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Útdráttur 

Íslenska lífeyrissjóðskerfið er afar umfangsmikið. Kerfið er mikilvægur þáttur, bæði á 

fjármálamarkaði þar sem sjóðirnir eru ansi umsvifamiklir sem fjármagnseigendur en ekki 

síður fyrir almenning sem treysta á sjóðina til að sjá sér fyrir um tekjur eftir að starfsferli 

lýkur.   

Á Íslandi eru starfandi tuttugu og einn sjóður og hefur þeim farið hratt fækkandi á 

undanförnum árum og áratugum. Gagnrýnisraddir hafa heyrst sökum fjölda sjóða á 

Íslandi og að rekstrarkostnaður þeirra of mikill. Í þessari rannsókn verður skoðað hvort 

rétt sé að skoða frekari samþjöppun á þessu sviði með áherslu á opinberu sjóðina, LSR 

og Brú.  

Til að svara rannsóknarspurningunni var beitt eigindlegri aðferðafræði. Tekin voru 

einstaklingsviðtöl við fimm framkvæmdastjóra innan íslenska lífeyrissjóðskerfisins. 

Helstu niðurstöður voru þær að viðmælendur voru allir sammála um að mikil 

samlegðaráhrif væru á milli LSR og Brú. Að hægt væri að ná niður rekstrarkostnaði sem 

hlutfall af eignum og ná fram betri ávöxtun í krafti stærðar með sameiningu. Öll höfðu 

þau þó áhyggjur af A- og sérstaklega B-deildunum hjá sjóðunum tveimur og þeim 

baktryggingum sem þar eru.  
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1  Inngangur 

Rannsókn þessi er til komin vegna áhuga rannsakanda og leiðbeinanda hans á 

viðfangsefninu. Rannsóknin á erindi við alla þá sem einhvern áhuga hafa á íslenska 

lífeyrissjóðskerfinu, hvort sem það er fólk sem á einn eða annan hátt starfar við sjóðina 

eða almenningur. Megin markmið þessarar rannsóknar er að kanna fýsileika þess að 

sameina opinberu sjóðina, LSR og Brú. Rannsóknarspurningin er því:  

o Er sameining Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og Brú lífeyrissjóður fýsilegur 

kostur? 

Íslensku lífeyrissjóðirnir eru stór og mikilvægur þáttur í íslenska hagkerfinu enda 

greiða sjóðsfélagar skylduiðgjald sem hlutfall af launum sínum. Þeir voru stofnaðir fyrir 

hartnær hundrað árum og starfa samkvæmt gildandi lögum frá Alþingi um 

skyldutryggingu. Sjóðirnir eru einstaklingum hér á landi mjög mikilvægir því þeir eru 

undirstaða fjárhagslegs öryggis eftir starfslok sem og öryggisnet vegna óvænts 

tekjumissis, t.d. vegna örorku eða andláts með því að greiða örorku-, maka- og 

barnalífeyri. Lífeyrissjóðirnir hafa yfir miklum eignum og fjármunum að ráða og eru því 

lykilþátttakaendur á mörgum sviðum fjármálamarkaðarins.  

Íslenska lífeyrissjóðskerfið er eitt það best rekna í heiminum samkvæmt tölum frá 

Efnahags- og framfarastofnuninni. Kerfið er einnig mjög vel stætt en ætla má að 

ástæðan fyrir því sé annars vegar sú að við byggjum okkar kerfi upp á sjóðssöfnunarkerfi 

en ekki gegnumstreymskerfi eins og margar aðrar þjóðir hafa (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2012). Hinsvegar má ætla að önnur ástæða þess að íslenska kerfið standi 

vel sé sú að íslenska þjóðin er tiltölulega ung, mun yngri en flestar aðrar þjóðir í kringum 

okkur. Þetta er þó smám saman að breytast þar sem þjóðin er tekin að eldast (Hagstofa 

Íslands, 2018). En eðli málsins samkvæmt lækkar upphæð mánaðarlegrar útborgunar 

lífeyris sé árafjöldi lífeyrisgreiðslna aukinn. Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 

2018 stendur þó til hækka lífeyrisaldurinn í áföngum úr sextíu og sjö ára aldri til sjötugs 

(Stjórnarráð Íslands, 2017). Hvort eða hvenær verður farið í þessar breytingar er ekki 

gott að segja þar sem þeim hefur verið slegið á frest í bili (Viðskiptablaðið, 2017). 
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Að meginstefnu til má segja að íslenska lífeyrissjóðskerfið sé almennt mjög vel rekið á 

alþjóðlegan mælikvarða, en eins og fram kemur í þessari rannsókn, að þá er ávalt 

tækifæri til að gera betur. Meginumfjöllunarefni þessarar rannsóknar er að kanna hvort 

sameining opiniberu sjóðanna, LSR og Brú sé fýsilegur kostur.  

Ritgerðin hefst á almennri umfjöllun um íslenska lífeyrissjóðakerfið þar sem meðal 

annars er farið er yfir megin stoðirnar þrjár, tilgang sjóðanna og hlutverk. Stiklað er á 

stóru í sögu íslenska lífeyrissjóðskerfisins, greinarmunur gerður á gegnumstreymskerfi 

líkt og var á opinberu sjóðunum og svo sjóðssöfnunarkerfi líkt og er á almenna 

markaðnum og nú á A-deildunum í opinbera kerfinu. Farið er yfir bakábyrgð 

launagreiðenda á B-deildunum og hvernig bakábyrgð launagreiðanda á A-deildunum er 

með óbeinum hætti enn til staðar. Þá verður gefið yfirlit á því regluverki sem 

lífeyrissjóðirnir starfa eftir, farið yfir eignastöðu, rekstrarkostnað og raunávöxtun 

sjóðanna. Loks verður horft til stærstu sameininga sem orðið hafa á íslensku sjóðunum á 

undanförnum árum. 

Því næst verður farið yfir aðferðafræðina sem notuð var við rannsóknina, 

fyrirbærafræðin sem og eigindleg aðferðafræði sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar. Val á viðmælendum útskýrt, hvenrig gagnaöflun fór fram og svo úrvinnsla 

gagnanna. 

Þá verða niðurstöður kynntar sem og þemu sem rannsakandi tók saman úr viðtölum 

við viðmælendur sína. Að lokum er umræðukafli varðandi rannsóknina. 
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2 Almennt um lífeyrissjóði 

Á Íslandi er í dag lögbundið lágmarksgjald til lífeyrissjóðs 12% af heildarlaunum. Gjaldið 

er greitt frá sextán ára aldri til sjötugs. Almennt skiptist það þannig að launþegi greiðir 

4% af sínum launum en vinnuveitandi greiðir mótframlag um 11,5%. Þeir sem eru 

sjálfstætt starfandi teljast hvort í senn launþegi og vinnuveitandi og er því einnig skylt að 

greiða 12% launa sinna í lífeyrissjóð (Áttavitinn, e.d.). Það starfa í dag tuttugu og einn 

lífeyrissjóður á Íslandi (Landssamtök lífeyrissjóða, 2019). Lífeyrissjóðir hefja almennt 

greiðslu lífeyris við sextíu og sjö ára aldur þó einhverjir sjóðir séu til sem miða við sextíu 

og fimm ára aldur. Lífeyrissjóðirnir geta heimilað sjóðsfélögum sínum að fresta töku 

lífeyris til sjötugs eða flýta henni um allt að fimm ár, en hlutfallslega hækka greiðslur þá 

eða lækka, eftir því sem við á. Eins og aðrar launatekjur eru lífeyrissjóðsgreiðslur 

skattlagðar, en hægt er að nota skattkort til að nýta persónuafslátt (Þjóðskrá Íslands, 

e.d.). Lífeyrisgreiðslur eru verðtryggðar og breytist upphæð lífeyris til samræmis við 

breytingar á vísitölu neysluuverðs hjá flestum lífeyrissjóðum (Landssamtök lífeyrissjóða, 

e.d.). Margar sameiningar hafa átt sér stað á undanförnum árum og áratugum og hefur 

sjóðunum því fækkað mikið, sem dæmi voru 90 sjóðir starfandi árið 1970 (Ólafur 

Ísleifsson, 2007). 

2.1 Saga íslenska lífeyrissjóðskerfisins 

Fyrstu heimildir um lífeyrissjóði á Íslandi ná aftur til ársins 1851 (Landssamband 

lífeyrissjóða, e.d.). Það var þó ekki fyrr en rúmri hálfri öld síðar, eða árið 1904, sem lög 

um lífeyrissparnað voru fyrst samþykkt en þau skylduðu embættismenn til að verja 

árlega 2% af launum sínum og þannig safna sér ellistyrk. Ellegar gátu embættismenn 

keypt sér geymdan lífeyri en þá skyldi embættismaður leggja til 1,33% af launum sínum 

(Landssamband lífeyrissjóða, e.d.). Fyrsti eiginlegi lífeyrissjóðurinn á Íslandi varð til með 

lögum nr. 72/1919. Samkvæmt þeim lögum var embættismönnum nú skylt að greiðia 

5% af launum sínum til sjóðsins. Var þessi sjóður því forveri LSR sem var stofnaður með 

lögum frá Alþingi árið 1943 (Landssamband lífeyrissjóða, e.d.). 
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Árið 1921 var stofnaður Lífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirra sem og 

Lífeyrissjóður barnakennara (Landssamband lífeyrissjóða, e.d.). Árin á eftir fylgdu fleiri 

sjóðir, bæði í opinbera- og einkageiranum. Eftirlaunasjóður Eimskipafélags Íslands, 

Lífeyrissjóður prentara og Lífeyrissjóðir starfsmanna KEA og SÍS voru á meðal fyrstu 

lífeyrissjóða í einkageiranum (Jóhannes Nordal, 1975). Árið 1946, þegar lög um 

almannatryggingar voru sett á, voru lífeyrissjóðir á Íslandi orðnir 15 talsins. Á þessum 

tíma þekktist þó ekki að almennt verkafólk innan ASÍ væri að greiða í lífeyrissjóði en 

mest var um að ræða starfsmenn ríkisins, starfsmenn nokkurra bæjarfélaga, starfsmenn 

banka og svo starfsmenn nokkurra stærri fyrirtækja (Landssamband lífeyrissjóða, e.d.). 

Segja má að vísir að núverandi lífeyrissjóðskerfi hafi verið sett með kjarasamningum 

árið 1969 þegar samið var um skylduaðild að lífeyrissjóðum og árið 1974 voru lög sett á 

grundvelli þessara samninga sem gerðu það að skyldu að allir launamenn og 

atvinnurekendur þeirra skyldu greiða að minnsta kosti 10% af dagvinnulaunum sínum til 

viðurkenndra lífeyrissjóða. Með lögum frá Alþingi árið 1980 náði skyldan einnig til 

einstaklinga starfandi sjálfstætt. Árið 1986 var síðan samið um að iðgjöld yrðu tekin af 

ekki aðeins af dagvinnulaunum heldur öllum launum (Landssamband lífeyrissjóða, e.d.). 

Það var svo árið 1997 sem sett voru ný og ítarlegri lög um bæði skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda sem og starfsemi lífeyrissjóða. Árið eftir voru svo samþykkt lög um 

frjálsan séreignarlífeyrissparnað og í kjölfarið hóst nýr kafli í sögu lífeyrismála á Íslandi 

(Landssamband lífeyrissjóða, e.d.). Næstu stóru breytingar áttu sér svo stað árið 2017 

en þær náðu þó aðallega til Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins en einnig til Lífeyrissjóðs 

starfsmanna sveitarfélaga. Þá var réttindaávinnslu A-deildar sjóðanna breytt úr jafnri 

réttindaávinnslu yfir í aldurstengda réttindaávinnslu (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, 

e.d.). Með því fyrirkomulagi verða iðgjöld yngri sjóðsfélaga verðmætari því þau eiga eftir 

að ávaxtast yfir lengri tíma. Með aldurstengdri ávinnslu verða réttindi sjóðsfélaga því í 

samræmi við verðmæti iðgjaldanna sem þeir greiða. Réttindi eldri sjóðssfélaga skerðast 

þó ekki við upptöku á nýja réttindakerfinu og á það jafnt við um þá sem enn eru í starfi, 

þá sem byrjaðir eru að taka út lífeyri eða þá sem eiga inni eldri réttindi hjá sjóðnum. 

Áfram verða þau réttindi miðuð við 65 ára lífeyristökualdur og reiknuð í jafnri 

réttindaávinnslu eins og áður var (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, e.d.). Auk þessara 

breytinga varð lífeyrisaldur LSR og Brú breyttur í samræmi við almennan vinnumarkað 

og fór úr 65 ára í 67 ára. Til að tryggja að núverandi sjóðsfélagar muni halda 
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jafnverðmætum réttindum sínum við þessar lagabreytingar greiddi ríkið 106,8 milljarða 

króna eingreiðsluframlag sem ætlað er til að bæta mögulegan mismun á útreikningi 

réttinda miðað við aldurstengda ávinnslu annars vegar og svo jafna ávinnslu hins vegar. 

Einnig greiddi ríkissjóður 10,4 milljarða króna til að koma jafnvægi á stöðu deildarinnar 

miðað við árslok 2016 og 8,4 milljarða króna í sérstakan varúðarsjóð sem hugsaður var 

til að styðja lífeyrissjóðina við að standa við skuldbindingar sínar (Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins, e.d.).  Ríkissjóður greiddi því allt í allt um 125,6 milljarða króna við 

þessar lagabreytingar. 

Í tilfelli Brúar var málið svipað og hjá LSR þó upphæðirnar hafi verið minni. 

Sveitarfélögin greiddu rúmlega 40 milljarða króna sem skiptist þannig: 

o 9.958.717.284 kr. í jafnvægissjóð til að koma stöðu A-deildar í jafnvægi 

o 27.260.749.984 kr. til að mæta framtíðarskuldbindingum 

o 3.015.817.552 kr. í varúðarsjóð 

Greiðslunum var skipt hlutfallslega niður á launagreiðendur, sveitafélögin í tilfelli 

Brúar, miðað við iðgjaldaskil þeirra frá stofnun sjóðsins (Brú lífeyrissjóður, e.d.). 

Margar aðrar minni breytingar voru gerðar með lögunum árið 2017 sem ekki verða 

þó taldar upp hér. 

2.2 Þrjár megin stoðir 

Íslenska lífeyriskerfið er byggt á þremur meginstoðum, almannatryggingar, 

skyldutrygging lífeyrissjóðanna(samtrygging) og viðbótarlífeyrissparnaði (Lífeyrissjóður 

starfsmanna ríkisins, e.d.).  

Til að eiga rétt á greiðslum úr almenna tryggingakerfinu verður viðkomandi að hafa 

búsetu á Íslandi. Upphæðin sem sjóðsfélagi fær er föst upphæð, óháð fyrri tekjum og er 

greidd úr ríkissjóði. Greiðslurnar eru þó háðar öðrum tekjum sem sjóðsfélagi kann að 

hafa. Þar sem almannatryggingar og lífeyrissjóðir eru með skylduaðild tryggir það að allir 

sem á Íslandi búa og starfa fá greiddan lífeyri til æviloka (Landssamtök lífeyrissjóða, 

e.d.).  

Allir launþegar eða þeir einstaklingar sem sjálfstæðan atvinnurekstur stunda frá 16 – 

70 ára aldurs eru skyldugir lögum samkvæmt að greiða iðgjald sem nemur 12% af 
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heildarlaunum að lágmarki í lífeyrissjóð og skiptist sú upphæð almennt á milli 

launþegans og atvinnurekandans. Greiðslur úr lífeyrissjóðskerfinu ráðast af 

iðgjaldagreiðslum yfir starfsævina þar sem endanleg fjárhæð ræðast af þáttum eins og 

launaþróun, réttindakerfum og afkomu sjóðanna (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.). 

Greiðslur úr lífeyrissjóði geta haft áhrif á greiðslu úr almannatryggingunum, en eins og 

vikið er hér að ofan eru þær greiðslur háðar öðrum greiðslum er sjóðsfélagi kann að 

hafa. Mikið flækjuspil getur verið á samspili greiðslna úr lífeyrissjóðskerfinu annars 

vegar og almannatryggingakerfisins hins vegar og því mikilvægt að fólk kynni sér vel sín 

réttindi (Landsamband lífeyrissjóða, e.d.). 

Viðbótarlífeyrissparnaður er síðan þriðja og síðasta megin stoðin sem íslenska 

lífeyriskerfið er byggt á en sá sparnaður er valfrjáls. Þar hafa launþegar val um að greiða 

aukalega allt að 4% af sínum heildarlaunum til viðbótar við skylduiðgjaldið og fá þá 

mótframlag frá sínum atvinnurekanda (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.).  

 

Mikilvægi samtryggingarinnar (stoð 2) kemur skýrt fram á mynd 1, sem þó er frá 

árinu 2014, en þá var sjóðshlutinn 76,6% á móti einungis 23,4% úr almannatryggingum 

(stoð 1) sem kemur úr skattfé. Hér er gert ráð fyrir að opinberu sjóðirnir eigi fyrir 

skuldbindingum sínum en þar er verulegur halli, sér í lagi á B-deild LSR (Bjarni, Björn, 

Karen og Stefán, 2014). 

 

 

Mynd 1. Vægi þátta lífeyriskerfisins, í % af heildarlífeyrisgreiðslum  

(Heimild. Bjarni, Björn, Karen og Stefán, 2014) 



 

15 

2.3 Tilgangur lífeyrissjóða og hlutverk þeirra 

Tilgangur lífeyrissjóða er að tryggja sjóðsfélögum ellilífeyri eftir að sjóðsfélagi fer út af 

vinnumarkaðnum og til hans hinsta dags. Lífeyrissjóðir hafa einnig annan tilgang sem er 

að verja sjóðsfélaga og fjölskyldu þeirra vegna óvænts tekjumissis t.d. vegna örorku eða 

andláts með því að greiða örorku-, maka- og barnalífeyri (Landssamtök lífeyrissjóða, 

e.d.). Þetta gera sjóðir með því að taka við iðgjöldum, ávaxta þau og greiða svo út lífeyri, 

en þetta er megin hlutverk lífeyrissjóða (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.). Íslenskir 

lífeyrissjóðir stafa í samræmi við lög frá Alþingi um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997. Í lögunum er kveðið á um að lágmarksiðgjald til 

lífeyrissjóðs skuli vera að minnsta kosti 12% af iðgjaldastofni þar sem iðgjaldið skiptist í 

tvennt. Annars vegar rennur hluti til að afla lágmarkslífeyrisréttinda en þau skulu fela í 

sér greiðslu ellilífeyris ævilangt. Við upphaf töku lífeyris eru 56% af meðallaunum sem 

greitt er af mánaðarlega í örorkulífeyri miðað við fjörutíu ára inngreiðslutíma iðgjalds 

(Skrifstofa alþingis, e.d.). Seinni hlutinn er sveigjanlegri en hann getur farið, svo dæmi sé 

tekið, til öflunar viðbótarréttinda í formi séreignar. Það iðgjald sem greitt er í 

skyldutryggingar lífeyrisréttinda er skattfrjálst og það sama gildir um ávöxtun 

lífeyrissjóðanna. Lífeyrisgreiðslur eru hins vegar skattlagðar líkt og aðrar tekjur 

(Skrifstofa Alþingis, e.d.). 

2.4 Tvö megin kerfi 

Í íslenska lífeyrissjóðskerfinu er að finna tvö megin söfnunarkerfi. Annars vegar 

gegnumstreymskerfi eins og t.d. eldri B-deildir LSR og Brú vinna eftir og svo 

sjóðsöfnunarkerfi sem A-deildirnar hjá LSR og Brú breyttust í með lagabreytingunni 2017 

sem og almennu sjóðirnir (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, e.d.). 

2.4.1 Gegnumstreymskerfi 

Gegnumstreymskerfi eru ófjármögnuð kerfi þar sem sú kynslóð sem komin er á 

eftirlaunaaldur fær lífeyri frá þeirri kynslóð sem er á vinnualdri (Breyer, 1989). Ríkið 

fjármagnar gegnumstreymskerfi með sköttum eða tekjum einstaklinga sem eru á 

vinnumarkaði þar sem beitt er lögþvingun til þess að einstaklingurinn greiði lífeyri. 

Kosturinn við gegnumstreymskerfi er meðal annars sá að hægt er að greiða góðan lífeyri 

strax frá upphafi kerfisins. (Már Guðmundsson, 2000). 
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2.4.2 Sjóðssöfnunarkerfi 

Sjóðssöfnunarkefi er kerfi þar sem lífeyrisgreiðslur fjármagnaðar eru af vinnufærum 

einstaklingum sem spara þá um leið fyrir komandi eftirlaunaárum, með þessu kerfi flytur 

hver kynslóð neyslu yfir tíma (Ólafur Ísleifsson, 2007). Helsti kosturinn við 

sjóðsöfnunarkefið er að það leggur ekki byrði á komandi kynslóðir. Sömuleiðis þarf ekki 

aukna skattheimtu í sjóðssöfnunarkefinu ef hlutfall lífeyrisgreiðslna hækkar eins og þarf 

með gegnumstreymskerfi sem skattar fjármagna (Gylfi Magnússon, 2006). 

2.5 Mismunandi réttindakerfi 

Réttindakerfi lífeyrissjóðanna má í meginatriðum skipta í tvo meginflokka. Annars vegar 

eru sjóðir sem njóta bakábyrgðar launagreiðanda þar sem launagreiðandinn ábyrgist 

sjóðsfélögum sínum ákveðin réttindi án tillits til tryggingaráhættu vegna til dæmis 

langlífis sjóðsfélaga, eða ávöxtunar sjóðsins. Þessir sjóðir eru einkum opinberir sjóðir (SL 

lífeyrissjóður, e.d.).  

Hins vegar er um að ræða sjóði sem ekki njóta ábyrgðar launagreiðanda. Þar ráðast 

réttindi sjóðsfélaga fyrst og fremst af raunávöxtun sjóðsins til lengri tíma litið, þó 

vissulega spili fleiri hlutir inní. Réttindi sjóðsfélaga þessara sjóða geta því verið 

mismunandi frá einum tíma til annars sem og mismunandi á milli sjóða (SL lífeyrissjóður, 

e.d.).  

2.5.1 Bakábyrgð launagreiðenda A-deildar LSR 

Með lagasetningunni 2017 var hugmyndin að afnema bakábyrgð launagreiðanda þannig 

að launagreiðendur myndu ekki bera ábyrgð á skuldbindingum A-deildar LSR nema í 

gegnum iðgjöld sín þannig að ef A-deildin á ekki fyrir skuldbindingum sínum skal 

mótframlag launagreiðanda hækkað (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, e.d.).  

Hér ber þó að hafa í huga að þrátt fyrir greiðslur úr ríkissjóði til að mæta halla á stöðu 

sjóðsins og greiðslur úr ríkissjóði í sérstaka varasjóði segir í lögum, nr. 129/1997 að komi 

í ljós síðar að fjárhæðin sem greidd var úr ríkissjóði dugi ekki til eru launagreiðendur, 

ríkissjóður í tilfelli LSR, skuldbundnir til að hefja viðræður um hvernig brugðist skuli við 

(Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, e.d.). Má því segja að þó bakábyrgðin sé að nafninu 

til ekki lengur til staðar hjá A-deild LSR að þá er hún ennþá með óbeinum hætti til 

staðar.  
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2.5.2 Bakábyrgð launagreiðenda A-deildar Brú 

Svipaða sögu er að segja með A-deildina hjá Brú, bakábyrgðin er þar einnig óbeint til 

staðar. Aðstæður þar eru þó talsvert flóknari því að í tilfelli LSR er einungis einn 

launagreiðandi, ríkið. Í tilfelli Brúar eru 72 sveitarfélög, en lögin eru þó þau sömu. Ef í 

ljós kemur síðar að fjárhæðin sem greidd var af sveitafélögunum dugar ekki til eru 

launagreiðendur, sveitarfélögin í tilfelli Brúar, skuldbundin til að hefja viðræður um 

hvernig brugðist skuli við. 

2.6 Lög um lífeyrissjóði 

Íslenskir lífeyrissjóðir starfa samkvæmt lögum nr. 129/1997 sem tóku gildi þann 1. júlí 

árið á eftir (Skrifstofa alþingis, e.d.). Lögin snúa að skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

almennri starfsemi sjóðanna. Almennt er það svo á fjármálamörkuðum að löggjöfin 

samanstendur af regluverki er byggir á Evróputilskipunum sem teknar eru upp í EES 

samningum en svo er þó ekki er kemur að íslenska lífeyrissjóðskerfinu þar sem 

regluverkið byggir að mestu leiti á séríslensku regluverki (Fjármálaeftirlitið, e.d.).   

Lög nr. 129/1997 eru í tólf köflum og gilda þau um alla lífeyrissjóði sem og vörsluaðila 

lífeyrissparnaðar eins og nánar er kveðið á um í lögunum. Verulegar breytingar VII. kafla 

laganna um fjárfestingaheimildir lífeyrissjóða og áhættustýringu þeirra tóku gildi þann 1. 

júlí 2017 (Fjármálaeftirlitið, e.d.). 

2.7 Eignir íslensku lífeyrissjóðanna 

Eignir íslenska lífeyrissjóða hafa vaxið hratt frá árunum uppúr 1980 og má ætla að þessi 

hraði vöxtur sé að einhverju leyti tilkominn vegna hagstæðrar aldurssamsetningar 

þjóðar og hversu ungt íslenska lífeyrissjóðskerfið er í raun. Greiðslur inn í sjóðina eru því 

enn hærri en sem nemur greiðslum út úr sjóðunum í formi lífeyrisgreiðslna og hefur það 

gefið íslensku lífeyrissjóðunum efni til þessarar hröðu stækkunar. Ætla má að hin 

víðtæka verðtrygging hafi einnig haft jákvæð áhrif á eignamyndunina en hún hófst um 

svipað leiti (Svava Óskarsdóttir, 2011). 

Meðaltal raunaukningar íslensku lífeyrissjóðanna á tímabilinu 1990 – 2010 var um 

10% (Svava Óskarsdóttri, 2011). Mynd tvö hér að neðan sýnir raunaukningu hreinnar 

eignar lífeyrissjóða á milli ára frá árinu 1990 til ársins 2010  miðað við stöðu þeirra í lok 

hvers árs á verðlagi í febrúar 2010. 
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Mynd 2. Raunaukning hreinnar eignar íslensku lífeyrissjóðanna 1990 – 2010  

(Heimild: Seðlabanki Íslands, 2011) 

Þrátt fyrir bankahrunið árið 2008 og þau áföll er þá dundu yfir er ljóst að íslenska 

lífeyrissjóðskerfið er ennþá mjög stórt í alþjóðlegum samanburði. Sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu (VLF) var hrein eign íslensku lífeyrissjóðanna um 11,6% árið 1981. 

Hlutfallið fór uppí 122% af VLF árið 2007 en stóð í 112,4% af VLF í lok árs 2009. Það þykir 

ansi hátt hlutfall í alþjóðlegum samanburði (Svava Óskarsdóttir, 2011). Mynd 3 hér að 

neðan sýnir eignir lífeyrissjóða í hlutfalli við VFL þar sem íslenska kerfið er það næst 

stæsta, samkvæmt úttekt Efnahags- og framfarastofnuninnar. 
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Mynd 3. Eignir íslensku lífeyrissjóðanna sem hlutfall af VLF  
 (Heimild: Svava Óskarsdóttir, 2011) 

 

Í lok júní 2019 voru eignir íslensku lífeyrissjóðanna 4.707 milljarðar króna og höfðu 

hækkað um 1,98% frá mánuðnum á undan. Þar af voru erlendar eignir 1.349 milljarðar 

króna (Seðlabanki Íslands, 2019). 

Þetta er ríflega 11% hækkun frá áramótum er eignir íslensku lífeyrissjóðanna voru 

4.239 milljarðar króna eins og sjá má á mynd 5 hér að neðan. 
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Mynd 4. Eignir íslenskra lífeyrissjóða í lok árs 2018  

(Heimild: Fjármálaeftirlitið, e.d.) 

2.7.1 Rekstrarkostnaður íslensku lífeyrissjóðanna 

Samkvæmt tölum frá Efnahags- og framfarastofnuninni er rekstrarkostnaður íslenskra 

lífeyrissjóða með því lægsta sem þekkist. Í árslok 2016 voru eignir íslensku sjóðanna um 

3.300 milljarðar króna og kemur fram í tölum Efnahags- og framfarastofnuninnar að 

rekstrarkostnaður hafi verið um 0,24% af meðaleignum sjóðanna. Þetta er hinn eiginlegi 

rekstrarkostnaður ef frá eru talin fjárfestingargjöld og óhjákvæmilegur kostnaður sem 

fylgir því að vera fjárfestir en það er alþjóðleg venja að telja fjárfestingargjöld til 

verðbréfasjóða ekki með þar sem þau dragast frá ávöxtun (Landsamband lífeyrissjóða, 

2017).  

Á mynd nr. 6 hér að neðan má sjá rekstrarkostnað íslenska lífeyrisjóðskerfisins settur 

í alþjóðlegt samhengi og er óhætt að segja að íslenska kerfið komi vel út úr 

samanburðinum. Að meta rekstrarkostnað í samhengi við eignastöðu er algengasti 

mælikvarðinn enda aukast umsvif með meiri eignum. Við rekstur lífeyrissjóða fellur til 

kostnaður við ýmsa hluti, t.d. eftirlit með eignum, lánveitingum til sjóðsfélaga, skráningu 

iðgjalda, greiðslu lífeyris, þjónustu við sjóðsfélaga, bókhaldi, áhættustýringu og eftirliti. 

Kostnaður við eignastýringu er þó iðulega dýrasti hlutinn (Landssamtök lífeyrissjóða, 

2017). 
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Mynd 5. Rekstrarkostnaður lífeyrissjóða 2016  

(Heimild: Landssamtök lífeyrissjóða, 2017) 

2.7.2 Raunávöxtun íslensku lífeyrissjóðanna 

Hjá íslensku lífeyrissjóðunum er raunávöxtun samtryggingadeilda áætluð 5% en hún 

hefur verið ansi sveiflukend undanfarin ár. Sem dæmi ef horft er 5 ár aftur í tíman hefur 

raunávöxtun samtryggingadeildanna verið 5,1% en aðeins 1,2% sé horft 10 ár aftur í 

tíman. Sé horft enn lengra, 25 ár aftur, er raunávöxtunin 4,2% (Bjarni, Jón Þór, Sigurður 

Freyr og Sigurður G, 2018). 

  



 

22 

 

  

Mynd 6. Ávöxtun íslenskra lífeyrissjóða 1997 – 2017  

(Heimild: Bjarni, Jón Þór, Sigurður Freyr og Sigurður G., 2018) 

2.8 Sameiningar lífeyrissjóða 

Margar sameiningar hafa átt sér stað í íslenska lífeyrissjóðskerfinu á undanförnum 

áratugum og hefur sjóðum fækkað mjög hratt. Hér áður fyrr voru sjóðirnir mun fleirri og 

flestir voru þeir í árslok árið 1980 eða 96 talsins (Ólafur Ísleifsson, 2007), en nú eru 21 

starfandi lífeyrissjóðir í landinu. Fyrir þessu eru nokkrar ástæður en stærsta er líklega 

stærðarhagkvæmni, litlir sjóðir borga hlutfallslega meira í rekstrarkostnað en stórir 

sjóðir.  

Sameiningar lífeyrissjóða hafa bæði átt sér stað á almenna markaðnum sem og á 

hinum opinbera. Þannig hafa fleiri og fleiri sjóðir tiltekinna bæjarfélaga verið að 

sameinast Brú á meðan minni lífeyrissjóðir hafa verið að ganga inní stærri á almenna 

markaðnum, þó þar hafa þó líka átt sér stað stærri sameiningar. Þessar sameiningarnar 

hafa komið til án aðkomu eða lagasetningar frá ríkinu en þó ríkið hafi ekki haft aðkomu 

hingað til er spurning hvað gerist í framtíðinni. Hér að neðan verður stiklað á stóru í 

sameiningum í íslenska lífeyrissjóðskerfinu. Röð sjóðanna fer eftir stærð þeirra í 

hreinum eignum 31. desember 2018. 
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2.8.1 Almenni markaðurinn 

 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

o 1980 - Tryggingasjóður löggildra endurskoðenda   

o 1980 - Lífeyrissjóður lögmanna 

o 1990 – Lífeyrissjóður apótekara og lyfjafræðinga 

o 1993 - Eftirlaunasjóður Olíufélags Skeljungs 

o 2000 - Lífeyrissjóður blaðamanna 

o 2000 - Lífeyrissjóður starfsmanna Sjóvátryggfélags Íslands 

 

 Gildi lífeyrissjóður 

o 2005 – Lífeyrissjóður Framsýn 

 1996 – Lífeyrissjóður Dagsbrúnar og Framsóknar 

 1996 – Lífeyrissjóður Félags starfsfólks í veitingahúsum 

 1996 – Lífeyrissjóður Sóknar 

 1996 – Almennur lífeyrissjóður iðnaðarmanna 

 1996 – Lífeyrissjóður verksmiðjufólks 

o 2005 – Lífeyrissjóður sjómanna 

o 2015 – Lífeyrissjóður Vestfirðinga 

 

 Birta lífeyrissjóður 

o 2016 - Sameinaði lífeyrissjóðurinn 

 1994 - Lífeyrissjóður byggingamanna 

 1994 – Lífeyrissjóður málm- og skipasmiða 

 1996 – Lífeyrissjóður bókagerðamanna 

 1996 – Lífeyrissjóður byggingariðnaðarmanna Í Hafnafirði 

 1996 – Lífeyrissjóður félags garðyrkjumanna 

 1996 – Lífeyrissjóður múrara 

 1996 – Lífeyrissjóður verkstjóra 
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 2002 – Lífeyrissjóður Hlíf 

o 2016 – Stafir lífeyrissjóður 

 2007 - Lífeyrissjóðurinn Lífiðin 

 2007 - Samvinnulífeyrissjóðurnin 

 

 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

o 2002 – Lífeyrissjóðurinn Eining 

 1999 – Lífeyrissjóður félags íslenskra leikara 

 1999 – Lífeyrissjóður félags ísl stjórnunarstarfsm. á 

Keflavíkurflugv. 

 1999 – Lífeyrissjóður Iðnaðarmannafélags suðurnesja 

o 2004 – Séreignalífeyrissjóðurinn 

o 2006 – Lífeyrissjóður Bolungarvíkur 

 

 Almenni lífeyrissjóðurinn 

o 2003 – Almennur lífeyrissjóður VÍB 

 1995 – Lífeyrissjóður Félags leiðsögumanna 

 1996 – Lífeyrissjóður Félags íslenskra hljómlistamanna 

 1996 – Lífeyrissjóður starfsmanna S.Í.F. 

o 2003 – Lífeyrissjóður arkitekta og tæknifræðinga 

 1998 – Lífeyrissjóður Arkitektafélags Íslands 

 1998 – Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélag Íslands 

o 2006 – Lífeyrissjóður lækna 

 

 Stapi lífeyrissjóður 

o 2007 - Lífeyrissjóður Norðurlands 

 1993 – Blönduósdeild lífeyrissjóðs vlf. á norður landi vestra 

 1993 – Lífeyrissjóður Björg 
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 1993 – Lífeyrissjóður Sameining 

 1993 – Lífeyrissjóður stéttafélaga í Skagafirði 

 1993 – Lífeyrissjóður trésmiða á Akureyri 

 1993 – Lífeyrissjóður verkamanna á Hvammstanga 

 2001 – Lífeyrissjóður KEA 

 2001 – Lífeyrissjóður verkalýðsfélaga á norðurlandi vestra 

o 2007 - Lífeyrissjóður austurlands 

(Landssamtök lífeyrissjóða, 2019) 

 

2.8.2 Opinberi markaðurinn 

 

 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 

o 1979 – Lífeyrissjóður starfsmanna Ísafjarðar 

o 1979 – Lífeyrissjóður starfsmanna Siglufjarðarkaupstaðar 

o 1980 – Lífeyrissjóður barnakennara 

o 1990 – Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisprentsmiðju Gutenberg 

o 2003 – Lífeyrissjóður ljósmæðra 

o 2003 – Lífeyrissjóður ráðherra 

o 2018 – Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka Íslands 

o 2018 – Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 

 

 Brú lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga 

o 2004 – Eftirlaunasjóður slökkviliðsmanna á Keflavíkurflugvelli 

o 2013 – Eftirlaunasjóður Hafnarfjarðarkaupstaðar 

o 2013 – Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar 

o 2013 – Lífeyrissjóður Neskaupstaðar 

o 2013 – Lífeyrissjóður starfsmanna Húsavíkurkaupstaðar 

o 2013 – Lífeyrissjóður Vestmannaeyjabæjar 
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o 2018 – Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 

 

(Landssamtök lífeyrissjóða, 2019) 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem rannsakandi notaði við gagnaöflun, 

markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarinnar. Fjallað verður stuttlega um 

þrjú stig fyrirbærafræðinnar, skilgreininguna á hugtakinu eigindleg rannsóknaraðferð og 

tilgreind ástæða þess að sú aðferð var notuð við gagnaöflun við gerð rannsóknarinnar. 

Farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar, vali á viðmælendum, gagnaöflun, greiningu og 

úrvinnslu. 

3.1 Fyrirbærafræði 

Innan eigindlegra rannsóknaraðferða má finna margar mismunandi nálganir. Má þar 

nefna grundaða kenningu, etnógrafíu, tilviksathuganir og fyrirbærafræði (Cresswell, 

1998). Við þessa rannsókn valdi rannsakandi að notast við fyrirbærafræði þar sem 

fyrirbærafræðin hentaði vel við þá upplýsingaöflun sem ætlunin var að fara í. 

Fyrirbærafræðin hefur það að markmiði að einstaklingar sjái veruleikan með eigin 

augum og mótast því skoðanir hans af eigin reynslu og upplifun hans af heiminum.  

Fyrirbærafræðinni hefur verið skipt upp í þrjú stig; lýsingu, samþættingu og túlkun.  

Lýsing: Hér er leitað eftir að viðmælendur lýsi sinni reynslu og skoðun. Rannsakandi 

verður að leggja sínar persónulegu skoðanir til hliðar og tryggja þannig að hlutdrægni, 

hugmyndir eða huglægni hans hafi ekki áhrif á viðmælanda. Rannsakandi á að leitast 

eftir að fá nákvæmar og lifandi lýsingar viðmælenda af upplifun sinni á viðfangsefninu 

og passa að líta á allar lýsingar eða upplýsingar sem jafn mikilvægar. Mikilvægur þáttur í 

lýsingarstiginu er þegar viðtölin eru skrifuð upp í handrit en það er einmitt þar sem 

rannsakandi öðlast dýpri sýn í reynslu viðmælandans. 

Samþætting: Hér er farið yfir hvaða hlutar í lýsingu viðmælanda eru mikilvægir og 

hverjir ekki. Viðtölin eru lesin oft yfir og fundin þemu sem einkenna viðtalið. Mikilvægt 

er að rannsakandi sé einbeittur, hlutlaus og með frjálst ímyndunarafl til að geta tekist 

vel á við samþættingarstigið. 

Túlkun: Síðasta skrefið í fyrirbærafræðinni er túlkun. Hér reynir rannsakandi að finna 

atriði sem hann hafði ekki áður tekið eftir í viðtalinu. Mikilvægt er þó að missa ekki 
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sjónar á viðfangsefninu sjálfu. Byrjað er að endurskoða þau þemu sem komin eru og sjá 

hvort tenging sé á milli. Með þessari þemagreiningu er verið að athuga hvort hægt sé að 

sameina og fækka þemunum niður í æskilegan fjölda. Passa þarf þó að rannsakandi túlki 

ekki með eigin hætti viðtölin eða komi með sínar eigin skoðanir sem geta haft áhrif. 

3.2 Eigindleg aðferðafærði 

Markmið rannsóknarinnar var að meta fýsileika þess að sameina opinberu 

lífeyrissjóðina, LSR og Brú. Til að komast að niðurstöðu og leita svara við 

rannsóknarspurningunni var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt þar sem 

einstaklingsviðtöl voru tekin við fimm framkvæmdastjóra á íslenska 

lífeyrissjóðsmarkaðnum. 

Eigindleg aðferðafræði á rætur sínar að rekja til miðbiks 20. aldar og rekur 

kenningagrunn sinn til samvirkni, menningar, fyrirbærafræðinnar, aðferðar 

mannfræðinnar og hughyggju (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til að byrja með 

einskorðaðist eigindleg aðferðafræði aðallega við þjóðfræði, félagsfræði og 

vettvangsrannsóknir. Það var ekki fyrr en á seinni hluta tuttugustu aldar að 

aðferðafræðin öðlaðist viðurkenningu af alvöru sem rannsóknaraðferð á sviðum 

mennta-, upplýsinga- og stjórnunarrannsókna (Taylor og Bogdan, 1998). Veruleikinn er 

félagslega skapaður samkvæmt eigindlegri aðferðafræði og byggist því aðferðin á 

upplifun þess einstaklings sem verið er að skoða hverju sinni (Silverman, 2008). 

Þegar eigindleg rannsókn er framkvæmd er ávalt talið skynsamlegt að rannsakandinn 

geri sjálfan sig að hluta umhverfisins og fái með því dýpri skilning. Rannsakandinn 

rannsakar upplifun, viðhorf og tilfinningar viðmælanda síns. Annað sem einnig er mjög 

mikilvægt er að fyrirfram hafi rannsakandinn ekki gert sér engar hugmyndir um hvað 

hann muni finna hjá viðmælenda sínum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Til að 

rannsakandi geti náð betri skilningi á viðfangsefninu þarf rannsakandi að skilja upplifun 

og hegðun hjá viðmælendum sínum og sjá viðfangsefnið frá þeirra sjónarhóli en það er 

megin tilgangur eigindlegrar aðferðarfræðar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Markmið 

eigindlegrar aðferðafræði er ávalt að þróa hugtök og kenningar upp úr gögnum, lýsa 

flóknum veruleika og þróa skilnings fólks á þeim veruleika. Því er tilvalið að nýta sér 

eigindlega rannsóknaraðferð við að kanna nýja hluti eða kenningar (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  
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Eigindleg aðferðafræði er framkvæmd með samtölum (djúpviðtölum). Með 

djúpviðtölum fær rannsakandi tækifæri til að dýpka skilning sknn á viðfangsefninu og 

geti í kjölfarið túlkað viðhorf og tilfinningar viðmælenda síns betur (Cresswell, 2003). 

Úrtök eru iðulega tiltölulega lítil þar sem lögð er áhersla á samhygð, traust og að 

rannsakandi mæti viðmælandanum sínum á jafnræðisgrunni. Mikilvægt er þó að 

rannsakandi haldi ávallt vissri fjarlægð við viðmælanda sinn svo hann hafi ekki áhrif á 

svör hans (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandi þarf að vera meðvitaður um sinn 

eigin bakgrunn, hann þarf að gæta hlutleysis og hann þarf að víkja eigin skoðunum eða 

hugmyndum til hliðar á meðan viðmælandinn talar (Bryman og Bell, 2007). 

Í þessari rannsókn var tilgangurinn að afla gagna um viðhorf og skoðanir fimm 

framkvæmdastjóra í íslenska lífeyrissjóðskerfinu um hvort sameining opinberra 

lífeyrissjóða sé fýsilegur kostur. 

3.3 Val á viðmælendum 

Við val á viðmælendum var ákveðið að tala við framkvæmdastjóra lífeyrissjóða sem eiga 

miklar eignir. Mesta áherslan var á það lögð að fá viðtal við framkvæmdastjóra LSR sem 

og framkvæmdastjóra Brú. Til að fá einnig aðra sýn var ákveðið að tala einnig var 

framkvæmdastjóra tveggja lífeyrissjóða á almenna markaðnum sem farið höfðu í 

gegnum stórar sameiningar og gætu því gefið innsýn og sitt mat á fýsileika þess að 

sameina LSR og Brú. Fyrir valinu varð framkvæmdastjóri Gildi lífeyrissjóðs og 

framkvæmdastjóri Birta lífeyrissjóðs. Til að fá síðan enn aðra sýnina var ákveðið að tala 

við framkvæmdastjóra landsambands lífeyrissjóða. Rannsakandi hafði samband við 

viðmælendur sína með tölvupósti þar sem erindið var útskýrt og óskað eftir viðtali.  

Tafla 1. Yfirlit yfir viðmælendur í stafrófsröð 

Viðmælendur 
Fjöldi ára innan íslenska 

lífeyrissjóðskerfisins 
Lífeyrissjóður 

Árni Guðmundsson 37 Gildi 

Gerður Guðjónsdóttir 5 Lífeyrissjóður starfsmanna sveitafélaga 

Haukur Hafsteinsson 37 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 

Ólafur Sigurðsson 14 Birta 

Þórey S. Þórðardóttir 18 Landsamtök lífeyrissjóða 
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Allir þeir sem rannsakandi hafði valið fyrirfram voru mjög jákvæðir og samþykktu að 

veita viðtal án vandkvæða. Viðmælendur voru upplýstir um að viðtalið yrði hljóðritað og 

að nafn þeirra kæmi fram í rannsókninni. Enginn af viðmælendunum gerði athugasemdir 

við það. Sömuleiðis gaf rannsakandi viðmælendum sínum loforð sitt um að upptakan og 

handritið sem rannsakandi skrifaði í framhaldinu upp eftir viðtölunum yrði eytt að 

rannsókn lokinni. 

3.4 Gagnaöflun 

Við gagnaöflun notaði rannsakandi stafrænt upptökutæki, snjallsími með smáforriti fyrir 

hljóðupptökur. Rannsakandi leitaðist eftir að hafa viðtölin hálfopin en með því stjórnaði 

rannsakandi umræðunum en gaf þó viðmælendum sínum rými til að ræða allt sem þeim 

fannst mikilvægt og skipta viðfangsefnið máli. Þessi viðtalstækni er skilgreind sem 

hálfopin, óstöðluð einstaklingsviðtöl (Merriam, 2009). Rannsakandi notaði 

spurningalista sem hann hafði útbúið í samvinnu við leiðbeinanda sinn (sjá viðhengi). 

Þar sem markmið djúpviðtala í eigindlegri aðferðafræði er að öðlast dýpri skilning á 

upplifun, skoðunum og viðhorfi viðmælenda reyndi rannsakandi að hafa allar spurningar 

opnar og með því hvetja viðmælendur til frekari umræðu. 

3.5 Greining og úrvinnsla 

Úrvinnsla gagnanna var unnin á tímabilinu júlí – ágúst 2019. Viðtölin voru skrifuð upp í 

handrit þar sem tilgangurinn var að finna endurtekin meginþemu sem varpað gætu ljósi 

á rannsóknarspurninguna sem lögð var fram. Til að byrja með valdi rannsakandi 3-4 

þemu hjá hverjum viðmælanda, 15-20 samtals, en fækkaði þeim síðan niður í 5 

meginþemu sem voru lýsandi í gegnum viðtölin. Það var gert bæði með að sameina 

þemu sem tengdust innbyrðis sem og að velja þau sem þóttu eiga betur við en önnur. 

Fjallað verður nánar um þemu í niðurstöðukafla þessa verkefnis. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður leitast eftir að svara rannsóknarspurningunni með orðum og 

túlkun rannsakanda á tilsvörum viðmælanda sinna og niðurstöður kynntar. Rannsakandi 

dró sameiginlega þætti sem fram komu í viðtölunum saman í fimm þemu; bakábyrgð, 

samlegðaráhrif, rekstrarkostnaður, hæfara starfsfólk og eðlislíkir sjóðir. 

Tafla 2. Sameiginleg þemu 

Bakábyrgð Samlegðaráhrif Rekstrarkostnaður Hæfara starfsfólk Eðlislíkir sjóðir 

 

Þó rannsakandi hafi lagt áherslu á að hámarka gæði rannsóknarinnar, sér í lagi við öflun 

gagna með djúpviðtölunum, finnst rannsakanda vert að taka fram að rannsóknin ekki 

gallalaus. Þar sem ljóst þykir að engir tveir einstaklingar eru eins, sem og að þessi 

rannsókn er byggð á skoðunum einstaklinga og svo túlkun rannsakanda, ber að varast að 

alhæfa um niðurstöðurnar. En ef ákveðin samsvörun er hins vegar með fjölda rannsókna 

á efninu getur hún rennt sterkari stoðum undir tiltekna ályktun sem myndi í framhaldinu 

styrkja áreiðanleika þessarar rannsóknarinnar. Takmarkanir eru á eigindlegum 

rannsóknum og má þar kannski helst nefna að erfitt getur verið er að alhæfa út frá þeim 

gögnum sem fengin eru og fyrir liggja. Segja má því að alhæfingargildið sé því frekar 

takmarkað þar sem rannsakandi leitar eftir skilningi á því hvernig viðmælendur hans sjá 

og túlka út frá skilningi þeirra á viðfangsefninu sem rannsakandi síðan túlkar. 

4.1 Bakábyrgð 

Það er verulegur munur á lífeyrissjóðum sem njóta bakábyrgðar launagreiðenda og 

hinum almennu sjóðum er kemur að iðgjöldum, réttindum og áhættu sjóðsfélaga. Þeir 

sjóðir er njóta bakábyrgðar launagreiðanda eru undanþegnir kvöðinni um fulla 

sjóðssöfnun. Með lagabreytingunni 2017 verður sjóðssöfnun almenna reglan fyrir alla 

opinberu sjóðina (Bjarni, Björn, Karen og Stefán, 2014). 

Allir viðmælendur töluðu um bakábyrgð og að hún gæti orðið flókin við mögulega 

sameiningu LSR og Brú. Ef til kemur, hvernig á að ákvarða hver greiðir hvað? Hvað eiga 
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einstök sveitafélög að greiða á móti ríkinu? Á að fara eftir fjölda sjóðsfélaga, á að miða 

við stöðuna við sameiningu og hvað á þá að gera við mögulegan halla sem orðið hefur 

eftir sameiningu? Spurningarnar eru margar og flækjustigið stórt. Haukur Hafsteinsson 

framkvæmdastjóri LSR talaði um þetta atriði í viðtalinu við rannsakanda: 

Það eru ýmis flækjustig sem þyrfti þó að skoða og flækustigið er að hluta til 
það að báðir sjóðirnir eru með nýrri deildir sem eru að fullu fjármagnaðar 
með iðgjöldum og ávöxtun þeirra. Síðan eru þeir með gömlu deildirnar sem 
eru með ábyrgð launagreiðenda. Hjá okkur er það þá með bakábyrgð 
ríkissjóðs, hjá þeim er það bakábyrgð sveitarfélaganna og það getur verið 
flækjustig að sameina þessar gömlu deildir útfrá ábyrgð launagreiðenda á 
lífeyrisgreiðslum og þetta flækjustig spilar líka að hluta til inní nýju 
deildirnar, inní A-deildir lífeyrissjóðanna vegna þess að þó svo að þær séu að 
fullu fjármagnaðar með iðgjöldum þá er það þannig að, ef við tökum sem 
dæmi A-deildina hjá okkur, ríkið greiddi verulega fjárhæð þegar...það er 
kannski rétt að fara yfir forsöguna. Þetta var þannig að A-deildin að það var 
ábyrgð launagreiðandans á iðgjaldinu sem að sagði það að ef sjóðurinn átti 
ekki að fullu fyrir réttindunum þá ætti að hækka iðgjald launagreiðandans og 
svo öfugt ef sjóðurinn ætti umfram þá ætti að lækka iðgjald launagreiðanda. 
Þannig að það var ábyrgð ríkissjóðs og annarra launagreiðanda á að standa 
undir skuldbindingunum í formi þá hærra iðgjalds ef á þyrfti að halda. Þessu 
var breytt árið 2017 og í stað þess að þessi ábyrgð væri þá borgaði 
ríkissjóður verulega fjárhæð inní sjóðinn. Ef að þessi fjárhæð dugar ekki þá 
var lagt ákveðið fjármagn í svokallaðan varasjóð. Og ef varasjóðurinn dugar 
ekki til að dekka skuldbindingarnar þá eiga aðrir að taka upp hvernig úr 
þessu verður bætt þannig að hluta til er ríkið því með ábyrgð áfram á A-
deildinni líka. Sem svipað fyrirkomulag hjá sveitarfélögunum, eða hjá Brú, 
það er óbein ábyrgð sveitarfélaganna á skuldbindingum sem getur reynt á. 
Síðan var líka ábyrgð launagreiðenda, eða ríkissjóðs, á öllum sem náð höfðu 
60 ára aldri þegar að þessi breyting var gerð 2017, þannig að flækjustigið 
yrði hvernig ætti að samtvinna þessa ábyrgð ríkisins annars vegar og 
sveitarfélaganna hins vegar, annars vegar á gömlu deildunum, B-deildunum, 
og hins vegar á þessari óbeinu ábyrgð sem er líka að hluta til á A-deildunum. 
Þetta væri svona aðal flækjustigið sem að væri við sameininguna, þannig að 
flækjustigið væri meira á réttindastiginu, á réttindamálum sjóðsfélaganna og 
ábyrgð launagreiðanda frekar en að sameina eignir og reksturinn sjálfan. 

 

Eyða þarf óvissunni og flækjustiginu með ábyrgðina ef af sameiningu á að verða. Í 

lögunum frá 2017 er talað um að ef komi í ljós að fjárhæðin, sem ríkið greiddi til að 

mæta halla á stöðu sjóðsins sem og í sérstakan varasjóð, dugar ekki til eru 

lauagreiðendur, ríkið og sveitafélögin í tilfelli LSR og Brú, skuldbundin til að taka upp 

viðræður um hvernig skuli bregðast við (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, e.d.). Þarna 

er ákveðin óvissa því þar er ekki skýrt tekið á því hvernig skuli bregðast við, aðeins að 
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lauagreiðendur skuldbindi sig til að taka upp viðræður um hvernig skuli bregðast við. 

Ólafur Sigurðsson framkvæmdastjóri Birta lífeyrissjóðs kom inná þetta atriði: 

Ég held að það sé að einhverju leyti erfitt að sameina tvo lífeyrissjóði þar 
sem annar er með ábyrgð launagreiðenda en hinn ekki að ef það kemur svo 
halli á sameinaðan sjóð, hvert er þá framlag ábyrgðaraðilans inní sameinaða 
sjóðinn til að rétta af hallann. Það mun flækja svolítið málið ef ábyrgð 
launagreiðenda sem heild sé að rétta af hallan en svo vaknar kannski upp 
spurningin afhverju stafar hallinn, hvert er hlutfallslegt framlag hvers og eins 
ef að lífeyrissjóður sem 15 sveitarfélög greiða til er í hallarekstri, hver á þá 
að rétta hallann af? Er það hver og einn launagreiðandi eða er það sem 
hlutfall af þeim launum sem hann greiðir í dag sem hefur kannski hækkað 
eða minnkað, þannig að það flækir alltaf málin þegar það eru ábyrgðir til 
staðar og er ekki hægt að fullyrða að ábyrgðin sé ekki fallin niður. 

...lagaleg óvissa er um hvernig taka skuli á þessari ábyrgð, en mér finnst 
tækifærin felast í því að afnema ábyrgðina að fullu og gera þessa lífeyrissjóði 
eins og aðra, að sjálfstæðum lífeyristryggingum þar sem sjóðsfélagar taka 
sameiginlega áhættu með öðrum, ef að iðgjaldið og ávöxtun eigna er ekki 
næg þá þarf að aðlaga réttindin að getu sjóðsins en ekki setja bakreikning á 
ríkið. Ég held bara að heilt yfir muni þetta ráðast af ábyrgð launagreiðenda 
og hvernig litið er á hana. Kostirnir eru þeir sömu og hjá okkur og ókostirnir, 
ef hægt er að tala um ókosti, eru að það er svona óvissa með hvernig 
rétttindastaðan er. En þegar búið er að eyða því er auðvitað ekki hægt að 
tala um það sem ókost. 

Til að af sameiningu geti orðið er nauðsynlegt að eyða þessari lagaóvissu. Þegar búið er 

að ákveða hvernig bakábyrgðin skuli standa eru aðstæður til sameiningar mun betri. 

Mikil líkindi eru með sjóðsfélögum þessara tveggja lífeyrissjóða. Bakgrunnur sjóðsfélaga 

er mjög sambærilegur, þeir eru í sömu stéttafélögunum og eru allir að vinna í opinbera 

geiranum. Sameining væri því mögulega skref til einföldunar á kerfinu.   

4.2 Samlegðaráhrif 

Þegar einn þáttur í tiltekinni starfsemi styður annan er talað um samlegðaráhrif. Sem 

dæmi er gjarnan talað er um samlegðaráhrif þegar tvær skipulagsheildir sameinast og 

annað hvort aukist heildartekjur eða að heildarkostnaður lækki (Gylfi Magnússon, 2005). 

Ýmis samlegðaráhrif má finna með sameiningu opinberu sjóðanna tveggja, LSR og 

Brú. Hlutir eins og starfsmannahald, skrifstofukostnaður, árgjöld til eftirlitsaðila, 

tölvukerfi, endurskoðun og svo mætti lengi telja, væri hægt að samnýta. Gerður 

Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri Brúar, gerði þessu góð skil í viðtali við gerð þessarar 

rannsóknar: 
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Ef við tökum bara FME eftirlitsgjaldið, það myndi lækka því þar er bæði fast 
gjald og svo í hlutfalli við hreina eign. Fastagjaldið myndi því lækka. Svo bara 
vinna starfsmanna, skýrslugerð, vinna við fjárfestingastefnuna, vinna við 
eignastýringuna, vinna við bókhald, uppgjör, ársreikningar, endurskoðun, 
upplýsingakerfi, það er hellings sparnaður og samlegðaráhrif, með meiri 
stærðarhagkvæmni er hægt að gera meira og gera hlutina á faglegri hátt. Og 
svo auðvitað launakostnaður, við þyrftum ekki allt þetta fólk og þar yrði 
klárlega hagræðing. 

 

Viðmælendur töluðu allir um samlegðaráhrif á einn eða annan hátt og hvernig mætti 

samnýta ýmsa þætti rekstursins.  

4.3 Rekstrarkostnaður 

Framkvæmdar hafa verið rannsóknir erlendis þar sem kostnaður lífeyrissjóðana er 

tekinn fyrir og hafa niðurstöðurnar eru flestar á sama veg, því stærri sjóðir því 

hlutfallslega lækkar kostnaður. Dæmi um þetta er rannsókn Hernandez og Stewart 

(2008) en þeirra niðurstaða var að kostnaður lífeyrissjóða minnkaði eftir því sem þeir 

væru færri. Þetta er í takt við það sem viðmælendur töluðu um í viðtölum við 

rannsakanda.   

Stærðarhagkvæmni hefur mikil áhrif á rekstrarkostnað lífeyrissjóða. Mikil fylgni er á milli 

kostnaðarhlutfalls lífeyrissjóða annars vegar og stærðar þeirra hins vegar miðað við þá 

mælikvarða sem almennt eru notaðir (Stafir lífeyrissjóður, 2007). Í viðtölunum kom 

meðal annars fram að stórir sjóðir eiga auðveldara með að semja um lægri þóknanir, t.d. 

af eignastýringum og fjárfestingum, og hafa meiri burði til að standa undir þyngra 

eftirliti. Árni Guðmundsson framkvæmdastjóri Gildi lífeyrissjóðs talaði um að þó erfitt 

væri að bera saman reksturinn vegna breytinga í ytra umhverfi sjóðanna þá hafi 

kostnaður, í hlutfalli við hreina eign, minnkað: 

Því stærri sjóður því hlutfallslega minni kostnaður er við reksturinn. Það er 
að vísu svolítið erfitt að bera þetta saman því á þessum tíma sem er liðinn 
frá okkar sameiningu, sem eru einhver fjórtán ár, hefur orðið svo gríðarleg 
breyting í umhverfinu, í regluverkinu, í eftirlitinu, að við erum í raun komin 
með miklu fleiri starfsmenn og höfum þurft að ráða miklu fleiri sérhæfða 
starfsmenn til að sinna þessu hlutverki. En klárlega erum við að sýna mun 
lægra hlutfall af heildar eignum sem rekstrarkostnað en við gerðum áður. Og 
í alþjóðlegum samanburði þá er rekstrarkostnaður íslenskra lífeyrissjóða, 
sérstaklega stóru sjóðanna, mjög lágur hlutfallslega miðað við eignir.  
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Í svipaðan streng tók Ólafur Guðmundsson framkvæmdastjóri Birta lífeyrissjóðs 

aðspurður hvernig hafi tekist til með sameiningu á Sameinaða lífeyrissjóðnum og 

Stöfum: 

Það er ekki síður jákvætt að fylgjast með því hvernig kostnaður sem hlutfall 
af heildareignum lækkar með stærri sjóðum. Það er svona ágætis leitni í því 
þegar lífeyrissjóðum er raðað upp eftir stærð og kostnaður þeirra sem 
hlutfall af stærð skoðaður, þá er ákveðin leitni til lækkunar á kostnaði eftir 
stærð, þó það séu ákveðin undantekningartlifelli til staðar, en 
rekstarkostnaður, það er ákveðin leitni til lækkunar eftir stærð. Mér sýnist 
svona innanlands og svo erlendis það sem ég hef skoðað að hlutfallslegur 
kostnaður sem lendir á sjóðsfélögum er minni eftir því sem sjóðurinn er 
stærri. Til lengri tíma litið þá skiptir þetta tölvert miklu máli. 

Eins og Haukur Hafsteinsson framkvæmdastjóri LSR kom inná eru stærri sjóðir í betri 

aðstöðu til að semja um betri kjör í krafti stærðar sinnar. Sömuleiðis talaði hann um að 

út frá rekstrarkostnaði hafi stærri sjóðir, þó með einhverjum undantekningum, komið 

betur út sögulega en minni sjóðir.  

Stór sjóður hefur líka betri tækifæri til að semja um betri kjör í krafti stærðar 
sinnar. Síðan líka ef skoðuð er ávöxtun íslenskra lífeyrissjóða, segjum bara 
síðustu 10 ár, þá í heildina hafa stórir sjóðir komið betur út en minni sjóðir. 
Þó svo að það séu auðvitað undantekningar, en ef maður skoðar bara í 
heildina þá hafa stærri sjóðirnir komið betur út heldur en minni sjóðirnir, 
þannig að í heildina þá held ég að það myndi hafa jákvæð áhrif á ávöxtun, 
meðal annars líka vegna þess að þónokkur hluti af eignum er í erlendum 
söfnum og þar eru talsverðar fjárhæðir borgaðar til erlendra aðila, í stýringar 
á fjármunum, og þar er alveg klárlega stærðarhagkvæmni, því meira sem þú 
ert með í stýringu því minna borgarðu hlutfalslega í þóknanir. Þannig að það 
er á svona ýmsan hátt sem það myndi hafa jákvæð áhrif. LSR er auðvitað 
mun stærri sjóður en Brú þannig að hvað þetta varðar yrði hagkvæmnin 
meiri Brúar megin. 

Rannsakanda fannst einnig áhugavert að aðeins Þórey Þórðardóttir, 

framkvæmdastjóri landssamtaka lífeyrissjóða, talaði um mögulegt samstarf á milli sjóða 

án þess þó að um eiginlega sameiningu væri að ræða: 

Þeir gætu líka verið í einhverskonar samstarfi til að draga úr rekstrarkostnaði 
án þess að um eiginlega sameiningu sé að ræða. Til dæmis í sambandi við 
réttindahlutann, afgreiðslu á lífeyrismálum og einhverju slíku. Hugsanlega 
rekstur á tölvukerfum og öðru og ég held að þetta sé eitthvað, án þess að ég 
hafi sterka skoðun á því, sem sé alveg vert að líta betur á ef það er hægt að 
draga úr yfirbyggingu lífeyrissjóðskerfisins þá er það af hinu góða, án þess að 
það hafi áhrif á fagmennsku í störum sjóðanna. 
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Þó ljóst sé að rekstrarkostnaður íslenska lífeyrissjóðskerfisins sé lágur í alþjóðlegum 

samanburði þá eru tækifæri til að gera betur, hvort sem það er með fleiri sameiningum 

eða auknu samstarfi á milli sjóðanna. Allir viðmælendur töluðu á einn eða annan hátt 

um að við sameiningu mætti ná niður rekstrarkostnaði, annað hvort út frá reynslu eins 

og til dæmis Árni, Ólafur og Gerður hafa, eða út frá eigin skoðun og sannfæringu eins og 

Þórey og Haukur. 

4.4 Hæfara starfsfólk 

Aukin krafa um strangara eftirlit er erfiðari fyrir minni sjóði. Minni sjóðir hafa kannski 

ekki burði til að ráða til sín sérhæft starfsfólk til að sinna þessum hlutverkum. Það er því 

mikilvægt að sjóðir séu af þeirri stærðargráðu að þeir hafi burði og getu til að ráða til sín 

öflugt og sérhæft starfsfólk til að sinna þeim fjölmörgu og fjölbreyttu verkefnum sem 

sinna þarf. 

Með aukinni rekstrarhagkvæmni og stærri sjóðum er aukinn möguleiki á að ráða 

hæfara og sérhæfðara starfsfólk eins og Gerður Guðjónsdóttir kom inná, en Gerður 

hefur áður unnið að sameiningu sjóða því árið 2016 rann Lífeyrissjóður starfsmanna 

Kópavogsbæjar inn í Brú: 

Hún hlýtur náttúrulega að hafa jákvæð áhrif því rekstrarkostnaðurinn lækkar 
og þá hefur það jákvæð áhrif á ávöxtunina. Með stærri sjóðum fást lægri 
þóknanir þannig að klárlega hefur það áhrif líka. Ég sé í raun ekkert neikvætt, 
í sjálfu sér ekki. Því í krafti stærðarinnar getur maður haft sérhæfðara 
starfsfólk og unnið þá betri greiningarvinnu, og þannig faglegri vinnubrögð, 
þannig að ég sé ekkert neikvætt svona fljótt á litið. Það er hægt að líkja 
þessu við stóra verslun, Bónus fær líklega betri verð hjá birgjum en litli 
kaupmaðurinn á horninu. 

Árni Guðmundsson hefur, líkt og Gerður, gengið í gegnum sameiningu sjóða. Árið 2005 

sameinuðust Lífeyrissjóður Framsýnar og Lífeyrissjóður sjómanna í Gildi lífeyrissjóð sem 

Árni er í forsvari fyrir og seinna rann Lífeyrissjóður Vestfirðinga inní Gildi. Árni hefur því 

góða reynslu af sameiningum. Árni talaði um hvernig hans sjóður hefur notið góðs af 

sameiningunni og hún gert sjóðnum fært að ráða hæfara starfsfólk: 

Við náum betri kjörum í fjárfestingum í krafti stærðar, við erum með öflugra 
teymi, við getum ráðið fleira og hæfara starfsfólk í þessi störf sem þarf. Það 
er kannski eitt líka sem er í mínum huga mikilvægt að sjóðir séu þokkalega 
stórir, að kröfurnar í dag eru orðnar svo miklar og eftirlitið svo mikið að þú 
verður að hafa mjög öflugt og sérhæft starfsfólk til að sinna þessum 
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verkefnum. Sjóðir sem eru mjög litlir og með fáa starfsmenn, þeir hafa bara 
ekki burði til að sinna þessum hlutverkum. 

Aðspurður hvort hann telji að sameining LSR og Brú muni hafa jákvæð eða neikvæð 

áhrif á rekstrarkostnað sjóðanna svaraði Haukur Hafsteinsson í svipuðum dúr og Gerður 

og Árni: 

Hún kemur fram að hluta til þannig að stórir sjóðir hafa frekar tök á því að 
ráða fleirri og hæfari sérfræðinga og það þarf í svona rekstur sérfræðinga í 
eignastýringu, það þarf sérfræðinga í áhættustýringu, lögfræðinga í kringum 
þetta, bakvinnslu og allt þetta, og þarna hefur stór sjóður eðlilega betri tök á 
að ráða hæfa sérfræðinga en minni sjóðir. 

4.5 Eðlislíkir sjóðir 

Opinberu sjóðirnir, LSR og Brú, eru að mörgu leyti mjög áþekkir sjóðir. Regluverkið er 

mikið til það sama, tölvukerfin sem verið er að nota eru að miklu leyti þau sömu og 

bakgrunnur sjóðsfélagana sem verið er að þjónusta er mjög á þekkur. Að ónefndu að A-

deildir beggja sjóða eru nú orðnar sjóðssöfnunarsjóðir þó B-deildirnar séu það ekki en 

þær eru lokaðar og munu með tímanum hverfa. Komu allir viðmælendur á einn eða 

annan hátt inná þessi atriði.  Ólafur Sigurðsson talaði um það sem kost hvað þessir sjóðir 

hefðu eðlislíkan bakgrunn: 

Hvað kostina varðar þá sér maður strax það sem ég er búinn að vera að spá 
mjög lengi að á þessum geira verði sameiningar og það verði til einn risastór 
sjóður á ábyrgð hins opinbera. Kostirnir kannski eru þeir að þetta er svona 
eðlislík starfsemi vegna þess að þetta eru allt opinberir starfsmenn og á 
ábyrgð hins opinbera og þess vegna er svona ákveðinn þáttur í starfseminni 
að ræða ábyrgðina. Það er auðvitað að einhverju leyti kostur við þessa sjóði 
að þeir eru með eðlislíkan bakgrunn. 

Þórey Þórðardóttir talaði á svipuðum nótum og minntist aftur á mögulega samvinnu 

sjóðanna: 

Þeir eru auðvitað mjög líkir sjóðir, eldri kerfin eru byggð upp með svona 
svipuðum hætti. Þetta eru svona hlutfallssjóðir með bakábyrgð 
launagreiðenda. Ég hef þó aldrei ígrundað þessa spurningu sérstaklega, 
þannig að ég hef enga mjög sterka skoðun á því, en þetta eru sjóðir sem eru 
líkir að uppbyggingu sem gæti alveg þar með verið hægt að horfa á 
einhverskonar samlegðaráhrif með til dæmis skrifstofuhaldi eða slíku því 
regluverkið er náskylt. 
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5 Helstu niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman. Að mestu leyti 

byggja niðurstöðurnar á greiningu einstaklingsviðtalanna en þó voru að auki önnur gögn 

einnig skoðuð. Rannsóknarspurningin var: Er sameining LSR og Brú fýsilegur kostur? 

Allir viðmælendur voru að meginstefnu til sammála því að með sameiningum sjóða 

væri hægt að ná fram aukinni stærðarhagkvæmni sem nauðsynleg er til að geta staðið 

undir auknum gæðakröfum, eftirliti og kostnaði sem íslenskir lífeyrissjóðir standa 

frammi fyrir. Það er þó ekki svo að rekstrarkostnaður helmingist og ávöxtun tvöfaldist, 

því eins og komið hefur fram er ýmis kostnaður sem er í beinu hlutfalli við eignir, en 

rekstrarkostnaður sem hlutfall af eignum minnkar þó og ávöxtun eykst, því með stærri 

sjóðum má semja um lægri þóknanir til dæmis í eignastýringu og fjárfestingum. Þetta 

þýðir heldur ekki að heppilegt sé að enda uppi með aðeins einn sjóð því fjölbreytni sjóða 

og samkeppni þeirra á milli er nauðsynleg. Ef við hefðum enga samkeppni á milli sjóða 

væri hætta á því að starfsfólk og stjórnendur hefðu ekki sama hvata til að ná árangri því 

virk samkeppni leiðir til þess að sjóðir leitast við að ná sem bestri ávöxtun með sem 

minnstum kostnaði. Það er þó ekki þannig að allar sameiningar séu fýsilegar því sem 

dæmi er ólíklegt að vel rekinn sjóður vilji sameinast öðrum sjóð með mikinn halla eins 

og Ólafur Sigurðsson komst svo skemmtilega að orði:  

Þú gengur ekki í hjónaband við einhvern sem skuldar 50 milljónir en þú átt 
10 milljónir í hreinni eign og sameinar þetta nema þú sért alveg virkilega 
sannfærður um að þetta sé málið, því þannig er annar aðilinn að taka á sig í 
raun verulegan halla. 

 

Aðspurð um æskilegan fjölda sjóða hér á landi tóku viðmælendur allir í svipaðan 

streng, nefndu tölu á milli 8 og 12 sjóði. Hvort sá fjöldi náist verður að koma í ljós en 

eins og kemur fram í rannsókninni hefur sjóðum fækkað mikið á undanförnum árum og 

áratugum, úr tæplega hundrað niður í tuttugu og einn sjóð sem starfandi er í dag. 

Með eðlislíkum sjóðum má finna mikil samlegðaráhrif sem hjálpa til við að ná niður 

rekstrarkostnaði við sameiningu. Viðmælendur voru sammála um samlegðaráhrifin og 

að vænta mætti lægri rekstrarkostnaðar sem hlutfall af hreinni eign við sameiningu. 
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Sömuleiðis mætti með aukinni hagræðingu ráða inn sérhæfðara starfsfólk til að sinna 

þeim fjölmörgu sérhæfðu störfum sem sinna þarf. Með því fengjust faglegri vinnubrögð.  

 

Í viðtölunum kom fram að stærsti steinninn í götu sameiningar LSR og Brú væru 

bakábyrgðir launagreiðenda. Þar nefndu viðmælendur allir fyrst og fremst bakábyrgð 

launagreiðenda á gömlu B-deildunum, en einnig óbeinu bakábyrgð launagreiðenda sem 

enn er til staðar á A-deildunum og hvernig túlka ætti lagaumhverfið þar um.  

Að mati rannsakanda er nauðsynlegt að greiða úr lagaóvissunni er kemur að óbeinu 

bakábyrgðum launagreiðenda á A-deildunum og útfæra hvernig taka skuli á 

bakábyrgðum launagreiðenda B-deilda beggja sjóða ef til þess kemur að sjóðurinn eigi 

ekki fyrir skuldbindingum sínum. Verði þessi vandamál leyst telur rannsakandi að það sé 

fýsilegur kostur að sameina opinberu sjóðina, LSR og Brú.  
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6 Umræður 

Í raun er Íslenska lífeyrissjóðskerfið frekar einfalt kerfi, það tekur á móti peningum í 

formi iðgjalda, ávaxtar þá og greiðir svo út lífeyri. En þó kerfið sé í grunninn ekki flókið 

eru í því mörg flækjustig. Réttindaöflun er mismunandi á milli sjóða og svo auðvitað 

ábyrgðarmálin, hvort þeir séu með ábyrgð launagreiðenda, tilheyri kjarasamingum á 

hinum almenna markaði eða séu frjálsir sjóðir. Fyrsta og önnur stöðin og samspilið þar á 

milli, almannatrygginga annars vegar og svo samtryggingarinnar hins vegar, bætir enn 

frekar á flækjustigið. Það er því ekki skrítið að almenningur eigi oft á tíðum í nokkrum 

erfiðleikum með að skilja hvernig íslenska lífeyrissjóðskerfið sé uppbyggt.  

Nokkrir stórir sjóðir hafa sameinast á undanförnum árum og ber þar kannski hæst 

þegar Lífeyrissjóður Framsýnar og Lífeyrissjóður sjómanna (seinna bættist Lífeyrissjóður 

Vestfirðinga við) sameinuðust undir nafninu Gildi lífeyrissjóður og síðan þegar 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn og Stafir lífeyrissjóður sameinuðust árið 2016 undir nafninu 

Birta lífeyrissjóður. Árni Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gildi lífeyrissjóðs var mjög 

ánægður með þá sameiningu sem hans sjóður gekk í gegnum. Aðspurður hvort hann 

hefði viljað gera eitthvað öðruvísi í sameiningarferlinu benti Árni þó á að með stærri 

sjóðum verði allar hreyfingar á markaði þyngri, en minni sjóðir eiga auðveldara með að 

fara út úr fjárfestinigum án þess að það hreyfi markaðinn. Þegar talað er um sameiningu 

lífeyrissjóða er þetta hlutur sem hafa þarf í huga. 

Í raun ekki, því eins og ég sagði áðan þá tókst samruninn mjög vel. Ég sé í 
rauninni enga galla. Sjóðurinn varð bara stærri og öflugri, með breiðari hóp 
sjóðsfélaga, stærra eignasafn, meiri fjármuni, öflugri þá í fjárfestingum að 
mörgu leyti. Það eina sem kannski má hugsanlega sjá svona í 
baksýnisspeglinum er að minni sjóður hefur meiri tækifæri til að mögulega 
fara út úr einhverjum fjárfestingum án þess að það hreyfi markaðinn. Gildi er 
í dag svo stór sjóður að allar hreyfingar okkar á markaði skipta máli. Þannig 
að ef okkur litist til dæmis mögulega illa á eitthvað fyrirtæki þá getum við 
ekkert auðveldlega selt alla stöðuna. Minni sjóðir geta hreyft sig betur án 
þess að það trufli markaðinn. Þetta er eiginlega eini punkturinn sem ég get 
séð, svona ef ég á að reyna finna einhvern galla, en ég held að kostirnir séu 
mun fleirri við stærðina. 
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Það er þó þannig að alltaf er hægt að læra og sameiningar lífeyrissjóða eru þar engin 

undantekning. Ólafur Sigurðsson talaði um taktfastari aðgerðir í sameiningarferlinu, að 

hafa vel útfærða aðgerðaráætlun og fylgja henni.  

Í báðum þeim ferlum sem ég hef farið í gegnum þá í fyrra skiptið tók það 
lengri tíma, eðli þeirra sjóða sem sameinuðust inní Stafi var öðruvísi og það 
tók svolítið lengri tíma að gera þetta. En þegar Birta varð til þá voru svo 
margir þættir sem voru svipaðir, innri kerfi og staða sjóðanna og að það 
skipti svolítið máli. Ef ég hefði viljað gera eitthvað betur í fyrra skiptið þá var 
það að gera það í hraðari takti, það fer það mikil orka í þetta að það skiptir 
mjög miklu máli að fara með vel útfærða aðgerðaráætlun af stað og gera 
þetta á eins skömmum tíma og hægt er vegna þess að tíminn líður og 
eignirnar breytast og þegar það er verið að finna jafnvægispunkt til að 
sameina lífeyrissjóði þá skiptir öllu máli að gangurinn í sameiningunni sé 
taktfastur og svona á mjög góðu tempói. Þetta er svona svolítið eins og 
40km maraþon, það þýðir ekkert að fara og ætla sér að gera þetta á tveimur 
mánuðum en það þarf samt að gera þetta þannig að þetta klárist eins hratt 
og örugglega og hægt er. Þannig að ef það er eitthvað sem ég hefði viljað 
gera öðruvísi í fyrra ferlinu þá var það að gera þetta í svona taktfastari og 
hraðari skrefum. Hlutir þurfa að fara fyrir ársfundi og á meðan eru eignir að 
breytast og það er það sem getur verið svo erfitt að eiga við, það er hreyfing 
á öllu á meðan það er verið að sameina 

Þó vissulega sé ákveðin samkeppni til staðar á milli sjóðanna í dag má spyrja sig hvort 

henni sé haldið í skefjum með skylduaðild að lífeyrissjóði tiltekinna starfsstétta. Sem 

dæmi hefur rannsakandi starfað í rafmagnsgeiranum og borgað í Rafiðnaðarsambandið 

og tilheyrir þess vegna Birtu líifeyrissjóði. Leiða má að því líkum eru á að samkeppni 

lífeyrissjóðanna myndi aukast til muna væri skylduaðild að lífeyrissjóðum tiltekinna 

starfsstétta afnumin. Með aukinini samkeppni sjóðanna yrðu þeir að standa sig enn 

betur á öllum vígstöðvum, bæði til að laða að nýja sjóðsfélaga en ekki síður tli að halda í 

núverandi sjóðsfélaga því ef annar sjóður er að standa sig áberandi betur er hætt við að 

sjóðsfélagar vilji frekar vera í honum. 

Ef fram heldur sem horfir munum við sjá enn stærri sjóði í framtíðinni vegna 

sameininga innan kerfisins. Með aukinni fjárfestingu erlendis mun stærðarhagkvæmnin 

hafa mikil áhrif á hvernig einstaka sjóðum reiðir af. Því er mikilvægt að vanda vel til 

verka, hafa færri en öflugri sjóði sem hafa yfir að ráða öflugu starfsfólki með mikla 

sérþekkingu. 
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6.1 Hugmynd að frekari rannsóknum 

Áhugavert væri að sjá fleiri rannsóknir á viðfangsefninu og þar sem viðmælendur 

þessarar rannsóknar voru allir frekar jákvæðir fyrir fýsileika þess að sameina opinberu 

sjóðina LSR og Brú, fyndist rannsakanda áhugavert að einblína betur á neikvæðu 

þættina. Þar myndu bakábyrgðirnar væntanlega verða fyrirferðamiklar og áhugavert 

væri að sjá frekari rannsóknir hvernig leysa mætti úr þeim. 
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Viðauki 1 

Spurningar fyrir LSR/Brú 

 

Bakgrunnsspurningar 

 Nafn 

 Menntun 

 Staða innan *lífeyrissjóður* 

 Starfsaldur innan *lífeyrissjóður* 

 Hver er þín saga innan lífeyrissjóðskerfisins 

 

 

1. Hver er þín skoðun á íslenska lífeyrissjóðskerfinu í heild sinni? 
 Hvað er jákvætt 
 Hvað er neikvætt 

 

2. Hverjir eru kostir og gallar þess að sameina a-deild LSR og Brú af þínu mati 
 

3. Telur þú að sameining LSR og Brú muni hafa jákvæð áhrif á rekstrarkostnað 
sjóðanna eða neikvæð? Afhverju? 

 

4. Telur þú að sameining LSR og Brú muni hafa jákvæð áhrif á ávöxtun sjóðanna 
eða neikvæð? Afhverju? 

 

5. Hvernig finnst þér hafa tekist til með sameiningar á öðrum lífeyrissjóðum? 
Dæmi? 

 

6. Heldurðu að þín skoðun á öðrum sameiningum hafi mótandi áhrif á skoðun þína 
um fýsileika þess að sameina LSR og Brú? 
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Viðauki 2 

 

Spurningar fyrir Gildi/Birta 

 

Bakgrunnsspurningar 

 Nafn 

 Menntun 

 Staða innan *lífeyrissjóður* 

 Starfsaldur innan *lífeyrissjóður* 

 Hver er þín saga innan lífeyrissjóðskerfisins 

 

 

1. Hver er þín skoðun á íslenska lífeyrissjóðskerfinu í heild sinni? 
 Hvað er jákvætt? 
 Hvað er neikvætt? 

 

2. Hvernig finnst þér hafa tekist til með sameiningu á þeim lífeyrissjóði sem þú 
starfar hjá? (Lífeyrissjóður sjómanna/Framsýnar & Sameinaði 
lífeyrissjóðurinn/Stafir) 
 Hvað er jákvætt? 
 Hvað er neikvætt? 

 

3. Hvað hefðir þú viljað að gert hefði verið öðruvísi í sameiningarferlinu? 

 

4. Hafði sameiningin jákvæð eða neikvæð áhrif á rekstrarkostnað sjóðanna?  

 

5. Hafði sameiniingin jákvæð eða neikvæð áhrif á ávöxtun sjóðanna? 

 

6. Eru frekari tækifæri til sameiningar á þessu sviði að þínu mati? 

 

7. Hver er þín skoðun á fýsileika þess að sameina LSR og Brú? 
 Hvaða kosti sérðu? 
 Hvaða ókosti sérðu? 
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Viðauki 3 

 

Spurningar fyrir Landsamtök Lífeyrissjóða 

 

Bakgrunnsspurningar 

 Nafn 

 Menntun 

 Staða innan *lífeyrissjóður* 

 Starfsaldur innan *lífeyrissjóður* 

 Hver er þín saga innan lífeyrissjóðskerfisins 

 

 

1. Hver er þín skoðun á íslenska lífeyrissjóðskerfinu í heild sinni? 
 Hvað er jákvætt? 
 Hvað er neikvætt? 
 Eru einhver sérstök tækifæri/ógnir í þínum huga? 

 

2. Hvernig finnst þér hafa tekist til með sameiningu á þeim lífeyrissjóðum sem hafa 
verið sameinaðir (Birta/Gildi & Sameinaði lífeyrissjóðurinin/Stafir sem dæmi)? 
 Hvað er jákvætt? 
 Hvað er neikvætt? 

 

3. Eru frekari tækifæri til sameiningar á þessu sviði að þínu mati? 
 

4. Hver er þín skoðun á regluverki fyrir íslensku lífeyrissjóðina? 
 Er eitthvað sem er nauðsynlegt? 
 Er eitthvað sem er íþyngjandi? 
 Telurðu regluverkið hafa áhrif á rekstrarkostnað eða ávöxtun sjóðanna? 

Hvernig? 
 

5. Hver er þín skoðun á fýsileika þess að sameina LSR og Brú? 
 Hvaða kosti sérðu? 
 Hvaða ókosti sérðu? 



 

49 



 

50 

 


