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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS-prófs við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands með áherslu á fjármál. Leiðbeinandi verkefnisins var Hersir Sigurgeirsson, dósent 

við Háskóla Íslands og vil ég þakka honum kærlega fyrir góða leiðsögn og gott samstarf en 

einnig tækifæri til að vinna með honum. Það er mjög ánægjulegt að hafa fengið 

leiðbeinanda sem býr yfir gríðarlegri þekkingu á lífeyriskerfinu. Jafnframt vil ég þakka 

föður mínum fyrir uppbyggilegar umræður og hvatningu í ritgerðarskrifum.  

Að lokum vil ég sérstaklega þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega móður minni sem 

var að berjast við krabbamein, og vinum fyrir þolinmæði og hjálpina sem þau veittu mér 

við gerð þessa verkefnis.  
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Útdráttur 

Lífeyrissjóðir á hinum almenna markaði hafa verið í stöðugri uppbyggingu frá stofnun þeirra, 

árið 1969. Allir launþegar og einyrkjar eru skyldugir lögum samkvæmt að greiða iðgjald í 

lífeyrissjóð. Réttindi lífeyrissjóða eru mismunandi og geta haft mikil áhrif á kjör launþega við 

starfslok. Launþegar geta verið skyldugir að greiða í ákveðinn lífeyrissjóð eða notið frjálsrar 

aðildar og valið um lífeyrissjóð.  

  Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort skuldbinding launþega til að greiða í 

tilgreindan lífeyrissjóð, þá samkvæmt ráðningarsamningi, kjarasamningi eða eftir sérlögum, 

geti haft áhrif á kjör þeirra eftir starfslok. Ef kjarasamningur kveður ekki á hvaða lífeyrissjóð 

launþegi eigi að greiða í, velur viðkomandi sér sjóð eftir reglum sjóðanna.  

Ávöxtun lífeyrissjóða er lykilmælikvarði á getu sjóða til að greiða út lífeyri í samræmi 

við réttindatöflur lífeyrissjóðanna. Margir launþegar eru skyldugir að greiða í lífeyrissjóð þrátt 

fyrir að réttindaávinnsla sé ekki góð og sjóðurinn hafi ekki skilað viðunandi ávöxtun. Slík 

skuldbinding getur því skert ellilífeyriskjör launþegans til mikilla muna. Greint verður frá 

ávöxtun íslenskra lífeyrissjóða á árunum 1993-2017 sem er grunnur að öruggum greiðslum á 

ellilífeyri og niðurstöður túlkaðar út frá því.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er að aðildarskylda getur haft neikvæð áhrif á lífskjör 

sjóðfélaga við starfslok. Má það m.a. rekja til þess að réttindaávinnsla og ávöxtun sjóðanna 

eru mjög mismunandi. Sjóðfélagar sem eru bundnir aðildarskyldu hafa ekki sama frjálsræðið 

og þekkist almennt hjá þeim sem njóta frjálsrar aðildar, t.a.m. svigrúmið sem þeim býðst við 

töku ellilífeyris.  
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1  Inngangur  

Lífeyrissjóðir varða alla Íslendinga að því leyti að þeir ákvarða lífeyriskjör flestra launþega 

þegar kemur að starfslokum. Að jafnaði eru allir launþegar lögum samkvæmt skyldugir til að 

greiða í lífeyrissjóð. Lögin kveða á um í hvaða lífeyrissjóð launþegar greiða, eftir kjara- eða 

ráðningarsamningi. Ef það kemur ekki fram í lögunum velur viðkomandi sér lífeyrissjóð í 

samræmi við reglur sjóðanna.  

 Lífeyriskerfið er því mikilvægt en flókið fyrirbæri sem krefst eftirlits en það er í höndum 

Fjármálaeftirlitsins (FME). Lífeyriskerfinu á Íslandi má skipta í tvennt; opinbera markaðinn og 

hinn almenna vinnumarkað. Á almenna vinnumarkaðinum flokkast lífeyrissjóðirnir sem 

hreinir samtryggingarsjóðir eða blandaðir samtryggingar- og séreignarsjóðir og felur í sér 

hvernig skiptingu iðgjalds er háttað. Í þessu riti verður einkum horft á almenna markaðinn.  

 Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvort aðildarskylda hafi áhrif á lífskjör sjóðfélaga 

þegar kemur að starfslokum. Margir launþegar á almenna vinnumarkaðinum eru tilneyddir til 

að greiða í tilgreindan lífeyrissjóð eftir starfsgreinum sem getur haft afgerandi áhrif á réttindi 

viðkomandi sjóðfélaga eftir starfslok eða við fráfall maka.  

 Fyrst verður skoðuð saga og uppbygging lífeyriskerfisins. Því næst farið í skiptingu 

kerfisins á Íslandi ásamt réttindaávinnslu nokkurra sjóða. Þá verður ávöxtun lífeyrissjóða á 

árunum 1993-2017 skoðuð og í lokin birtar niðurstöður. Gylfi Magnússon (2018) gerði 

rannsókn á ávöxtun íslenskra lífeyrissjóða árin 1993-2017 og byggir ávöxtunarkaflinn á 

rannsókn hans.  

 Fyrir stofnun lífeyriskerfisins árið 1969, átti hinn almenni launþegi á almenna 

markaðinum engin réttindi til greiðslu ellilífeyris utan almannatrygginga. Var því brýn nauðsyn 

að stofna öflugt lífeyriskerfi til þess að bæta kjör launþega eftir starfslok. Lífeyriskerfið var því 

stofnað í þeim tilgangi að bæta kjör eftirlaunaþega, þ.e. sem viðbót við almannatryggingar. 

Meginforsenda fyrir stofnun kerfisins fól í sér aðildarskyldu, launþegar urðu þannig skyldugir 

að greiða í kjarasamningsbundinn lífeyrissjóð eftir starfsgrein. 

 Mikil umræða hefur verið í íslenska samfélaginu hvort afnema eigi skylduaðildina. Ef 

hún hefur marktæk áhrif, til hins verra, á stöðu sjóðfélaga eftir starfslok, er það eitthvað sem 

ætti að huga að.  
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2 Upphaf lífeyrissjóðanna 

 Stofnun lífeyrissjóða á Íslandi má rekja til ársins 1921 og voru þá eingöngu starfstengdir 

lífeyrissjóðir opinberra starfsmanna og bankamanna starfræktir. Á hinum almenna 

vinnumarkaði voru einungis örfáir aðilar vinnumarkaðarins sem fengu samning af þessu tagi. 

Árið 1969 stóð íslenska verkalýðshreyfingin fyrir mikilvægum breytingum á lífeyriskerfinu 

þegar barist var fyrir stofnun lífeyrissjóða fyrir almenna markaðinn (Alþýðusamband Íslands, 

e.d.). Mynd 1 sýnir í stuttu máli tímalínu lífeyriskerfisins á Íslandi. 

Baráttunni lauk með kjarasamningi árið 1969 sem hljóðaði upp á skylduaðild að 

lífeyrissjóðum þar sem laungreiðendum var gert skylt að taka þátt í og standa skil á iðgjöldum 

til kjarasamningsbundins lífeyrissjóðs. Skylduaðildin var meginforsenda þess að lífeyrissjóðir 

á almenna markaðinum voru stofnaðir (Alþýðusamband Íslands, e.d.).  

Skylduaðildin fól í sér kjarasamningsbundna skylduaðild að starfstengdum lífeyrissjóði. 

Þá var horft til tryggingafræðilegrar áhættu við stofnun lífeyrissjóðanna. Lífeyrissjóðirnir voru 

vel meðvitaðir um samsetningu sjóðfélaga sinna sem stuðlaði að meiri fyrirsjáanleika og gátu 

þeir þannig lágmarkað óvissu og tryggt betri réttindi sjóðfélaga (Alþýðusamband Íslands, 

2017). Með þessum kjarasamningi var tekið stórt skref á hinum almenna vinnumarkaði um 

stofnun lífeyrissjóða og á sama tíma voru lífeyrissjóðir gerðir að sjálfstæðum stofnunum 

(Alþýðusamband Íslands, e.d). Í kjölfarið voru fleiri lífeyrissjóðir stofnaðir og með fyrstu 

almennri löggjöf lífeyrissjóða árið 1974, varð aðild að kjarasamningsbundnum lífeyrissjóð gerð 

skylda fyrir alla starfandi einstaklinga (launþega). Sex árum seinna, árið 1980, var einnig gert 

að skyldu fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga að hafa aðild að lífeyrissjóði (Gylfi Magnússon, 

2018).  

Mynd 1. Tímalína lífeyriskerfis almenna vinnumarkaðarins 1969-2004 (Ólafur Ísleifsson, 2007). 
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Fyrir árið 1969 átti hinn almenni launþegi engin önnur réttindi að ellilífeyri en þau sem 

voru greidd úr almenna tryggingakerfinu. Tilgangur stofnun lífeyrissjóðanna var því að bæta 

lífsgæði hjá starfandi einstaklingum eftir starfslok sem brýn nauðsyn var á (Alþýðusamband 

Íslands, e.d.). 

Stofnun lífeyrissjóðanna fól í sér sjóðsöfnun á grundvelli félagslegrar samtryggingar og 

var ætlunin að samtryggingin yrði viðbót við almannatryggingakerfið til að tryggja betri kjör 

launþega eftir starfslok. Til þess að stuðla að lágmarksréttindum var komið á fót skylduaðild 

allra félagsmanna viðkomandi stéttarfélags að lífeyrissjóði og voru lífeyrissjóðirnir skyldugir til 

að veita öllum sjóðfélögum sömu réttindi. Á þessum tíma voru lagðar fram þrjár grunnstoðir 

í uppbyggingu lífeyriskerfisins, samtrygging, skylduaðild og sjóðsöfnun. Kjarasamningurinn 

sem gerður var árið 1969, var endurskoðaður árið 1995 og voru grunnstoðirnar þrjár áréttaðar 

(Alþýðusamband íslands, e.d.).  

Lífeyriskerfið hefur verið í stöðugri uppbyggingu og hefur hlutverk þess farið í annan 

farveg. Þann 1. júlí 1998 tóku ný lög gildi sem varða starfsleyfi lífeyrissjóða á Íslandi og eru 

það lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, stundum 

kölluð lífeyrissjóðalögin. Með tilkomu laganna var skyldutryggingin skilgreind og hafði það 

áhrif á þá sjóði sem höfðu einungis starfað sem séreignarsjóðir. Einnig var skilgreint hvaða 

stofnanir höfðu heimild til að starfa sem lífeyrissjóðir. Til að mæta lögunum hófu nokkrir 

þeirra sjóða sem áður voru reknir sem séreignarsjóðir, rekstur á sviði samtryggingar. 

Skylduiðgjaldið sem hafði áður runnið í hreinan séreignarsjóð var nú hlutfallslega skipt á milli 

samtryggingar og séreignar. Með tilkomu laganna var einnig grunnur að nýrri stoð komið á fót 

í íslenska lífeyriskerfinu og var það viðbótarlífeyrir (Gylfi Magnússon, 2018). Í kjölfar laganna 

voru margir lífeyrissjóðir stofnaðir og árið 1980 voru starfræktir 96 lífeyrissjóðir (Gunnar 

Baldvinsson, 2018). 

Árið 2004 komust ASÍ og Samtök atvinnulífsins (SA) að samkomulagi sem fól í sér 

aldurstengd réttindi í lífeyrissjóðum. Fyrir þann tíma áunnu sjóðfélagar sér svokölluð SAL-stig 

með hverri iðgjaldsgreiðslu og öðluðust allir sjóðfélagar sömu réttindi óháð aldri. Aldurstengd 

réttindi fela í sér að iðgjöld sjóðfélaga ákvarða réttindi þeirra í samræmi við aldurstengda 

réttindatöflu sem þýðir að iðgjöld greidd á yngri árum gefa hlutfallslega meiri réttindi í 

sjóðnum þegar kemur að starfslokum. Grundvallast þessi hugmyndarfræði á því að því lengur 

sem iðgjöld eru í ávöxtun hjá sjóðnum því meiri réttindi gefa þau til sjóðfélaga (Ólafur 



 

12 

Ísleifsson, 2007, bls. 159). Samkvæmt lífeyrissjóðalögunum kemur fram í 13. gr. að hver 

lífeyrissjóður skuli taka fram í samþykktum sínum hver áunnin réttindi eru, háð eða óháð aldri. 

Réttindi á milli lífeyrissjóða geta því verið mismunandi.  
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3 Þriggja stoða lífeyriskerfi 

Á Íslandi er öflugt lífeyriskerfi en það byggir á því að hver og einn einstaklingur (launþegi) og 

launagreiðandi greiði iðgjöld í lífeyrissjóð og einstaklingurinn öðlist með því réttindi til 

ævilangs lífeyris við starfslok. Lífeyriskerfinu má skipta upp í þrjár grunnstoðir; 

almannatryggingar, skyldulífeyrir og annar sparnaður (Lífeyrismál.is, e.d.c). Mynd 2 sýnir 

grunnstoðirnar þrjár. 

Fyrsta stoð lífeyriskerfisins eru almannatryggingar og þær eru grunnstoð kerfisins. 

Almannatryggingar eru fjármagnaðar með skattheimtu og koma greiðslurnar frá 

Tryggingastofnun ríkisins. Allir eiga rétt á grunnellilífeyri úr almannatryggingum en frekari 

greiðslur úr Tryggingastofnun eru tekjutengdar. Greiðslur úr lífeyrissjóðum skerða því 

greiðslur úr almannatryggingum og þannig fá einstaklingar með langan starfsferil litlar sem 

engar greiðslur frá Tryggingastofnun. Það er breyting frá upprunalegum tilgangi með stofnun 

lífeyriskerfisins, eins og áður hefur komið fram. Almannatryggingar eru reknar sem 

gegnumstreymiskerfi og er tilvist þeirra sú að tryggja öllum lágmarksframfærslu 

(Lífeyrismál.is, e.d.d).  

Önnur stoð lífeyriskerfisins er skyldulífeyrir. Samkvæmt lífeyrissjóðalögunum ber 

öllum launþegum á aldrinum 16-70 ára og vinnuveitendum þeirra að greiða í lífeyrissjóð. Til 

að öðlast fullan rétt á lífeyri eftir starfslok þarf launþegi að greiða í lífeyrissjóð í 40 ár 

(Lífeyrismál.is, e.d.d). Framlag launþega í lífeyrissjóð er 4% af launum mánaðarlega og ber 

atvinnurekendum skylda að greiða mótframlag upp á 11,5% (Lífeyrissjóður Verzlunarmanna, 

2018). Samkvæmt 4. gr. lífeyrissjóðalaganna, ber öllum lífeyrissjóðum að tryggja sjóðfélögum 

sínum lágmarkstryggingarvernd ellilífeyris en hún nemur um 56% af meðalmánaðarlaunum 

Mynd 2. Uppbygging lífeyriskerfisins á Íslandi (Ólafur Ísleifsson, 2007). 
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yfir 40 ára starfstímabil. Skyldulífeyrissparnaður er í dag veigamesta stoðin í kerfinu til 

útgreiðslu á lífeyri (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 30-31). Í kjölfar kjarasamninga á árinu 2016 

áttu sér stað breytingar sem fólu í sér að skylduiðgjaldið hækkaði (í 15,5%) og hlutfall 

lágmarkstryggingarverndar ætti því að hækka úr 56% í 76% (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

Lífeyriskerfið hefur vaxið mikið frá stofnun þess. Stofnun kerfisins fól í sér sjóðsöfnun 

þar sem launþegar leggja til hliðar hlutfall af launum hvers mánaðar sem ætlað er til greiðslu 

ellilífeyris við starfslok. Í dag greiða lífeyrissjóðir á Íslandi um 60% af öllum lífeyrisgreiðslum 

og Tryggingastofnun aðeins 40%. Þessi hlutföll eru frábrugðin því sem þekkist í 

nágrannalöndum Íslands þar sem hlutfall almannatryggingakerfis í lífeyrisgreiðslum er mun 

hærra. Sú breyting sem átt hefur sér stað undanfarin ár hér á landi, þar sem tekjutenging hefur 

verið aukin og er í dag nánast krónu á móti krónu, er einsdæmi. Staðan er þannig í dag að 

ólíklegt þykir að launþegar sem greitt hafa alla sína starfsævi í samtryggingarsjóð fái greiddan 

lífeyri úr almannatryggingakerfinu. Á árinu 2016 var tala lífeyrisþega sem ekki fengu greiddan 

lífeyri frá Tryggingastofnun komin í 13.000 sökum tekjuskerðingar (Þórey S. Þórðardóttir, 

2019). 

Meginmarkmið lífeyrissjóða er að tryggja ævilangan ellilífeyri, ásamt því að tryggja 

fjölskyldum bætur vegna tekjutaps sökum örorku og andláts. Lífeyrissjóðir eiga að ávaxta 

iðgjöldin á þann veg að unnt sé að standa við skuldbindingar gagnvart sjóðfélögum. 

Lífeyrissjóðir hafa mismunandi viðmiðunaraldur hvað ellilífeyrisgreiðslur varðar en hann er 

oftast á bilinu 65-70 ára (Lífeyrismál.is, e.d.d).  

Þriðja stoðin í lífeyriskerfinu er annar sparnaður sem meðal annars er 

viðbótarlífeyrissparnaður og er hann talinn skattalega hagkvæmur að því leiti að skattur 

greiðist við útgreiðslu. Viðbótarlífeyrir er skattfrjáls sparnaður sem launþegum býðst að sækja 

um hjá lífeyrissjóðum eða öðrum vörsluaðilum lífeyrissparnaðar. Viðbótarlífeyrissparnaður 

getur skapað mikinn sveigjanleika á útgreiðslum lífeyris á efri árum lífsins og býðst 

sjóðfélögum að taka út viðbótarlífeyrissparnaðinn frá 60 ára aldri. Launþegi hefur val um að 

greiða annað hvort 2% eða 4% af mánaðarlaunum sínum skattfrjálst í sparnaðinn og er 

laungreiðandi skyldugur að greiða 2% mótframlag (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 42-43). 

 Stoðirnar þrjár vinna saman að því að tryggja lágmarksframfærslu ellilífeyris. Samspil 

almannatrygginga, lífeyrissjóða og viðbótarlífeyrissparnaðar (III stoðin) mynda heildargreiðslu 

lífeyriskerfisins en þegar greiðslur lífeyrissjóða eru yfir viðmiðunarmörkum almannatrygginga 
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falla greiðslur frá Tryggingastofnun niður (Lífeyrismál.is, e.d.b). Samkvæmt reiknivél 

Tryggingastofnunar falla greiðslurnar niður þegar ellilífeyrisþegi er með 310.000 kr. í tekjur á 

mánuði.  

 Eins og áður hefur verið greint frá þá var samtryggingunni ætluð að vera viðbót við 

almannatryggingar en hlutverk lífeyrissjóðanna hefur breyst talsvert og er í dag aðalstoð 

lífeyriskerfisins. Nú eru lífeyrissjóðir fjárhagslega sjálfstæðar stofnanir og sjá um meirihluta 

framfærslulífeyris. Mynd 3 sýnir þróun greiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða (Gunnar 

Baldvinsson, 2018). 

 Af myndinni má sjá að frá og með árinu 2004 hafa lífeyrissjóðir greitt meira í lífeyri en 

almannatryggingar. Ef marka má þessa þróun munu almannatryggingar hætta alfarið eftir 

nokkur ár (Gunnar Baldvinsson, 2018).  

3.1 Önnur stoð lífeyriskerfisins, skyldulífeyrir 

Skyldulífeyrir er veigamesta stoðin í lífeyriskerfi Íslands. Á mynd 4 má sjá að hreinar eignir 

lífeyrisjóðanna voru rúmlega 4.500 milljarðar í febrúar 2019 samkvæmt talnaefni 

Seðlabankans.  

Mynd 3. Þróun greiðslna lífeyrissjóða á Íslandi og almannatrygginga frá 2001-2017 (Gunnar Baldvinsson, 2018). 
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Eignir lífeyrissjóðanna hafa hækkað á undanförnum árum og eru nú orðnar um 160% 

af þjóðarframleiðslu. Áætlanir fram til ársins 2055 gera ráð fyrir að lífeyriskerfið verði orðið 

fjórfalt stærra en verg landsframleiðsla (Þórey S. Þórðardóttir, 2018).  

Skyldulífeyrissparnaði á Íslandi má flokka í tvo meginflokka: Opinbera starfsmenn og 

starfsmenn á hinum almenna vinnumarkaði. Mynd 5 sýnir myndræna skiptingu skyldulífeyris. 

 Opinberi markaðurinn lýtur ábyrgð þriðja aðila, þ.e. tekjur launþega eftir starfslok 

skerðast ekkert óháð tryggingafræðilegri stöðu sjóðanna hverju sinni. Tryggingafræðileg staða 

sjóðanna ræðst af ávöxtun þeirra og stöðu eigna til að mæta framtíðarskuldbindingum 

sjóðanna. Almenni markaðurinn lýtur ekki ábyrgð þriðja aðila og þurfa launþegar að taka á sig 

áhættu sem fylgir aðild að lífeyrissjóðum á almenna markaðinum þar sem þeir lúta engri 

tryggingu gegn gjaldþroti eða tekjumissi sjóðsins (Ólafur Ísleifsson, 2007, bls. 146). 

Mynd 5. Skipting lífeyriskerfisins á Íslandi (Ólafur Ísleifsson, 2007). 

Mynd 4. Hreinar eignir lífeyrissjóða í ma.kr (Seðlabankinn, e.d.). 
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Almenna markaðinum má skipta í tvennt; annars vegar hefðbundna 

samtryggingarsjóði og hins vegar blandaða samtryggingar- og séreignarsjóði. Í hefðbundnum 

samtryggingarsjóði rennur allt skylduiðgjaldið í sameign og ávaxtast þar fram að starfslokum. 

Iðgjöldin veita sjóðfélaga réttindi á borð við elli-, maka-, barna- og örorkulífeyri. Blandaðir 

sjóðir bjóða sjóðfélögum sínum að velja ávöxtunarleiðir sem fela m.a. í sér að skipta 

skylduiðgjaldinu milli séreignar og samtryggingar. Sjóðfélagar hafa því val um að skipta upp 

skyldulífeyrinum og setja allt að 8% í samtryggingarsjóð og allt að 4% í séreignarsjóð (Almenni 

lífeyrissjóðurinn, e.d.a). Ávöxtunarleiðir sjóðanna ákvarða hlutfallið en það er mismunandi 

milli sjóða. Blandaðir sjóðir á almenna markaðinum eru fjórir talsins og eru þeir; Almenni 

lífeyrissjóðurinn, Frjálsi lífeyrissjóðurinn, Íslenski lífeyrissjóðurinn og Lífsverk. Lífsverk og 

Íslenski lífeyrissjóðurinn eru einu blönduðu sjóðirnir sem heimila sjóðfélögum sínum að velja 

á milli hreinnar samtryggingar annars vegar og skiptingu iðgjalds milli samtryggingar og 

séreignar hins vegar (Lífeyrismál.is, e.d.a). 

Þessi skipting á hinum almenna markaði í svokallaða samtryggingarsjóði eða blandaða 

samtryggingar- og séreignarsjóði hefur þó breyst aðeins þar sem ASÍ og SA náðu samkomulagi 

árið 2016 um að mótframlag atvinnurekanda yrði hækkað um 3,5%. Með þessu samkomulagi 

var markmiðið að brúa bilið milli réttinda launþega á almenna markaðinum og hinum 

opinbera. Lífeyrisréttindin eiga með þessum hætti að fara úr 56% í 76% af meðalævitekjum 

launafólks (Alþýðusamband Íslands, 2018).  

Með þessu samkomulagi er sjóðfélögum lífeyrissjóða heimilt að ráðstafa þessari 

aukningu í tilgreinda séreign til hvaða vörsluaðila lífeyrissparnaðar sem er, sem hefur heimild 

til að taka á móti slíku iðgjaldi. Tilgreind séreign veitir sjóðfélögum meiri sveigjanleika þegar 

kemur að starfslokum og er heimild til úttektar á séreigninni frá 62 ára aldri og er hún erfanleg. 

Sjóðfélagi verður þó að bera sig eftir því að sækja um tilgreinda séreign annars rennur allt 

iðgjaldið í samtryggingu (Lífeyrismál.is, e.d.e).  

3.1.1 Frjáls aðild eða skylduaðild 

Samkvæmt lífeyrissjóðalögunum ber öllum starfandi einstaklingum og einyrkjum að greiða í 

lífeyrissjóð. Í 2. mgr. 2. gr. laganna, kemur fram að aðild launþega að lífeyrissjóði ráðist af 

kjarasamningi, ráðningarsamningi eða sérlögum. Ef viðkomandi kjarasamningur tekur ekki 

fram hvaða lífeyrissjóð launþegi eigi að greiða í, velur launþegi sér lífeyrissjóð eftir reglum 

sjóðanna. Lögin ná til beggja markaða, opinbera markaðarins og almenna markaðarins. Flestir 



 

18 

starfsmenn ríkisins eru skyldugir, samkvæmt kjarasamningi, til að greiða í ákveðinn 

lífeyrissjóð, þ.e. þeir eru með aðildarskyldu að LSR (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins) og er 

sá sjóður aðeins opinn starfsmönnum ríkisins. Á almenna markaðinum flækist málið, 

launþegar geta verið bundnir aðildarskyldu eða notið frjálsrar aðildar.  

Samkvæmt Landssamtökum lífeyrissjóða eru 21 starfandi lífeyrissjóðir á Íslandi í dag 

með ýmist aðildarskyldu, frjálsa aðild eða blandaða aðild. Þar af eru sjö sjóðir bundnir 

aðildarskyldu, þrír sjóðir með frjálsa aðild og ellefu sjóðir með blandaða aðild. Sjá má skiptingu 

sjóðanna í töflu 1.  

Skylduaðild felur í sér að launþegum ber skylda að greiða í ákveðinn lífeyrissjóð eftir 

kjarasamningi og hafa þeir því ekki heimild til að velja í hvaða sjóð iðgjöldin berast til. Frjáls 

aðild felur í sér að viðkomandi launþega er heimilt að velja sér lífeyrissjóð eftir reglum 

sjóðanna. Enn fremur eru nokkrir af sjóðunum með aðildarskyldu og frjálsa aðild, þá eru 

sjóðirnir með samning við ákveðnar atvinnugreinar en eru einnig opnir fyrir þeim sem vilja 

gerast sjóðfélagar. Dæmi um slíkt eru Almenni lífeyrissjóðurinn og Gildi. Blandaðir sjóðir geta 

einnig aðeins verið opnir fyrir ákveðinn hóp launþega. Sem dæmi má taka Lífsverk sem er 

aðeins opinn fyrir háskólamenntaða einstaklinga (Lífeyrismál.is, e.d.a). 

Tafla 1. Skipting lífeyrissjóða á Íslandi (Lífeyrismál.is, e.d.a) 

Aðildarskylda Frjáls aðild Blönduð aðild 

Lsj. bankamanna Frjálsi lífeyrissjóðurinn Almenni lífeyrissjóðurinn 
LSB Íslenski lífeyrissjóðurinn Birta 
Lsj. Rangæinga SL lífeyrissjóður Brú 
Lsj. starfsmanna Akureyrabæjar 

 
EFÍA 

Lsj. starfsmanna Búnaðarbankans 
 

Festa 
Lsj. starfsmanna Reykjavíkurborgar 

 
Gildi 

LSR 
 

Lsj. tannlækna   
Lsj. verzlunarmanna   
Lsj. Vestmannaeyja   
Lífsverk   
Stapi 

 

Þeir lífeyrissjóðir sem eru með aðildarskyldu hafa flestir lokað fyrir nýja sjóðfélaga 

og/eða eru ríkisreknir eins og tafla 1 sýnir (Lífeyrismál.is, e.d.a). Þetta fyrirkomulag hér á landi, 

þar sem launþegum er skylt að greiða í tiltekna lífeyrissjóði í stað þess að geta valið, er umdeilt 

(Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 29).  
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Lífeyriskerfið hefur frá stofnun þess, bundið skylduaðild að fullu leyti eða að hluta til. 

Skylduaðildin gerir lífeyrissjóðum kleift að sjá fyrir starfsgreinar sjóðfélaga sinna og geta 

þannig lágmarkað óvissu t.d. hvað lífaldur og örorkutíðni varðar (Alþýðusamband Íslands, 

2017). Sem dæmi má nefna að meðal sjómanna er örorkutíðni há sem gerir það að verkum að 

Gildi lífeyrissjóður tekur það með í útreikninga sína. Einnig mætti nefna Lífsverk sem er aðeins 

opinn fyrir háskólamenntaða einstaklinga en örorkutíðni Lífsverks er ein sú lægsta sem finnst 

á markaði (Lífsverk lífeyrissjóður, e.d.). 

Frjáls aðild að lífeyrissjóðum skapar minni fyrirsjáanleika lífeyrissjóða þar sem sjóðirnir 

hafa ekki annarra kosta völ en að samþykkja alla umsækjendur óháð tryggingafræðilegri 

áhættu. Þar sem skylduaðildin tekur inn í reikninginn aldur, kyn, starf, lífsstíl og fleira þess 

háttar, yrði erfitt fyrir valfrjálst lífeyriskerfi að lágmarka áhættu sjóðfélaga sinna með stöðluðu 

skylduiðgjaldi. Með valkvæðu lífeyriskerfi myndi samtryggingarkerfið sem við búum við í dag 

taka stakkaskiptum. Ef öllum launþegum væri heimilt að velja sér lífeyrissjóð yrði áhættu ekki 

dreift jafnt meðal sjóðfélaga (Alþýðusamband Íslands, 2017).  

Lýðfræðilegar breytur geta haft gríðarleg áhrif á útgreiðslur lífeyrissjóða. Það er vel 

þekkt í íslensku samfélagi að konur lifa allt að 3 árum lengur en karlar samkvæmt Hagstofu 

Íslands (2017). Þetta þýðir að lífeyrissjóðir þurfa að greiða konum í allt að þremur árum lengur 

heldur en körlum. Önnur lýðfræðileg breyta sem hefur áhrif á lífeyrissjóði er örorka. Sumar 

atvinnugreinar eru áhættumeiri en aðrar eins og gefið var til kynna hér að ofan varðandi 

sjómenn en örorkutíðni í þeirri starfsstétt er mun hærri í samanburði við t.d. verkfræðinga 

eða viðskiptafræðinga. Með aðildarskyldunni er horft til allra þessara lýðfræðilegu breytna.  
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4 Samanburður á tegund sjóða 

Að geta valið lífeyrissjóð getur verið úrslitaratriði um góð ellilífeyriskjör. Eins og staðan er í 

dag er val á lífeyrissjóði í höndum stéttarfélaga fyrir þá sem eru bundnir þeim samkvæmt 

kjarasamningum. Margir launþegar eru skyldugir að greiða í hreina samtryggingarsjóði og fá 

þ.a.l. ekki val um að skipta skyldulífeyrinum í samtryggingar- og séreignarsjóð.  

 Launþegar á almenna markaðnum geta verið ýmist bundnir aðildarskyldu eða notið 

frjálsrar aðildar. Margir af þeim sjóðum sem launþegar eru bundnir við bjóða sjóðfélögum 

aðeins upp á eina ávöxtunarleið, sem er 100% samtrygging. Blandaðir sjóðir bjóða 

sjóðfélögum upp á þann kost að skipta skylduiðgjaldinu á milli samtryggingar og frjálsrar- eða 

bundinnar séreignar. Sjóðirnir bjóða upp á þetta með mismunandi ávöxtunarleiðum. Þessar 

ávöxtunarleiðir fela í sér að skylduiðgjaldinu er hlutfallslega skipt á milli samtryggingar og 

séreignar. Aðeins eru fjórir lífeyrissjóðir á almenna markaðinum sem heimila sjóðfélögum 

sínum þetta val, Almenni lífeyrissjóðurinn, Frjálsi lífeyrissjóðurinn, Íslenski lífeyrissjóðurinn og 

Lífsverk (Lífeyrismál.is, e.d.a).  

 Myndir 6, 7 og 8 sýna mögulega skiptingu skylduiðgjaldsins en skylduiðgjaldið er 15,5% 

í dag. Blönduðu sjóðirnir bjóða upp á sambærilegar leiðir á skiptingu iðgjalds. Myndir 6 og 7 

sýna ávöxtunarleiðir Frjálsa lífeyrissjóðsins. Í honum er sjóðfélögum heimilt að velja á milli 

tveggja leiða: frjálsu leiðarinnar og erfanlegu leiðarinnar (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.a).  

Hrein samtrygging felur í sér að iðgjöld sjóðfélaga renna í samtryggingarsjóð og 

ávaxtast þar til kemur að greiðslu ævilangs lífeyris, aðeins tilgreinda séreignin (3,5%) er 

erfanleg (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.b). Hreinn samtryggingarsjóður býður sjóðfélögum upp 

á jafnari og hærri greiðslu ellilífeyris en blandaðir. Frjálsa leiðin veitir sjóðfélögum sínum meiri 

sveigjanleika þegar að starfslokum kemur þar sem þeir geta stýrt því sjálfir hversu hratt þeir 

taka út séreignarhluta skylduiðgjaldsins. Erfanlega leiðin er hugsuð fyrir sjóðfélaga sem vilja 

Frjáls 
séreign

Bundin 
séreign

Samtrygging

ERFANLEGA LEIÐIN

Frjáls 
séreign

Samtrygging

FRJÁLSA LEIÐIN
SAMTRYGGINGARSJÓÐUR

Mynd 6. Hreinn samtryggingarsjóður 
(Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.a).  

Mynd 7. Frjálsa leiðin (Frjálsi 
lífeyrissjóðurinn, e.d.a). 

Mynd 8. Erfanlega leiðin (Frjálsi 
lífeyrissjóðurinn, e.d.a). 
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hámarka erfanleika. Á myndunum hér fyrir ofan má sjá skiptingu þessara leiða (Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn, e.d.a).  

Myndir 9 og 10 sýna dæmi um útgreiðslu lífeyris eftir starfslok, annars vegar þegar 

sjóðfélagi hefur greitt í hreinan samtryggingarsjóð og hins vegar blandaðan sjóð. Myndirnar 

sýna einstakling sem hefur greitt í lífeyrissjóð í 40 ár. Mynd 9 sýnir greiðslur úr hefðbundnum 

samtryggingarsjóði, þá býðst sjóðfélaga að fá ævilangan ellilífeyri greiddan sem jafna 

mánaðargreiðslu ævilangt. Sjóðfélagi sem greitt hefur af launum sínum í hefðbundinn 

samtryggingasjóð, fær að meðaltali 56-61% af mánaðarlegum meðallaunum sínum yfir 40 ára 

starfsferil. Sá einstaklingur sem hefur töku ellilífeyris við 67 ára aldur lækkar umtalsvert 

ráðstöfunartekjur sínar (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.b). Ætla mætti að samningur ASÍ og SA 

um hækkun greiðslu í lífeyrissjóð um 3,5% muni leiða til mun hærri greiðslu úr 

samtryggingarsjóði en þekkist í dag (Alþýðusamband Íslands, 2018). 

Mynd 10 sýnir meðalgreiðslur úr blönduðum sjóði en þeir bjóða upp á sveigjanlegri 

úttekt lífeyris. Líkt og myndin sýnir þá hefur sjóðfélagi heimild til úttektar séreignar á fyrstu 

árum eftir starfslok og gæti sá einstaklingur haft sömu eða hærri tekjur fyrstu árin eftir töku 

ellilífeyris og notið þeirra ára vel á meðan heilsan leyfir (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.b). 

4.1 Kostir og gallar um val á lífeyrissjóði 

Með kjarasamningum sem samþykktir voru árið 1969 var ákveðið að stofna lífeyriskerfið á 

almenna markaðinum með sjóðsöfnun frekar en gegnumstreymi. Almenni markaðurinn 

stuðlar því að sjóðsöfnun. Launþegar og laungreiðendur greiða skylduiðgjald af launum hvers 

mánaðar sem fer í lífeyrissjóð. Opinberi markaðurinn er rekinn sem bæði sjóðsöfnun og 

gegnumstreymi (Ólafur Ísleifsson, 2007, bls. 143). Sú ákvörðun, að reka íslenska lífeyriskerfið 

með sjóðsöfnun, er talin mikill kostur þar sem minna mæðir á skattkerfinu á móti. Þrátt fyrir 

Mynd 9. Greiðslur úr hefðbundnum samtryggingarsjóði  
(Frjálsi lífeyrissjóðurinn, e.d.a). 

Mynd 10. Greiðslur úr blönduðum sjóði (Frjálsi 
lífeyrissjóðurinn, e.d.a). 
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þann galla að það tekur óratíma að byggja upp gott sjóðsöfnunarkerfi er það rökréttasta leiðin 

(Gunnar Baldvinsson, 2004, bls.29). 

  Kostir sjóðsöfnunar eru þeir að hver kynslóð fyrir sig sér um sína lífeyrisbyrði á meðan 

andstæðan, gegnumstreymi, leggur mismunandi lífeyrisbyrði á hverja kynslóð (Lífeyrismál.is, 

e.d.b). Annar kostur lífeyriskerfisins á Íslandi er að lífeyrisiðgjöldin tryggja fjölskyldum fyrir 

ófyrirsjáanlegum tekjumissi, vegna örorku eða fráfalls (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 29). 

Skylduþátttaka allra landsmanna að lífeyriskerfinu er talin vera mikill styrkleiki sem hefur 

hagstæð áhrif á fjármálakerfi Íslands í samanburði við önnur lífeyriskerfi (Már Guðmundsson, 

2004).  

  Lífeyriskerfið á heildina litið er ekki gallalaust. Á meðal gallanna er réttindaávinnsla 

sjóðanna en réttindin geta breyst eftir því hversu vel sjóðirnir ná að ávaxta innistæðu iðgjalda 

hverju sinni. Ávöxtunarviðmið lífeyrissjóðanna er að ná 3,5% raunávöxtun til að þeir geti 

staðið við réttindatöflur sínar gagnvart sjóðfélögum. Gangi sú ávöxtun ekki eftir til lengri tíma 

geta sjóðirnir á hinum almenna markaði þurft að grípa til skerðinga á lífeyrisréttindum 

sjóðfélaga. Þrátt fyrir að lífeyrissjóðum á Íslandi hafi farið fækkandi sl. ár ríkir enn mikil áhætta 

vegna fjölda sjóðanna og getu þeirra til að standa við lífeyrisskuldbindingar sínar. Í „gamla 

daga“ misstu margir launþegar allan lífeyrinn sinn sökum þess að lífeyrissjóðir fóru í gjaldþrot. 

Dæmi um alvarlegar afleiðingar af neikvæðri langtíma ávöxtun er hjá Lífsverki sem hefur skert 

réttindi sjóðfélaga um 40% (Baldur Arnarson, 2010). Á síðustu árum hefur eftirlit með 

lífeyrissjóðum verið aukið sem ætti að tryggja betur hag sjóðfélaga. Vert er að taka það aftur 

fram að lífeyrissjóðir á almenna markaðinum eru einkareknir og er því ákveðin áhætta sem 

sjóðfélagar á almenna markaðnum standa frammi fyrir varðandi ævilangan lífeyrisrétt eins og 

raunin var þegar hrunið skall á árið 2008. Annar löstur kerfisins er vegna skylduaðildarinnar 

sem felur í sér að launþegar eru skyldugir samkvæmt kjarasamningum að greiða í tilgreindan 

lífeyrissjóð (Már Guðmundsson, 2004).  

Það er mikilvægt að stuðla að góðri samræmingu milli stoðanna þriggja þegar litið er 

á lífeyriskerfið í heild. Samspilið þar á milli er mikilvægt hvað hagsmuni ellilífeyrisþega varðar. 

Greiðslur ellilífeyris opinberra sjóða eru hærri en tíðkast meðal sjóða á almenna markaðinum. 

Bilið minnkar þó að jafnaði með greiðslum Tryggingastofnunar (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2015).  
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 Þá má líta á kosti blandaðra sjóða sem eru annars vegar svigrúmið sem sjóðfélögum 

býðst við töku ellilífeyris úr samtryggingarsjóði og hins vegar að séreignarsjóðurinn erfist að 

fullu (Gunnar Baldvinsson, 2004, bls. 43). 

 Launþegar sem greiða í hefðbundna samtryggingarsjóði tryggja sér jafnari 

ellilífeyrisgreiðslur ævilangt. Einnig er barna-, maka- og örorkulífeyrir jafnan hærri í 

samtryggingarsjóðum þar sem hærra hlutfall iðgjalda rennur í sjóðinn (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 

e.d.b). 

4.2 Samanburður á réttindaávinnslu 

Réttindi til ævilangs lífeyris sem sjóðfélagar ávinna sér í lífeyrissjóði geta verið mismunandi 

eftir lífeyrissjóðum. Samanburður á réttindaávinnslu milli lífeyrissjóða er erfiður þar sem 

kerfið er mjög ógagnsætt og ef vel ætti að vera þyrfti að fara í gegnum samþykktir sjóðanna, 

þar sem er að finna réttindatöflurnar, og handreikna réttindin en eftirfarandi umfjöllun ætti 

þó engu síður að gefa lesanda góða vísbendingu um lífskjör ellilífeyrisþega.  

Samanburður var gerður á fjórum lífeyrissjóðum á Íslandi, ýmist hefðbundnum 

samtryggingarsjóðum og blönduðum samtryggingar- og séreignarsjóðum. Þeir sjóðir sem 

teknir voru fyrir á sviði hreinnar samtryggingar voru Lífeyrissjóður Verzlunarmanna og Gildi. 

Á sviði blandaðra samtryggingar- og séreignarsjóða urðu Almenni lífeyrissjóðurinn og Frjálsi 

lífeyrissjóðurinn fyrir valinu. Mynd 11 sýnir samanburð á réttindaávinnslu ellilífeyrisþega 

fjögurra sjóða. 
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Samanburður á réttindunum fól í sér rannsókn á heimasíðu lífeyrissjóðanna en allir 

lífeyrissjóðirnir bjóða launþegum að reikna út ellilífeyri sinn í dæmigerðri reiknivél. Eins og sjá 

má á myndinni er ævilangi lífeyrinn talsvert lægri hjá Almenna og Frjálsa en hann er um 75% 

af meðalmánaðarlaunum hjá samtryggingarsjóðunum.  

Fyrstu tíu árin eru heildargreiðslur þó töluvert hærri hjá Almenna og Frjálsa vegna 

greiðslna úr séreign. Gildi og Lífeyrissjóður Verzlunarmanna bjóða sjóðfélögum upp á jafnari 

greiðslur ellilífeyris. Talsverður munur er á fyrstu tíu árum milli sjóðanna og árunum eftir það. 

Þeir launþegar sem vilja halda sama lífsstíl eftir starfslok ættu að kynna sér nánar blandaða 

samtryggingar- og séreignarsjóði en samtryggingarsjóðir henta þeim betur sem hyggjast njóta 

jafnari greiðslna lífeyris. 

 Almenni, Gildi og Lífeyrissjóður Verzlunarmanna eru með blandaða aðild að því leyti 

að þeir eru með skylduaðild samkvæmt kjarasamningum við ákveðnar starfsgreinar sem binda 

þá viðkomandi launþega til að greiða í þá. Frjálsi lífeyrissjóðurinn er eini sjóðurinn af þeim 

fjórum sem er með 100% frjálsa aðild (Lífeyrismál.is, e.d.a). 

 Vert er að taka fram að bæði Gildi og Lífeyrissjóður Verzlunarmanna eru skyldugir að 

bjóða sjóðfélögum sínum upp á tilgreinda séreign (3,5%) en sjóðfélagar þurfa að sækja um 

það sérstaklega. Því er gert ráð fyrir að sá hluti renni í samtryggingasjóð hjá þeim í 

útreikningum hér fyrir ofan. 

Mynd 11. Réttindaávinnsla fjögurra sjóða (Almenni lífeyrissjóðurinn, e.d.b); (Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 
e.d.a); (Gildi, e.d.); (Lífeyrissjóður Verzlunarmanna, e.d.) 
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 Réttindatöflur/samþykktir sjóðanna til ellilífeyris eru þó talsvert ólíkar og kemur þar 

greinilega fram að t.d. Frjálsi/Almenni gefa meiri réttindi til töku ellilífeyris en 

Gildi/Lífeyrissjóður Verzlunarmanna. Þetta gefur til kynna að samsetning sjóðfélaga í Frjálsa 

og Almenna séu hagfelldari m.a. með tillit til örorku og kynjaskiptingar. 
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5 Söguleg ávöxtun 

Ávöxtun lífeyrissjóða ákvarða kjör sjóðfélaga eftir starfslok. Það er því umfangsmikil starfsemi 

hjá lífeyrissjóðum að stuðla að tryggðri og stöðugri ávöxtun. Ávöxtun er mismunandi á milli 

lífeyrissjóða, þannig getur verið að launþegi sem hefur greitt allt sitt líf í einn lífeyrissjóð fái 

lakari lífeyriskjör en einstaklingur sem hefur greitt í annan sambærilegan lífeyrisjóð 

einfaldlega vegna þess að viðkomandi lífeyrissjóður hefur ekki ávaxtað iðgjaldagreiðslurnar 

nægilega vel. 

 Markmið lífeyrissjóðanna er að viðhalda ávöxtunarviðmiðinu sem stendur í 3,5%. Ef 

lífeyrissjóðirnir ná því ekki til lengri tíma verða þeir að lækka réttindaávinnslu sjóðfélaga sinna 

samhliða því (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015).  

 Gylfi Magnússon (2018) gerði rannsókn á ávöxtun og áhættu lífeyrissjóðanna frá 

árunum 1993-2017. Byggði hann rannsókn sína á fyrirliggjandi gögnum FME og voru aðeins 

takmörkuð gögn til fyrir fyrstu fjögur ár tímabilsins m.a. vegna lífeyrissjóðalaganna sem tóku 

í gildi 1998.  

 Ávöxtunartímabilið á árunum 1997-1999 er ekki að fullu hliðstætt við tölur á öðrum 

tímabilum. Má rekja það til lífeyrissjóðalaganna sem voru lögfest hérlendis 1998 en áður en 

lögin voru lögfest voru fjölmargir lífeyrissjóðir sem störfuðu eingöngu sem séreignarsjóðir. 

Með tilkomu laganna þurftu þeir að taka upp samtryggingardeild til þess að fylgja lögunum 

eftir og raskar það niðurstöðum fyrstu áranna sem rannsóknin nær til (Gylfi Magnússon, 

2018). 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Vegna mismunandi fjárfestingastefnu í laga- og rekstrarumhverfi sjóðanna nær rannsókn 

Gylfa aðeins til samtryggingarsjóða. Fimm blandaðir lífeyrissjóðir voru skoðaðir m.t.t. 

heildarávöxtunar þeirra.  

 FME hefur eftirlit með lífeyrissjóðum á Íslandi og setur reglur um rekstrarumhverfi 

sjóðanna. FME heimilar sjóðunum að verðleggja markaðsbréf sín á tvo vegu, annars vegar á 

kaupkröfu og hins vegar á markaðskröfu. Þetta getur valdið því að samanburðartölur á 

ávöxtun milli sjóða gefi ekki rétta mynd. Þegar lífeyrissjóðir nýta kaupkröfuaðferðina við 

verðmat á skuldabréfum, sem er almennt gert þegar sjóðirnir ætla að eiga bréfin út líftíma 

bréfanna, er niðurstaðan sú að þegar ávöxtunarkrafa skuldabréfa fer lækkandi þá eru bréfin 



 

27 

metin undir raunverulegu markaðsvirði. Til þess að mæta þessu mismunandi verðmati var 

farin sú leið að reikna hreina eign til greiðslu lífeyris í lok árs 2017 með tilliti til þess að öll 

skuldabréf væru verðlögð m.v. markaðsvirði (Gylfi Magnússon, 2018). 

 Lagaákvæðið sem var lögfest á Íslandi árið 1998, lífeyrissjóðalögin eins og þau eru 

gjarnan kölluð, olli því að margir lífeyrissjóðir sameinuðust öðrum sjóðum. Gylfi nálgast þetta 

í rannsókn sinni með því að skoða bæði ávöxtun núverandi lífeyrissjóða með tilliti til forvera 

sjóðanna ásamt því að upphaflega ávöxtun sjóðanna var skoðuð ein og sér.  

 Rannsóknin nær annars vegar utan um ávöxtunina eina og sér og hins vegar ávöxtun 

með áhættu og samanburðarviðmið. Útreikningar á ávöxtun fela í sér að skoða breytingu á 

hreinni eign milli ára og draga hrein iðgjöld á árinu frá. Það sem ávaxtast hjá sjóðunum er 

hrein eign í byrjun árs og hrein iðgjöld. Hreina eignin er ávöxtuð allt árið en iðgjöldin aðeins 

hluta árs (Gylfi Magnússon, 2018).  

 FME veitir lífeyrissjóðum mikið svigrúm þegar kemur að verðmati á skuldabréfum eins 

og áður hefur verið greint frá. Þegar reiknað var út markaðsvirði skuldabréfa sjóðanna 

reyndist hrein eign samtryggingarsjóða vera að jafnaði 103 milljörðum lægri en talnaefni 

sjóðanna gaf til kynna í árslok 2017. Þetta stafar að því að skuldabréf sem metin eru miðað 

við kaupkröfu eru metin á undirverðlagi (Gylfi Magnússon, 2018). 

 Farin var sú leið að meta öll skuldabréf á markaðsvirði sem leiddi til þess að söguleg 

meðalávöxtun sjóðanna hækkaði talsvert þegar innri vextir sjóðanna voru reiknaðir. 

Leiðrétting á hreinni eign sjóðanna í upphafi árs reyndist ekki jafn vel. Því er möguleiki á að 

hún sé ofmetin allt tímabilið ásamt meðalávöxtuninni (Gylfi Magnússon, 2018).  

5.1.1 Meðalávöxtun 

Til eru margar jöfnur hvað meðaltal varðar. Sem dæmi má nefna hefðbundið meðaltal, þá er 

fundið hlutfallsleg ávöxtun á ári hverju, útkomurnar lagðar saman og deilt með fjölda ára. 

Margfeldismeðaltal hefur verið skilvirkasti útreikningur á spár um framtíðarávöxtun sjóða. 

Líkt og hefðbundið meðaltal, styðst margfeldismeðaltal við hlutfallslega ávöxtun og er hún 

umreiknuð í margfeldisáhrif og áhrifin síðan margfölduð saman fyrir öll árin. Útkomunni er 

síðan dreift meðal áranna (Gylfi Magnússon, 2018).  

 Hvorugar jöfnurnar taka inn í spilið hversu mikið fé var ávaxtað hverju sinni. 

Virðisvegið meðaltal tekur á þessu. Þá eru reiknaðir innri vextir tímabila þar sem fyrsta gildið 
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felur í sér hreina eign lífeyrissjóðs í byrjun (þá frá 1997 í allflestum tilfellum) og frá því koma 

niðurstöður í tímaröð fram að 2017 (Gylfi Magnússon, 2018).  

 Í rannsókn Gylfa voru reiknaðir út innri vextir á tvo vegu, annars vegar með bókfærðri 

hreinni eign til greiðslu ellilífeyris í lok árs 2017 og hins vegar hreinni eign með tilliti til vanmats 

á markaðsvirði skuldabréfaeignar hjá 16 lífeyrissjóðum.  

5.2 Raunávöxtun lífeyrissjóða 

Raunávöxtun íslenskra lífeyrissjóða hefur verið mjög góð í samanburði við önnur lönd en 

raunávöxtunin er áætluð að vera að meðaltali 5,5%. Mynd 12 sýnir raunávöxtun lífeyrissjóða 

á Íslandi sl. 24 ár (Þórey S. Þórðardóttir, 2018). 

 Þess má geta að þetta er meðaltal allra lífeyrissjóða, sumir hafa gert betur en aðrir. 

Raunávöxtunarkrafa lífeyrissjóðanna til þess að halda réttindaávinnslunni þarf að vera 3,5% 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). .  

5.3 Ávöxtun nokkurra lífeyrissjóða 

Ávöxtun hjá hverjum og einum lífeyrissjóði var reiknuð á árunum 1993-2017 en hún var 

reiknuð með mismunandi aðferðum og tímabilum, eftir stöðu sjóðanna. Staðan í árslok 2017 

Mynd 6. Raunávöxtun íslenskra lífeyrissjóða sl. 24 ár (Þórey S. Þórðardóttir, 2018). 
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var þó reiknuð með sama hætti en upphaf nokkurra sjóða var reiknað mismunandi fyrir árin 

1993, 1997, 2000 og 2009. Þetta stafar af því að um mislöng tímabil er að ræða og má það 

rekja til þess að í fyrsta lagi eru tölur frá 1993 aðeins til fyrir hluta sjóðanna. Það var einungis 

hægt að styðjast við margfeldismeðaltal fyrir árin 1993-1997 og var notast við jöfnu FME. Í 

öðru lagi var lögð mest áhersla á tölur frá árinu 1997-2017 því talnaefni fyrir þau ár liggja fyrir. 

Í þriðja lagi höfðu lífeyrissjóðalögin frá árinu 1997 áhrif á talnaefnið, þegar séreignarsjóðir 

hófu rekstur á sviði samtryggingar en til eru tölur á þær deildir frá árinu 2000. Greint verður 

frá ávöxtun frá 2009 en það á að varpa ljósi á árangur lífeyrissjóða eftir hrunið 2008. Að lokum 

verður hrunárið sjálft skoðað og hvernig ávöxtunin var þá (Gylfi Magnússon, 2018).  

5.3.1.1 Ávöxtun frá 1993-2017 

Mynd 13 sýnir meðalraunávöxtun 12 sjóða sem upplýsingar eru til um frá árinu 1993 til 2017.  

 Ávöxtun sjóðanna árin 1993-1996 var að jafnaði hærri en fyrir síðari tímabil, frá 1997-

2017 (Gylfi Magnússon, 2018). Ávöxtunarviðmið lífeyrissjóða er 3,5% á ári og ná flestir 

sjóðirnir að standa við það. Á myndinni er aðeins einn sjóður með hreina frjálsa aðild, 

Söfnunarsjóður lífeyrissréttinda (SL) og hann skilar næst bestu ávöxtuninni. Þar á eftir má 

nefna Lífsverk, sem er blandaður sjóður með blandaða aðild, en hann skilar lökustu 

ávöxtuninni í samanburði við hina sjóðina.  

Talnaefnið fyrir tímabilið 1993-2017 miðast við gögn frá FME. Nokkrir sjóðirnir mátu 

skuldabréfin sín miðað við kaupkröfu árið 2017 og þar af leiðandi eru þau bréf undir 

Mynd 13. Meðalraunávöxtun 12 sjóða 1993-2017 (Gylfi Magnússon, 2018). 
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markaðsvirði bréfanna, ávöxtunin myndi hækka aðeins ef tekið væri tillit til þess (Gylfi 

Magnússon, 2018). 

5.3.1.2 Ávöxtun frá 1997-2017 

Mynd 14 gefur að líta meðalraunávöxtun 49 lífeyrissjóða að meðaltali yfir tímabilið 1997-

2017.  

     Á  árunum sem myndin nær til voru margir sjóðir sem sameinuðust öðrum sjóðum. 

Ávöxtun sjóðanna sem sameinuðust, byggir á ávöxtun sameinaða sjóðsins. Talnaefnið á mynd 

14 tekur mið af bókfærðu verði eigna. Á myndinni má sjá að Lífsverk skilar lökustu ávöxtuninni 

aftur eða um 1,7%. Söfnunarsjóður lífeyrissréttinda sem er sjóður með frjálsa aðild nær mjög 

góðri ávöxtun eða um 4,5% raunávöxtun á tímabilinu (Gylfi Magnússon, 2018). 

 Meðalávöxtun sjóðanna mældist 3,7% en óvegið meðaltal mældist 3,5%. Ástæðan 

fyrir þessum mismun má rekja til þess að stærri lífeyrissjóðirnir skiluðu hærri ávöxtun en þeir 

minni. Eins og glöggir lesendur taka eftir er mikill munur á ávöxtun nokkurra lífeyrissjóða, þeir 

sem eru lægstir skila 1,7% ávöxtun á meðan hæstu lífeyrissjóðirnir skila allt að 6,2%. 

Lífeyrissjóðirnir í heild koma vel út í sögulegu samhengi, sérstaklega í ljósi hrunsins sem skall 

á efnahagslífið 2008 og skilaði að meðaltali -22% raunávöxtun það árið. Á mynd 15 má sjá 

raunávöxtun hrunársins, 2008 (Gylfi Magnússon, 2018).  

  

Mynd 14. Meðalraunávöxtun 49 sjóða og arftaka þeirra á árunum 1997-2017 (Gylfi Magnússon, 2018). 
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 Á hrunárinu náði enginn sjóður að viðhalda ávöxtunarviðmiðinu (3,5%). Efnahagsfallið olli 

miklu fjárhagstjóni í lífeyriskerfinu en tjónið er metið á u.þ.b. 350 til 400 milljarða króna eða 

20% af heildareignum lífeyrissjóðanna (Helgi Magnússon, 2012).  

 Eins og mynd 15 sýnir var Íslenski lífeyrissjóðurinn einn af þeim lífeyrissjóðum sem 

komu hvað verst út í hruninu en hann hefur þó náð sér aftur á strik. Lífsverk, sem hafði, fyrir 

hrunið, skilað af sér lökustu ávöxtun kom allra verst út úr hruninu og hefur ekki enn náð að 

bæta upp fyrir það.  

 Blómaskeið lífeyrissjóðanna var tímabilið fyrir hrun og í kjölfarið gátu margir 

lífeyrissjóðir hækkað réttindi sjóðfélaga sinna. Eftir að hrunið skall á, neyddust lífeyrissjóðirnir 

til að lækka réttindin aftur. Lækkunin hefur gríðarleg áhrif á lífskjör sjóðfélaga við starfslok 

(Gylfi Magnússon, 2018).  

 Á mynd 16 má sjá meðalraunávöxtun lífeyrissjóða sem voru starfræktir og arftaka 

þeirra í lok árs 2017. Reiknuð var meðalávöxtun út frá innri vöxtum og aðeins miðað við 

samtryggingu (Gylfi Magnússon, 2018). 

  

 

 

Mynd 15. Raunávöxtun árið 2008 (Gylfi Magnússon, 2018). 
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Mynd 16 gefur aðra innsýn í ávöxtun sjóðanna. Þar eru sjóðir sem voru starfandi í lok 

tímabilsins (sameinaðir) skoðaðir með hinum sameinaði sjóði. Á myndinni er enn fremur að 

sjá bláar og grænar súlur. Grænu súlurnar gefa til kynna að sjóðirnir eru blandaðir og heimila 

sjóðfélögum að setja stóran hluta af skylduiðgjaldinu í séreignarsjóð. Vert er að taka fram að 

viðbótarlífeyrissparnaðurinn er meðtalinn í grænu súlunum. Séreignardeildir þessara fimm 

lífeyrissjóða taka ekki mið af samruna (Gylfi Magnússon, 2018).  

Mynd 16. Meðalraunávöxtun 1997-2017 lífeyrissjóða sem störfuðu í lok árs 2017 (Gylfi Magnússon, 2018). 
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5.3.1.3 Ávöxtun lífeyrissjóða 2000-2017 

Mynd 17 gefur til kynna ávöxtun 54 sjóða sem störfuðu árið 2000 og arftaka þeirra 17 árum 

seinna.  

Hér að ofan er skoðað aðeins styttra tímabil. Ávöxtunin reynist talsvert lægri á þessu 

tímabili þar sem lífeyrissjóðir nutu góðrar ávöxtunar árin 1997-1999. Hér er allra lakasta 

ávöxtunin ennþá hjá Lífsverki, í kring um -0.01%, sem er slæmt yfir 17 ára tímabil. Til 

samanburðar við Lífsverk skila lífeyrissjóðir með frjálsa aðildarskyldu (Frjálsi, Íslenski og SL) að 

meðaltali um 2,6% ávöxtun (Gylfi Magnússon, 2018).  

Svo virðist sem, stærri lífeyrissjóðirnir skili yfirleitt betri ávöxtun en þeir minni og virðast í 

fljótu bragði vera með hagkvæmara kostnaðarhlutfall. Kostnaður við rekstur lífeyrissjóða er 

svipaður, því eru smærri lífeyrissjóðirnir að standa undir sama kostnaði og þeir stóru (t.a.m. 

er Lífsverk lítill sjóður með fáa sjóðfélaga, lága örorku og góða kynjaskiptingu en hafa fjárfest 

illa) (Lífeyrismál.is, 2017). 

Mynd 17. Ávöxtun 54 sjóða sem voru starfræktir 2000 og arftakar þeirra árin 2000-2017  (Gylfi Magnússon, 2018). 
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5.3.1.4 Ávöxtun núverandi lífeyrissjóða 

Ávöxtun lífeyrissjóða á árunum 2009-2017 kemur töluvert betur út en fyrir árin á undan. 

Ástæða þess er að hrunárið mikla er ekki meðtalið. Mynd 18 sýnir myndræna framsetningu á 

ávöxtun eftir hrun til ársins 2017.  

Þegar ekki er tekið tillit til ársins 2008 má sjá að ávöxtun sjóðanna kemur vel út. 

Meðalávöxtun allra sjóða var 4,39% sem er töluvert hærra en ávöxtunarviðmiðið. 

Uppdráttartímabil lífeyrissjóðanna eftir hrunið hefur verið gott. Krónan hefur styrkst og hafa 

virði innlendra hlutabréfa hækkað (Gylfi Magnússon, 2018).  

Ávöxtun lífeyrissjóða með frjálsa aðild koma mjög vel út á árunum 2009-2017 og voru þeir 

allir yfir viðmiðunarávöxtun. Lífeyrissjóðir með aðildarskyldu komu að jafnaði flestir vel út. 

Lífeyrissjóðir með blandaða aðild koma ekki nægilega vel út. Þeir fjórir lífeyrissjóðir sem 

skiluðu af sér lökustu ávöxtuninni voru Birta, Festa, Stapi og Lífsverk. Þar af eru þrír sjóðir sem 

ekki ná viðmiðunarávöxtuninni. Allir eiga þeir það sameiginlegt að vera með blandaða aðild, 

þ.e. bundna aðildarskyldu og frjálsa aðild.  

Eins og fram hefur komið í fyrri köflum þá eru nokkrar starfsstéttir bundnar skylduaðild að 

lífeyrissjóðum vegna kjarasamninga sem getur verið stór galli fyrir félagsmenn starfsstétta. 

Þeir sjóðir sem eru kjarasamningsbundnir, t.d. Stapi lífeyrissjóður, hafa ekki verið að skila af 

sér nægilega góðri ávöxtun í samanburði við aðra sjóði á markaðinum. Þetta veldur því að 

Mynd 17. Meðalraunávöxtun lífeyrissjóða sem eru starfræktir (Gylfi Magnússon, 2018).  
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sjóðfélagi í Stapa lífeyrissjóð (meðalávöxtun um 3%) fær mun lægri ellilífeyri heldur en 

viðkomandi gæti fengið í t.d. Íslenska lífeyrissjóðinum (meðalávöxtun um 4,5%) sem er með 

frjálsa aðild (Gylfi Magnússon, 2018).  

5.4 Samanburður á ávöxtun 

Lífeyrissjóðir á hinum almenna vinnumarkaði hafa komið vel út hvað ávöxtun varðar. 

Samanburður á lífeyrissjóðum með frjálsri aðild annars vegar og aðildarskyldu hins vegar getur 

verið erfiður. Í fyrsta lagi eru söguleg gögn ekki framtíðarspá um það hvernig lífeyrissjóðunum 

muni ganga í framtíðinni og í öðru lagi má nefna að ef lífeyriskerfið væri valkvætt, gæti 

launþeginn verið óheppinn og þ.a.l. fengið lágan ellilífeyri.  

 Ef gerður er samanburður á sögulegum gögnum sjóðanna hefur ávöxtunin sýnt fram á 

að þeir lífeyrissjóðir sem eru einungis með frjálsa aðild, koma hvað best út. Lífeyrissjóðir með 

blandaða aðild hafa ekki komið nægilega vel út. Þó er Lífsverk, sem hefur verið með hvað 

lökustu ávöxtunina síðustu árin, aðeins opinn fyrir háskólamenntað fólk og því enginn 

skyldugur að greiða í sjóðinn.  

 Sjóðfélagar sem eru tilneyddir að greiða í ákveðinn lífeyrissjóð sem skilar af sér slakri 

ávöxtun veldur því að ellilífeyrir viðkomandi sjóðfélaga verður lágur. Taka má Birtu lífeyrissjóð 

sem dæmi. Mynd 18 sýnir ávöxtun lífeyrissjóða árin 2009-2017. Þar er Birta einn af fjórum 

lökustu lífeyrissjóðum hvað ávöxtun varðar. Birta er að hluta til aðildarskyld og eru mörg 

aðildarfélög skyldug að greiða í þann sjóð. Þetta veldur því að sjóðfélagar Birtu fá í fyrsta lagi 

ekki val um lífeyrissjóð og í öðru lagi einungis val um eina ávöxtunarleið, 100% samtryggingu. 

 Lífeyriskerfið var ekki vel í stakk búið þegar hrunið skall á 2008 en rættist þó vel úr 

flestum lífeyrissjóðum í framhaldinu eins og mynd 18 gefur til kynna. Aðeins voru opinberir 

lífeyrissjóðir fyrir ofan 0% ávöxtun. Fjöldi lífeyrissjóða neyddust til að lækka réttindi sjóðfélaga 

í kjölfar hrunsins og eru nokkrir sjóðir eflaust enn að vinna í því að hækka þau aftur.  

 Ef litið er til samanburðar á lífeyrissjóði á opinbera markaðnum og almenna 

markaðnum má sjá að opinberi markaðurinn, með ábyrgð þriðja aðila, stóð í 3,8% en á 

almenna markaðinum var meðalávöxtunin 3,7%. Hafa þarf í huga að opinberi markaðurinn 

þarf aldrei að lækka réttindi sjóðfélaga sinna. 
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6 Niðurstöður 

Þrátt fyrir sterkt og vel uppbyggt lífeyriskerfi sem við búum við hér á Íslandi er það ekki 

gallalaust. Margir launþegar eru skyldaðir til að greiða í kjarasamningsbundna lífeyrissjóði 

með mismikla réttindaávinnslu. Það ríkir því mikil mismunun og ójafnrétti hvað aðildarskyldu 

varðar og hefur mismikil ávöxtun á milli lífeyrissjóða sýnt fram á að sjóðfélagar geti notið betri 

ávöxtunar ef þeir fengju val. Þeir einstaklingar sem eru með aðildarskyldu að lífeyrissjóði geta 

í takmörkuðum mæli valið um leiðir og missa því af því að eignast mikla séreign og geta ekki 

notið sveigjanleika í útgreiðslu á lífeyri. Það að skikka launþega í ákveðna lífeyrissjóði með 

aðildarskyldu getur skert lífsgæði þeirra við starfslok. 

 Fræðimenn hafa ekki sammælst um hvort aðildarskylda eigi að vera eða ekki. Rökin á 

móti valfrjálsu kerfi fela í sér að sjóðirnir geti þá ekki með góðu móti séð fyrir hverjir 

sjóðfélagar sínir verða og geti þar af leiðandi ekki lágmarkað óvissu. Þrátt fyrir það þá ætti sá 

ágreiningur ekki að ákvarða lífskjör launþega eftir starfslok.  

 Lífeyrisþegar opinbera markaðarins hafa notið talsvert betri réttinda heldur en sést 

hefur á almenna markaðinum. Starfsmönnum hins opinbera eru tryggð töluvert hærri 

lífeyrisréttindi í samanburði við almenna markaðinn eða 76% á móti 56% af meðallaunum yfir 

starfsævina. Með hækkun skylduiðgjalds árið 2016 var þó reynt að brúa bilið þar á milli. Hafa 

þarf í huga í þessu samhengi að opinberi markaðurinn þarf ekki að lækka réttindi sjóðfélaga 

sinna þrátt fyrir laka ávöxtun, vegna ábyrgðar þriðja aðila. 

 Að jafnaði hafa lífeyrissjóðir á almenna markaðinum þurft að hækka/lækka réttindi 

sjóðfélaga í samræmi við ávöxtun hvers og eins lífeyrissjóðs. Í kjölfar hrunsins neyddust 

fjölmargir lífeyrissjóðir á almenna markaðinum til að lækka réttindaávinnslu sjóðfélaga sinna.

 Lífeyrissjóðir kveða á um lífskjör launþega eftir starfslok. Það er því hamlandi að vita 

af því að lífeyrissjóður sem launþegar eru búnir að greiða í allt sitt líf geti einfaldlega farið í 

gjaldþrot og skert lífeyrinn til muna. Reglan er að í einni vinnu greiðir launþegi í einn 

lífeyrissjóð. Eini möguleiki launþega til að dreifa áhættunni milli lífeyrissjóða er ef þeir starfa í 

fleiri en einni vinnu.  

 Í hinu íslenska samfélagi hefur verið mikil umræða um hvort það eigi að afnema 

aðildarskyldu og stuðla að valfrjálsu lífeyriskerfi. Að vísu væri það skynsamlegt, að því leyti að 

þá er launþegum gefinn kostur á að velja sjóði sem bjóða upp á bæði samtryggingar- og 

séreignarsjóði og þeir hafa möguleika á því að velja þann sjóð sem hentar þeim best. 
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Lífeyrissjóðir á Íslandi eru of margir og óhagkvæmir í rekstri t.d. minni sjóðir eins og Lífsverk. 

Stærð sjóða hefur því mikið að segja varðandi ávöxtun þeirra.  

 Val á lífeyrissjóði getur haft veruleg áhrif á lífsgæði við starfslok. Þrjú veigamestu 

atriðin sem skipta máli varðandi greiðslur úr lífeyrissjóði við starfslok eru réttindaávinnsla, 

uppbygging sjóðanna og ávöxtun. Þegar á heildina er litið er niðurstaðan sú að einstaklingar 

sem hafa aðildarskyldu eru verr settir en einstaklingar sem njóta frjálsrar aðildar.  
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