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Formáli 

Þessi ritgerð er 6 eininga (6 ECTS) lokaverkefni í BS-námi í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi í verkefninu var Gylfi Magnússon, dósent við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og kann ég honum bestu þakkir fyrir aðstoð og kvatninguna í gegnum 

verkefnið. Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning á meðan á náminu og 

ritgerðarsmíðum hefur staðið. Einnig vil ég þakka Guðmundi Kristni Sæmundssyni fyrir 

að lesa ritgerðina yfir fyrir mig. 
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Útdráttur 

 

Helsta markmiðið með þessari ritgerð er að skoða rekstrarkostnað lífeyrissjóða.   

Það er gert með því að reikna rekstrarkostnað sem hlutfall af meðaleignum hvers 

árs og með því hægt að bera saman sjóði sem eru misjafnlega stórir. Einnig er skoðað 

hvort stærri einingar séu hagkvæmari en minni og kannað hvort þær sameiningar sem 

hafa átt sér stað á síðustu árum geri rekstur sjóðanna hagkvæmari. 

Í flestum tilfellum er hagkvæmara að vera með stærri sjóði en minni. Það er þó ekki 

algilt. Bæði eru dæmi um að sameining sjóða hafi orðið til þess að rekstrarkostnaður 

þeirra minnaði en einnig eru dæmi um að hann aukist. Þetta merkir að það er ekki alltaf 

betra að vera með stærri en minni sjóði. 

Ef rekstrarkostnaður íslenskra lífeyrissjóða er borinn saman við lífeyrissjóði innan 

OECD kemur í ljós að íslensku sjóðirnir koma nokkuð vel út í þeim samanburði og því má 

kannski segja að þeir íslensku séu nokkuð vel reknir þó að alltaf megi gera betur.  
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1  Inngangur 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að fjalla um rekstrarkostnað lífeyrissjóða. En einnig 

verður saga lífeyrissjóðskerfisins skoðuð. Fjallað verður um tilgang og hlutverk 

lífeyrissjóða. Einnig verður uppbygging lífeyriskerfisins athuguð. Aðeins verður rætt um 

ávöxtun lífeyrissjóðakerfisins. Síðan verður gerður samanburður á rekstrarkostnaði 

innan OECD. 

Rekstrarkostnaður lífeyrissjóða er eitthvað sem kemur öllum við þar sem launafólk 

er eigendur lífeyrissjóðanna. Í þessari ritgerð verður rekstarakostnaður níu af þeim 24 

lífeyrissjóðum sem eru starfræktir á Íslandi í dag skoðaður. Einnig verður sagt frá hvernig 

rekstri og eignastýringu þeirra er háttað. Rekstrarkostnaðurinn verður skoðaður sem 

hlutfalli af meðaltali hreinna eigna. Það er gert til að hægt sé að bera saman lífeyrissjóði 

af öllum stærðum án þess að misræmis gæti. Þetta er ef til vill ekki fullkomin leið til að 

skoða þetta en á þennan hátt er hægt að skoða þetta sem hlutfall þannig að það verði 

sem sanngjarnast fyrir alla. 

Einnig verður kannað hvort sameiningar á lífeyrissjóðum hafi áhrif á rekstrarkostnað 

þeirra. Það er gert með því að kanna rekstrarkostnað fyrir og eftir sameininguna. Einnig 

þar er stuðst við að hlutfall á milli rekstrarkostnaðar og meðaltals hreinna eigna. 
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2 Lífeyrissjóðakerfið 

Lífeyrissjóðakerfið á Íslandi er ekki alveg nýtt á nálinni. Hægt er að finna heimildi fyrir 

tilskipun síðan 1851 um það að embættismenn sem væru launaðir úr ríkissjóð ættu rétt 

á eftirlaunum úr ríkissjóði. Tilskipunin varð að lögum í maí 1855.  

Með lögum sem sett voru 1904 var embættismönnum gert skylt að safna ellistyrk 

eða kaupa sérstakan geymdan lífeyri. Átti söfnun á ellistyrknum að nema um 2% af 

launum hans en aðeins 1.33% ef keyptur var geymdur lífeyrir. Ef sá sem keypt eða 

safnað hefði ellilífeyri féll frá tapaðis lífeyririnn. Einnig voru sett lög um eftirlaun fyrir 

embættismenn sem tryggði þeim eftirlaun sem landssjóður greiðir. 

Lög nr. 72/1919 eru í raun upphaf fyrsta lífeyrissjóðsins sem var ætlaður 

embættismönnum. Áttu embættismenn að leggja sjóðnum til 5% af launum sínum. Út 

frá þessum sjóði var svona stofnaður Lífeyrissjóður starfsmanna ríksins árið 1943 með 

lögum frá Alþingi. 

Iðgjöld til lífeyrissjóða urðu skattfrjáls með lögum sem sett voru árið 1921. Sama ár 

voru Lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra og Lífeyrissjóður barnakennara 

stofnaðir. Upp úr þessu urðu til fleiri sjóðir bæði hjá opinberum starfsmönnum og þeim 

sem voru í einkageiranum. Þar á eftir fylgtu nokkur fyrirtæki sem settu á fót sjóði fyrir 

starfsfólk sitt þrátt fyrir Alþýðutryggingarlögin árið 1936. Ástæðan var sú að 

ellilífeyririnn þótti of lágur miðað við lífeyri embættismanna. Þessir sjóðir voru viðbót 

við ellilífeyri þeirra sem unnu hjá þessum fyrirtækjum. 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríksins var stofnaður 1943 með lögum frá Alþingi, þá var 

stórt skref stígið í lífeyrismálum opinberra starfsmanna. Árið 1946 voru lög sett um 

almannatrygginar og þá voru lífeyrissjóðirnir orðnir 15 talsins. En þetta voru ekki 

lífeyrissjóðir fyrir almennt verkafólk innan ASÍ heldur aðeins fyrir starfsfólk ríkisins, 

starfsfólk banka og stærri fyrirtækja og síðan starfsfólk fárra bæjarfélaga. 

 Með allsherjar kjarasamningum árið 1969 var lagður grunnur að núverandi 

lífeyrissjóðakerfi. Í þessum samningum við vinnumarkaðinn sem gilda átti frá byrjun árs 

1970 átti að setja upp lífeyrissjóði sem tengdir væru atvinnulífinu með fullri sjóðsöfnun 

og skylduaðild. Á grundvelli þessa samnings voru sett lög árið 1974 um að öllum 
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launamönnum og atvinnurekendum þeirra væri skylt að greiða að lágmarki 10% af 

iðgjöldum sínum til lögbundins eða viðurkennds lífeyrissjóðar. Með nýjum lögum árið 

1980 náði þetta líka yfir einstaklinga sem voru sjálfstætt starfandi. Árið 1986 var ákveðið 

að greiða átti iðgjöld af öllum launum, ekki aðeins dagvinnulaunum. 

Það var síðan árið 1997 sem sett voru ný og ítarlegir lög um starfsemi lífeyrissjóða 

og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Í framhaldi af þeim, árið 1998 voru síðan samþykkt 

lög um frjálsan séreingarlífeyrisskparnað (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-a). 

Aftur urðu tímamót í sögu íslenska lífeyrissjóða í janúar 2016 þegar samþykkt var að 

hækka ætti iðgjald atvinnurekenda úr 8% í 11,5% í þremur þrepum frá 1. júlí þess árs til 

1. júlí 2018. Iðgjaldið hjá launafólki helst óbreytt eða 4%. Með þessu eru verið að jafna 

lífeyrisréttindi allra við það sem starfsmenn hins opinbera eru með (Landssamtök 

lífeyrissjóða, 2017, júní). 

2.1  Tilgangur og hlutverk lífeyrissjóða 
Helsti tilgangur lífeyrissjóða er að tryggja ellilífeyri til æviloka fyrir sjóðsfélaga. Hann 

hefur einnig þann tilgang að hlupa undir bagga með þeim sjóðsfélögum og fjölskyldum 

þeirra sem verða fyrir örorku eða andláti. Það er gert með því að greiða út áfallalífeyri 

sem skiptist í örorkulífeyri, makalífeyri og barnalífeyri. 

Helsta hlutverk lífeyrissjóða er að taka á móti iðgjöldum frá sjóðsfélögum frá 16 ára 

aldri, ávaxta iðgjöldin þannig að sjóðurinn sé fær um að greiða sjóðsfélaganum lífeyri 

þegar hann þarf að hætta að vinna söku aldurs eða örorku. Einnig að greiða makalífeyri 

og barnalífeyri. (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-a) 

2.2 Uppbygging lífeyriskerfisins 
Þrjár stoðir bera uppi lífeyriskerfið á Íslandi. Það eru almannatryggingar, skyldutrygging 

lífeyrissjóðanna og viðbótarlífeyrissparnaður. 

2.2.1 Stoð 1, almannatrygginar 

Almannatryggingakerfið tryggir þeim sem hafa haft búsetu samtals 40 ár á Íslandi á 

tímabilinu frá 16 ára aldri til 67 ára fullan ellilífeyri eða um 239.484 kr á mánuði, tölur 

frá janúar 2018, óháð því hvað tekjur viðkomandi hafði áður. Greiðslur til ellilífeyrisþega 

koma úr ríkissjóði og er fjárhæðin ákvörðuð í fjárlögum ríkisins. Má hafa tekjur að 

upphæð 100.000 kr á mánuði áður en ellilífeyririnn skerðist. Ef viðkomandi hefur búið 
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skemur en 40 ár á Íslandi á skerðast bæturnar í hlutfalli við það. Almannatryggingakerfið 

tryggir þeim sem ekki hafa safnað í lífeyrissjóð eftirlaun til æviloka (Bjarni, Björn, Karen 

og Stefán, 2014; Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-b; Tryggingastofnun, 2018). 

2.2.2 Stoð 2, skyldutrygging lífeyrissjóða 

Allir þeir sem eru í launaðri vinnu og/eða eru sjálfstætt starfandi á aldrinum frá 16 ára til 

70 ára eiga að greiða iðgjöld í lífeyrissjóð samkvæmt lögum frá árinu 1997. Þetta kerfi er 

kallað samtryggingarkerfi og gengur út á það að sjóðsfélagar tryggja ellilífeyri fyrir hver 

annan og tryggja með því að allir fái ellilífeyri til æviloka. Einnig hleypur þetta kerfi undir 

baggan með þeim og fjölskyldum þeirra sem verða fyrir örorku eða andláti. 

Lífeyrisgreiðslur úr lífeyrissjóðum fara eftir því hve há iðgjöld viðkomandi hefur 

greitt í gegnum tíðina. Greiðslur úr lífeyrissjóðum geta skert það sem fæst úr 

almannatryggingakerfinu og jafnvel orðið til þess að viðkomandi fái ekki neitt 

(Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-b). 

2.2.3 Stoð 3, viðbótarlífeyrissparnaður 

Viðbótarlífeyrir er eitthvað sem varð til við þegar lífeyrissjóðakerfið var endurskipulagt 

árið 1997 og er hann valkvæður. Það var fyrst farið að nota hann árið 1999. Þetta getur 

verið allt að 4% af launum viðkomandi og leggur launagreiðandi 2% líka. Viðbótarlífeyrir 

er eitthvað sem hver og einn safnar fyrir sig og getur tekið út þegar viðkomandi er 

orðinn 60 ára og fyrr vegna örorku. Það er valkvætt hvort hann er tekinn allur í einu eða 

með reglubundnum hætti. Viðbótalífeyrir er eign sem gengur í erfðir. Hverjum og einum 

er valfrjálst hjá hverjum þeir geyma viðbótarlífeyri sinn (Bjarni, Björn, Karen og Stefán, 

2014). 

2.3 Ávöxtun lífeyrissjóða 
Áætluð raunávöxtun hjá íslenskum lífeyrissjóðum er 3,5% en ávöxtunin var 5,5% fyrir 

árið 2017 (Landssamtök lífeyrissjóða, 2018). Það er í rauninni erfitt að sjá út frá einu ári 

hver meðalraunávöxtun er eins og sjá má á mynd eitt en raunávöxtun síðustu 25 árin er 

4,2 % á ári að meðaltali. Þetta verður að tekjast nokkuð gott miðað við það áfall sem 

kerfið varð fyrir í kringum hrunið árið 2008 (Bjarni, Jón Þór, Sigurður Freyr og Sigurður 

G., 2018). 
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Mynd 1. Ávöxtun lífeyrissjóða 1997-2017. (Heimild: Bjarni, Jón Þór, Sigurður Freyr og Sigurður G., 2018). 

2.4 Tölur OECD um rekstrarkostnað lífeyrirsjóða.  
Eins og sjá má á mynd 2 voru íslenskir lífeyrissjóðir með hvað lægstan rekstrarkostnað 

sem hlutfall af heildareignum árið 2010. Aðeins Danmörk var með lægri kostnað og 

Belgía svipaðan. 

 

Mynd 2. Rekstrarkostnaður lífeyrissjóða 2010. (Heimild: Hrafn, 2012). 

Mynd 3 sýnir okkur rekstrarkostnað hjá lífeyrissjóðum sem hlutfall af meðaleignum 

ársins. Það ætti ekki að skipa miklu máli hvað varðar niðurstöður. Þar má sjá að 

rekstrarkostnaður íslensku lífeyrissjóðana er svipaður og hann var 2010 en það er annað 
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sem vekur athygli en það er að þjóðirnar sem eru á milli okkar og Dana eru orðnar fleiri 

og að kostnaður hjá Belgíu hefur rokið upp.  

 

Mynd 3. Rekstrarkostnaður lífeyrissjóða 2016. (Heimild: Landssamtök lífeyrissjóða. 2017, október). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessari ritgerð er fjallað um rekstrarkostnað lífeyrissjóða. Rekstrarkostnaðurinn er 

skoðaður út frá rekstarkostnaði sem hlutfall af meðalstöðu hreinna eigna hjá sjóðunum. 

Þetta er gert með því að taka hreinar eignir í upphafi árs og plúsa þær við hreinar eignir í 

lok árs og deila svo í með tveimur. Þá fæst út meðalstaða hreina eigna fyrir árið. Síðan er 

rekstrarkostnaðurinn tekinn og honum deilt með meðalstöðu hreinna eigna. Þá fæst út 

hlutfall rekstrarkostnaðar af meðalstöðu hreinna eigna. Með þessari aðferð er hægt að 

bera saman misstóra lífeyrissjóði og þar sem stuðst er við hlutfall en ekki hreinan 

kostnað er hægt að bera saman stóra og litla lífeyrissjóði þannig að samanburðurinn sé 

á jafnréttisgrundvelli.  

Með þessu er ætlunin að kanna hvort það sé hagkvæmara að hafa marga litla 

lífeyrissjóði eða fáa stóra. Í töflu 1 má sjá þá sjóði sem eru bornir saman. Þeir voru valdir 

af handhófi. Tekið skal fram að aðeins er litið á samtryggingarsjóðina en séreignarsjóðir 

látnir ligga á milli hluta. 

Tafla 1. Yfirlit yfir valda lífeyrissjóði. (Heimild: Bjarni, Jón Þór, Sigurður Freyr og Sigurður G., 2018). 

Lífeyrissjóður verslunarmanna 2 49.127       16.605        
Gildi lífeyrissjóður 3 50.177       22.124        
Birta lífeyrissjóður 4 18.002       13.499        
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 5 17.912       1.574          
Almenni lífeyrissjóðurinn 6 9.718         1.482          
Stapi lífeyrissjóður 7 20.109       9.728          
Festa lífeyrissjóður 10 18.350       7.893          
Lífeyrissjóður bænda 17 2.174         4.249          
Lífeyrissjóður Rangæinga 21 1.538         733              

Lífeyrissjóðir Stærðarröð
Virkir

Sjóðsfélagar Lífeyrisþegar

 

 

Einnig verður farið yfir það hvernig hvernig rekstri sjóðana er háttað og hver sér um 

eignastýringu fyrir þá. Síðan verða tölurnar fyrir hvern sjóð skoðaðar og bornar saman 

við meðaltal allra lífeyrisjóða á landinu og þær niðurstöður ræddar. 
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3.1 Sameining lífeyrissjóða 
Kannað er einnig hvor þeir lífeyrissjóðir sem nú þegar hafa verið sameinaðir séu með 

lægri rekstarkostnað heldur en þeir voru með áður. Þær sameiningar sem verða 

skoðaðar nánar eru sameiningar á Lífeyrissjóðnum Framsýn og Lífeyrissjóði sjómanna í 

Gildi lífeyrissjóð frá árinu 2005 og einnig sameiningu á Sameinaða lífeyrissjóðnum og 

Stafir lífeyrissjóður í Birtu lífeyrissjóður frá árinum 2016 (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-

c). Á sama hátt og fyrr er ætlunin að bera saman rekstarkostnað sem hlutfall af 

meðalstöðu eigna tvo ár bæði fyrir og eftir sameininguna. Með því er verið að kanna 

hvort sameiningar og samþjöppun á lífeyrissjóðamarkaðnum sé í raun að skila 

hægræðingu eða ekki. Hugsanlegt er þó að of lítið sé að taka tvö ár fyrir og eftir 

sameininguna þar sem hagræðið kemur kannski ekki strax í ljós. 
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4 Niðurstöður 

Rekstrarkostnaður samtryggingarlífeyrissjóða á Íslandi fyrir árið 2017 nam 

6.179.900.159 kr. Þetta verða að telja vera miklir pengingar sem fara í rekstur á þessum 

sjóðum. Spyrja má hvort hagkvæmara sé að reka fáa stóra eða marga litla? Í töflu 2 er 

að finna hlutfall rekstrarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna 9 af 24 lífeyrissjóðum sem 

eru með samtrygginardeild. Eining kemur fram hvar þeir eru í stærðarröðinni. Tekin 

voru árin frá 2013 til 2107.  

 Tafla 2. Hlutfall rekstrarkostnaðar af meðaltali hreinna eigna. (Heimild: Fjármálaeftirlitið, 2014, 2015, 
2016, 2017 og 2018). 

Stærðarröð: Lífeyrissjóður: 2013 2014 2015 2016 2017
2 Lífeyrissjóður verslunarmanna 0,09% 0,08% 0,13% 0,14% 0,14%
3 Gildi lífeyrissjóður 0,13% 0,12% 0,11% 0,16% 0,16%

Lífeyrissjóður Vestfirðinga 0,29% 0,34%
4 Birta lífeyrissjóður 0,24% 0,23%

Sameinaði lífeyrissjóðurinn 0,12% 0,12% 0,11%
Stafir lífeyrissjóður 0,15% 0,13% 0,11%

5 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 0,12% 0,12% 0,12% 0,21% 0,20%
6 Almenni lífeyrissjóðurinn 0,18% 0,19% 0,29% 0,27% 0,29%
7 Stapi lífeyrissjóður 0,13% 0,13% 0,16% 0,17% 0,19%

10 Festa lífeyrissjóður 0,14% 0,13% 0,12% 0,21% 0,22%
17 Lífeyrissjóður bænda 0,14% 0,13% 0,13% 0,37% 0,39%
21 Lífeyrissjóður Rangæinga 0,37% 0,27% 0,27% 0,27% 0,28%

Allir lífeyrissjóðir 0,12% 0,12% 0,13% 0,18% 0,18%
  

Hér á eftir kemur upptalning á þeim lífeyrissjóðum sem skoðaðir voru og sagt frá því 

hvernig rekstri þeirra og eignastýringu er stýrt. 

 Lífeyrissjóður verslunarmanna er annar stærrsti lífeyrissjóður landsins. 
Rekstrarkostnaður hans er að jafnaði 0,03 til 0,04 % undir meðaltalinu fyrir 
utan eitt ár sem hann er á meðaltalinu. Sjóðurinn sér sjálfur um rekstur sinn 
og eignastýringu (Lífeyrissjóður Versluarmanna, e.d.). 

 Gildi lífeyrissjóður er sá þriði stærsti á landinu. Rekstrarkostnaður hans er að 
jafnaði 0,00 til 0,02% undir meðallagi fyrir utan eitt ár en þá fór hann 0,01% 
yfir meðaltalið. Sjóðurinn sér sjálfur um rekstur sinn og eignastýringu (Gildi 
lífeyrissjóður, 2018). 

 Birta lífeyrissjóður er sá fjórði stærsti. Hann varð til með sameiningu 
Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðar árið 2016. Rekstrarkostnaður 
hans hefur þessi tvö ár sem hann hefur starfað verið 0,06 og 0,05% yfir 
meðaltali. Sjóðurinn sér sjálfur um rekstur sinn og eignastýringu (Birta 
lífeyrissjóður, 2017). 
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 Frjásli lífeyrissjóðurinn er sá fimmti stærsti. Rekstrarkostnaður hans var þrjú 
fyrstu árin í samræmi við meðaltalið en hefur aftur á móti verið 0,03 og 0,02% 
yfir meðaltali. Arion-banki sér um rekstur sjóðsins og eignastýringu hans 
(Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 2018). 

 Almenni lífeyrissjóðurinn er sá sjötti stærsti. Rekstrarkostnaður hans hefur öll 
árin verið yfir meðaltali, frá 0,04 og upp í 0,16%. Sjóðurinn sér sjálfur um 
rekstur sinn og eignastýringu (Almenni lífeyrissjóðurinn, 2018). 

 Stapi lífeyrissjóður er sá sjöundi stærsti. Rekstrarkostnaður hans hefur verið 
aðeins yfir meðallagi flest árin, frá 0,03% yfir og niður í 0,01% undir meðallagi. 
Sjóðurinn sér sjálfur um rekstur sinn og eignastýringu (Stapi lífeyrissjóður, 
e.d.). 

 Sá tíundi stærsti er Festa lífeyrissjóður. Rekstrarkostnaður hans hefur verið 
heldur hærri en meðaltalið eða frá 0,04% fyrir ofan meðaltal og niður í 0,01% 
fyrir neðan meðaltal. Festa lífeyrissjóður sér sjálf um rekstur og eignastýringu 
sjóðsins (Festa lífeyrissjóður, e.d.). 

 Lífeyrissjóður bænda er sá 17. stærsti. Rekstrarkostnaður hans hefur rokkað 
hvað mest af öllum þeim sjóðum sem til athugunar eru. Hann hefur farið frá 
því að vera á meðallagi upp í það að vera 0,21% hærri heldur en meðaltal. 
Sjóðurinn sér sjálfur um rekstur sjóðsins en eignastýring er í höndum 
fagfjárfesta hjá Arion-banka (Lífeyrissjóður bænda, 2018). 

 Lífeyrissjóður Rangæinga er sá 21. í stærðarröðinni og eru einungis fjórir 
sjóðir sem er minni heldur en hann. Rekstrarkostnaður hans er frekar hár í 
gegnum tíðina eða 0,25% hærri heldur en meðaltalið og niður í 0,09% hærri. 
Arion-banki sér um rekstur og eignastýringu fyrir sjóðinn (Lífeyrissjóður 
Rangæinga, 2018). 

Eins og sjá má á upptalningun hér að ofan virðist það vera regla með nokkrum 

undantekningum þó að eftir því sem lífeyrissjóðurinn er stærri því lægra hlutfall af 

meðalstöðu eigna fer í rekstur hans. 

4.1  Sameining lífeyrissjóða 
Árið 2005 voru Lífeyrissjóðurinn Framsýn og Lífeyrissjóður sjómanna sameinaðir í Gildi 

lífeyrissjóð (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-c). Þetta verður að teljast frekar stór 

sameining þar sem þessir sjóðir, þ.e. Lífeyrissjóðurinn Framsýn og Lífeyrissjóður 

sjómanna voru þriði og fjórði stærstu lífeyrissjóðirnir árið 2004 (Fjármálaeftirlitið, 2004). 

Gildi lífeyrissjóður tók við keflinu sem þriði stærsti lífeyrissjóðurinn eftur sameininguna 

(Fjármálaeftirlitið, 2006). Í töflu 3 kemur fram rekstrarkostnaður sem hlutfall af 

meðaltali hreinna eigna á árinu. Tekinn eru tvö ár fyrir sameiningu og tvö ár eftir 

sameiningu. Þar fyrir neðan er meðaltal allra lífeyrissjóða á landinu. 
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Tafla 3. Samanburður á rekstrarkostnaði sem hlufall af meðaltali hreinna eigna fyrir og eftir 
sameiningu. (Heimild: Fjármálaeftirlitið, 2004, 2005, 2006 og 2007). 

Lífeyrissjóðir: 2003 2004 2005 2006
Lífeyrissjóðurinn Framsýn 0,21% 0,18%
Lífeyrissjóður sjómanna 0,15% 0,13%
Gildi lífeyrissjóður 0,13% 0,12%
Allir lífeyrissjóðir 0,17% 0,16% 0,14% 0,13%  

Eina og sjá má á töflu 3 voru sjóðirnir ágætlega reknir fyrir sameiningu en Lífeyrissjóður 

sjómann heldur betur miðað við hlutfallið og hann var líka undir meðaltali bæði árin. 

Eftir sameininguna heldur þessi góði rekstur áfram og er sjóðurinn rétt undir meðaltali 

alla sjóðanna bæði árin sem skoðuð eru. 

Ég tók líka saman til gamans hlutfallið ef rekstarkostnaður Framsýnar og 

Lífeyrissjóðar sjómanna væri tekinn saman þessi tvo ár. Þá væri útkoman 0,18% fyrir 

árið 2003 og 0,16% fyrir árið 2004. Hvort tveggja rétt fyrir ofan meðaltal allra sjóðanna. 

Út frá þessum tölum má ætla að þessi sameining hafi verið til bóta að einhverju 

leyti og sést það líka í töflu 2 fyrir fimm síðustu ár að Gildi lífeyrissjóður er þar alltaf 

mjög nærri meðaltali sjóðanna en oftast nær undir því samt. 

Árið 2016 voru Sameinaði lífeyrissjóðurinn og Stafir lífeyrissjóður sameinaðir í Birtu 

lífeyrissjóð (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.-c). Þetta verður líka að teljast nokkuð stór 

sameining þar sem Sameinaði lífeyrissjóðurinn var sá sjöundi stærsti og Stafir 

lífeyrissjóður sá áttundi stærsti í árslok 2015 (Fjármálaeftirlitið, 2016). Eftir sameinguna 

varð Birta lífeyrissjóður sá fjórði stærsti í árslok 2016 (Fjármálaeftirlitið, 2017). Í töflu 4 

kemur fram rekstrarkostnaður sem hlufall af meðaltali hreinna eigna á árinu. Tekin eru 

tvö ár fyrir sameiningu og tvö ár eftir sameiningu. Þar fyrir neðan kemur fram meðaltal 

yfir alla lífeyrissjóði landsins. 

Tafla 4. Samanburður á rekstrarkostnaði af meðaltali hreinna eigna fyrir og eftir sameiningu. (Heimild: 
Fjármálaeftirlitið 2015, 2016, 2017 og 2018). 

Lífeyrissjóður: 2014 2015 2016 2017
Sameinaði lífeyrissjóðurinn 0,12% 0,11%
Stafir lífeyrissjóður 0,13% 0,11%
Birta lífeyrissjóður 0,24% 0,23%
Allir lífeyrissjóðir 0,12% 0,13% 0,18% 0,18%  
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Eins og sjá má í töflu 4 þá voru bæði Sameinaði lífeyrissjóðurinn og Stafir lífeyrissjóður í 

meðallagi vel reknir, báðir í kringum meðaltalið árið 2014 og síðan báðir undir 

meðaltalinu árið 2015. Ef eftir sameininguna í Birtu lífeyrissjóð hefur 

rekstrarkostnaðurinn heldur aukist og er líka töluvert yfir meðaltali allra sjóðana. Út frá 

þess má ætla að þessi sameining hafi ekki skilað því sem til var ætlast af henni en á móti 

er hægt að segja að ekki sé langt liðið frá sameiningunni og það getur tekið tíma að láta 

svona hlut ganga upp. 

Ég tók líka saman tölur um það ef allur rekstrarkostnaður bæði Sameinaða 

lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs væri tekinn saman deild í með meðalhreinunum 

eignum þeirra fékk ég út að fyrir árið 2014 væri hlutfallið 0,13% eða rétt yfir meðallagi 

og 0,11% fyrir árið 2015 eða aðeins undir meðallagi. 

Ef teknar eru saman þessar tvær sameiningar þá má kannski segja að sameining í 

Gildi lífeyrissjóð hafi tekist vel en það er kannski ekki hægt að segja það sama um Birtu 

lífeyrissjóð þar sem rekstarkostnaður þar hefur hækkað um úr því að vera alveg við 

meðaltalið fyrir sameiningu í það að vera um það bil 0,05 til 0,06 % fyrir ofan meðaltal. 

En eins og fyrr sagði getur verið að um byrjunarerfiðleika sé að ræða og þetta horfi til 

betri tíma í framtíðinni. 
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5 Umræða 

Í nútíma samfélagi tel ég að lífeyrissjóðir séu nauðsynlegir til að sjá fyrir fólki þegar það 

er komið á efri ár þó við vissulega höfum líka tryggingakerfi sem sér þeim sem eitthverra 

hluta vegna hafa ekki safnað lífeyri í gegnum tíðina fyrir því sem kallast lágmarkslífeyrir. 

En hver vill lifa við lágmarkslífeyri síðustu æviárin þegar fólk á að vera að njóta þess sem 

það hefur áorkað á sinni starfsæfi? Hér áður fyrr, áður en það var lögleitt að allir þyrftu 

að greiða í lífeyrissjóð, voru sumir sem ávöxtuðu það fé sem þeim hafði hlotnaðst á sinni 

starfsævi vel og áttu þá nóg til efri áranna. En það voru ekki allir og oftar en ekki þurfti 

eldra fólk að búa við allt að því fátækt. Það átti kannski eignir og fær því lítið frá 

Tryggingastofnum. Það þarf að reka þær eignir sem það á en innkoman er lítil um hver 

mánaðarmót. Þetta á eftir að vera þannig í nokkur ár enn en þeim fer fjölgandi sem eiga 

þó nokkuð í lífeyri í lífeyrissjóðum þegar þeir hætta að vinna. Þökk sé söfnum lífeyris í 

lífeyrissjóðunum. 

Þó lífeyrissjóðir séu góðir fyrir samfélagið er ekki þar með sagt að ekki sé hægt að 

gera betur. Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir það hversu hár rekstrarkostnaður er 

sem hlutfall af meðaltali hreinna eigna sjóðanna og flest bendir til þess að það sé 

hagstæðara að hafa fáa og stærri lífeyrissjóðir en marga og litla. Það sem hefur verið að 

gerast á síðustu árum er að þeim hefur verið að fækka og á vonandi eftir að fækka meira 

eftir því sem líður á. Að þessu sögðu, eins og niðurstöður þessarar könnunar leiddi í ljós, 

er ekki endilega öruggt að sameiningu fylgi hagræðing. Eins og sjá má í dæmi Birtu 

lífeyrissjóðs sem var sameinaður úr Sameinaða lífeyrissjóðnum og Stafir lífeyrissjóður 

árið 2016 voru báðir þessir sjóðir reknir í kringum meðaltal allar lífeyrissjóða á landinu 

eða +/- 0,03% fyrir sameiningu. En eftir sameininguna hefur sjóðurinn verið rekinn með 

0,06 og 0,05% sem er orðið nokkuð yfir meðaltali og sérstaklega í ljósi þess að sjóðurinn 

er sá fjórði stærsti og oftar en ekki eru það stærri sjóðirnir sem halda meðaltalinu niðri. 

En sameining Gildis lífeyrissjóðar gekk heldur betur að því virðist því að sjóðurinn er á 

meðaltali eða undir því síðustu fjögur ár. Þannig að það gæti verið um 

byrjunarörðugleika að ræða hjá Birtu sem gætu lagast í fyllingu tímans. 
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Síðan er annað sem gæti skekkt myndina. Er hlutfallið á milli rekstararkostnaðar og 

meðaltals hreinna eigna rétti mælikvarði til þess að segja til um hvort sjóðirnir séu vel 

reknir eða ekki? Er einhver önnur aðferð betur til þess fallin að skoða rekstur 

lífeyrissjóða? Þessari spurningu verður ekki svarað hér en það er rétt að velta þessu upp 

bara til að gæta jafnréttis fyrir alla sjóðina. Aðstæður sjóðanna eru misjafnar og það sem 

gæti skekkt myndina er líka hversu marga lífeyrisþega sjóðurinn hefur á framfæri. 

Þannig myndi ég halda að sjóður sem er með marga lífeyrisþega gæti átt erfiðara 

uppdráttar en sjóður sem er með fáa lífeyrisþega. Því þó það sé innkoma í sjóðinn er 

hann líka að greiða út en á móti kemur að sjóður sem er að greiða út hlýtur að hafa 

tekið á móti lífeyrisgreiðslum frá þeim sem eru að fá úr honum þannig að þetta jafnast 

kannski út. Í sumum tilfellum er það meira að segja þannig að lífeyrisþegar eru fleiri 

heldur en virkir sjóðsfélagar. Það hlítur að vera erfiðara að reka sjóð sem er með fleiri 

sem taka út en leggja inn. 

Þegar tölur frá OECD eru skoðaðar má sjá að árið 2010 voru lífeyrisjóðir á Íslandi 

þeir sem voru með næst lægstan rekstrarkostnað sem hlutfall af heildareignum yfir öll 

aðildarlönd OECD sem verður að teljast nokkuð gott. Aðeins Danir voru fyrir neðan 

okkur og nánst samhliða okkur voru Belgar. En ef við rýnum í tölurnar síðan 2016 sem 

eru reyndar hlutfall af meðaleignum ársins en ekki heldareignum eins og árið 2010, er 

hægt að sjá að við stöndum nánast í stað hvað varðar hlutfall okkar og erum með 0,24% 

í rekstrarkostnað og áfram eru Danir með minnsta kostnaðinn en á milli okkar og Dana 

hafa komið 5 lönd sem greinilega hafa verið að hagræða í sínum rekstri. En Belgarnir 

aftur á móti hafa skotist upp töfluna og eru komnir yfir 2%. Út frá þessu má ætla að við 

þurfum að finna leiðir til að lækka þennan kostnað og það virðist vera hægt þar sem 

aðra þjóðir virðast geta það. Hvort ráðið  sé að fækka þeim og stækka eða einhverjar 

aðrar lausnir sem hægt væri að beita læt ég ósagt látið. 

Síðan eru það aðrir hlutir sem viðkoma lífeyrissjóðunum sem ekki var farið í í þessari 

ritgerð en væri hægt að skoða svo sem út af fyrir sig. Það er hvort lífeyrissjóðirnir séu 

ekki orðnir of stórir og jafnvel farnir að vinna á móti þeim sem eiga þá. Þ.e þeir eiga 

orðið meira og minna flest sem er í boði og eru með ávöxtunarkröfu upp á 3,5% þannig 

að þeir eru farnir að ýta á stjórnendur fyrirtækja sem þeir eiga í að skila betri hagnaði 

þannig að lífeyrissjóðirnir séu með 3,5% raunávöxtun og því þurfa fyrirtækin í landinu að 
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hækka verðið hjá sér til að standa undir því að ná þessari raunávöxtun. Sem þýðir að 

þetta er í rauninni komið í hring. Við, almenningur í landinu, eigum lífeyrissjóðina og til 

þeirra er gerð 3,5% raunávöxtunarkarfa sem þrýstir upp verði á flestum vörum og 

þjónustu sem kemur svo niður á okkur, almenningi, í hærra vöruverði og hærra verði á 

þjónustu og jafnvel líka í hærri leigu á húsnæði sem aftur heldur uppi verði á húsnæði. 

Þannig að þetta sem á að gera okkur gott í ellinni er farið að gera okkur erfitt fyrir 

framan af ævinni og jafnvel farið að koma niður á fjölskyldufólki sem á mjög erfitt með 

að koma þaki yfir höfðið þar sem húsnæðisverðið er svo hátt. Hvað er hægt að gera? 

Þetta er spurning sem ég treysti mér ekki til að svara í fljótu braði en einhverir hafa 

spurt hvort banna ætti lífeyrissjóðum að taka þátt á íslenskum markaði þannig að allar 

fjárfestingar sjóðanna færu fram erlendis. Þetta er spurning sem erfitt er að svara og 

það eru margir áhættuþættir sem gætu komið þar inn, svo sem kreppur í einstaka 

löndum, íslenska krónan og margt annað. 

Svona upp á framtíðina lít ég þannig á  að þegar ég fer á lífeyri verði ég búinn að 

safna í þannig sjóð að getað lifað góðu lífi á því sem ég á rétt á. Ég hef verið að safna 

lífeyrir frá árinu 1997, þá 16 ára, og verð þar afleiðandi í hópi þeirra fyrstu sem skyldugir 

voru samkvæmt lögum að greiða í lífeyrissjóð frá því þeir byrja að vinna þar til þeir 

hætta. Ég geri ráð fyrir og vona að lífeyrissjóðir landsins eigi eftir að standa sig og skila 

því til baka sem þeim ber. Ofan á þetta er svo viðbótarlífeyrir sem er reyndar valkvæður 

en margir eru að nota sér og kemur hann til með að leggjast ofan á skyldulífeyrinn. 
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6  Lokaorð 

 

Lífeyrissjóða kerfið á Íslandi er ekki fullkomið en það er nokkuð gott. Flestir eru að hafa það 

þokkalegt eftir að þeir eru komnir á lífeyri og eftir því sem lengra líður frá því að það var 

skylda að greiða í lífeyrisjóð þá ætti það að færast í aukana að fólk geti haft það gott á 

ellilífeyri. 

Eftir að hafa skoðað rekstrarkostnað lífeyrissjóðanna er ég ekki eins viss um að það sé 

auðvelt að hagræða í lífeyrissjóðakerfinu eins og áður en ég byrjaði að skoða þetta. Það er 

vissulega hægt að gera betur en hversu mikið betur veit ég ekki og eftir að hafa skoðað tölur 

frá OECD held ég að rekstur sjóðanna sé í ágætu lagi. Þeir eru að skila meira en 3,5 % 

raunávöxtun ef litið er til langs tíma og eru því í raun að skila því sem þeim ber. 

Það eru bæði dæmi þess að sameiningar séu að skila minni rekstrarkostnaðir og líka 

meiri þannig að það er ekkert algilt í því hvort hagkvæmara sé að fækka þeim eða ekki. Það 

er í rauninni eitthvað sem tíminn einn getur leitt í ljós. Það er líka annar vinkill á þessu en 

það er spurning hvort samkeppni hjá lífeyrissjóðunum sé ekki bara af hinu góða og geri það 

að verkum að þeir halda niðri kostnaði hjá sér til að líta betur út út á við og með því lokka til 

sín fleiri sjóðasfélaga. Það það er jú samkeppni í þessu eins og öðru. 
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