðurinn M.v.5,120% M.v.3,5%

2,00% 7.000 145.481      122.637      

2,00% 7.000 142.789      118.490      

2,00% 7.000 131.160      114.483      

2,00% 7.000 135.823      110.612      

3,00% 10.500 177.284      160.307      

3,00% 10.500 159.298      154.886      

4,00% 14.000 186.936      199.531      

4,00% 14.000 157.505      192.784      

4,00% 14.000 152.849      186.265      

4,00% 14.000 185.602      179.966      

4,00% 14.000 175.363      173.880      

FV 1.750.091  1.713.842  

PMT 13.508 kr. 11.809 kr.
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Tímabilið 2000-2010

Söguleg ávöxtun Lífeyrissjóður verkfræðinga M.v.6,140% M.v.3,5%

0,00% 0 -                   -                   

0,00% 0 -                   -                   

0,00% 0 -                   -                   

0,00% 0 -                   -                   

0,00% 0 -                   -                   

1,00% 3.500 60.053        51.629        

1,00% 3.500 55.246        49.883        

2,00% 7.000 99.498        96.392        

2,00% 7.000 91.619        93.132        

2,00% 7.000 111.121      89.983        

2,00% 7.000 92.988        86.940        

FV 510.525      467.959      

PMT 4.221 kr. 3.224 kr.

Söguleg ávöxtun Íslenski l ífeyrissjóðurinn M.v.6,442% M.v.3,5%

2,01% 7.035 167.757      123.251      

2,01% 7.035 167.422      119.083      

2,01% 7.035 164.086      115.056      

2,01% 7.035 160.345      111.165      

2,01% 7.035 138.947      107.406      

3,01% 10.535 185.892      155.402      

3,01% 10.535 165.531      150.147      

4,01% 14.035 186.569      193.266      

4,01% 14.035 171.953      186.730      

4,01% 14.035 217.571      180.416      

4,01% 14.035 189.192      174.315      

FV 1.915.265  1.616.236  

PMT 16.154 kr. 11.136 kr.
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Viðauki 2– Réttindatöflur lífeyrissjóða 

 

Sameinaði  

l ífeyriss jóðurinn Frjá ls i  trd Frjá ls i  frjá lsa  leiðin Gi ldi VR

Lífeyriss jóður 

verkfræðinga Almenni

Aldur

16 2.993 3.718 4.345 3.108 3.171 4.438

17 2.851 3.613 4.227 3.004 3.024 4.283

18 2.712 3.510 4.109 2.882 2.889 4.126

19 2.585 3.408 3.994 2.739 2.764 3.951

20 2.468 3.308 3.879 2.602 2.648 3.206 3.782

21 2.360 3.209 3.766 2.474 2.541 3.076 3.626

22 2.260 3.111 3.654 2.354 2.440 2.951 3.478

23 2.166 3.014 3.543 2.243 2.345 2.832 3.340

24 2.078 2.919 3.432 2.138 2.255 2.718 3.211

25 1.997 2.826 3.324 2.041 2.177 2.610 3.090

26 1.921 2.734 3.217 1.950 2.097 2.507 2.978

27 1.850 2.645 3.113 1.865 2.021 2.410 2.872

28 1.785 2.558 3.012 1.787 1.949 2.319 2.773

29 1.724 2.474 2.914 1.714 1.881 2.233 2.679

30 1.667 2.392 2.818 1.646 1.819 2.151 2.591

31 1.613 2.313 2.725 1.582 1.758 2.074 2.509

32 1.564 2.236 2.636 1.525 1.702 2.002 2.431

33 1.518 2.163 2.550 1.471 1.648 1.935 2.358

34 1.476 2.091 2.466 1.421 1.598 1.871 2.290

35 1.435 2.022 2.385 1.375 1.553 1.811 2.225

36 1.396 1.955 2.306 1.332 1.509 1.755 2.163

37 1.361 1.890 2.231 1.293 1.467 1.701 2.107

38 1.327 1.827 2.158 1.257 1.428 1.651 2.051

39 1.294 1.767 2.087 1.223 1.390 1.603 1.997

40 1.263 1.708 2.018 1.193 1.358 1.557 1.946

41 1.233 1.652 1.952 1.164 1.324 1.513 1.896

42 1.204 1.597 1.888 1.138 1.292 1.471 1.848

43 1.176 1.544 1.827 1.115 1.260 1.432 1.801

44 1.148 1.493 1.767 1.093 1.230 1.393 1.754

45 1.121 1.444 1.710 1.072 1.203 1.356 1.709

46 1.092 1.397 1.655 1.053 1.174 1.320 1.664

47 1.066 1.351 1.602 1.035 1.145 1.286 1.621

48 1.041 1.307 1.551 1.018 1.118 1.252 1.580

49 1.016 1.265 1.502 1.002 1.090 1.219 1.537

50 992 1.224 1.455 987 1.063 1.187 1.495

51 968 1.185 1.411 973 1.037 1.156 1.454

52 945 1.149 1.369 961 1.012 1.125 1.414

53 922 1.113 1.329 948 987 1.095 1.375

54 900 1.080 1.292 937 963 1.066 1.336

55 879 1.049 1.257 925 938 1.037 1.299

56 867 1.019 1.225 913 916 1.008 1.263

57 849 992 1.196 901 895 980 1.228

58 831 966 1.170 889 875 952 1.194

59 814 943 1.148 877 856 924 1.163

60 798 922 1.129 866 834 897 1.131

61 781 903 1.114 853 815 870 1.100

62 762 886 1.103 839 798 843 1.070

63 745 872 1.096 825 781 816 1.041

64 727 860 1.093 810 767 789 1.012

65 709 837 1.077 795 755 759 984

66 690 795 1.041 774 746 726 955

1.003 926

963 896

916 865
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Líf.vestm.eyjaLífeyriss jóður vestfi rðingasöfn.l ífeyris r. Festa Stafi r Stapi LSR ís lenski  l ífeyriss j.

Aldur

16 3.108 3.163 3.201 2.980 3.502 3.172 3,21804 4.295

17 3.004 3.056 3.049 2.858 3.425 3.064 3,21804 4.100

18 2.882 2.937 2.909 2.717 3.307 2.952 3,21804 3.912

19 2.739 2.794 2.780 2.587 3.162 2.813 3,21804 3.739

20 2.602 2.656 2.661 2.466 3.026 2.678 3,21804 3.578

21 2.474 2.528 2.550 2.355 2.897 2.551 3,21804 3.430

22 2.354 2.407 2.447 2.251 2.775 2.432 3,21804 3.290

23 2.243 2.294 2.350 2.156 2.659 2.321 3,21804 3.160

24 2.138 2.189 2.259 2.066 2.548 2.217 3,21804 3.037

25 2.041 2.090 2.172 1.984 2.444 2.119 3,21804 2.922

26 1.950 1.997 2.091 1.907 2.345 2.027 3,21804 2.814

27 1.865 1.911 2.015 1.837 2.251 1.943 3,21804 2.713

28 1.787 1.830 1.943 1.773 2.164 1.863 3,21804 2.618

29 1.714 1.755 1.871 1.712 2.080 1.789 3,21804 2.529

30 1.646 1.686 1.813 1.658 2.001 1.719 3,21804 2.445

31 1.582 1.621 1.753 1.607 1.927 1.655 3,21804 2.366

32 1.525 1.563 1.696 1.561 1.857 1.597 3,21804 2.293

33 1.471 1.507 1.643 1.518 1.791 1.541 3,21804 2.224

34 1.421 1.456 1.595 1.478 1.729 1.489 3,21804 2.160

35 1.375 1.409 1.548 1.441 1.670 1.442 3,21804 2.099

36 1.332 1.365 1.504 1.407 1.616 1.397 3,21804 2.041

37 1.293 1.325 1.462 1.375 1.564 1.356 3,21804 1.987

38 1.257 1.288 1.423 1.345 1.515 1.318 3,21804 1.936

39 1.223 1.254 1.386 1.315 1.470 1.282 3,21804 1.887

40 1.193 1.223 1.352 1.288 1.427 1.249 3,21804 1.840

41 1.164 1.194 1.319 1.262 1.387 1.218 3,21804 1.795

42 1.138 1.167 1.287 1.235 1.349 1.189 3,21804 1.752

43 1.115 1.143 1.256 1.212 1.312 1.163 3,21804 1.710

44 1.093 1.120 1.228 1.187 1.278 1.138 3,21804 1.669

45 1.072 1.099 1.201 1.162 1.246 1.115 3,21804 1.630

46 1.053 1.079 1.173 1.138 1.214 1.092 3,21804 1.591

47 1.035 1.060 1.145 1.113 1.185 1.071 3,21804 1.553

48 1.018 1.043 1.117 1.089 1.157 1.052 3,21804 1.517

49 1.002 1.026 1.090 1.065 1.130 1.032 3,21804 1.480

50 987 1.010 1.067 1.041 1.103 1.014 3,21804 1.445

51 973 995 1.040 1.018 1.077 997 3,21804 1.410

52 961 981 1.015 995 1.053 979 3,21804 1.377

53 948 967 990 973 1.028 963 3,21804 1.344

54 937 954 966 953 1.004 949 3,21804 1.313

55 925 941 942 931 981 933 3,21804 1.283

56 913 928 919 911 958 917 3,21804 1.253

57 901 914 897 892 934 901 3,21804 1.226

58 889 901 875 874 912 886 3,21804 1.199

59 877 887 855 857 889 871 3,21804 1.173

60 866 874 834 840 867 854 3,21804 1.149

61 853 859 814 826 844 838 3,21804 1.126

62 839 844 796 810 822 822 3,21804 1.103

63 825 828 777 797 798 803 3,21804 1.080

64 810 812 758 782 775 785 3,21804 1.058

65 795 794 743 767 747 767 1.027

66 774 775 733 752 708 747 987

946

905

864


