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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða og bera saman örorkubyrði starfandi lífeyrissjóða 

á Íslandi og jafnframt kanna hvort árlegar jöfnunargreiðslur frá ríkinu til jöfnunar 

örorkubyrði lífeyrissjóðanna séu að skila tilætluðum árangri. Tilgangur jöfnunargreiðslna 

frá íslenska ríkinu er að koma til móts við mismikla örorkubyrði lífeyrissjóða á Íslandi og 

skapa þannig jöfnuð á milli þeirra hvað örorkubyrði varðar.  

 Örorkubyrði íslenskra lífeyrissjóða er mismikil og vilja stjórnendur ýmissa 

lífeyrissjóða halda því fram að staða sumra sjóðanna sé töluvert verri en annarra þrátt 

fyrir jöfnunargreiðslur frá ríkinu. Þá er því jafnframt haldið fram að mikil örorkubyrði 

lífeyrissjóða hafi neikvæð áhrif á getu þeirra til að greiða ellilífeyri til lífeyrissjóðfélaga og 

þar af leiðandi neikvæð áhrif á fjárhagslega stöðu og afkomu sjóðfélaga. Þessi óréttláta 

skipting örorkubyrði milli lífeyrissjóðanna leiði til þess að sjóðfélagar sumra sjóða séu 

fjárhagslega verr staddir en aðrir þegar komið er á ellilífeyrisaldurinn.    

Í þessu verkefni er reynt að svara tveimur rannsóknarspurningum: 

1. Er framlag ríkisins til að jafna stöðu lífeyrissjóða vegna mismunandi örorkubyrði að skila 

tilætluðum árangri og þannig úr garði gert að jafnræði ríki á milli lífeyrissjóða? 

2. Hver eru áhrif mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða á afkomu lífeyrissjóðfélaga? 

Þá eru einnig borin saman tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða og lífeyrisréttindi sem þeir 

bjóða sjóðfélögum sínum. Að lokum eru niðurstöður bornar saman við niðurstöður fyrri 

rannsókna.           

Helstu niðurstöður rannsókna eru þær að örorkubyrði sumra lífeyrissjóða er töluvert 

þyngri en annarra auk þess sem jöfnunargreiðslur frá ríkissjóði ná ekki að jafna 

örorkubyrði lífeyrissjóða. Örorkubyrði allra lífeyrissjóða lækkar við jöfnunargreiðslur en 

jafnast hins vegar ekki út á milli sjóða auk þess sem hlutfallsleg lækkun á örorkubyrði er 

mismikil milli lífeyrissjóða. Örorkubyrði margra betur settra lífeyrissjóða lækkar 

hlutfallslega meira en örorkubyrði lífeyrissjóða sem eru verr settir. Þá eru sjóðfélagar 

lífeyrissjóða með þunga örorkubyrði verr settir en aðrir þegar kemur að myndun eigna til 

lífeyris yfir starfsævina og getur örorkubyrðin ein og sér kostað sjóðfélaga allt að tvö 

prósent af eignum sínum. Þá eru lífeyrisréttindi hjá þeim lífeyrissjóðum sem mælast með 

mikla örorkubyrði og lægri eignamyndun einnig minni og tryggingafræðileg staða þeirra 
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að sama skapi ekki góð. Athygli vekur þó að sumir lífeyrissjóðir með neikvæða 

tryggingafræðilega stöðu bjóða hærri lífeyrisréttindi en aðrir sjóðir sem standa mun betur 

tryggingafræðilega séð. 
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1  Inngangur 

Frá síðustu aldamótum hefur örorkubyrði flestra lífeyrissjóða á Íslandi farið stigvaxandi ár 

frá ári í takt við aukinn fjölda sjóðfélaga sem metnir eru með örorku. Aðilar úr 

atvinnulífinu, á vegum hins opinbera og úr lífeyriskerfinu hafa bent á að örorkubyrðin sé, 

af þessum sökum, orðin mörgum lífeyrissjóðum mjög þung og að grípa þurfi til ráðstafana 

ef þessi þróun heldur áfram óbreytt á komandi árum. Örorka og örorkulífeyrisþegar hafa 

undanfarið verið hitamál í þjóðfélaginu. Mikið hefur verið rætt um kjör þeirra sem og 

kostnað samfélagsins vegna örorku. Auk þess hefur verið talsverð fjölmiðlaumfjöllun um 

mikla aukningu á nýgengi örorku á Íslandi og hættuna á því að fólk festist til lengri tíma á 

örorkubótum. Minna hefur þó verið rætt um kostnað lífeyrissjóða vegna aukinna 

örorkulífeyrisgreiðslna, mismikla örorkubyrði lífeyrissjóðanna og áhrif þess á 

framtíðarhag sjóðfélaga.         

 Íslenska ríkið hefur undanfarin ár greitt út til lífeyrissjóða í landinu svokallaðar 

jöfnunargreiðslur sem eiga að jafna út þá örorkubyrði sem fylgir útgreiðslu örorkulífeyris 

en byrðin er misþung milli lífeyrissjóða. Mismikið er hvað hver og einn sjóður þarf að 

borga árlega í örorkugreiðslur auk þess sem hlutfall örorkulífeyris af 

heildarlífeyrisgreiðslum er mismunandi á milli sjóða. Þá hafa forkólfar innan 

lífeyriskerfisins kvartað yfir mismikilli örorkubyrði milli lífeyrissjóða þrátt fyrir 

jöfnunargreiðslur ríkisins og halda því fram að staða lífeyrissjóða sé enn mjög ójöfn.  

 Í þessari ritgerð verður íslenska lífeyriskerfið skoðað en það er hlutfallslega eitt af 

stærri lífeyriskerfum í heiminum. Litið verður á uppbyggingu kerfisins, sögu þess og þróun, 

fyrirkomulag iðgjalda, lífeyrissjóðina sem nú starfa innan kerfisins og stöðu þeirra í dag. 

 Þá verður farið yfir tíðni örorku á Íslandi í nútíð og fortíð, þróun hennar auk þess 

sem litið verður á framtíðarspár um tíðni örorku. Einnig verður ferli örorkugreiðslna 

skoðað en það ferli nær bæði yfir ríkisstofnanir og lífeyrissjóði og kemur fjöldi fólks að því. 

Rýnt verður í áhrif örorkubyrði á íslensku lífeyrissjóðina, þróun hennar og skiptingu á milli 

sjóða. Loks verða tengsl atvinnuleysis og örorku skoðuð en talið er að sterk tengsl séu þar 

á milli.            

 Jöfnunargreiðslur frá ríkinu verða teknar fyrir og fjallað um upphaf þeirra og 
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tilgang. Þá verður fjallað um viðbrögð ráðamanna sumra lífeyrissjóða við þessum 

greiðslum en ekki eru allir á eitt sáttir með framkvæmd þeirra og virkni. Að lokum verður 

litið á tæknileg atriði varðandi jöfnunargreiðslur, til dæmis hvernig þær eru áætlaðar og 

hvernig hlutur hvers lífeyrissjóðs er ákvarðaður hverju sinni en greiðslur þessar eru veittar 

einu sinni á ári.         

 Rannsóknarefni ritgerðar felst í skoðun á íslenska lífeyriskerfinu. Allir starfandi og 

opnir lífeyrissjóðir eru bornir saman með tölulegum gögnum. Gögnin eru fengin beint úr 

ársreikningum lífeyrissjóðanna auk gagna úr samantekt frá Fjármálaeftirlitinu sem gefin 

er út árlega. Þannig er leitast eftir því að skoða stöðu sjóðanna gagnvart hvor öðrum 

varðandi áhrif af greiðslum örorkulífeyris, bæði í krónutölum og hlutfallslega af iðgjöldum 

sjóðfélaga. Þá er reynt að svara því hvort framlag ríkisins til að jafna stöðu lífeyrissjóða 

vegna mismunandi örorkubyrði sé þannig úr garði gert að jafnræði ríki á milli lífeyrissjóða 

í landinu. Það er gert með samantekt og samanburði tölulegra gagna úr ársreikningum 

lífeyrissjóða og loks útreikningum úr þeim gögnum. Einnig eru könnuð áhrif mismikillar 

örorkubyrði lífeyrissjóða á afkomu lífeyrissjóðfélaga. Niðurstöður úr áðurnefndum 

útreikningum eru þá notaðar sem breytur í samanburðarlíkani þar sem sjóðfélagar 

mismunandi lífeyrissjóða eru bornir saman og skoðað hvernig örorkubyrðin hefur áhrif á 

stöðu sjóðfélaga við lok starfsferils þeirra. Að lokum er litið á tryggingafræðilega stöðu og 

lífeyrisréttindi lífeyrissjóða í dag og athugað hvort lífeyrissjóðir séu að bjóða réttindi sem 

eru í samræmi við tryggingafræðilega stöðu þeirra.
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2 Lífeyrissjóðskerfið og lífeyrissjóðir á Íslandi 

2.1 Upphaf og saga lífeyrissjóðskerfis á Íslandi 
Lífeyrissjóðskerfið í núverandi mynd má upphaflega rekja til samninga tengdum 

kjarasamningum almenns vinnumarkaðar árið 1969. Í samningum mátti meðal annars 

finna samþykktir um að koma á fót atvinnutengdum lífeyrissjóðum árið 1970 þar sem 

krafa yrði um skylduaðild starfsfólks og fulla sjóðsöfnun (Már Guðmundsson, 2000). Þó 

benda heimildir til þess að fyrsta vísi að lífeyrissjóði sé að finna í konungstilskipun frá árinu 

1851. Varð sú tilskipun að lögum um mitt ár 1855. Þau lög kváðu um það að þeir sem hafi 

verið skipaðir embættismenn af konungi og þáðu laun úr ríkissjóði ættu rétt á eftirlaunum 

þegar starfi þeirra lyki vegna elli, veikinda eða af öðrum ástæðum sem launþegi hefði ekki 

stjórn á. Lífeyrissjóður fyrir embættismenn var svo stofnaður árið 1919 með lagasetningu 

Alþingis og má segja að þar hafi verið um að ræða fyrsta lífeyrissjóðinn á Íslandi. Sjóður 

þessi reyndist vera forveri starfandi sjóðs sem nú heitir Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 

(Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.a) en hann er eignamesti lífeyrissjóður landsins 

(Fjármálaeftirlitið, 2019a).        

 Árið 1974 voru lög sett á Alþingi byggð á samningunum frá 1969 sem skylduðu allt 

launafólk og atvinnurekendur að greiða til lögbundinna eða viðurkenndra lífeyrissjóða að 

lágmarki 10% af iðgjöldum. Árið 1980 náðu þessi lög einnig til sjálfstætt starfandi 

einstaklinga. Árið 1986 var svo samið um greiðslu iðgjalda af öllum launum en fram að því 

hafði einungis verið skylda samkvæmt lögum að borga iðgjöld af dagvinnulaunum 

(Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.a). Lög um ársreikninga og endurskoðun lífeyrissjóða voru 

samþykkt á Alþingi árið 1991. Með þeim lögum var bankaeftirliti Seðlabanka Íslands falið 

eftirlit með því að lífeyrissjóðir færu að ákvæðum þeirra laga sem þeim bar að fylgja. Það 

leiddi til betri skýrslugerðar um lífeyrissjóðina, samræmdari ársreikninga og endurskoðun 

var tryggð. Þá var eftirlit með því að lífeyrissjóðir gætu staðið við skuldbindingar sínar 

aukið og séð til þess að gripið yrði til ráðstafana ef ekki var hægt að standa við 

skuldbindingar.         

 Árið 1997 voru loks samþykkt almenn lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða en það hafði átt sér langan aðdraganda. Undirbúningur 

https://www.lifeyrismal.is/is/um-lifeyrissjodakerfid/tilgangur-hlutverk-og-saga
https://www.lifeyrismal.is/is/um-lifeyrissjodakerfid/tilgangur-hlutverk-og-saga
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lagasetningarinnar hófst árið 1976 og var unnið reglulega að setningu laganna. Nokkrar 

nefndir komu að málinu og lögð voru fram að minnsta kosti tvö lagafrumvörp. Helsta 

ástæða þess að ekki tókst að ná samþykkt um frumvarpið var lagaákvæði er varðaði 

lífeyrissjóði opinberra starfsmanna og lífeyrissjóði með ábyrgð launagreiðanda. Fór svo 

að málamiðlun náðist í samningaviðræðum og sátt sem leiddi til þess að lagafrumvarpið 

var að lokum samþykkt. Samkomulagið fólst í því að lífeyrisréttindi opinberra starfsmanna 

myndu smám saman byggjast á fullri sjóðsöfnun. Þá fólst einnig í samkomulaginu að 

innleitt yrði álíka kerfi til réttindaávinnslu og var á almennum vinnumarkaði en þó með 

áframhaldandi launaábyrgð launagreiðanda (Már Guðmundsson, 2000). Ári síðar, árið 

1998 (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.a), voru samþykkt lög um frjálsan 

séreignarlífeyrissparnað með skattfrjálsum iðgjöldum en þó talað væri um frjálsan 

sparnað var hann háður ýmsum skilyrðum. Með þessum lagasetningum er þá talið að nýr 

kafli í sögu lífeyrismála á Íslandi hafi hafist (Már Guðmundsson, 2000).   

 Í september 2016 var undirritað samkomulag milli Kennarasambands Íslands, 

BSRB og BHM um nýtt lífeyriskerfi auk þess sem ríki og sveitarfélög gerðu einnig á milli sín 

samkomulag varðandi nýtt lífeyriskerfi. Var markmið þessa samkomulags að færast nær 

samræmdu lífeyriskerfi í landinu, það er að breyta opinbera lífeyriskerfinu til samræmis 

við lífeyriskerfi hins almenna vinnumarkaðar (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2016a). 

Þá yrði launafólki gert fært að flytja sig milli hins almenna og opinbera vinnumarkaðar 

hvenær sem er á starfsævinni án þess að skerða á einhvern hátt ávinnslu lífeyrisréttinda. 

Helsti munur á réttindum sjóðfélaga í almennum og opinberum lífeyrissjóðum fyrir 

breytingar var sá að almennir sjóðir byggðu á föstum iðgjöldum en þeir opinberu á 

breytilegum iðgjöldum. Þetta þýddi að almennir sjóðir voru án ábyrgðar þriðja aðila og 

réttindi sjóðfélaga háð afkomu og ávöxtun sjóða hverju sinni en opinberir lífeyrissjóðir 

voru hins vegar tryggðir af launagreiðanda, sem var skuldbundinn til að greiða inn í 

sjóðinn ef um halla var að ræða. Almennir lífeyrissjóðir voru því í þeirri stöðu að þurfa að 

skerða réttindi sjóðfélaga til að mæta halla eða auka þau þegar vel áraði á meðan réttindi 

sjóðfélaga opinberra lífeyrissjóða voru ávallt tryggð af launagreiðanda sem voru ríki og 

sveitafélög. Eftir breytingar var ábyrgð launagreiðanda á réttindum sjóðfélaga opinberra 

sjóða afnumin og er nú sama fyrirkomulag hjá almennum og opinberum lífeyrissjóðum, 

það er öll ábyrgð og áhætta hjá sjóðfélögunum sjálfum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2016b). Þann 29. desember 2016 voru lög um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð 

https://www.lifeyrismal.is/is/um-lifeyrissjodakerfid/tilgangur-hlutverk-og-saga


 

14 

starfsmanna ríkisins samþykkt á Alþingi. Eftir 1. júní 2017 bar A-deild Lífeyrissjóðs 

starfsmanna ríkisins að starfa á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða líkt og sjóðir á hinum almenna markaði (lög um breytingu á lögum 

um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997). Hafði þessi lagabreyting einnig áhrif á 

fyrirkomulag A-deildar Brúar og voru breytingar á A-deild Brúar álíka og hjá A-deild 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Breyting varð til dæmis á réttindaávinnslu, úr jafnri 

réttindaávinnslu yfir í aldurstengda réttindaávinnslu, lífeyrisaldur var samræmdur við 

almenna vinnumarkaðinn og réttindi lífeyrissjóðfélaga ekki lengur á ábyrgð 

launagreiðanda (Brú lífeyrissjóður, e.d.) 

2.2 Íslenska lífeyriskerfið 
Allt síðan heildarlöggjöf með ákvæðum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

viðbótarsparnað tók gildi árið 1997 hefur íslenska lífeyriskerfið verið byggt upp af þremur 

meginstoðum en Alþjóðabankinn hefur meðal annars mælt með því að ríki heimsins notist 

við slíkt lífeyriskerfi (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Fyrsta stoðin er 

almannatryggingakerfið sem ætlað er að tryggja félagslega lágmarkstryggingu og er 

markmið almannatryggingakerfisins samtrygging og tekjuöflun. Önnur stoðin eru 

starfsgreinabundnir lífeyrissjóðir í landinu sem ávaxta iðgjöld félagsmanna sinna. Það er 

skyldukerfi sem rekið er af einkaaðilum en er þó undir opinberu eftirliti og byggir á fullri 

sjóðsöfnun. Þriðja stoðin er viðbótarlífeyrissparnaður einstaklinga en sú stoð bættist við 

árið 1997 með heildarlögum um lífeyrismál. Það er frjáls lífeyrissparnaður sem er 

einstaklingsbundinn og er markmið viðbótarlífeyrissparnaðar að spara og safna sjóði til 

elliára (Már Guðmundsson, 2000).      

 Lífeyriskerfum er oftast skipt niður í tvo megin flokka, annars vegar fjármögnuð 

lífeyriskerfi sem kallast sjóðsöfnunarkerfi og hins vegar ófjármögnuð lífeyriskerfi sem 

nefnast gegnumstreymiskerfi. Í sjóðsöfnunarkerfi leggur starfsfólk reglulegan hluta launa 

sinna til hliðar sem lífeyrissjóður eða annar gildur aðili fjárfestir síðan fyrir í eignasafni. Er 

fjárfesting af slíkum sparnaði sem og höfuðstóll ætlaður til framfærslulífeyris starfsfólks 

þegar á efri ár er komið og starfsævi lokið. Í gegnumstreymiskerfi er hluta af launatekjum 

þeirra sem eru á vinnumarkaði hverju sinni ætlað að fjármagna elliframfærslu þeirra sem 

þá þiggja ellilífeyri. Líkt og í sjóðsöfnunarkerfi leggja launþegar einnig til hliðar ákveðið 

hlutfall launa sinna en í stað þess að fjárfesta eru framlög millifærð beint til þeirra sem 
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eru hættir að vinna og þiggja lífeyri (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014). 

 Á Íslandi er blandað lífeyriskerfi sem byggir á skattafjármögnuðu 

almannatryggingakerfi, sjóðsöfnun lífeyrissjóða og viðbótarlífeyrissparnaði með 

skattahvatningu (Már Guðmundsson, 2004). Hjá starfsfólki á hinum almenna 

vinnumarkaði á Íslandi er við lýði sjóðsöfnunarkerfi þar sem borgað er til lífeyrissjóða en 

einnig er til staðar ófjármagnað gegnumstreymiskerfi á vegum hins opinbera. Því er ætlað 

að veita lágmarks lífeyristryggingu til allra þegna íslenska ríkisins (Ásgeir Jónsson og Hersir 

Sigurgeirsson, 2014). Er þá opinbera kerfið helst hugsað til þess að huga að þeim aðilum 

sem hafa unnið sér inn lítil eða engin lífeyrisréttindi hjá lífeyrissjóðum (Landasamtök 

lífeyrissjóða, 2017) með samtryggingu, tekjujöfnun og síðast en ekki síst veita 

lífeyrisþegum félagslegt öryggi (Stjórnarráð Íslands, e.d.a). Viðbótarlífeyrissparnaður er 

valfrjáls sparnaður sem gerir launþegum og sjálfstæðum atvinnurekendum kleift að 

greiða til ákveðinna vörsluaðila allt að 4% framlag af skattskyldum tekjum til viðbótar við 

lögbundið skylduiðgjald. Vörsluaðilar séreignarlífeyrissparnaðar geta meðal annars verið 

lífeyrissjóðir, bankar og tryggingafélög (Már Guðmundsson, 2004).   

 Lífeyrissjóðir skiptast enn frekar í tvo flokka, annars vegar sjóði sem starfa undir 

ábyrgð þriðja aðila og hins vegar sjóði án slíkrar ábyrgðar (Ólafur Ísleifsson, 2007). Kallast 

slíkir lífeyrissjóðir fastiðgjaldasjóðir og fastréttindasjóðir. Hérlendis eru lífeyrissjóðir á 

almennum vinnumarkaði fastiðgjaldasjóðir en lífeyrissjóðir starfsmanna í opinbera 

geiranum eru að hluta fastréttindasjóðir og má þar nefna B-deild Lífeyrissjóðs 

starfsmanna ríkisins og B-deild Brúar lífeyrissjóðs. Fastréttindasjóðir hafa bakhjarla sem 

ábyrgjast framkvæmd fjárfestinga, til dæmis ríki, fyrirtæki eða tryggingasjóði. Þessir 

bakhjarlar ábyrgjast þannig réttindi þau sem sjóðfélagar hafa áunnið með 

iðgjaldagreiðslum sínum. Sé bakhjarlinn ríkið eru lífeyrisgreiðslur lífeyrisþega 

áhættulausar frá þeirra sjónarhóli. Ef bakhjarl er annar en ríki, fyrirtæki eða 

tryggingasjóður er áhættan háð fjárhagsstöðu bakhjarlsins sem og fjárfestingarstefnu 

hans en einnig eignastöðu og áætlaðri tryggingastöðu sjóðsins. Hjá fastiðgjaldasjóðum er 

iðgjaldareglan ákveðin fyrirfram og ráðast réttindi sjóðfélaga af þeirri reglu ásamt 

fjárfestingastefnu og eignastöðu. Í fastiðgjaldasjóðum eru það sjóðfélagarnir sjálfir sem 

eru bakhjarlar síns lífeyrissjóðs. Eina leiðin til að bæta áætlaða tryggingastöðu slíkra sjóða 

er að hækka iðgjaldagreiðslur til sjóðsins eða skerða réttindi sjóðfélaga. Hjá 

fastiðgjaldasjóðum eru fjárhæðir lífeyrisgreiðslna óvissari og fleiri þættir sem spila inn í, 
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eins og til dæmis lífslíkur sjóðfélaga. Öfugt við fastréttindasjóði er því ekki hægt að líta á 

lífeyrisgreiðslur fastiðgjaldasjóða sem áhættulausar. Fjárfestingarstefna, vænt ávöxtun, 

vænt áhætta og lífslíkur sjóðfélaga eru allt þættir sem hafa áhrif á áhættustig 

fastiðgjaldasjóða (Esther Finnbogadóttir, Höskuldur Hlynsson, Vignir Jónsson og Yngvi 

Harðarsson, 2011). 

2.3 Lífeyrissjóðir á Íslandi 
Í upphafi árs 2019 voru starfandi 21 lífeyrissjóður á Íslandi (Landssamtök lífeyrissjóða, 

e.d.b), þar af 17 sjóðir fyrir starfsmenn innan ákveðinna starfsgreina (Landssamtök 

lífeyrissjóða, e.d.c) og 10 sjóðir opnir öllum óháð starfsgrein (Landssamtök lífeyrissjóða, 

e.d.d).          

 Hlutverk lífeyrissjóða á Íslandi er móttaka iðgjalda frá sjóðfélögum sínum, ávöxtun 

iðgjalda og greiðsla ellilífeyris til sjóðfélaga (Már Guðmundsson, 2000). Þá er greiðsla 

svokallaðs áfallalífeyris hlutverk lífeyrissjóða en áfallalífeyrir samanstendur af 

örorkulífeyri, makalífeyri og barnalífeyri vegna hugsanlegra áfalla sem geta haft áhrif á 

afkomu sjóðfélaga og fjölskyldu hans (Áslaug Árnadóttir, Eggert Benedikt Guðmundsson 

og Gunnar Baldvinsson, 2018).      

 Lífeyrissjóðir innan vébanda Landssamtaka lífeyrissjóða á Íslandi eru mismunandi 

að stærð og umfangi, bæði hvað fjölda sjóðfélaga varðar og hreina eign þeirra. Sumir 

lífeyrissjóðir eru töluvert minni í sniðum en aðrir og byggðir upp fyrir afmarkaðan hóp 

innan vinnumarkaðarins á Íslandi líkt og til dæmis Eftirlaunasjóður Félags íslenskra 

atvinnuflugmanna eða Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands. Árið 2018 var fjöldi virkra 

sjóðfélaga í Eftirlaunasjóði Félags íslenskra atvinnuflugmanna 820 manns og fjöldi virkra 

sjóðfélaga í Lífeyrissjóði Tannlæknafélags Íslands 200 manns. Aðrir lífeyrissjóðir eru mun 

stærri í sniðum og má þar helst nefna Gildi lífeyrissjóð og Lífeyrissjóð verzlunarmanna 

sem eru fjölmennustu lífeyrissjóðir á Íslandi. Fjöldi virkra sjóðfélaga hjá Gildi í árslok 2018 

var 52.382 manns og hrein eign sjóðsins rúmlega 561 milljarður króna. Þá var annar 

fjölmennasti lífeyrissjóðurinn, Lífeyrissjóður verzlunarmanna, með 49.228 virka 

sjóðfélaga árið 2018 og hreina eign til greiðslu lífeyris upp á tæplega 713 milljarða króna 

(Fjármálaeftirlitið, 2019a).         

 Einnig eru á Íslandi lífeyrissjóðir sem lokaðir eru nýjum sjóðfélögum en eru þó enn 

starfandi fyrir þá sjóðfélaga sem í þeim eru. Líkt og aðrir sjóðir taka þeir við iðgjöldum, 
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ávaxta þau og borga sjóðfélögum lífeyri en eini munurinn er sá að ekki er tekið við nýjum 

sjóðfélögum. Slíkir sjóðir eru í öllum tilvikum fámennir en Lífeyrissjóður starfsmanna 

Reykjavíkurborgar, Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar og Lífeyrissjóður 

starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf. eru dæmi um slíka sjóði. Rekstur þeirra er í öllum 

tilvikum í höndum annarra aðila enda ekki hagkvæmt stærðarlega séð að hafa sér rekstur 

fyrir svo litla sjóði. Brú lífeyrissjóður sér um rekstur Lífeyrissjóðs starfsmanna 

Reykjavíkurborgar, Stapi lífeyrissjóður sér um rekstur Lífeyrissjóðs starfsmanna 

Akureyrarbæjar og er rekstur Lífeyrissjóðs starfsmanna Búnaðarbanka Íslands hf. í 

höndum Arion banka (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.b).    

 Miklar breytingar hafa orðið á fjölda lífeyrissjóða á Íslandi en talið er að fjöldi 

þeirra hafi verið nærri 100 talsins þegar mest var. Í byrjun níunda áratugar var fjöldi þeirra 

90 en í lok árs 1999 hafði þeim fækkað niður í 62. Var fjöldi lífeyrissjóða á Íslandi talinn 

talsvert meiri en hagkvæmt þótti og átti þeim eftir að fækka töluvert meira á nýrri öld 

(Már Guðmundsson, 2000). Undanfarinn áratug hefur lífeyrissjóðum á Íslandi enn 

fækkað, fjöldi minni sjóða sameinast og myndað stærri sjóði auk þess sem einhverjir sjóðir 

hafa verið lagðir niður. Fjöldi lífeyrissjóða í árslok 2010 voru 33 og hrein eign sjóðanna 

1.909,5 milljarðar króna (Fjármálaeftirlitið, 2011a) en í lok árs 2018 var fjöldi lífeyrissjóða 

kominn niður í 22 talsins og hrein eign þeirra tæplega 4.239 milljarðar króna 

(Fjármálaeftirlitið, 2019a). Hrein eign 10 stærstu lífeyrissjóðanna árið 2010 var 1.529 

milljarðar króna sem var þá 80,07% af hreinum eignum allra sjóða á landinu 

(Fjármálaeftirlitið, 2011b). Árið 2018 var heildareign 10 stærstu sjóðanna orðin alls 3.734 

milljarðar eða 88,08% af hreinum eignum allra lífeyrissjóða á Íslandi (Fjármálaeftirlitið, 

2019a). Lista yfir starfandi lífeyrissjóði árið 2018 og stærð þeirra eftir fjölda félagsmanna 

má finna í töflu 1 hér að neðan en þar má sjá að tveir stærstu sjóðirnir, Gildi lífeyrissjóður 

og Lífeyrissjóður verzlunarmanna, bera af hvað fjölda sjóðfélaga og lífeyrisþega varðar. 

Að sama skapi eru Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar og Lífeyrissjóður 

starfsmanna Búnaðarbanka Íslands  með áberandi fáa virka sjóðfélaga. 
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Tafla 1. Fjöldi sjóð- og lífeyrisþega hjá íslenskum lífeyrissjóðum árið 2018 (Fjármálaeftirlitið, 2019a). 

 Kostir við sameiningu lífeyrissjóða undanfarin ár eru þeir að hag sjóðfélaga er 

betur borgið ef lífeyrissjóðir sameinast í stærri einingar. Má nefna meðal annars aukið 

hagræði í rekstri sjóðanna, hlutafallslega minni rekstrarkostnað, aukin hagkvæmni í 

rekstri og aukin áhættudreifing hvað varðar eignir og skuldbindingar sjóðanna 

(Fjármálaeftirlitið, 2007). Þrátt fyrir töluverða fækkun lífeyrissjóða með sameiningum 

undanfarin ár og áratugi eru þó enn gagnrýnisraddir sem telja núverandi lífeyriskerfi of 

stórt og útþanið. Kostnaður við að viðhalda kerfinu sé of mikill og að hag sjóðfélaga væri 

betur borgið ef það yrði ódýrara í rekstri. Þá hefur því einnig verið haldið fram að kallað 

hafi verið eftir byltingarkenndum breytingum, til dæmis að lífeyriskerfi á Íslandi verði að 

hluta til gegnumstreymiskerfi (Gildi lífeyrissjóður, 2017).     

 Í samantekt, sem Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hefur tekið saman yfir 

rekstrarkostnað lífeyrissjóða sem hlutfall af heildareignum árið 2017, er 

rekstrarkostnaður íslenskra lífeyrissjóða borinn saman við 15 önnur lönd innan OECD og 

kemur Ísland nokkuð vel út úr þeim samanburði (OECD, 2019a). Samkvæmt reglum 

Fjármálaeftirlitsins um ársreikninga lífeyrissjóða er skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 

flokkaður sem rekstrarkostnaður lífeyrissjóða og er þá fjárfestingarkostnaður 

Lífeyrissjóður Virkir sjóðfélagar Óvirkir sjóðfélagar Lífeyrisþegar Samtals
Gildi lífeyrissjóður 52.382 162.520 23.236 238.138
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 49.228 106.371 17.849 173.448
SL lífeyrissjóður 12.516 109.215 14.133 135.864
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 31.031 46.858 25.898 103.787
Brú lífeyrissjóður 21.038 68.219 7.511 96.768
Birta lífeyrissjóður 17.851 64.453 14.248 96.552
Stapi lífeyrissjóður 20.847 59.269 10.367 90.483
Festa lífeyrissjóður 19.119 61.959 8.386 89.464
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 18.049 26.793 1.730 46.572
Almenni lífeyrissjóðurinn 10.323 15.846 1.668 27.837
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 2.050 10.955 1.921 14.926
Lífeyrissjóður Rangæinga 1.652 8.577 4.297 14.526
Lífeyrissjóður bankamanna 2.150 6.931 1.467 10.548
Íslenski lífeyrissjóðurinn 4.542 4.979 269 9.790
Lífeyrissjóður bænda 2.156 5.317 1.467 8.940
Lífsverk lífeyrissjóður 3.070 1.377 496 4.943
Lífeyrissjóður starfsm. Reykjavíkurborgar 320 1.106 2.348 3.774
Eftirlaunasjóður FÍA 820 136 219 1.175
Lífeyrissjóður starfsm. Akureyrarbæjar 72 334 476 882
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarb. Íslands hf. 20 146 349 515
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 200 118 15 333

269.436 761.479 138.350 1.169.265
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undanskilinn rekstrarkostnaði (Stjórnartíðindi, 2015). Eins og sjá má í töflu 2 hér að neðan 

er hlutfall rekstrarkostnaðar af heildareignum lífeyrissjóða á Íslandi árið 2017 0,18% og er 

Ísland þá í flokki með Austurríki sem er með hlutfallið 0,19%. Fimm lönd eru þó með lægri 

rekstrarkostnað, með hlutföll á bilinu 0,07%-0,15% og tíu lönd með hærri 

rekstrarkostnað, þar sem hlutföll eru 0,19%-1,02%. Af þessum 16 löndum er mestur 

rekstrarkostnaður í Eistlandi (OECD, 2019a). Af þessum tölum má draga þá ályktun að 

rekstrarkostnaður íslenskra lífeyrissjóða sé ekki óvenjulegur samanborið við 

rekstrarkostnað lífeyrissjóða í öðrum OECD löndum. Þó ber að taka þessum samanburði 

með ákveðnum fyrirvara. Lífeyrissjóðskerfi sem byggja ekki að miklu leyti á sjóðsöfnun 

eru alla jafna með hærri rekstrarkostnað í hlutfalli við heildareignir og hefur það þar af 

leiðandi áhrif á samanburð (Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands, óbirt skrifleg 

heimild, tölvupóstur, 4. september 2019). 

Tafla 2. Rekstrarkostnaður lífeyrissjóða í nokkrum OECD löndum sem hlutfall af heildareignum árið 2017 
(OECD, 2019a). 

 

Til að fá ýtarlegri mynd af rekstrarkostnaði lífeyrissjóða má sjá í töflu 3 hér að 

neðan rekstrarkostnað lífeyrissjóða sem hlutfall af vergri landsframleiðslu árið 2017 en 

þar horfir öðruvísi við miðað við töflu 2 hér að ofan. Ísland er með næst hæsta hlutfallið 

eða 0,273% og er Finnland þar á eftir með 0,22%. Það þýðir að Ísland er með næst mesta 

rekstrarkostnað af samanburðarlöndunum þegar miðað er við verga landsframleiðslu. 

Ástralía er með langhæsta hlutfallið en þar er rekstrarkostnaður 0,566% af vergri 

landsframleiðslu. Hlutfall flestra hinna OECD landanna er hins vegar töluvert lægra og eru 

tíu lönd með hlutfall undir 0,1% en Lúxemborg er með lægsta hlutfallið, 0,002% (Viðauki 

OECD land Hlutfall
Eistland 1,02%
Spánn 0,85%
Lettland 0,51%
Slóvenía 0,51%
Ástralía 0,47%
Finnland 0,43%
Danmörk 0,35%
Ungverjaland 0,31%
Portúgal 0,24%
Austurríki 0,19%
Ísland 0,18%
Noregur 0,15%
Belgía 0,14%
Sviss 0,10%
Þýskaland 0,08%
Lúxemborg 0,07%



 

20 

1). Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) er samstarf 30 ríkja um að stuðla að 

sjálfbærum hagvexti og auknum lífsgæðum á sama tíma og fjármálastöðugleika er 

viðhaldið innan aðildarríkja (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Tafla 3. Rekstrarkostnaður lífeyrissjóða í nokkrum OECD löndum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

árið 2017 (Viðauki 1). 

 

2.4 Eignir íslenskra lífeyrissjóða 
Eignasafn íslensku lífeyrissjóðanna er stórt og mikið og hafa lífeyrissjóðir verið mjög 

ríkjandi á íslenskum fjármálamarkaði undanfarin ár. Eftir fall íslenska hagkerfisins árið 

2008 hafa íslenskir lífeyrissjóðir verið umsvifamestu fjárfestar á Íslandi (Loftur Hreinsson 

og María Finnsdóttir, 2016). Eignasafn lífeyrissjóðanna í lok apríl 2019 nam 4.636 

milljörðum króna og höfðu eignir þá aukist um 90,6 milljarða frá mánuðinum á undan. 

Eignir samtryggingardeilda lífeyrissjóðanna námu 4.166 milljörðum króna og eignir 

séreignadeilda námu 470 milljörðum króna. Innlendar eignir námu 3.325 milljörðum 

króna og erlendar eignir 1.310 milljörðum króna. Hlutfall erlendra eigna lífeyrissjóðanna 

var því 28,3% af heildareignum (Seðlabanki Íslands, 2019a) eða tæpur þriðjungur og hefur 

þetta hlutfall aldrei verið hærra (Jón Bjarki Bentsson, 2019).    

 Í töflu 4 hér að neðan má sjá lista yfir hreina eign lífeyrissjóða á Íslandi í lok árs 

2018. Athyglisvert er að sjá að hrein eign þriggja efstu lífeyrissjóðanna er rétt rúmlega 

helmingur af heild hreinna eigna allra lífeyrissjóða í landinu. Lífeyrissjóður starfsmanna 

ríkisins er stærsti lífeyrissjóðurinn í eignum talið, Lífeyrissjóður verzlunarmanna er í öðru 

OECD land Hlutfall
Ástralía 0,566%
Ísland 0,273%
Finnland 0,220%
Eistland 0,161%
Danmörk 0,159%
Sviss 0,148%
Spánn 0,081%
Slóvenía 0,029%
Portúgal 0,024%
Noregur 0,016%
Ungverjaland 0,013%
Austurríki 0,011%
Belgía 0,011%
Lettland 0,008%
Þýskaland 0,006%
Lúxemborg 0,002%

https://www.sedlabanki.is/um-sedlabanka-islands/althjodlegt-samstarf/efnahags-og-framfarastofnunin-oecd/
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sæti og Gildi lífeyrissjóður, fjölmennasti lífeyrissjóður landsins, er þriðji (Fjármálaeftirlitið, 

2019a). 

Tafla 4. Hrein eign lífeyrissjóða í árslok 2018 í þúsundum króna (Fjármálaeftirlitið, 2019a). 

 

 Í lok árs 2016 námu eignir íslenskra lífeyrissjóða um þriðjungi heildarfjármuna á 

Íslandi. Voru þeir eigendur helmings allra hlutabréfa og 70% skuldabréfa en það var mikil 

aukning frá fyrri árum. Til samanburðar var eignahlutur íslenskra lífeyrissjóða árið 2006 í 

skráðum hlutabréfum í íslensku kauphöllinni um 6%. Sama ár áttu lífeyrissjóðir 41% 

markaðsskuldabréfa og víxla á Íslandi (Ágúst Arnórsson og Sigurður Jóhannesson, 2017). 

Hluti skýringar á þessari miklu eignamyndun lífeyrissjóða á Íslandi eftir efnahagshrunið 

2008 má rekja til gjaldeyrishaftanna sem sett voru á í kjölfar hrunsins og var þá tekið fyrir 

heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga erlendis. Var þeim heimilt að viðhalda þeim erlendu 

fjárfestingum sem fyrir voru en tekið fyrir allar nýjar fjárfestingar erlendis. Það var ekki 

fyrr en um mitt ár 2015 sem Seðlabanki Íslands heimilaði íslenskum sjóðum að fjárfesta á 

ný í erlendum verðbréfum. Erlend fjárfesting var takmörkuð við 10 milljarða íslenskra 

króna á árinu 2015 og var þessi heimild liður í áætlun að aflétta gjaldeyrishöftum á Íslandi 

Lífeyrissjóður Samtrygging Séreign Alls
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins 855.958.951 16.819.694 872.778.645
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 698.641.696 14.100.571 712.742.267
Gildi lífeyrissjóður 556.323.068 4.894.402 561.217.470
Birta lífeyrissjóður 357.229.217 15.123.634 372.352.851
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 73.440.504 163.560.332 237.000.836
Almenni lífeyrissjóðurinn 109.422.827 120.060.121 229.482.949
Stapi lífeyrissjóður 215.123.300 5.583.368 220.706.668
Brú Lífeyrissjóður 216.386.355  - 216.386.355
SL lífeyrissjóður 159.407.414 2.657.486 162.064.900
Festa lífeyrissjóður 148.420.897 506.612 148.927.509
Lífsverk lífeyrissjóður 74.320.594 14.585.985 88.906.579
Íslenski lífeyrissjóðurinn 17.295.321 63.105.835 80.401.156
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 78.814.689  - 78.814.689
Lífeyrissjóður bankamanna 78.102.879  - 78.102.879
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 52.802.190 639.237 53.441.427
Eftirlaunasj. Fél. Ísl. atvinnuflugmanna 37.374.887  - 37.374.887
Lífeyrissjóður bænda 33.981.749  - 33.981.749
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands 23.759.279  - 23.759.279
Lífeyrissjóður Rangæinga 12.390.194  - 12.390.194
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar 12.012.612  - 12.012.612
Lífeyrissjóður Tannlæknafél. Ísl. 1.398.954 4.574.052 5.973.006
Samtals:   3.812.607.576 426.211.331 4.238.818.907
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(Seðlabanki Íslands, 2015). Þetta var talið mikilvægt skref til að fjölga þeim 

fjárfestingakostum sem lífeyrissjóðum hafði staðið til boða fram að þessu. Með fjölgun 

fjárfestingakosta var mögulegt að bæta áhættudreifingu í eignasafni lífeyrissjóðanna en 

áhættudreifing með erlendu eignasafni lífeyrissjóða þykir sérstaklega mikilvæg í litlum 

hagkerfum eins og Íslandi (Áslaug Árnadóttir, Eggert Benedikt Guðmundsson og Gunnar 

Baldvinsson, 2018). Gjaldeyrishöft voru að mestu afnumin á Íslandi í mars 2017 og var þá 

erlend fjárfesting lífeyrissjóða, sem og annarra sjóða og fjárfesta, heimil án takmarkana 

(Seðlabanki Íslands, 2017).        

 Eignir íslensku lífeyrissjóðanna hafa aukist talsvert síðan árið 2008 þegar hagkerfið 

á Íslandi hrundi. Það ár og árin eftir hrun voru lífeyrissjóðunum erfið og eignatap 

lífeyrissjóðanna var mikið. Fimm lífeyrissjóðir töpuðu meira en þriðjungi eigna sinna og 

einn þeirra tapaði meira en helming. Sá lífeyrissjóður var Lífeyrissjóður verkfræðinga og 

tapaði hann 53% eigna sinna (RÚV, 2012). Heildartap lífeyrissjóðanna í hruninu er talið 

hafa verið 479.685 milljónir króna og þar af var tap á innlendum hlutabréfum 198 

milljarðar. Tap af skuldabréfum banka og sparisjóða var 100.111 milljónir króna og tap af 

skuldabréfum fyrirtækja 90.317 milljónir króna. Þá er áætlað að tap lífeyrissjóða af 

gjaldmiðlavarnasamningum hafi verið 36 milljarðar króna. Einnig var tap á innlendum 

hlutabréfa- og skuldabréfasjóðum, innlendum veðskuldabréfum og framtakssjóðum. 

Athygli vekur að tap af erlendum verðbréfum var 6.395 milljónir króna en það er einungis 

brot af tapi á innlendum hlutabréfum (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Héðinn 

Eyjólfsson og Hrafn Bragason, 2012). Ætla má að skýringin á því sé að erlendar 

fjárfestingar lífeyrissjóðanna hafi ekki verið hlutfallslega miklar á þessum tíma og að þau 

erlendu fyrirtæki sem fjárfest var í hafi ekki farið jafn illa út úr hruninu og þau íslensku. 

Undanfarin ár hefur eignasafn lífeyrissjóðanna aukist mikið ár frá ári. Sjá má í töflu 5 hér 

að neðan að í upphafi árs 2009, rúmlega tveimur mánuðum eftir hrun, var eignastaða 

samtryggingardeilda lífeyrissjóðanna 1.440.185 milljónir króna (Seðlabanki Íslands, 

2019b), 2.022.311 milljónir króna á verðlagi dagsins í dag. Í janúar 2019 voru heildareignir 

samtryggingardeilda lífeyrissjóðanna hins vegar komnar í 3.948.094 milljónir króna 

(Seðlabanki Íslands, 2019c). 

 

 

https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettasafn/frett/2015/07/15/Heimildir-til-fjarfestinga-lifeyrissjoda-erlendis-a-thessu-ari/
https://www.sedlabanki.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettasafn/frett/2017/03/12/Nyjar-reglur-um-gjaldeyrismal-/
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Tafla 5. Eignir samtryggingardeilda lífeyrissjóða 2009-2019 (Seðlabanki Íslands, 2019b). 

 

Heildareignasafn lífeyrissjóða á Íslandi árið 2018 skiptist í fernt. Stærsti hluti eigna 

lífeyrissjóðanna eru skuldabréf en hlutfall þeirra í safni er 45,5%. Hlutabréf eru einnig stór 

hluti eignasafns eða 37,3%. Þá er hlutfall „annara eigna“ 12,8% og að lokum eru 

innistæður 4,3% eignasafnsins (OECD, 2019b). 

2.5 Samanburður á eignum íslenskra og erlendra lífeyrissjóða 
Eignir íslensku lífeyrissjóðanna eru hlutfallslega miklar í alþjóðlegu samhengi. 

Samanburður á eignastöðu íslensku lífeyrissjóðanna og eignastöðu sjóða í öðrum löndum 

innan OECD árið 2018 sýnir að eignir íslensku sjóðanna voru rúmlega 150% af vergri 

landsframleiðslu og rúmlega 160% þegar eignir vörsluaðila séreignarsparnaðar eru taldar 

með. Höfðu þá eignir innan íslenska lífeyrissjóðskerfisins aukist um 8,9% á milli ára. Í töflu 

6 hér að neðan má sjá eignir lífeyrissjóða nokkurra OECD landa sem hlutfall af 

landsframleiðslu árið 2018. Einungis í Hollandi og Danmörku voru eignir innan 

lífeyrissjóðskerfisins hærra hlutfall af landsframleiðslu. Í Hollandi voru eignir innan 

kerfisins þar í landi 171% af landsframleiðslu og í Danmörku voru eignir 199% af 

landsframleiðslu. Athygli vekur að í Danmörku eru eignir lífeyrissjóða einungis 45% af 

landsframleiðslu en þegar taldar eru með aðrar lífeyrisleiðir eins og til dæmis 

tryggingafélög fer hlutfallið upp í 199%. Aðrar þjóðir á lista OECD með hlutfall yfir 100% 

af landsframleiðslu árið 2018 eru Ástralía (132,6%), Sviss (126,9%) og England (104,5%). 

Að meðaltali var hlutfall eigna lífeyrissjóða af landsframleiðslu innan OECD ríkja árið 2018 

53,5% (OECD, 2019b). 

Mánuður og ár Eignir (í millj. kr.) Aukning milli ára
1. janúar 2009 1.440.185  -
1. janúar 2010 1.678.511 14,20%
1. janúar 2011 1.811.834 7,36%
1. janúar 2012 1.979.524 8,47%
1. janúar 2013 2.226.177 11,08%
1. janúar 2014 2.441.442 8,82%
1. janúar 2015 2.702.776 9,67%
1. janúar 2016 2.924.050 7,57%
1. janúar 2017 3.244.820 9,89%
1. janúar 2018 3.600.202 9,87%
1. janúar 2019 3.948.094 8,81%
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Tafla 6. Eignir lífeyrissjóða í nokkrum OECD löndum sem hlutfall af landsframleiðslu árið 2018 (OECD, 

2019b). 

 

Eignir lífeyrissjóða á heimsvísu hafa aukist mikið undanfarin ár þökk sé góðri 

ávöxtun á fjármálamörkuðum um allan heim . Árið 2017 fór eignavirði lífeyrissjóða á OECD 

svæðinu til að mynda í fyrsta skipti yfir 40 billjónir dala (e. trillion) og sýndu lífeyrissjóðir 

í nær öllum löndum fram á jákvæða ávöxtun það árið (OECD, 2018). Árið 2018 var þó ekki 

jafn gjöfult fyrir lífeyrissjóði á OECD svæðinu þar sem eignasafn þeirra minnkaði um 3,9%. 

Ísland sker sig þó töluvert úr heildarmeðaltalinu en eignir íslenskra lífeyrissjóða jukust um 

8,9% árið 2018 (OECD, 2019c).         

 Helsta skýring þess af hverju eignir lífeyrissjóða á Íslandi eru svo miklar er góð 

ávöxtun á eignum undanfarin ár, líkt og hjá öðrum lífeyrissjóðum erlendis. Einnig eru 

aðrar hugsanlegar ástæður svo sem lögbundin skylduaðild að lífeyrissjóðum (lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997) og það hve mikil 

atvinnuþátttaka er á Íslandi en hún er með mesta móti samanborið við önnur lönd innan 

OECD (Alþýðusamband Íslands, 2018). Þetta tvennt getur skapað mikla innkomu í formi 

iðgjalda sem berst til lífeyrissjóða í hverjum mánuði til ávöxtunar.    

 Hagtölur sem vert er að skoða í þessu samhengi er fjöldi einstaklinga á 

vinnumarkaði hverju sinni en Hagstofa Íslands heldur utan um þær tölur. Frá árunum 

2000 til 2017 var atvinnuþátttaka 80,5% til 83,6% en lægst var hún á árunum 2011 og 

2012. Atvinnuþátttaka er skilgreind sem hlutfall vinnuafls af heildarmannfjöldanum. Sjá 

má af þessum tölum að atvinnuþátttaka er nokkuð jöfn og sveiflast tiltölulega lítið á 

þessum 17 árum þó að vissulega skipti hvert prósentustig máli (Hagstofa Íslands, 2018). 

Til samanburðar var atvinnuþátttaka 20 til 64 ára í löndum Evrusvæðisins á árunum 2002 

til 2018 66,6% til 72,0%. Ekki eru miklar sveiflur á milli ára og stefnir atvinnuþátttaka upp 

á við ef frá eru talin árin 2012 og 2013 en atvinnuþátttaka er þó nokkuð lægri en á Íslandi. 

Ef litið er á tölur Eurostat yfir atvinnuþátttöku 20 til 64 ára á Íslandi þá mælist Ísland enn 

hærra. Tölur frá árunum 2003 til 2017 benda til 85,1% til 87,8% atvinnuþátttöku á Íslandi 

OECD land Hlutfall af landsfr.
Ísland 150,8%

Holland 171,0%
Danmörk 45,4%
Ástralía 132,6%

Sviss 126,9%
England 104,5%
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sem er töluvert yfir ofangreindum tölum um atvinnuþátttöku á Evrusvæðinu (Eurostat, 

2019a). 

2.6 Ávöxtun lífeyrissjóða á Íslandi 
Í 36. grein laga nr. 129/1997 er fjallað um fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða en þar segir að 

„stjórn lífeyrissjóðs skuli móta fjárfestingarstefnu og ávaxta fé sjóðsins með hliðsjón af 

þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu“. Þá 

eru að finna ákvæði í lögunum sem ætluð eru að tryggja áhættudreifingu en þau setja 

takmörk við hlutfall fjárfestinga í einstökum flokkum. Eru því markaðsaðstæður hverju 

sinni sem ráða ávöxtun lífeyrissjóða (lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997). Þó er að finna í reglugerð um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

og starfsemi lífeyrissjóða fast viðmið um ávöxtun. Þar segir að nota skuli „3,5% 

vaxtaviðmiðun umfram vísitölu neysluverðs við núvirðisreikning væntanlegs lífeyris og 

framtíðariðgjalda“ (reglugerð um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 391/1998).        

 Ávöxtunarviðmið lífeyrissjóðanna helst í hendur við fjárfestingarstefnu þeirra og 

ber að skoða þetta tvennt í samhengi. Alþjóðlega hefur verið miðað við að eignaflokkar 

með breytilegar tekjur séu 40-50% eignasafns lífeyrissjóða en undir það flokkast hlutabréf 

og mismunandi tegundir víkjandi lána. Þá er gert ráð fyrir því að tiltölulega örugg 

langtímaskuldabréf séu 30% eignasafnsins og það sem eftir er í eignasafni séu styttri 

ríkisbréf og laust fé. Eignir með breytilegum tekjum hafa gjarnan haft langtímaávöxtun á 

bilinu 6 til 8%, þó svo að ávöxtunin hafi átt það til að sveiflast. Langtímaskuldabréf hafa 

haft um 2% langtímaávöxtun og skammtímabréf innan við 1%. Vegið saman þarf 

langtímaávöxtun að vera 3,5% yfir æviskeið sjóðfélaga (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2015).          

 Raunávöxtun er ávöxtun mæld í raunvöxtum sem eru nafnvextir að frádreginni 

verðbólgu (Mark P. Taylor og N. Gregory Mankiw, 2010). Hrein raunávöxtun lífeyrissjóðs 

er ávöxtun á eignum hans miðað við vísitölu neysluverðs að frádregnum kostnaði á 

hreinum fjárfestingartekjum. Kostnaður í þessu tilviki er rekstrarkostnaður og önnur gjöld 

að frádregnum öðrum tekjum lífeyrissjóðanna (Kristíana Baldursdóttir, 2000). Þegar litið 

er á ávöxtun íslenskra lífeyrissjóða fyrir árið 2018 má sjá að hrein raunávöxtun var 1,95% 

en innan OECD landa voru einungis fimm lönd sem sýndu jákvæða ávöxtun lífeyrissjóða 
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og var Ísland eitt þeirra. Þrátt fyrir þetta var raunávöxtun lífeyrissjóða á Íslandi mun lakari 

en árið 2017, þegar raunávöxtun var 5,38% (Fjármálaeftirlitið, 2019b).  

 Á árunum 1997 til 2017 var raunávöxtun íslenskra lífeyrissjóða að meðaltali 3,73%. 

Óvegið meðaltal var 3,5% á þessu tímabili en lægra óvegið meðaltalið bendir til þess að 

almennt hafi stærri lífeyrissjóðir skilað hærri ávöxtun en þeir sem minni eru, en munar þó 

ekki miklu. Þegar hver og einn lífeyrissjóður er skoðaður yfir tímabilið má sjá að töluverður 

munur er á ávöxtun milli einstakra lífeyrissjóða. Hjá þeim lífeyrissjóðum sem voru með 

lægsta ávöxtun var ávöxtunin 1,7% en hjá sjóðum með hæstu ávöxtunina var ávöxtunin 

6,2%. Eins og áður segir var meðalávöxtun 3,7% sem er örlítið hærra en áðurnefnt 

ávöxtunarviðmið íslenskra lífeyrissjóða en það er 3,5%. Þrátt fyrir að þessum viðmiðum 

sé náð er ekki hægt að alhæfa um ágæti íslenska lífeyriskerfisins í heild sinni en 

lífeyrissjóðirnir hafa staðið sig misvel að ávaxta iðgjöld sjóðfélaga. Á tímabilinu 1997 til 

2017 var ávöxtun þriggja lífeyrissjóða helmingi lægri en ávöxtunarviðmiðið 3,5% og rétt 

rúmur helmingur náði viðmiðinu á þessu tímabili. Þarna sést bersýnilega að mikið er undir 

fyrir hvern og einn sjóðfélaga að vera í „réttum“ lífeyrissjóði og að mikil áhætta fylgi því 

fyrir fjárhagslega velferð einstaklings að setja öll sín iðgjöld í einn ákveðinn lífeyrissjóð 

(Gylfi Magnússon, 2018). Má segja að öll egg viðkomandi aðila séu sett í sömu körfuna og 

áhættudreifing sé því lítil. Má líkja þessu við happdrætti eða lukkukast þar sem sumir velja 

lífeyrissjóð með góða ávöxtun og réttindi á meðan aðrir „draga stutta stráið“ og sitja í 

lífeyrissjóði með mikil útgjöld, lélegri ávöxtun og skertari réttindi. Munur meðalávöxtunar 

á milli hæsta og lægsta lífeyrissjóðs á tímabilinu er 4,5% og munar hvern venjulegan 

launamann, sem borgar mánaðarleg iðgjöld alla sína starfsævi, um slíkt.  

2.7 Ávöxtunarviðmið íslenskra lífeyrissjóða 
Eins og áður segir er ávöxtunarviðmið íslenskra lífeyrissjóða 3,5% og má rekja upphaf 

þeirrar reglu til áranna 1975 til 1987. Á þeim tíma starfaði nefnd sem vann að og hélt utan 

um tillögur að endurskoðun lífeyriskerfisins. Í frumvarpi sem nefndin afhenti 

fjármálaráðherra sumarið 1987 var, samkvæmt útreikningum um kostnað í tillögum sem 

nefndin varð sammála um, miðað við 3,5% raunávöxtun eigna og voru þá nefndar ýmsar 

vaxtatölur þess tíma til samanburðar. Nefndin taldi þó meðalávöxtunarkröfuna 3,5% vera 

allháa þegar til lengri tíma væri litið. Jafnframt bentu nefndarmenn á að í þessu sambandi 

yrði að líta til þess að útreikningar á kostnaði lífeyrisréttinda, sem voru miðaðir við þá nýtt 
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kerfi, myndu ná til allra strax. Slíkt myndi þó fyrst um sinn valda miklum kostnaði vegna 

þess hve stutt iðgjöld þeirra sem komnir væru á efri ár myndu staldra við í 

lífeyrissjóðunum. Nefnd, sem seinna samdi drög að reglugerð nr. 391/1998 um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, var jafnvel gagnrýnd fyrir það 

hve lágt 3,5% vaxtaviðmiðið var en þá ríkti mikil bjartsýni í samfélaginu. Á þessum tíma 

var ávöxtun lífeyrissjóðanna á bilinu 6-7% og meðalávöxtun þeirra á tíunda áratugnum 

varð 6,7%. Þrátt fyrir þessa góðu tíma og gagnrýni taldi nefndin rétt að halda sig við sama 

3,5% viðmiðið sem ákveðið var árið 1987 (þingskjal nr. 642/2011-2012).  

 Seinna hefur því þó verið haldið fram að krafan um 3,5% raunvexti sé óraunhæf til 

lengri tíma litið og hafi slæm áhrif á vaxtastig í landinu. Einnig hafa aðrir bent á að 

ávöxtunarkrafan geti leitt til aukinnar áhættutöku lífeyrissjóðanna þegar vextir 

áhættulítilla skuldabréfa lækka niður fyrir 3,5% mörkin (Stapi lífeyrissjóður, 2014).  

 Fari svo að lífeyrissjóðir glími við það vandamál að ávöxtun sé undir 3,5% til lengri 

tíma er líklegt að sjóðir þurfi að grípa til þess að færa niður réttindi sjóðfélaga. Slíkt felur 

í sér lækkaðar greiðslur til núverandi lífeyrisþega og hægari réttindaávinnsla þeirra 

sjóðfélaga sem eru á vinnumarkaði og greiða iðgjöld. Margar utanaðkomandi breytur hafa 

áhrif á sjóðina og stöðu þeirra, til dæmis lýðfræðilegar breytur og þá helst lífslíkur og 

örorkutíðni. Á góðærisárunum fyrir 2008, þegar ávöxtun á eignum sjóðanna var góð, voru 

margir lífeyrissjóðir í stöðu til að færa upp og auka við réttindi sjóðfélaga sinna. Eftir hrun 

fjármálamarkaða seinni hluta árs 2008 neyddust þeir svo hins vegar til þess að færa 

réttindin aftur niður (Gylfi Magnússon, 2018).      

 Til að svara þeirri spurningu hvort ávöxtun standi undir þeim lífeyrisgreiðslum sem 

lífeyrissjóðum ber að greiða út er notast við mælda tryggingafræðilega stöðu 

lífeyrissjóðanna. Neikvæð tryggingafræðileg staða þýðir að ávöxtun sé ekki nægileg til að 

standa undir lífeyrisbyrðinni eða þá að heildarskuldbindingar lífeyrissjóðanna séu of háar 

miðað við eignastöðu. Að sama skapi bendir jákvæð tryggingafræðileg staða til þess að 

ávöxtun sé nægileg og að lífeyrissjóður hafi eignastöðu til að geta staðið við 

heildarskuldbindingar sínar (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). 

2.8 Um iðgjöld og ólík réttindi lífeyrissjóðfélaga á Íslandi 
Í annarri grein laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða segir að „iðgjald til öflunar lífeyrisréttinda skal ákveðið í sérlögum, 

https://www.stapi.is/is/moya/news/a-ad-taka-upp-nytt-rettindakerfi
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kjarasamningi, ráðningarsamningi eða með öðrum sambærilegum hætti. 

Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs skal vera a.m.k. 12% af iðgjaldsstofni“. Allt vinnandi fólk 

á aldrinum 16 til 70 ára, starfsmenn sem þiggja laun, atvinnurekendur eða aðilar með 

sjálfstæða starfsemi, er skylt að greiða hluta tekna sinna í iðgjöld til lífeyrissjóða. Þannig 

er þeim skylt að tryggja sér aðild að skyldutryggingu lífeyrisréttinda í gegnum lífeyrissjóð 

og skal lífeyrisiðgjald, bæði til lágmarkstryggingarverndar og viðbótartryggingarverndar, 

greitt mánaðarlega og má iðgjaldagreiðslutímabil ekki vera lengra en einn mánuður. 

Greiðsla iðgjalda fer þannig fram að launagreiðendur eru skyldugir til að halda eftir hluta 

af launum starfsmanna sinna á launaskrá, það er iðgjöldum þeirra, og koma þeim til 

viðkomandi lífeyrissjóðs ásamt þeim hluta iðagjalda sem launagreiðandi greiðir til 

lífeyrissjóðsins (lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 

129/1997).        

 Séreignarsparnaður sjóðfélaga lítur öðrum reglum en skylduþátttaka 

samtryggingar. Sjóðfélaga er frjálst að ráðstafa iðgjaldi sínu, umfram þau 12% sem skylt 

er að greiða til samtryggingardeildar lífeyrissjóðsins, til séreignardeildar en slíkar heimildir 

eru samkvæmt kjara- og ráðningarsamningum (Alþýðusamband Íslands, 2016). 

 Lífeyrisréttindi sjóðfélaga ávinnast í hlutfalli við greidd iðgjöld en er þó svo að 

myndun lífeyrisréttinda, sem verða til við greiðslu iðgjalda, er mismunandi eftir 

lífeyrissjóðum. Sumir lífeyrissjóðir geta boðið sjóðfélögum sínum meiri lífeyrisréttindi fyrir 

hverja krónu sem borguð er í iðgjald en magn réttinda sem boðið er upp á fer eftir stöðu 

lífeyrissjóðsins (Guðmundur Guðmundsson, 1998). Breytur eins og raunávöxtun eigna, 

lífslíkur og örorkutíðni ráða þar mestu (Bjarni Guðmundsson, 2018). Réttindatafla er 

reiknuð samhliða tryggingafræðilegri stöðu lífeyrissjóðs og er hún hluti af svokölluðum 

samþykktum lífeyrissjóðs (Birta lífeyrissjóður, e.d.). Samþykktir og breytingar á 

samþykktum eru ákvarðaðar af hverjum lífeyrissjóði fyrir sig. Þær taka þó ekki gildi fyrr 

en ráðherra hefur verið tilkynnt um þær og hann staðfest að þær fullnægi þeim ákvæðum 

sem finna má í lögum ásamt veittu samþykki (lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). Ef útreikningar og niðurstaða nýrra réttindataflna 

breyta framtíðarskuldbindingum lífeyrissjóðsins um meira en ákveðið prósentustig verða 

nýjar töflur að taka gildi frá og með næstu áramótum eftir útgáfu þeirra. Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna er einn þeirra sjóða sem hefur þurft að lækka réttindatöflur sjóðfélaga 

sinna en staða réttindatöflu veltur helst á kynjahlutfalli og fjölda sjóðfélaga á örorku 

http://lifbank.is/files/lb_aldur_2017_4b_505938124.pdf
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(Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2010).        

 Réttindi lífeyrissjóðfélaga eru byggð upp með fyrirfram ákveðinni reiknireglu og 

birtast niðurstöður þeirra reikninga í réttindatöflu. Réttindakerfi flestra lífeyrissjóða eru 

byggð á þessum réttindatöflum sem segja til um hvaða framtíðarréttindi sjóðfélagar fá til 

lífeyris út ævina fyrir hvert 10 þúsund króna iðgjald sem borgað er. Réttindatafla er byggð 

upp á þann hátt að áunnin réttindi eru mismikil eftir aldri sjóðfélaga og byggja einnig á 

ávöxtunartíma iðgjaldsins. Því yngri sem virkur sjóðfélagi er, það er sjóðfélagi sem greiðir 

í lífeyrissjóð mánaðarlegt iðgjald, því lengri tími er í að iðgjald berist aftur til sjóðfélaga í 

formi lífeyris og þar af leiðandi veitir það hærri réttindi. Þetta nefnist aldursháð 

réttindaávinnsla (Stapi lífeyrissjóður, 2014). Réttindataflan er byggð á lýðfræðilegum 

forsendum eins og lífslíkum og örorkulíkum en einnig er miðað við 3,5% ávöxtunarviðmið 

(Bjarni Guðmundsson, 2018). Réttindatafla er hluti af samþykkt hvers lífeyrissjóðs og eru 

reglur viðkomandi lífeyrissjóðs um ávinnslu réttinda útfærðar nánar í réttindatöflunni. 

 Uppbygging réttindatöflu er á þann veg að birt eru í töflunni árleg lífeyrisréttindi 

sem sjóðfélagi vinnur sér inn fyrir hverjar 10 þúsund krónur sem hann greiðir í iðgjald á 

hverju aldursári. Er svo að yngstu sjóðfélagar, sem þá eru 16 ára, ávinna sér mestu 

réttindin fyrir hverjar greiddar 10 þúsund krónur og lækka svo lífeyrisréttindin árlega með 

hækkandi lífaldri sjóðfélaga. Réttindi milli ára lækka hratt í krónutölum talið fyrstu árin en 

svo hægist á lækkun milli ára með hækkandi aldri sjóðfélaga (Gildi lífeyrissjóður, 2019a). 

Kallast þetta fyrirkomulag aldurstengd réttindaávinnsla og eru réttindi þeim mun 

verðmætari eftir því sem einstaklingar eru yngri þegar þeir byrja að greiða í lífeyrissjóð 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Sem dæmi má nefna réttindi sjóðfélaga Gildis 

lífeyrissjóðs árið 2019 en upplýsingar um þau réttindi má finna í réttindatöflu í gildandi 

samþykkt lífeyrissjóðsins. Réttindi lækka úr 3.108 krónum fyrir 16 ára sjóðfélaga í 3.004 

krónur fyrir þá sem eru 17 ára og er þetta lækkun upp á 104 krónur. Til samanburðar 

lækka réttindi 53 ára sjóðfélaga úr 948 krónum í 937 krónur þegar þeir verða 54 ára, það 

er 11 krónu lækkun. Hlutfallsleg lækkun á milli ára í yngri aldurshópnum er 3,34% en hjá 

eldri aldurshópnum er hlutfallsleg lækkun 1,16%. Hver lífeyrissjóður reiknar réttindi í 

jafnri ávinnslu sem hægt er að nota til samanburðar á réttindum sjóðfélaga. Réttindi í 

jafnri ávinnslu eru meðaltal réttinda sjóðfélaga á aldursbilinu 25 til 64 ára fyrir hvert 10 

þúsund króna iðgjald (Gildi lífeyrissjóður, 2019a).     

 Sem dæmi um ólík kjör, útreikninga og réttindi sjóðfélaga er réttindatafla 

http://lifbank.is/files/lb_aldur_2017_4b_505938124.pdf
https://gildi.is/wp-content/uploads/2018/09/samthykktir-gildis-fra-1-sept-2018.pdf
https://gildi.is/wp-content/uploads/2018/09/samthykktir-gildis-fra-1-sept-2018.pdf
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Lífeyrissjóðs verzlunarmanna, sem finna má í viðauka samþykktar lífeyrissjóðsins, borin 

saman við réttindatöflu Gildis lífeyrissjóðs. Þar lækka lífeyrisréttindi 16 ára sjóðfélaga úr 

3.171 krónum í 3.024 krónur þegar 17 ára aldri er náð (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 

2018a). Lífeyrisréttindi 16 ára sjóðfélaga hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna eru 63 krónum 

hærri en hjá sjóðfélögum Gildis og 20 krónum hærri hjá þeim sem eru 17 ára. Að sama 

skapi er lækkun réttinda á milli ára hjá þessum aldurshópi þó töluvert meiri hjá 

Lífeyrissjóði verzlunarmanna eða 4,63%. Þá er hlutfallsleg lækkun réttinda á milli 53 ára 

og 54 ára sjóðfélaga hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna 2,43%, úr 987 krónum í 963 krónur. 

Í báðum aldurshópum er hlutfallsleg lækkun á milli ára meiri hjá Lífeyrissjóði 

verzlunarmanna en þó er munur á lífeyrisréttindum milli sjóða í krónum talið Lífeyrissjóði 

verzlunarmanna í vil. Munur á milli lífeyrisréttinda þeirra sem eru 53 ára eru 39 krónur 

fyrir hverjar 10 þúsund krónur sem borgaðar eru í iðgjald. Þetta þýðir að 53 ára sjóðfélagi 

hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna fær 39 krónum meira í lífeyrisréttindi, fyrir hverjar 10 

þúsund krónur sem sem hann greiðir í iðgjald, en sjóðfélagi hjá lífeyrissjóðnum Gildi. Eiga 

framangreindir útreikningar við réttindatöflur sem finna má í núgildandi samþykktum 

lífeyrissjóðanna (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2018a) og (Gildi lífeyrissjóður, 2019a). 

 Áðurnefnd réttindi í jafnri ávinnslu eru þó sennilega mest lýsandi og sýna í fljótu 

bragði þann mun sem er á lífeyrisréttindum lífeyrissjóða. Í töflu 7 hér að neðan má sjá 

lífeyrisréttindi tíu stærstu lífeyrissjóða á Íslandi, sem eru í gildi í júní 2019. 

Tafla 7. Lífeyrisréttindi í jafnri ávinnslu hjá opnum lífeyrissjóðum m.v. gildandi réttindatöflur (Viðauki 2). 

 

Stapi lífeyrissjóður styðst þó ekki við réttindatöflu eins og lýst er hér að ofan en 

árið 2015 staðfesti Fjármálaeftirlitið nýjar samþykktir hjá Stapa þar sem ákveðið var að 

Lífeyrissjóður    Réttindi í jafnri ávinnslu
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A-deild 1.326
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 1.293
Gildi lífeyrissjóður 1.197
Birta lífeyrissjóður 1.379
Frjálsi lífeyrissjóðurinn: Frjálsa leiðin 1.767
Almenni lífeyrissjóðurinn 1.751
Brú: V-deild 1.348
Brú: A-deild 1.329
SL lífeyrissjóður 1.291
Lífsverk lífeyrissjóður 1.536
Festa lífeyrissjóður 1.229

https://gildi.is/wp-content/uploads/2018/09/samthykktir-gildis-fra-1-sept-2018.pdf
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breyta frá réttindatöflu og taka upp nýtt réttindaávinnslukerfi (Ásgrímur Örn 

Hallgrímsson, 2015). Áramótin 2016 tók í gildi nýtt réttindaávinnslukerfi þar sem réttindi 

sjóðfélaga ávinnast í takt við ávöxtun eigna í stað þess að byggjast á ákveðinni reiknireglu 

og réttindatöflu. Þannig var unnið að því að alltaf yrði samræmi á milli eigna og 

skuldbindinga lífeyrissjóðsins. Búist var við að í nýju kerfi yrðu auknar sveiflur í 

réttindaávinnslu en á móti ættu stórfelldar breytingar að verða fátíðari en í fyrra 

réttindakerfi þar sem farið var eftir gildandi réttindatöflu. Var því haldið fram að í fyrra 

kerfi væri aukning á mismun eigna og skuldbindinga hægt ferli sem næði yfir langan tíma 

en þarfnaðist síðan mikilla leiðréttinga í stórum skrefum. Einnig var því haldið fram að 

með nýja kerfinu væri ekki verið að neyða sjóðfélaga til að greiða iðgjöld sín til lífeyrissjóðs 

sem ætti svo ekki fyrir skuldbindingum sínum (Stapi lífeyrissjóður, 2014). Þar er átt við þá 

slæmu stöðu sjóðfélaga að þurfa að borga í lífeyrissjóð sem hefur slæma 

tryggingafræðilega stöðu. 

3 Tryggingafræðileg athugun lífeyrissjóða 

3.1 Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða á Íslandi 
Allir lífeyrissjóðir á Íslandi þurfa, samkvæmt lögum um lífeyrissjóði, að fara árlega í 

gegnum athugun á tryggingafræðilegri stöðu samtryggingardeilda þeirra og innheimtir 

Fjármálaeftirlitið gögn um niðurstöður athugana samkvæmt 24. gr. laga nr. 129/1997. 

Tryggingafræðingur eða annar aðili sem hlotið hefur viðurkenningu Fjármálaeftirlitsins til 

þess skal framkvæma tryggingafræðilega athugun á fjárhag lífeyrissjóðs. 

Tryggingafræðingur skal vera óháður og því ekki heimilt að starfa sem stjórnarmaður 

lífeyrissjóðs, vera starfsmaður hans eða vinna fyrir lífeyrissjóð að öðru leyti en að 

framkvæma tryggingafræðilega úttekt á stöðu sjóðsins (lög um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). Niðurstöður úttektar á 

tryggingafræðilegri úttekt lífeyrissjóðs eru kynntar fyrir stjórn sjóðsins og á ársfundi (Gildi 

lífeyrissjóður, 2019a).       

 Tryggingafræðileg úttekt er mat á jafnvægi heildareigna og heildarskuldbindinga 

lífeyrissjóðs (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2019). Samkvæmt Fjármálaeftirlitinu er með 

hugtakinu tryggingafræðileg staða átt við „eignir umfram skuldbindingar sem hlutfall af 
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skuldbindingum“ og er tryggingafræðileg athugun mat á eignastöðu lífeyrissjóðs 

samanborið við skuldbindingar hans. Núverandi eignir lífeyrissjóðsins eru bornar saman 

við áfallna skuldbindingu sem lífeyrissjóðurinn hefur skuldbundið sig til að efna gagnvart 

sjóðfélögum sínum vegna áunninna réttinda þeirra. Áfallin skuldbinding er skuldbinding 

vegna greiddra iðgjalda til sjóðsins þegar úttekt fer fram auk mats á 

framtíðarrekstrarkostnaði. Þá er framtíðarskuldbinding lífeyrissjóðsins borin saman við 

áætluð framtíðariðgjöld sjóðfélaga. Niðurstöður þessara athugana sýna þá 

heildarskuldbindingu lífeyrissjóðsins.     

 Lífeyrissjóði ber samkvæmt lögum að grípa til aðgerða ef heildarstaða 

tryggingafræðilegrar könnunar sýnir meira en 10% frávik á milli eigna og skuldbindinga í 

lok árs eða meiri en 5% frávik samfellt í 5 ár. Vegna bágrar stöðu lífeyrissjóðanna í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 var sett bráðabirgðaákvæði innan lífeyrissjóðslaganna sem 

heimilaði meira en 10% frávik á milli eigna og skuldbindinga í allt að sjö ár frá og með 

árinu 2008 (Fjármálaeftirlitið, 2015).        

 Í 16. grein reglugerðar nr. 391/1998 segir að „við mat á örorku- og 

endurhæfingarlíkum skal nota örorku- og endurhæfingartöflur, útgefnar af Félagi 

íslenskra tryggingastærðfræðinga“. Þá segir einnig að „þangað til slíkur reiknigrundvöllur 

liggur fyrir, skal stuðst við staðfærðan reiknigrundvöll útgefinn af félaginu“ (reglugerð um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 391/1998). Fram til ársins 

2004 var almennt notast við reiknigrundvöll frá Danmörku sem nefnist G82 grunnurinn 

en þó með 30% afslætti af útreikningum hans. Eftir 2004 var byrjað að notast við íslenskar 

örorkutöflur sem byggðar voru á reynslu íslensku lífeyrissjóðanna yfir tiltekið nýlegt 

árabil. Viðmið hvers og eins lífeyrissjóðs getur þó verið mismunandi en reglugerðin býður 

upp á nokkurt svigrúm. Í 22. grein reglugerðar segir að gera skuli grein fyrir fráviki frá 

hefðbundnum staðalforsendum ef tryggingastærðfræðingur telur að nota skuli aðrar 

forsendur til að gefa réttari mynd af fjárhagsstöðu lífeyrissjóðs þar sem sérstakar 

aðstæður séu fyrir hendi í viðkomandi lífeyrissjóði. Þá ber einnig að greina frá hverjar 

niðurstöður væru ef staðalforsendur væru notaðar við útreikninga (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2015).  
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3.2 Áhrif örorku á tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða 
Í tryggingafræðilegri athugun á stöðu lífeyrissjóða í landinu hafa að mestu verið notaðar 

staðalforsendur Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga við mat á lýðfræðilegum þáttum 

fyrir utan örorkutíðni. Sem dæmi má nefna Lífeyrissjóð bankamanna en þar er örorkutíðni 

töluvert minni en hjá flestum almennum lífeyrissjóðum. Örorkutíðni hefur því verið 

lækkuð um 40% frá staðalforsendum. Hjá Gildi lífeyrissjóði er þessu öfugt farið, þar er 

örorkutíðni er með því hæsta sem þekkist hjá lífeyrissjóðum í landinu. Því hefur verið 

áætlað 30% álag á staðlaðar íslenskar örorkulíkur (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 

2015).          

 Örorkutíðni hefur áhrif á tryggingafræðilega stöðu sem einnig hefur áhrif á réttindi 

sjóðfélaga. Við afnám G82 grunnsins við mat á örorkulíkum og upptöku íslenskra örorku- 

og endurhæfingartaflna árið 2004 var í fyrsta sinn byggt örorkulíkan á raunverulegum 

íslenskum aðstæðum en í fyrrnefndum G82 grunni var stuðst við danskar örorkulíkur. Við 

þessar breytingar versnaði tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða talsvert. Við upptöku 

hinna nýju reglna kom í ljós að kostnaður íslenskra lífeyrissjóða undanfarin ár vegna 

örorku hafði verið verulega vanmetinn. Þetta hafði í för með sér mikinn aukakostnað fyrir 

lífeyrissjóðina og lagðist misþungt á þá, þar sem örorkubyrði sumra var töluvert þyngri en 

annarra. Til að mynda var kostnaður vegna örorku kvenna mestur á Suðurnesjum en 

langvarandi atvinnuleysi kvenna á Suðurnesjum hafði gríðarleg áhrif á lífeyrissjóði þeirra 

og var af því tilefni bent á bein tengsl atvinnuleysis og aukinnar örorku. Almennu sjóðirnir 

þurftu sjálfir að bera þessa auknu örorkubyrði og leiddi það til þess að flestir lífeyrissjóðir 

neyddust til að skerða réttindi sjóðfélaga sinna, en mismikið þó á milli lífeyrissjóða. Í 

mörgum tilfellum var þetta örorka tengd félagslegum aðstæðum sem lagðist af miklum 

þunga á einstaka lífeyrissjóði á meðan aðrir sluppu betur. Festa lífeyrissjóður var einn 

þeirra sjóða sem þurfti að lækka réttindi sinna sjóðfélaga í kjölfar þessara nýju 

reiknireglna á örorku. Upp úr aldamótunum 2000 hafði Festa hækkað réttindi sinna félaga 

um rúmlega 10% en í október 2005 sá lífeyrissjóðurinn fram á að þurfa, í nóvember sama 

ár, að skerða réttindi sinna félaga um heil 12-16% og lækka lífeyrisgreiðslur sjóðfélaga 

Festu sem því nam. Ljóst var að um mikið vandamál var að ræða fyrir hina almennu 

lífeyrissjóði og var ríkisvaldið ákallað og beðið um að koma að þessum málum (Festa, 

2005). Í nóvember 2005 gaf ríkisstjórn Íslands frá sér viljayfirlýsingu um að hjálpa 

https://www.festa.is/frettir/islenskur-raunveruleiki-laekkun-lifeyrisr%C3%A9ttinda/14
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lífeyrissjóðum með örorkubyrði sína og stuðla að jöfnun hennar á milli lífeyrissjóða 

(Landssamtök lífeyrissjóða, 2006). 

3.3 Áhrif tryggingafræðilegrar stöðu á lífeyrisréttindi  
Lífeyrisréttindi sjóðfélaga lífeyrissjóðs byggja á nokkrum þáttum: Lögum um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, réttindaákvæðum í 

samþykktum hvers og eins lífeyrissjóðs, stöðu núverandi eignasafns, framtíðariðgjöldum 

og væntri framtíðarávöxtun (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2019). Lífeyrir sem 

sjóðfélögum stendur til boða byggist á ávöxtun eigna lífeyrissjóðs og útgjöldum sjóðsins. 

Sá lífeyrir sem sjóðfélagar vænta þess að fá getur orðið hærri eða lægri eftir því hvernig 

tryggingafræðileg staða sjóðsins er hverju sinni en hún veltur á ýmsum þáttum eins og til 

dæmis örorkutíðni sjóðfélaga. Sé tryggingafræðileg staða lífeyrissjóðs sterk rennur hún 

styrkari stoðum undir þau lífeyrisréttindi sem sjóðurinn getur boðið sjóðfélögum sínum 

(Ágúst Þór Sigurðsson, Árni Guðmundsson, Bjarni Guðmundsson, Þorbjörn 

Guðmundsson, Þorsteinn Magnússon, Þórey S. Þórðardóttir, Sigurður Guðmundsson og 

Sigurður Grétarsson, e.d.).        

 Samkvæmt Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanni Landssamtaka lífeyrissjóða felst 

helsta áskorun lífeyrissjóða í því hvort áætlun um þróun eignaliða og skuldbindinga haldi. 

Hún telur á brattann að sækja hjá mörgum lífeyrissjóðum næstu árin vegna lýðfræðilegra 

breytinga í samfélaginu (Haraldur Guðjónsson, 2019). Helstu lýðfræðilegu áhættuþættir 

sem hafa áhrif á lífeyrisréttindi sjóðfélaga og þá fjárhæð sem þeir munu fá í lífeyri eru 

þróun ævilengdar sjóðfélaga og tíðni örorku. Aðrir þættir sem einnig hafa áhrif eru 

hjúskaparstaða og barneignir (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Auknar lífslíkur 

fólks og örorkutíðni þýðir að lífeyrisbyrði sjóðs eykst og hefur það neikvæð áhrif á 

tryggingafræðilega stöðu hans (Jón Ævar Pálmason, e.d.). Því er spáð að á næstu 

áratugum muni árleg fjölgun íbúa á eftirlaunaaldri verða 3-4%. Hlutfall starfandi fólks og 

eftirlaunaþega verði þá tveir á móti einum upp úr miðri öldinni en til samanburðar var 

hlutfallið sex á móti einum við upphaf þessarar aldar. Búast má við því að svipuð hlutföll 

megi finna í flestum öðrum þróuðum ríkjum á komandi árum. Því er spáð að flest ríki muni 

þurfa að hækka skatta og notendagjöld auk þess að skerða þjónustu við aldraða 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Til að auka á lýðfræðileg vandamál lífeyrissjóða 

í komandi framtíð vegna fjölgunar á elli- og örorkulífeyrisþegum er talið fyrirséð að nýjum 
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greiðendum í sjóðina muni fjölga mun hægar en þeim sem munu þiggja bætur. Þessar 

áhyggjuraddir einskorðast ekki við Ísland og hafa sambærilegar umræður einnig heyrst 

erlendis og óvissan talin mikil. Þó er svo að Landssamtök lífeyrissjóða telur lífeyrissjóði á 

Íslandi vel undirbúna til þess að takast á við þessar breytingar (Haraldur Guðjónsson, 

2019). Þá telur einnig Fjármála- og efnahagsráðuneytið Ísland betur í stakk búið en önnur 

vestræn ríki, þökk sé styrk lífeyrissjóða í landinu, til að mæta þeim efnahagslegu 

áskorunum sem fylgja hækkandi meðalaldri og hlutfallslegri fjölgun eldri borgara á 

komandi tímum. Ástæða þess að Ísland, ásamt Hollandi og Sviss, er talið í sérflokki hvað 

varðar undirbúning fyrir breytta tíma er sú að lífeyrissjóðskerfið hér á landi, sem og í 

Hollandi og Sviss, byggir á sjóðsöfnun en í flestum öðrum vestrænum löndum eru 

gegnumstreymiskerfi (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2015). Þá spáir Fjármálaeftirlitið, 

í umfjöllun sinni um stöðu lífeyrissjóða árið 2018, að fjöldi lífeyrisþega muni aukast hratt 

á komandi árum og réttindi þeirra muni að jafnaði verða hærri en þeirra sem þiggja lífeyri 

í dag. Það leiði til þess að útgreiddur lífeyrir muni aukast mikið á næstu árum og að draga 

muni, á sama tíma, úr aukningu iðgjalda. Muni þetta þá leiða til versnandi 

tryggingafræðilegrar stöðu lífeyrissjóðanna (Fjármálaeftirlitið, 2019b).   

 Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða á Íslandi árið 2018 var ekki góð, töluvert verri 

en fyrri ár, og voru margir sjóðir með neikvæða tryggingafræðilega stöðu, það er ávöxtun 

var of lítil eða skuldbindingar þeirra of miklar. Heildarstaða allra samtryggingardeilda var 

neikvæð um 14,6%. Mestan hluta þessa halla má rekja til B-deilda lífeyrissjóða ríkis og 

sveitarfélaga. Hallinn jókst um 78 milljarða á árinu 2018 og nam alls 835 milljörðum króna. 

Halli lífeyrissjóða á almennum markaði var talsvert minni, þó um 55 milljarðar króna, og 

var heildar-tryggingafræðileg staða þeirra neikvæð um 6,8% (Fjármálaeftirlitið, 2019b). 

Við árslok 2017 var staða íslenskra lífeyrissjóða á almennum vinnumarkaði í jafnvægi. 

Heildar-tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða var þó með halla upp á 773 milljarða og af 

því mátti rekja 749 milljarða til lífeyrissjóða starfsmanna ríkis og sveitarfélaga 

(Fjármálaeftirlitið, 2018). Þrátt fyrir þessa versnandi stöðu sjóða árið 2018 var ekki talin 

þörf á að grípa til skerðingar á réttindum í þeim 14 sjóðum sem voru með neikvæða 

tryggingafræðilega stöðu þar sem staða þeirra var innan lagalegra marka 

(Fjármálaeftirlitið, 2019b).         

 Þá hefur borið á niðursveiflu í hagkerfinu á árinu 2019 en hagvöxtur á fyrsta 

ársfjórðungi var þó 1,7% (Hagstofa Íslands, 2019). Blikur eru þó á lofti. Töluverður 

https://www.fme.is/media/statistical-info/frettatilkynning-til-birtingar-19.06.2018.pdf
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/thjodhagsreikningar/landsframleidslan-a-1-arsfjordungi-2019/


 

36 

samdráttur hefur orðið í ferðaþjónustu á Íslandi í ár samanborið við árið 2018 en fækkun 

hefur verið alla mánuði ársins. Sem dæmi má nefna þá voru brottfarir erlendra farþega í 

gegnum Keflavíkurflugvöll í maí 2019 23,6% færri samanborið við maí 2018. Samdráttur í 

ferðaþjónustu á Íslandi er helsta ástæða þess að alþjóðlega matsfyrirtækið S&P Global 

Ratings telur að hagvöxtur í landinu verði neikvæður á árinu 2019 (Ludwig Heinz, Maxim 

Rybnikov og Sarthak Maiti, 2019).        

 Í töflu 8 hér að neðan má sjá að staða flestra lífeyrissjóða var neikvæð árið 2018 

en einungis 6 sjóðir voru með jákvæða tryggingafræðilega stöðu. Til samanburðar voru 9 

sjóðir með jákvæða tryggingafræðilega stöðu árið 2017, 10 árið 2016 og 15 árið 2015. 

Árin eftir hrunið 2008 voru lífeyrissjóðunum erfið og sést það glögglega á 

tryggingafræðilegri stöðu þeirra þar sem svo til allir voru með neikvæða stöðu. 

Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóðanna hefur almennt farið batnandi eftir því sem lengra 

líður frá hruni. Samkvæmt töflu 8 er bestu heildarstöðu lífeyrissjóða að finna árið 2015 

þegar aðeins 5 af 19 lífeyrissjóðum voru með neikvæða tryggingafræðilega stöðu. Þeir 

sjóðir sem koma best út og hafa haldist stöðugir með jákvæða tryggingafræðilega stöðu 

samkvæmt töflu 8 eru Lífeyrissjóður verzlunarmanna, Lífeyrissjóður íslenskra 

atvinnuflugmanna, Frjálsi lífeyrissjóðurinn og Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka 

Íslands. V-deild Brúar og Lífsverk lífeyrissjóður hafa einnig verið nokkuð stöðugir með 

jákvæða tryggingafræðilega stöðu þrátt fyrir neikvæða stöðu árið 2018 (Viðauki 3). 

Tafla 8. Tryggingafræðileg staða opinna lífeyrissjóða fyrir árin 2010-2018 (Viðauki 3). 

 

Lífeyrissjóður 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Lífeyrissjóður starfsm. Ríkisins: A-deild -3,50% -2,30% 2,80% -9,50% -9,60% -11,70% -12,50% -13,10% -12,00%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 5,40% 6,40% 4,20% 8,70% 5,10% 0,90% -0,40% -2,30% -3,40%
Gildi lífeyrissjóður -1,50% -1,50% -2,70% 1,40% -0,90% -3,50% -4,40% -4,90% -8,10%
Almenni lífeyrissjóðurinn 1,10% -2,60% -3,50% 0,30% -0,70% -2,20% -3,90% -4,50% -5,40%
Birta lífeyrissjóður -3,86% -3,44% -4,10% 0,00% -3,80% -5,75% -8,00%  -  -
Brú: A-deild -4,90% -1,10% -13,30% -9,90% -12,30% -12,50% -12,50% -11,00% -11,40%
Brú: V-deild -1,20% 2,70% 3,40% 6,90% 4,70% 3,90% 3,20% -5,00% -5,00%
Eftirlaunasjóður Fél. Ísl. atvinnuflugm. 1,84% 3,15% 4,01% 8,19% 1,22% 0,94% -6,92% -10,16% -7,60%
Festa lífeyrissjóður -1,30% -0,30% -2,20% 0,50% -2,60% -3,80% -7,00% -6,60% -7,50%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn: Tryggingadeild 2,10% 1,90% 1,90% 5,10% 1,70% 0,20% -0,30% -0,40% -4,80%
Íslenski lífeyrissjóðurinn -1,90% 0,90% 0,10% 3,00% -0,50% -0,50% -0,50% 1,80% 0,80%
Lífeyrissjóður bankam. - Aldursdeild -7,14% -4,00% -3,62% -0,46% -2,60% -2,97% -4,16% -3,86% -4,45%
Lífeyrissjóður bænda -9,40% -7,30% -7,40% -1,10% -4,20% -5,00% -4,60% -12,30% -11,90%
Lífeyrissjóður Rangæinga -1,76% -2,41% -4,13% -1,76% -8,23% -7,50% -6,20% -5,10% -3,70%
Lífeyrissjóður Tannlæknafél. Íslands -0,30% 1,08% 1,80% 4,78% 1,40% 2,50% 0,04% 2,72% 2,40%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja -4,41% -4,97% -6,16% 0,11% -2,12% -3,40% -3,90% -4,20% -4,90%
Lífsverk lífeyrissjóður -2,10% 1,50% 0,10% 2,60% 0,20% 1,30% -4,20% -6,80% -8,70%
Stapi lífeyrissjóður -1,79% -0,92% -1,54% 0,42% -3,83% -4,60% -4,00% -7,50% -11,70%
SL lífeyrissjóður -1,30% -0,80% -3,00% 2,60% -0,40% -1,50% -2,50% -4,00% -2,70%
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4 Örorka og örorkulífeyrir 

4.1 Örorkulífeyrismál sem pólitískt deiluefni á Íslandi 
Undanfarin ár hefur töluverð umræða verið í fjölmiðlum um aukinn fjölda Íslendinga á 

örorkulífeyri og kostnaðinn sem fylgir því fyrir þjóðarbúið nú og í framtíð. Hlutfall örorku 

á Íslandi hefur verið talið mikið áhyggjuefni sem og fjöldi ungra einstaklinga á örorku. 

Menn hafa þó ekki verið sammála um túlkun á þeim tölulegu gögnum sem gefin hafa verið 

út af opinberum stofnunum eða samtökum. Nýlegt dæmi um það er grein eftir Pál 

Magnússon, þingmann Sjálfstæðisflokksins, og ræðuhöld tveggja ráðherra ríkisstjórnar 

seinni hluta árs 2018 en viðbrögð Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) við málflutningi þeirra 

voru mikil og á öndverðum meiði. Grein Páls birtist á vef Viðskiptablaðsins en í henni hélt 

Páll því fram að árið 2016 hafi nýgengi örorku á Íslandi verið meiri en náttúruleg fjölgun á 

vinnumarkaði. Auk þess hafi þessi fjölgun fyrst og fremst verið á meðal ungs fólks og 30% 

allra öryrkja væru innan við fertugt, tvöfalt hærra hlutfall en að meðaltali hjá öðrum 

Norðurlöndum. Þá væri stærsti einstaki hópurinn sem kæmi nýr á örorkubætur karlmenn 

á aldrinum 20 til 30 ára með geðraskanir. Samkvæmt þessum tölum væri íslenskt 

atvinnulíf ekki sjálfbært, þar sem vinnandi fólki fækki þrátt fyrir að þjóðin stækki (Páll 

Magnússon, 2018). Tveir ráðherrar ríkisstjórnarinnar, Bjarni Benediktsson (2018), 

fjármála- og efnahagsráðherra og Ásmundur Einar Daðason (2018), félags- og 

jafnréttismálaráðherra, tóku undir þessi orð í ræðum á Alþingi og lýstu sömuleiðis yfir 

áhyggjum sínum á því að árið 2016 hafi nýgengi örorku verið verið í fyrsta sinn meiri en 

náttúruleg fjölgun á vinnumarkaði. Í fréttatilkynningu í desember 2018 svaraði ÖBÍ 

þessum fullyrðingum um mikla fjölgun öryrkja og sagði þær rangar. Gerð var athugasemd 

við þær fullyrðingar að öryrkjum fjölgi hraðar en nemur líffræðilegri fjölgun og að 1.200 

til 1.800 manns á ári fái mat upp á 75% örorku. ÖBÍ tók dæmi um mannfjöldatölur og 

fjölgun öryrkja frá 2009 til 2018 en þær tölur voru fengnar frá Hagstofu Íslands og 

Tryggingastofnun. Samkvæmt þeim hafi landsmönnum fjölgað um 29.000 á þessum 

tímabili og öryrkjum um 3.000. Mest hafi fjölgunin verið árið 2016 en þá fjölgaði öryrkjum 

um 700. Var ástæða þessarar miklu fjölgunar talin sú að það ár hafi Tryggingastofnun lagt 

áherslu á að stytta afgreiðslutíma umsókna. Sakaði ÖBÍ þingmann og ráðherra um að villa 

fyrir fólki og að vitna í tölur sem kæmu frá Samtökum atvinnulífsins (Öryrkjabandalag 

Íslands, 2018). Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök um íslenskt atvinnulíf með sex 

https://www.obi.is/is/utgafa/frettir/er-oryrkjum-ad-fjolga
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aðildarsamtökum úr mismunandi atvinnugeirum en yfir 2.000 fyrirtæki eiga aðild að 

samtökunum (Samtök atvinnulífsins, e.d.). Sakaði ÖBÍ Samtök atvinnulífsins um að halda 

fram röngum tölum í stuðningi sínum við þau áform að taka upp svokallað starfsgetumat 

(Öryrkjabandalag Íslands, 2018). Það er því ljóst að örorka og örorkubætur eru mjög 

eldfimt og pólitískt málefni, þar sem mismunandi hagsmunaaðilar saka hver annan um að 

vilja túlka tölfræðina eftir sínu höfði og hentugleika. 

4.2 Fjöldi örorkulífeyrisþega á Íslandi 
Örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað á Íslandi undanfarna áratugi og hefur þessi fjölgun 

verið hraðari en í samanburðarlöndum innan OECD. Árið 1986 var hlutfall einstaklinga á 

endurhæfingar- eða örorkulífeyri á Íslandi 2,3% en árið 1995 var hlutfallið 4,3%. Árið 2015 

voru hins vegar 18 þúsund einstaklingar á endurhæfingar- eða örorkulífeyri á Íslandi og 

var hlutfallið þá komið upp í 8,5%. Árið 1995 voru útgjöld vegna örorku lægst á Íslandi 

miðað við samanburðarlönd en árið 2015 voru útgjöld Íslendinga jöfn Dönum og aðeins 

Norðmenn með hærri útgjöld (Guðrún Ragnheiður Jónsdóttir, 2017). Í maí 2018 voru um 

21.000 manns með örorku- og endurhæfingarmat á Íslandi og hafði fjöldi þeirra þá 

tvöfaldast frá aldamótum (Höskuldur Kári Schram, 2018).     

 Hagstofa Íslands og Tryggingastofnun eru opinberar stofnanir sem halda utan um 

tölfræðilegar upplýsingar um þróun örorku og örorkubóta á Íslandi. Þegar litið er á tölur 

Tryggingastofnunar frá 2018 aftur til ársins 2000 má sjá að örorka á Íslandi hefur vissulega 

aukist. Þann 1. janúar 2000 voru 10.332 einstaklingar með skráð 75% örorkumat á Íslandi 

en til samanburðar var fjöldi einstaklinga með skráð 75% örorkumat kominn í 19.453 árið 

2018 (Tryggingastofnun, 2019a) . Ef litið er á mannfjöldatölur yfir sama tímabil má sjá að 

fjöldi íbúa á Íslandi árið 2000 var 279.049 manns en árið 2018 var fjöldinn kominn í 

348.450 manns. Fjölgun íbúa á Íslandi á þessu tímabili hefur því verið um 24,9% en fjölgun 

öryrkja með 75% örorkumat þá 88,3% (Hagstofa Íslands, e.d.a).    

 Í töflu 9 hér að neðan má sjá tölur Hagstofunnar yfir hlutfallslegan fjölda 

örorkulífeyrisþega í hlutfalli við mannfjölda á Íslandi í upphafi árs á árunum 2009 til 2019. 

Ekki er að finna dramatískar breytingar á milli ára eða stórar heildarbreytingar í þessum 

tölum en síðustu 10 ár hefur þó að mestu verið stígandi í hlutfallslegum fjölda 

örorkulífeyrisþega á Íslandi. Lægst er hlutfallið árið 2009 eða 7,16% en hæst fór hlutfallið 

upp í 8,20% árið 2017. Svo virðist sem þá hafi toppnum verið náð á þessu 10 ára tímabili 

https://www.sa.is/um-sa
https://www.obi.is/is/utgafa/frettir/er-oryrkjum-ad-fjolga
https://www.virk.is/static/files/virk-a-rsrit_2017__net.pdf
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__Yfirlit_mannfjolda/MAN00109.px/table/tableViewLayout1/?rxid=4c0a52ce-01fd-46db-abf4-9d9952730ffd
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og hlutfallið tekið að lækka eftir það. Fór hlutfallið aftur undir 8% árið 2018 og lækkaði 

enn frekar árið 2019 í 7,75%. Hlutfallslega eru fleiri konur en karlar örorkulífeyrisþegar og 

er prósentumismunur á milli fjölda kvenna og karla frá 3,22% upp í 3,87%. Minnstur er 

munurinn árið 2012 en mestur árið 2019 (Tryggingastofnun, 2019b). 

Tafla 9. Fjöldi örorkulífeyrisþega á Íslandi í upphafi hvers árs í hlutfalli við mannfjölda (Tryggingastofnun, 

2019b). 

 

Þegar fjölda örorkulífeyrisþega er skipt niður eftir kyni, eins og sjá má í töflu 10 

hér að neðan, kemur í ljós að fleiri konur en karlar þiggja örorkulífeyri og má segja að það 

muni töluvert á kynjum. Örorkulífeyrisþegum hefur fjölgað nokkuð stöðugt öll árin nema 

árið 2019 en hlutföll á milli kynjanna haldast samt stöðug. Aukning örorkulífeyrisþega á 

Íslandi á milli ára á tímabilinu 2009 til 2019 hefur að meðaltali verið 2,02%. Hlutfall karla 

á örorku hefur haldist stöðugt í tæplega 40% síðan árið 2009 og hlutfall kvenna hefur 

einnig haldist stöðugt í rúmum 60% (Tryggingastofnun, 2019c). 

Tafla 10: Fjöldi örorkulífeyrisþega eftir kyni í upphafi hvers árs (Tryggingastofnun, 2019c). 

 

Ár Karl Kona Alls
2009 5,52% 8,89% 7,16%
2010 5,77% 9,05% 7,38%
2011 5,80% 9,05% 7,40%
2012 5,94% 9,16% 7,53%
2013 6,04% 9,36% 7,68%
2014 6,16% 9,47% 7,80%
2015 6,25% 9,59% 7,90%
2016 6,38% 9,93% 8,13%
2017 6,41% 10,07% 8,20%
2018 6,16% 9,93% 7,99%
2019 5,89% 9,76% 7,75%

Ár Karlar (fjöldi) Karlar (%) Konur (fjöldi) Konur (%) Alls % aukning á milli ára
2009 5.866 39,75% 8.893 60,25% 14.759  -
2010 5.985 39,80% 9.054 60,20% 15.039 1,90%
2011 6.006 39,76% 9.100 60,24% 15.106 0,45%
2012 6.161 39,91% 9.278 60,09% 15.439 2,20%
2013 6.286 39,71% 9.543 60,29% 15.829 2,53%
2014 6.490 39,90% 9.774 60,10% 16.264 2,75%
2015 6.659 39,99% 9.994 60,01% 16.653 2,39%
2016 6.902 39,81% 10.434 60,19% 17.336 4,10%
2017 7.139 39,97% 10.720 60,03% 17.859 3,02%
2018 7.185 39,84% 10.848 60,16% 18.033 0,97%
2019 7.117 39,50% 10.900 60,50% 18.017 -0,09%
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Framtíðarspár í dag um örorkutíðni á Íslandi eru sambærilegar þeim spám sem áður 

hafa verið gerðar. Árið 2005 lét heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið gera úttekt á 

hugsanlegum orsökum og afleiðingum vegna fjölgunar öryrkja á Íslandi en í þeirri úttekt 

var að finna spá um fjölgun öryrkja til ársins 2030 og í spánni var miðað við örorkulíkur 

ársins 2004. Heildarfjöldi öryrkja í lok árs 2004 var um 12 þúsund og var gert ráð fyrir 31% 

fjölgun til ársins 2030. Því var spáð að fjöldi einstaklinga á örorku yrði 16 þúsund árið 2030 

en þó yrði mesta aukningin fyrstu 10 árin á spátímabilinu eða 23%. Spáin gerði ráð fyrir 

því að heildarfjöldi öryrkja yrði 15 þúsund árið 2016 en fór svo að raunstaðan í lok árs 

2016 var um 17 þúsund. Spár um fjölgun öryrkja frá 2018 til 2030 gera ráð fyrir 1,9% 

fjölgun öryrkja á ári að jafnaði til 2030. Er þá áætlað að fjöldi öryrkja í lok árs 2030 verði 

22.800 en það er 31% fjölgun frá árinu 2017. Í lok árs 2016 voru greiðslur íslenska ríkisins 

vegna örorkulífeyris 41 milljarður og ef greiðslur eru framreiknaðar miðað við þróun 

áranna 2013-2018 eru áætlaðar örorkugreiðslur ríkisins árið 2030 um 90 milljarðar króna 

(KPMG, 2018). Greiðslur lífeyrissjóða vegna örorkulífeyris árið 2016 voru 18,5 milljarðar 

króna (Viðauki 6). Ef sama hlutfallslega aukning í örorkugreiðslum verður hjá 

lífeyrissjóðum má gera ráð fyrir því að kostnaður lífeyrissjóða vegna örorkulífeyris árið 

2030 verði 39,2 milljarðar króna (KPMG, 2018)  

4.3 Örorkulífeyrir og umsóknir um örorkulífeyri á Íslandi 
Lög er varða örorkulífeyri á Íslandi er að finna í lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 

sem tóku fyrst gildi 1. janúar 1994 og var markmið þeirra að „tryggja þeim sem lögin taka 

til og þess þurfa bætur og aðrar greiðslur vegna elli, örorku og framfærslu barna“. Í lögum 

er fjallað um bætur sem greiðslur „í peningum og aðstoð sem veitt er á annan hátt“. Í 

þriðja kafla laga má finna almenn ákvæði um lífeyristryggingar (lög um almannatryggingar 

nr. 100/2007).          

 Á Íslandi er sótt um örorkulífeyri hjá Tryggingastofnun en umsókn um 

örorkubætur er metin af læknum á vegum stofnunarinnar. Yfirlæknir Tryggingastofnunar 

metur svo hvort réttur sé til staðar en grundvöllur þess að eiga rétt á örorkulífeyri er að 

hafa að minnsta kosti 75% örorkumat. Sé mat lægra en 75% getur umsækjandi átt rétt til 

örorkustyrks en til þess þarf 50% örorkumat. Til að eiga rétt á örorkulífeyri þarf 

einstaklingur að sækja um örorkumat þar sem metin er færni hans og geta til að vinna 

fyrir sér eftir áföll á borð við sjúkdóma, slys eða fötlun. Umsækjandi skal vera á aldrinum 
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18 til 67 ára og skilyrði er að einstaklingur hafi verið búsettur á Íslandi í að minnsta kosti 

þrjú ár áður en umsókn er send inn. Samkvæmt Norðurlandasamningi um 

almannatryggingar á það einnig við um búsetu í einhverju hinna Norðurlandanna á þessu 

þriggja ára tímabili, að því tilskyldu að búseta á Íslandi hafi náð að minnsta kosti einu ári 

frá 16 ára aldri. Þá miðast fullar greiðslur við 40 ára búsetu á Íslandi. Til að umsækjandi 

hafi rétt á örorkulífeyri þarf hann að hafa tekjur undir ákveðnum mörkum (lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007) en sótt er um örorkumat hjá Tryggingastofnun 

(Tryggingastofnun, e.d.). Í lögum um almannatryggingar er að finna heimild til að setja 

skilyrði um „að umsækjandi gangist undir mat á möguleikum til endurhæfingar“ (lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007) en árið 2010 var lögð enn meiri áhersla á endurhæfingu 

með endurskoðun á lögum. Lögin voru endurskoðuð með það að leiðarljósi að auka líkur 

á virkni og atvinnuþátttöku umsækjenda. Leiði endurhæfing ekki til bata viðkomandi 

getur hann sótt um örorkumat en það ferli tekur 12 til 14 vikur (Margrét Jónsdóttir, e.d.). 

 Örorkumatsstaðall byggist á tveimur þáttum, annars vegar líkamlegri færni og hins 

vegar andlegri færni einstaklings til að geta hugsað um sjálfan sig og sinnt daglegum 

störfum. Í líkamlega hluta matsins eru 14 þættir skoðaðir og í þeim andlega eru 4. Sem 

dæmi um líkamlega færni má nefna getu einstaklings til að sitja í stól án líkamlegra 

óþæginda og getu til að nota hendur og fætur við eðlileg verkefni eins og að ganga á 

jafnsléttu og halda á bók. Þá er litið til getu einstaklings til að nota skynfæri sín og stjórn 

hans á líkamsstarfsemi. Í síðari hluta er litið til andlegra þátta eins og einbeitingarskorts, 

þunglyndis, andlegrar streitu, kvíða og getu til að hugsa um sjálfan sig. Til að geta talist að 

minnsta kosti 75% öryrki þarf umsækjandi að fá samtals 15 stig í fyrri hluta og 10 stig í 

seinni hluta. Nái umsækjandi hins vegar ekki tilskyldum fjölda stiga í öðrum hvorum hluta 

staðalsins getur hann þó verið metinn með að minnsta kosti 75% örorku nái hann að 

lágmarki 6 stigum í hvorum hluta fyrir sig (reglugerð um örorkumat nr. 379/1999).  

4.4 Örorkulífeyrisgreiðslur lífeyrissjóða 
Greiðslur örorkulífeyris skiptast niður á almannatryggingar og lífeyrissjóði. Sjóðfélagi í 

lífeyrissjóði á rétt á örorkulífeyri úr samtryggingarsjóði hafi hann orðið fyrir að minnsta 

kosti 40% eða 50% orkutapi og því orðið fyrir tekjuskerðingu en mismunandi er eftir 

sjóðum hvor prósentutalan er valin (Landssamtök lífeyrissjóða, e.d.e). Sem dæmi má 

nefna þá er viðmið hjá A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins að minnsta kosti 40% 
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örorka í þrjá mánuði eða lengur (Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, e.d.) en 50% hjá 

Lífeyrissjóði verzlunarmanna (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, e.d.). Grunnreglur um 

örorkulífeyri má finna í lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða en þó er gert ráð fyrir því að ítarlegri reglur um örorkumat og 

örorkulífeyrisgreiðslur séu birtar í samþykktum hvers lífeyrissjóðs. Reglurnar geta verið 

mismunandi milli sjóða en samkvæmt lögum ber lífeyrissjóðum að tryggja 

lágmarkstryggingavernd sem nemur 56% af þeim mánaðarlaunum sem greitt hefur verið 

af í lífeyrissjóð og er þá miðað við 40 ára inngreiðslutíma iðgjalds. Á þessi prósentutala 

jafnt við um ellilífeyri og örorkulífeyri (lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða nr. 129/1997).          

 Réttur til örorkulífeyris frá lífeyrissjóðum er háður ýmsum skilyrðum en 

örorkulífeyrir almannatrygginga getur haft áhrif á það hve mikill örorkulífeyrir er greiddur 

út til sjóðfélaga frá lífeyrissjóði hans. Þau atriði sem eru talin saman við útreikninga á 

hugsanlegri tekjuskerðingu sjóðfélaga eru atvinnutekjur viðkomandi sjóðfélaga, greiðslur 

frá almannatryggingum og lífeyrissjóðum auk kjarasamningsbundinna greiðslna. Þá fellur 

niður allur réttur til örorku ef sjóðfélagi hefur getu til að vinna öll almenn störf en einnig 

getur réttur til örorkulífeyris frá lífeyrissjóði verið háður því að sjóðfélagi fari í 

starfsendurhæfingu. Þegar sjóðfélagi hefur náð ellilífeyrisaldri breytist örorkulífeyrir í 

ellilífeyri en greiðslum örorkulífeyris er hætt ef sjóðfélagi nær aftur starfsgetu eða ekki 

talinn verða fyrir tekjuskerðingu vegna minni starfsgetu (Landssamtök lífeyrissjóða, 

e.d.e). 

4.5 Áhrif fjármálakreppu og atvinnuleysis á örorku ungs fólks 
Rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum og afleiðingum efnahagsþrenginga á heilsufar og 

örorkutíðni almennings. Helst ber að nefna samantekt Tryggingastofnunar Finnlands á 

afleiðingum fjármálakreppunnar sem reið yfir Finnland í byrjun tíunda áratugar síðustu 

aldar en henni svipar að mörgu til efnahagskreppunnar á Íslandi haustið 2008. Á milli 

áranna 1990 og 1993 dróst verg þjóðarframleiðsla Finna saman um tæp 11%, sem er álíka 

og gerðist í kjölfar hrunsins á Íslandi. Þá jókst atvinnuleysi í Finnlandi úr 5% í 18% á þessum 

árum en árið 1996 var hlutfall langtímaatvinnulausra einstaklinga komið upp í 62% af 

heildarfjölda atvinnulausra. Það hlutfall minnkaði ekki í rúmlega áratug þrátt fyrir betri 

efnahagsaðstæður og minna atvinnuleysi. Þetta bendir til þess að þeir sem hafi verið 

https://www.lsr.is/lifeyrir/a-deild/ororkulifeyrir/
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atvinnulausir í lengri tíma sitji eftir þegar aðstæður batna á vinnumarkaði. Þeir sem hafa 

verið langtímaatvinnulausir glíma oft við félagsleg og heilsufarsleg vandamál sem tengja 

má við langtímaatvinnuleysi. Þeir geta þá lent í vítahring þar sem þeir eiga erfitt með að 

sækja um eða fá atvinnu sökum heilsufars. Enn fremur segir í skýrslu Tryggingastofnunar 

Finnlands að efnahagskreppan hafi haft langtímaáhrif á félagsleg og geðræn vandamál í 

landinu. Upp úr aldamótum, um það bil 10 árum eftir að kreppan reið yfir Finnland, voru 

12,5% af greiddum sjúkradagpeningum greiddir vegna geðrænna vandamála en árið 2007 

var hlutfallið komið í 17,3%. Helsta ástæða geðrænna vandamála var þunglyndi og var 

aukningin mest hjá yngri aldurshópum. Fjöldi sjúkradagpeningatímabila jókst um 120% 

en aukning hjá þeim sem voru 30 ára og eldri var 50%. Á tímabilinu 2000 til 2007 

tvöfaldaðist fjöldi öryrkja undir 30 ára aldri sem þurftu hjálp vegna geðrænna vandamála. 

Bent hefur verið á að þessi aldurshópur var á barnsaldri þegar kreppan skall á í Finnlandi 

og er talið að þessi geðrænu vandamál hafi verið langtímaáhrif kreppunnar sem komið 

hafi í ljós þegar þessi aldurhópur náði unglingsaldri (Haukur Sigurðsson, 2008).  

 Margar ástæður eru fyrir því að sífellt fleiri einstaklingar hverfa af vinnumarkaði 

vegna örorku og er þetta fjölþættur vandi. Erfitt er að greina orsakir og afleiðingar og 

margt sem spilar inn í en þó hefur fjölgun þeirra sem glíma við geðræna sjúkdóma vakið 

sérstaklega athygli. Er þá oft um að ræða ungt fólk með úrskurð um langtímaörorku. Er 

nú svo komið að algengasta orsök örorku hjá flestum ríkjum innan OECD er geðræn 

vandamál. Árið 2017 glímdi helmingur nýrra örorkulífeyrisþega í Danmörku, Hollandi, 

Svíþjóð og Sviss við geðræn vandamál (Vigdís Jónsdóttir, 2017). Sama er uppi á teningnum 

á Íslandi þar sem geð- og taugaþroskaraskanir voru helstu ástæður þess að ungt fólk sótti 

um örorkumat árið 2017. Algengasta orsök ungra kvenna var þunglyndi og kvíði en hjá 

ungum karlmönnum voru einhverfuraskanir algengastar (Arnhildur Hálfdánardóttir, 

2017). Gögn frá árinu 2001 benda til þess að þá þegar hafi verið farið að bera á því að 

geðraskanir væru algengar orsakir örorku á meðal örorkulífeyrisþega og vakti það 

töluverða athygli. (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). Árið 2018 voru 30% þeirra sem voru 

með 75% örorkumat innan við fertugt og hlutfallsleg fjölgun öryrkja var mest meðal ungra 

karla á aldrinum 20 til 30 ára. Helsta ástæða fyrir örorku voru geðraskanir (Þór 

Steinarsson, 2018). Samkvæmt tölum Tryggingastofnunar voru rúmlega þriðjungur þeirra 

sem metnir voru með 75% örorku- og endurhæfingarmat í maí 2018 einstaklingar sem 

glímdu við andleg veikindi eða rúmlega 8.300 manns (Höskuldur Kári Schram, 2018). 
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 Á undanförnum áratug hefur orðið aukning á þekkingu geðrænna sjúkdóma auk 

þess sem viðhorf til þeirra hefur breyst í samfélaginu. Aukin viðurkenning á þessum 

sjúkdómum hefur haft þau áhrif að fólk sækir frekar um lífeyri vegna þeirra. Er þetta talið 

eiga töluverðan þátt í aukningu tilfella þar sem einstaklingar sækja um lífeyri vegna 

geðrænna sjúkdóma (Vigdís Jónsdóttir, 2017).     

 Einnig getur ástand í samfélaginu hverju sinni haft áhrif á fjölda þeirra sem sækja 

um örorku. Hvati til að sækja um örorkumat getur myndast hjá fólki þegar atvinnuástand 

er slæmt, örorkubætur háar í hlutfalli við laun eða með hækkandi örorkubótum. Í kjölfar 

þess dregur úr vinnumarkaðsframboði en ótryggar framtíðarhorfur á vinnumarkaði auka 

einnig ásókn í örorkumat (Tryggvi Þór Herbertsson, 2005). 

4.6 Atvinnuleysi á Íslandi og samanburður við Evrópu 
Atvinnuleysi er ástand sem myndast þegar einstaklingur sem er fær um að vinna fær ekki 

atvinnu þegar hann leitar eftir henni. Í skilgreiningu hjá Alþjóðavinnumálastofnuninni 

(ILO), sem Hagstofa Íslands miðar einnig við, segir að einstaklingur teljist atvinnulaus 

þegar hann er á vinnualdri (aldrinum 15 til 74 ára eða 16 til 74 ára, fer eftir ríkjum) en er 

án atvinnu. Einstaklingurinn getur hafið vinnu innan tveggja vikna og hefur sótt um 

atvinnu á síðustu fjórum vikum (ILO, e.d.a). Atvinnuleysisprósenta er hlutfall 

atvinnulausra af fjölda þeirra sem er á vinnumarkaði (Eurostat, 2010). 

Alþjóðavinnumálastofnunin skilgreinir atvinnu sem vinnu sem unnin er í að minnsta kosti 

klukkutíma gegn gjaldi eða í hagnaðarskyni hvort sem viðkomandi er í fullu starfi, 

hlutastarfi eða tímabundnu starfi. Einnig er litið svo á að einstaklingur sé með atvinnu 

þegar hann er með fasta vinnu en hefur ekki unnið í einhvern tíma vegna tímabundinnar 

fjarveru frá vinnu vegna veikindafrís, orlofs, fæðingarorlofs og þess háttar (ILO, e.d.b). 

 Offramboð á vinnuafli og atvinnuleysi er hins vegar töluvert vandamál víða um 

heim og má nefna Evrópuríki eins og Grikkland og Spán en þar ríkti að meðaltali 18,6% og 

14,7% atvinnuleysi í nóvember 2018 (Eurostat, 2019b). Um er að ræða árstíðarleiðréttar 

atvinnuleysistölur en vinnumarkaðir sveiflast reglulega milli mánaða vegna 

árstíðabundinna þátta. Í árstíðarleiðréttum tölum er búið að fjarlægja árstíðarbundin 

áhrif sem skekkja heildarmyndina (Eurostat, 2016). Ungt fólk er stór hluti þeirra sem eru 

atvinnulausir en yngri kynslóðir hafa átt erfitt uppdráttar eftir hrun fjármálamarkaða árið 

2008 (Papadopoulos, 2016). Grikkir fóru einna verst Evrópuþjóða úr kreppunni sem fylgdi 

https://www.virk.is/static/files/virk-a-rsrit_2017__net.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Unemployment
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/statistics-overview-and-topics/WCMS_470295/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Seasonal_adjustment
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eftir hrunið (Ozturk og Sozdemir, 2015) ásamt Írlandi (Eurostat, 2017). Írland hefur þó náð 

sér aftur á strik efnahagslega og mældist atvinnuleysi á Írlandi 4,4% í maí 2019. Grikkland 

hefur átt erfiðara uppdráttar og er atvinnuleysi enn mikið en það mældist 18,2% í maí 

2019. Til samanburðar þá var 7,9% atvinnuleysi á Evrusvæðinu og að meðaltali 6,3% hjá 

þeim 28 löndum sem eru í Evrópusambandinu. Það er lægsta atvinnuleysi sem mælst 

hefur síðan Eurostat hóf mánaðarlegar mælingar á atvinnuleysi í ríkjum 

Evrópusambandsins í janúar 2000 en þá mældist atvinnuleysi 9,2% (Eurostat, 2019b).

 Síðustu tvo áratugi hefur ástand á íslenskum atvinnumarkaði verið nokkuð gott og 

atvinnuleysi almennt ekki verið mikið vandamál. Atvinnuleysi á Íslandi mælist töluvert 

undir meðaltali Evrópulanda en í lok árs 2018 mældist atvinnuleysi 2,6% samanborið við 

7,8% að meðaltali á Evru-svæðinu og 6,6% innan landa Evrópusambandsins (Eurostat, 

2019c). Atvinnuleysi á Íslandi hefur flest ár mælst töluvert undir meðaltali Evrópulanda. 

Meira að segja árin eftir hrun íslenska hagkerfisins sem lék íslenskt efnahagslíf grátt var 

atvinnuleysi töluvert undir meðaltali Evrópuríkja. Í upphafi árs 2009 mældist atvinnuleysi 

5,6% á Íslandi en var á sama tíma að meðaltali 8,0% innan Evrópusambandsins. 

Atvinnuleysi mældist hæst eftir hrun í upphafi árs 2011 en þá var 7,7% atvinnuleysi á 

Íslandi. Eftir það fór atvinnuleysi minnkandi og hefur verið um 3,0% síðan um mitt ár 2016. 

Til samanburðar var atvinnuleysi innan ríkja Evrópusambandsins 9,5% í janúar 2011 

(Eurostat, 2019d) og 6,6% í lok árs 2018 (Eurostat, 2019e). Þegar litið er lengra aftur í 

tímann má sjá, af tölum frá Hagstofu Íslands, að atvinnuleysi á Íslandi hefur oft verið með 

minna móti samanborið við mörg ríki Evrópu. Frá árinu 1991 til 2009 var atvinnuleysi á 

íslenskum vinnumarkaði nokkuð stöðugt, frá 2,5% upp í um 4% ef frá eru talin árin 1993 

til 1995 þegar atvinnuleysi var í kringum 5%. Eins og áður segir jókst atvinnuleysi á Íslandi 

töluvert árin eftir hrun en tók að lækka aftur árið 2012 (Hagstofa Íslands, 2018). Talið er 

að lækkun krónunnar eftir hrun íslenska hagkerfisins árið 2008 hafi haft jákvæð áhrif á 

íslenskan efnahag. Sömuleiðis er aukinn áhugi erlendra ferðamanna á Íslandi sem 

áfangastað talinn hafa haft jákvæð áhrif á íslenskan efnahag og komið íslensku atvinnulífi 

til bjargar þar sem margar greinar ferðaþjónustunnar eru vinnuaflsfrekar (Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2018). Árið 2014 var svo komið að ferðaþjónustan var orðin 

undirstöðugrein sem aflaði stærsta hluta gjaldeyristekna þjóðarinnar og tók þá við af 

sjávarútvegi sem stærsta útflutningsatvinnugrein þjóðarbúsins. Árið 2016 var hlutfall 

ferðaþjónustu af vergri landsframleiðslu 8,4% en sjávarútvegur var þá 7,0% af vergri 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics_and_beyond
https://www.saf.is/wp-content/uploads/SAF_Arsskyrsla2018_vefur_FINAL.pdf
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landsframleiðslu og framleiðsla málma 2,5% (Íslandsbanki, 2018).    

 Ísland er þó lítið land með lítið hagkerfi, geta aðstæður breyst hratt og oft þarf 

ekki mikið til svo að áhrif verði mikil. Þá hefur atvinnuleysi aukist talsvert á skömmum 

tíma en atvinnuleysi í júní 2019 var 3,4% samanborið við 1,8% í júní 2018 

(Vinnumálastofnun, 2019). Rekja má þetta til samdráttar í efnahagslífi landsins en einnig 

að einhverju leyti til falls flugfélagsins WOW vorið 2019. Við það misstu um 1.000 manns 

vinnuna og voru rúmlega 600 manns þaðan enn án atvinnu í lok júní 2019 (Berghildur Erla 

Bernharðsdóttir, 2019). 

4.7 Tengsl atvinnuleysis og örorku 
Fyrir marga er það mikið áfall að missa vinnu sína og fylgir því álag að vera atvinnulaus til 

lengri tíma. Afleiðingar atvinnuleysis eru ekki einungis fjárhagslegar heldur geta þær 

einnig verið félagslegar og heilsufarslegar. Fjárhagslegar afleiðingar atvinnuleysis, það er 

lakari fjárhagur, geta valdið streitu, kvíða og þunglyndi. Þá geta þær orðið til þess að fólk 

leiti sér síður læknisaðstoðar eða nýti sér heilbrigðisþjónustu. Félagslegar afleiðingar eru 

rofin tengsl við samfélagið og skert stuðningsnet. Tengsl rofna oft við samstarfsfélaga og 

fjölskyldur geta sundrast vegna skilnaða sökum álagsins sem fylgir atvinnuleysi og 

hliðarverkunum þess. Þá stuðlar atvinnuleysi að óhollum lífsháttum, til dæmis aukinni 

neyslu áfengis, tóbaks, fituríks fæðis og hreyfingarleysis. Allt þetta leiðir svo til verra 

líkamlegs og andlegs ástands (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008).

 Atvinnuleysi til lengri tíma eykur líkur á að upptalin atriði hér að framan hrjái 

viðkomandi aðila en skilgreining á langtímaatvinnuleysi er að viðkomandi hafi sótt sér 

atvinnuleysisbætur í hálft ár eða lengur (þingskjal nr. 131/2004-2005). Samkvæmt Erlu B. 

Sigurðardóttur, félagsráðgjafa sem rannsakað hefur áhrif langtímaatvinnuleysis, veldur 

langvarandi fjarvera frá vinnumarkaði því að sjálfsöryggi og sjálfsbjargarviðleitni dvínar 

auk þess sem fótfestunni er kippt undan viðkomandi. Getur þetta leitt til vítahrings og 

þess að andleg líðan versni, sem kemur þá í veg fyrir að fólk hafi getu til að greiða úr sínum 

atvinnumálum. Líðan fólks einkennist af skömm, sektarkennd, kvíða og þunglyndi auk 

þess sem félagsleg tengsl minnka. Samkvæmt rannsóknum á andlegri og líkamlegri líðan 

þeirra sem höfðu þegið fjárhagsaðstoð í þrjá mánuði eða lengur hjá Reykjavíkurborg er 

tíðni athyglisbrests og kvíða hjá þessum aðilum há og geta þeirra til vinnu og náms lakari 

en talið var. Tíðni líkamlegra vandamála er einnig há og heilsufar almennt slæmt. Auk 

https://gamli.islandsbanki.is/library/Skrar/Fyrirtaeki/I%CC%81slensk%20fer%C3%B0a%C3%BEjo%CC%81nusta-apri%CC%81l-2018_vef.pdf
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stoðkerfisvanda eru helstu vandamál geðræns eðlis sem og neysla vímuefna. 46% þeirra 

sem tóku þátt í rannsókninni greindust með yfirstandandi alvarlega geðlægð og voru 44% 

í sjálfsvígshættu. Allt þetta hefur áhrif til langs tíma en þetta getur valdið því að starfsgeta 

skerðist og hún geti orðið það skert með tímanum að hún valdi örorku (RÚV, 2014).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á sterkt samband milli atvinnuleysis og örorku. 

Niðurstöður rannsóknar sem Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson birtu árið 2008 sýndu 

fram á að sveiflur í atvinnulífinu og mismunandi eftirspurn á vinnumarkaði héldust í 

hendur við sveiflur á fjölgun nýrra öryrkja. Rannsókn þeirra fór fram á tímabilinu 1992 til 

2006 en á þeim tíma áttu sér stað tvær stórar sveiflur í atvinnumálum á Íslandi. Samhliða 

þessum sveiflum og auknu atvinnuleysi jókst einnig fjöldi nýrra öryrkja. Þetta átti sér stað 

árin 1993 til 1995 og frá árinu 2003. Ekki er um að ræða séríslenskt fyrirbæri en í Svíþjóð 

hefur aukin örorka einnig verið tengd við aukið atvinnuleysi. Tölfræðilegt samband er á 

milli þróunar á atvinnuleysi og breytinga á nýgengi örorku, og á þetta jafnt við um karla 

og konur. Í rannsókn Sigurðar og Stefáns kom fram að nýskráðum öryrkjum fjölgaði mikið 

meðal kvenna samhliða auknu atvinnuleysi á tímabilinu 1993 til 1995. Næstu fjögur ár 

minnkaði atvinnuleysi á Íslandi og fækkaði þá nýskráðum öryrkjum samhliða því. Þrátt 

fyrir þessa fækkun þá hélst hún ekki alveg í hendur við minnkandi atvinnuleysi því 

atvinnulausum fækkaði hlutfallslega meira en nýskráðum öryrkjum. Sama ferli átti sér 

stað árin 2003 til 2005 þegar atvinnuleysi jókst aftur en nýskráðum öryrkjum tók þá að 

fjölga í kjölfarið. Þeim fækkaði svo aftur með batnandi ástandi í atvinnumálum á 

uppgangsárunum 2005 til 2008. Svipað ferli átti sér stað hjá körlum árið 2008 en 

nýskráningar jukust þó ekki jafnmikið þá, með auknu atvinnuleysi, og á árunum 1993 til 

1995. Karlar áttu það sameiginlegt með konum að fækkun á nýskráningum öryrkja var 

ekki í hlutfalli við minnkandi atvinnuleysi á árunum eftir 1995. Líkt og hjá konunum 

fjölgaði öryrkjum mikið með auknu atvinnuleysi á árunum 2003 til 2005 og fækkaði svo 

aftur í takt við betra atvinnuástand (Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2008). Athygli 

vekur að fækkun nýskráðra öryrkja er ekki í hlutfalli við minna atvinnuleysi og því má ætla 

að einhver hluti fólks nái sér ekki aftur á strik og sé áfram á örorkubótum. Af því má leiða 

að hver efnahagsleg niðursveifla eykur kostnað samfélagsins á marga vegu þegar til lengri 

tíma litið. Kostnaðurinn væri þá til dæmis í formi örorkubóta, aukins kostnaðar 

heilbrigðiskerfisins og missi á skatttekjum sökum þess að einhver hluti fer ekki inn á 

vinnumarkað vegna veikinda. Að sama skapi yrði þetta aukinn kostnaður fyrir lífeyrissjóði 

http://www.ruv.is/frett/atvinnuleysi-hafi-ahrif-a-heilsufar
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þar sem greiða þarf út örorkubætur auk þess sem viðkomandi aðilar utan vinnu greiða 

ekki iðgjöld inn í lífeyrissjóðinn. 

5 Jöfnunargreiðslur vegna örorkubyrði 

5.1 Upphaf jöfnunargreiðslna ríkis til lífeyrissjóða  
Hlutverk jöfnunargreiðslna frá ríki til lífeyrissjóða á Íslandi er að jafna örorkubyrði 

lífeyrissjóða en eitt af meginhlutverkum þeirra er að greiða örorkulífeyri til sjóðfélaga 

sinna og getur örorkubyrðin verið hlutfallslega mismikil milli sjóða. Þann 15. nóvember 

2005 gaf ríkisstjórn Íslands út viljayfirlýsingu um að draga úr örorkubyrði lífeyrissjóða sem 

hafði farið vaxandi og einnig jafna örorkubyrði þeirra í samvinnu við Alþýðusamband 

Íslands og Samtök atvinnulífsins auk lífeyrissjóða á Íslandi (Landssamtök lífeyrissjóða, 

2005). Um var að ræða aðgerðir til að liðka fyrir samkomulagi milli Alþýðusambands 

Íslands og Samtaka atvinnulífsins um áframhaldandi gildi kjarasamninga (Landssamtök 

lífeyrissjóða, 2006) frá árinu 2004 en var þá svo komið að mönnum þóttu 

samningsforsendur ekki hafa staðist (Forsendunefnd ASÍ og SA, 2005). Skipaði þáverandi 

forsætisráðherra nefnd aðila vinnumarkaðarins og lífeyrissjóða auk fulltrúa stjórnvalda. 

Meðal verkefna nefndarinnar var að koma með tillögur um samræmingu á viðmiðum til 

örorkumats í almannatrygginga- og lífeyrissjóðskerfinu þar sem helst var horft til getuleysi 

einstaklinga til tekjuöflunar. Þá var leitast við að efla starfsendurhæfingu og hjálpa þeim 

einstaklingum sem höfðu horfið af vinnumarkaði vegna atvinnuleysis, örorku eða af 

öðrum ástæðum (Forsætisráðuneytið, 2005).     

 Til að jafna örorkubyrði milli lífeyrissjóðanna var ríkisstjórnin reiðubúin til þess að 

greiða jöfnunarframlag sem svaraði til 0,25% af tryggingagjaldsstofni. Var áætlað að 

jöfnun lífeyrissjóða kæmi til framkvæmda í þremur skrefum á þremur árum og var ætlað 

að vera til frambúðar. Árið 2007 yrði prósenta af tryggingagjaldsstofni 0,15%, 0,20% árið 

2008 og loks 0,25% árið 2009. Framlag þetta til jöfnunar á örorkubyrði milli 

lífeyrissjóðanna var einungis ætlað þeim sjóðum sem væru innan samninga milli 

Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins en myndi svo ná til annarra sjóða árið 

2010. Þann 9. desember 2006 voru lög um breytingu á lögum nr. 113/1990, um 

tryggingagjald með síðari breytingum samþykkt á Alþingi (lög um breytingu á lögum nr. 

https://www.lifeyrismal.is/is/frettir/samid-um-jofnun-a-ororkubyrdi-lifeyrissjodanna
https://www.lifeyrismal.is/is/frettir/samid-um-jofnun-a-ororkubyrdi-lifeyrissjodanna
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113/1990 um tryggingagjald með síðari breytingum). Fór svo að með lögum nr. 128/2009 

um breytingu á lögum nr. 113/1990 um tryggingagjald var ákveðið að ráðstafa 0,325% af 

gjaldstofni almenns tryggingagjalds til jöfnunar á örorkubyrði lífeyrissjóða og var 

prósentutalan fyrst tekin í gagnið árið 2010 (Fjársýsla ríkisins, 2011). Framlagið skyldi 

greitt árlega í októbermánuði og ætti það að byggja á upplýsingum ríkisreiknings um 

fjárhæð gjaldstofns tryggingagjalds síðastliðins árs (lög um tryggingagjald nr. 113/1990).

 Í fjárlögum fyrir árið 2015 var lögð til breyting á ráðstöfun tryggingagjalds. Var lagt 

til að hluti lífeyrissjóða vegna jöfnunar örorkubyrði myndi lækka úr 0,325% í 0,26% og 

hluti lífeyris- og slysatrygginga að sama skapi aukast sem því næmi (frumvarp til fjárlaga 

fyrir árið 2015). Þessi lög voru samþykkt á Alþingi í lok árs 2014 (fjárlög fyrir árið 2015) en 

fallið var þó frá þeirri lækkun áður en hún átti að taka gildi 1. júlí 2015. Var sú ákvörðun 

hluti af ráðstöfunum ríkisstjórnar til að greiða fyrir gerð kjarasamninga á árinu 

(breytingartillaga við breytingartillögu á þingskjali 1040) en þessar fyrirhuguðu breytingar 

höfðu vakið athygli og óánægju innan verkalýðshreyfingarinnar. Verkalýðshreyfingin hélt 

því meðal annars fram að þarna væri verið að ráðast á lífeyrisréttindi fólks (Verkalýðsfélag 

Akraness, 2014) og þá sérstaklega á lífeyrisréttindi hjá lífeyrissjóðum verkafólks og 

sjómanna þar sem örorkubyrðin var þung (Harpa Ólafsdóttir, 2014). Gildi lífeyrissjóður 

benti einnig á að ef skerðing á jöfnunargreiðslum gengi í gegn myndi það þýða 10% 

lækkun réttinda á árinu 2015 og 20% lækkun réttinda frá og með árinu 2016 en 

jöfnunargreiðslur til Gildis voru þá rúmlega 1,1 milljarður króna. Þá hafði stjórn Gildis lagt 

fram tillögu á aðalfundi um skerðingu á lífeyrisréttindum sjóðfélaga og hélt því fram að 

frekari skerðinga á réttindum væri að vænta á komandi árum ef ríkið félli ekki frá 

fyrirhuguðum lækkunum (Gildi lífeyrissjóður, 2015). Einnig hélt Árni Guðmundsson, 

framkvæmdastjóri Gildis, því fram í viðtali að áhrif skerðinga á jöfnunargreiðslum gætu 

leitt til allt að 4,5% lækkunar á lífeyrisgreiðslum og réttindaávinnslu sjóðfélaga. Aðspurður 

hvort þessar skerðingar mætti rekja til fjárfestinga eða ávöxtunar sjóðsins svaraði Árni því 

að ávöxtun sjóðsins hafi verið góð og að þessa skerðingu mætti eingöngu rekja til 

ákvörðunar stjórnvalda um að lækka örorkuframlag (Þórdís Arnljótsdóttir, 2015). Má 

þarna greina hve mikilvægar jöfnunargreiðslur ríkisins eru mörgum sjóðum sem glíma við 

mikla örorkubyrði eins og Gildi lífeyrissjóður gerir.   

https://www.fjs.is/media/rikisreikningur/Rikisreikningur_Heildaryfirlit_2010.pdf
https://gildi.is/wp-content/uploads/2017/04/Gildi-A%CC%81rssky%CC%81rsla-2014.pdf
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5.2 Ástæður jöfnunargreiðslna frá ríki til lífeyrissjóða 
Þegar ríkið gaf út viljayfirlýsingu sína um jöfnunargreiðslur til lífeyrissjóða árið 2005 þótti 

ærin ástæða til að jafna örorkubyrði lífeyrissjóðanna og stemma stigu við aukinni örorku 

þar sem örorkulífeyrisþegum hjá lífeyrissjóðum hafði fjölgað hratt árin áður. Í desember 

2005 voru örorkulífeyrisþegar hjá lífeyrissjóðunum orðnir 13.000 talsins og hafði þeim 

fjölgað á hverju ári síðustu þrjú ár um 750 til 800. Auk þess hafði meðalaldur öryrkja 

lækkað jafnt og þétt og var þá um 50 ár. Þetta þýddi aukin útgjöld lífeyriskerfisins auk 

þess sem greiðendum iðgjalda fækkaði (Landssamtök lífeyrissjóða, 2006).   

 Þá vakti athygli að örorkubyrðin lagðist misjafnlega þungt á lífeyrissjóðina í landinu 

og gat örorkubyrði lífeyrissjóða numið frá 6% og upp í 43% af heildarlífeyrisgreiðslum 

sjóðanna. Á þeim tímapunkti þótti því rétt að jafna stöðu þeirra með sérstökum greiðslum 

frá ríkissjóði (Landssamtök lífeyrissjóða, 2006). Í ávarpi stjórnarformanns í ársskýrslu 

lífeyrissjóðsins Gildis frá árinu 2006 segir að eitt brýnasta verkefnið á þessum tíma hafi 

verið að leita leiða til að draga úr kostnaði vegna örorku. Yfirlýsing stjórnvalda 15. 

nóvember 2005 hafi því verið kærkomin en örorkubyrði Gildis var mikil á þessum tíma 

(Gildi lífeyrissjóður, 2007). Enn þann dag í dag eru skuldbindingar Gildis vegna 

örorkulífeyris á meðal þeirra hæstu í lífeyrissjóðskerfinu. Skýringar á því eru meðal annars 

taldar vera þær að störf sjóðfélaga Gildis eru alla jafna áhættumeiri en gengur og gerist á 

íslenskum vinnumarkaði (Gildi lífeyrissjóður, 2019b) en verkafólk og sjómenn eru meðal 

þeirra sem greiða sín iðgjöld í Gildi (Gildi lífeyrissjóður, 2015). Samkvæmt grófum 

útreikningum í ársskýrslu Gildis frá árinu 2006 var gert ráð fyrir að hlutur Gildis af heildar-

jöfnunargreiðslum frá og með árinu 2009 yrði tæplega 40%. Sem dæmi um hugsanleg 

áhrif þessa jöfnunarframlags þá svaraði það til 23% af greiddum ellilífeyri Gildis árið 2006. 

Þetta er dæmi um þær væntingar sem sumir lífeyrissjóðir höfðu til jöfnunargreiðslna frá 

ríkinu á þessum tíma. Eins og áður segir var örorkubyrði Gildis mikil á þessum tíma og 

búist var við því að Gildi fengi um 39% af heildarjöfnunargreiðslum á árunum 2006 til 2009 

sem greiddar yrðu á samningssviði Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins 

(Gildi lífeyrissjóður, 2007). 

5.3 Fyrirkomulag jöfnunargreiðslna frá ríki til lífeyrissjóða 
Í reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2018 til jöfnunar örorkubyrði 

lífeyrissjóða segir að stuðla skuli „að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði 

https://gildi.is/wp-content/uploads/2019/04/gildi-arsskyrsla-2019-vefur.pdf
https://gildi.is/wp-content/uploads/2017/04/Gildi-A%CC%81rssky%CC%81rsla-2014.pdf
https://gildi.is/wp-content/uploads/2018/07/gildi-arsskyrsla-2006.pdf
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jöfnuð“ og er aðferðinni við það lýst nánar hér að neðan. Þá segir að ríkissjóður veiti 

„árlegu fjárframlagi til lífeyrissjóða til þess að ná því markmiði samkvæmt ákvæði sjötta 

kafla laga nr. 113/1990 um tryggingagjald, með síðari breytingum“. Einnig segir að 

fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skuli nema ákveðnu prósenti af 

gjaldstofni tryggingagjalds og að framlagið skuli byggjast á upplýsingum um áætlaðan 

gjaldstofn tryggingagjalds síðastliðins árs sem finna má í ríkisreikningi. Úthlutun og 

greiðsla jöfnunargreiðslna til lífeyrissjóða er í höndum Fjármála- og efnahags-

ráðuneytisins (reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2018 til jöfnunar 

örorkubyrði lífeyrissjóða nr. 1166/2018).      

 Skiptingu á greiðsluframlagi íslenska ríkisins vegna jöfnunar örorkubyrði íslenskra 

lífeyrissjóða má finna í reglugerðum um úthlutun og greiðslu fjárframlags til jöfnunar 

örorkubyrði lífeyrissjóða. Er aðferð til að skipta greiðsluframlagi skipt niður í þrjá liði: 

Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra 

lífeyrissjóða á næstliðnu ári. 

 
Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til 

greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af heildarlífeyrisskuldbindingum 

sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við 

tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Lífeyrissjóður 

hefur á þessum tímapunkti nýtt heimild samkvæmt lögum um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til 

þess að ákveða lágmark tryggingarverndar þannig að iðgjaldi sé varið að 

hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og skal þá verðmæti 

iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til 

skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 

fyrsta málslið. 

 
Meðaltalshlutfall skv. 1 og 2. tölulið myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í 

framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða (reglugerð um úthlutun og 

greiðslu fjárframlags ársins 2018 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða nr. 

1166/2018). 
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Til nánari skýringar verður hér farið yfir tryggingagjald, gjaldstofn tryggingagjalds og 

notkun breytilegrar prósentutölu af gjaldstofni við útreikninga á jöfnunargreiðslum.  

 Tryggingagjald er skattur í formi sérstaks gjalds sem telst til launatengdra gjalda 

sem launagreiðendum ber að greiða til ríkisins. Launatengt gjald ber launagreiðendum að 

greiða af heildarlaunum starfsmanna sinna og einnig af þeim launum sem þeir greiða sér 

fyrir vinnuframlag sitt við eigin rekstur (Stjórnarráð Íslands, e.d.b). Lög um tryggingagjald 

tóku gildi 31. desember 1990 en tryggingagjald hefur tvíþættan tilgang. Í fyrsta lagi er því 

ætlað að standa undir fjármögnun sjóða tengdum vinnumarkaði og í öðru lagi ætlað að 

fjármagna lífeyris- og slysatryggingar almannatrygginga (Sigurður H. Helgason, 2018). 

Tryggingagjald skiptist í almennt tryggingagjald og atvinnutryggingagjald og er í flestum 

tilvikum innheimt í staðgreiðslu. Árið 2019 er atvinnutryggingagjald 1,35% og almennt 

tryggingagjald 5,15%. Þá er talið með í tryggingagjaldshlutfalli gjald í ábyrgðasjóð launa 

og markaðsgjald sem hvort um sig er 0,05% af tryggingagjaldshlutfalli. Samtals er því 

tryggingagjaldshlutfallið 6,60% fyrir árið 2019 (Ríkisskattstjóri, e.d.a).    

 Tekjur  af atvinnutryggingagjaldi fara samkvæmt lögum um tryggingagjald til 

Atvinnuleysistryggingasjóðs (lög um tryggingagjald nr. 113/1990) sem svo notar þessar 

tekjur, auk vaxta af innistæðum sjóðsins, til greiðslu atvinnuleysisbóta en þær greiðslur 

eru í höndum Vinnumálastofnunar (lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006). Tekjum 

af almennu tryggingagjaldi er skipt í fernt. Starfsendurhæfingarsjóður fær 0,13% af 

fjárhæð gjaldstofns tryggingagjalds, fæðingarorlofssjóður fær 0,65% og 0,325% fer í 

jöfnunargreiðslur vegna örorkubyrði lífeyrissjóða. Það sem eftir stendur, sem er stærstur 

hluti almenna tryggingagjaldsins, fer í fjármögnun lífeyris- og slysatrygginga 

almannatrygginga (lög um tryggingagjald nr. 113/1990).     

 Tryggingagjald hefur farið lækkandi undanfarin ár en það hækkaði töluvert árin 

eftir bankahrunið 2008. Árið 2007 var hlutfallið 5,34% (Ríkisskattstjóri, e.d.b) en árið 2011 

var álagningarhlutfall tryggingagjalds komið upp í 8,65%. Síðan þá hefur hlutfall 

tryggingagjalds af launagreiðslum farið lækkandi ár hvert og nú árið 2019 er hlutfall komið 

niður í 6,60% (Ríkisskattstjóri, e.d.a). Þá er gert ráð fyrir enn meiri lækkun í fjárlögum fyrir 

árið 2020 og stefna sett á hlutfallið 6,35% (frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2020). Tekjur 

ríkissjóðs af innheimtu tryggingagjalds síðustu ár hafa hækkað í krónutölum þrátt fyrir 

lækkun álagningarhlutfalls. Sjá má í töflu 11 hér að neðan að tekjur jukust mikið milli 

áranna 2009 og 2010 en þá aukningu má rekja til áðurnefndrar hækkunar á tryggingagjaldi 
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vegna aukins atvinnuleysis. Árin eftir það er jafnari aukning á milli ára og má sennilega 

rekja aukningu síðari ára til aukins fjölda á vinnumarkaði og betra efnahagslegs umhverfis. 

Tafla 11. Tekjur ríkissjóðs af innheimtu tryggingagjalds á verðlagi ársins 2018 (Hagstofa Íslands, e.d.b). 

 

 Samkvæmt lögum um tryggingagjald nr. 113/1990 er gjaldstofn tryggingagjalds 

„allar tegundir launa eða þóknana fyrir starf, hverju nafni sem það nefnist, sem skattskyld 

eru“ og „ekki skiptir máli í hvaða gjaldmiðli goldið er, hvort sem það er í reiðufé, fríðu, 

hlunnindum, vöruúttekt eða vinnuskiptum“. Ná þessi laun og hlunnindi yfir vítt svið en 

sem dæmi má nefna ökutækjastyrk, fæðispeninga og risnufé. Ýmsar greiðslur eru þó 

undanskildar tryggingagjaldi, svo sem eftirlaun, lífeyrir og aðrar bætur greiddar af 

Tryggingastofnun. Auk þeirra eru bætur tryggingafélaga vegna slysatengds atvinnutjóns, 

atvinnuleysisbætur, fæðingarorlofsgreiðslur og greiðslur úr ríkissjóði vegna ríkisábyrgðar 

á launum einnig undaskildar (lög um tryggingagjald nr. 113/1990).  

 Niðurstöður útreikninga varðandi úthlutun jöfnunargreiðslna skipta lífeyrissjóði 

miklu máli eins og sjá má í reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags til jöfnunar 

örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2018. Sem dæmi um það má skoða útreikninga á bak 

við úthlutun jöfnunargreiðslna til Gildis lífeyrissjóðs og Lífeyrissjóðs verzlunarmanna árið 

2018. Gildi lífeyrissjóður stendur þar upp úr með rúmlega 1,8 milljarða króna í 

jöfnunargreiðslur en það er langhæsta hlutfall af heildarjöfnunargreiðslum. Hlutfall Gildis 

lífeyrissjóðs er 40,36% af heildarjöfnunargreiðslum ársins 2018 en til samanburðar er 

Lífeyrissjóður verzlunarmanna, annar stór og fjölmennur lífeyrissjóður, með rétt rúmar 

330 milljónir króna í jöfnunargreiðslur eða 7,31% af heildarjöfnunargreiðslum ársins 2018 

(reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2018 til jöfnunar örorkubyrði 

lífeyrissjóða nr. 1166/2018). Er það aukning um rúm 3% á milli ára hjá Gildi en árið 2017 

Ár Tekjur (milljónir kr.)
2018 98.107
2017 91.796
2016 87.790
2015 83.474
2014 81.219
2013 80.164
2012 76.005
2011 80.967
2010 79.484
2009 61.067
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var hlutfall Gildis 37,19% og jöfnunargreiðslur rúmlega 1,5 milljarðar króna (reglugerð um 

úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2017 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða nr. 

1123/2017). Hlutfallsleg aukning jöfnunargreiðslna á milli ára hjá Gildi er því 20,29%. 

Þessu er þveröfugt farið hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna en þar var töluverð lækkun 

jöfnunargreiðslna á milli ára. Hlutfall Lífeyrissjóðs verzlunarmanna af heildar 

jöfnunargreiðslum lækkar um 6%, úr 13,56% árið 2017 í 7,31% árið 2018. Þá lækka 

jöfnunargreiðslur til sjóðsins um 223 milljónir króna sem er hlutfallsleg lækkun upp á 

40,30% á milli ára (reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2017 til jöfnunar 

örorkubyrði lífeyrissjóða nr. 1123/2017).      

 Skýring á þessum miklu breytingum á milli ára hjá Gildi lífeyrissjóði og Lífeyrissjóði 

verzlunarmanna felst í því hvar lífeyrissjóður lendir í niðurstöðum Fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins við útreikninga á skiptingu jöfnunargreiðslna á milli lífeyrissjóða. 

Meðaltalshlutfall tveggja liða er fundið og getur það verið mjög breytilegt hvar sjóður 

lendir í menginu hverju sinni en margar breytur hafa áhrif á stöðu hvers og eins 

lífeyrissjóðs auk þess sem reiknað er meðaltal úr útreikningum tveggja liða. Hlutdeild 

lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyrissjóða árið á undan er háð stöðu 

viðkomandi sjóðs sem og annarra sjóða. Í tilfelli Lífeyrissjóðs verzlunarmanna vegna 

úthlutunar á jöfnunargreiðslum árið 2018 má sjá að lífeyrissjóðurinn uppfyllir fyrri þátt 

annarrar greinar reglugerðarinnar um skiptingu framlags þar sem fundin er hlutdeild 

lífeyrissjóðsins í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyrissjóða árið áður. Í seinni lið er 

hins vegar reiknuð skuldbinding til greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af 

heildarlífeyrisskuldbindingum lífeyrissjóðsins í framtíðinni. Í þessu tilviki var skuldbinding 

Lífeyrissjóðs verzlunarmanna til greiðslu örorkulífeyris rétt undir 10% af 

heildarlífeyrisskuldbindingum eða 9,83% og fær lífeyrissjóðurinn því ekki úthlutað neinni 

fjárhæð úr seinni lið, einungis úr þeim fyrri. Reiknað meðaltalshlutfall beggja liða fyrir 

Lífeyrissjóð verzlunarmanna er því töluvert lægra en hjá Gildi þar sem upphæð reiknuð til 

meðaltals er núll í seinni lið (Lífeyrissjóður verzlunarmanna, 2018b). Hjá Gildi lífeyrissjóði 

er hins vegar öðruvísi farið þar sem báðir liðir reglugerðar eru teknir til meðaltals. 

Skuldbinding Gildis til greiðslu örorkulífeyris í seinni lið er vel yfir 10% af 

heildarlífeyrisskuldbindingum eða 20,09% auk þess sem hlutfall Gildis af 

heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyrissjóða er talsvert sökum stærðar sjóðsins og 

mikillar örorkubyrði (Gildi lífeyrissjóður, 2018). Hvor liður fyrir sig vegur því meira hjá Gildi 
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en Lífeyrissjóði verzlunarmanna en athygli vekur að þrátt fyrir að Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna er með talsvert hlutfall upp á 9,83% þá greiðist ekkert til lífeyrissjóðsins 

sem verður að teljast honum ansi dýrkeypt. 

6 Samanburður á örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir og eftir 
jöfnunargreiðslur frá ríki 

6.1 Aðferðafræði 

6.1.1 Val á lífeyrissjóðum til samanburðar 

Jöfnunargreiðslur frá ríki til lífeyrissjóða til jöfnunar örorkubyrði eru eingöngu ætlaðar 

samtryggingardeildum lífeyrissjóðanna og eiga því allar fjöldatölur, upphæðir og hlutföll 

við samtryggingardeildir lífeyrissjóða. Séreignadeildir lífeyrissjóða eru því ekki hluti af 

þeirri rannsókn sem hér verður lýst. Öll töluleg gögn eru fengin úr ársreikningum 

lífeyrissjóða, samantektum Fjármálaeftirlitsins fyrir árin 2010 til 2018 og reglugerðum 

Fjármála- og efnahagsráðuneytisins um úthlutun og greiðslu fjárframlags hvers árs til 

jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.        

 Í þessari rannsókn er eingöngu litið á lífeyrissjóði sem nú eru starfandi á Íslandi og 

eru opnir nýjum sjóðfélögum. Þá eru undanskyldar deildir innan opinna sjóða sem ekki 

eru opnar nýjum sjóðfélögum. Einnig eru lífeyrissjóðir og deildir innan lífeyrissjóða sem 

starfa með ábyrgð launagreiðanda á skuldbindingum ekki hafðar með. Í flestum tilvikum 

helst það þó í hendur að sjóðir eða deildir séu lokaðar nýjum sjóðfélögum og að þær starfi 

með ábyrgð launagreiðanda. 

Eftirfarandi lífeyrissjóðir eru nú starfandi en lokaðir nýjum sjóðfélögum og því ekki með í 

þessari rannsókn:  

- Lífeyrissjóður starfsmanna Búnaðarbanka  

- Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar (einnig ábyrgð launagreiðanda á  

skuldbindingum) 

- Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarbæjar (einnig ábyrgð launagreiðanda á  

skuldbindingum)  
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Eftirfarandi deildir innan lífeyrissjóða eru nú starfandi en lokaðar nýjum sjóðfélögum og 

því ekki með í þessari rannsókn: 

- B-deild hjá Brú lífeyrissjóði (einnig ábyrgð launagreiðanda á skuldbindingum) 

- B-deild hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins (einnig ábyrgð launagreiðanda á 

skuldbindingum) 

- Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (var sameinaður B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna 

ríkisins þann 1. janúar 2018). 

 

Eftirfarandi lífeyrissjóðir eru nú starfandi, opnir nýjum sjóðfélögum og ekki með ábyrgð 

launagreiðanda. Þeir eru því með til samanburðar í þessari rannsókn: 

- Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins: A-deild 

- Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

- Gildi lífeyrissjóður 

- Birta lífeyrissjóður 

- Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

- Almenni lífeyrissjóðurinn 

- Stapi lífeyrissjóður 

- Brú lífeyrissjóður: A-deild og V-deild 

- SL lífeyrissjóður 

- Festa lífeyrissjóður 

- Lífsverk lífeyrissjóður 

- Íslenski lífeyrissjóðurinn 

- Lífeyrissjóður bankamanna 

- Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 

- Eftirlaunasjóður Félags íslenskra atvinnuflugmanna 

- Lífeyrissjóður bænda 

- Lífeyrissjóður Rangæinga 

- Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 

 

Birta lífeyrissjóður, sem er fjórði stærsti lífeyrissjóður landsins, tók formlega til 

starfa 1. desember 2016 með sameiningu Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs. 
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Sjá má í tölum úr ársskýrslu Birtu lífeyrissjóðs fyrir árið 2016 að útgreiddur örorkulífeyrir 

ársins 2015, sem finna má í sjóðstreymisyfirliti, er samtala útgreidds örorkulífeyris Stafa 

lífeyrissjóðs og Sameinaða lífeyrissjóðsins en þær tölur má finna í 2015 ársreikningum 

sjóðanna. Af því gefnu eru tölulegar upplýsingar Stafa lífeyrissjóðs og Sameinaða 

lífeyrissjóðsins fyrir árin 2010 til 2014 teknar saman og sameinaðar, settar í tímaröð og 

notaðar í meðaltalsútreikninga Birtu lífeyrissjóðs fyrir árin 2010 til 2014 (sjá viðauka 6). 

Gögn fyrir tímabilið 2015 til 2018 má finna í ársreikningum Birtu lífeyrissjóðs. 

6.1.2 Öflun upplýsinga 

Við mat á áhrifum jöfnunargreiðslna á örorkubyrði lífeyrissjóða er stuðst við gögn úr 

opinberum ársreikningum lífeyrissjóða frá árunum 2010 til 2018 auk samantekta 

Fjármálaeftirlitsins yfir sama tímabil. Þá er einnig notast við reglugerðir um úthlutun og 

greiðslu fjárframlags fyrir hvert ár til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða. Þær reglugerðir 

má finna í reglugerðasafni Dómsmálaráðuneytisins sem finna á má netsíðu 

stofnunarinnar.        

 Ársreikninga lífeyrissjóða má flesta finna á heimsíðum lífeyrissjóðanna en auk þess 

þurfti að óska sérstaklega eftir ársreikningum Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa 

lífeyrissjóðs hjá Birtu lífeyrissjóði. Ársreikningar Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa 

lífeyrissjóðs fyrir tímabilið 2010 til 2014 voru fengnir hjá afgreiðslu Birtu lífeyrissjóðs. 

 Samantekt Fjármálaeftirlitsins á ársskýrslum lífeyrissjóða má finna á heimasíðu 

stofnunarinnar og má þar finna samantektir fyrir hvert ár allt til ársins 1997. Einnig er þar 

að finna ársreikningabækur lífeyrissjóða frá árunum 1997 til 2014. Notast er við 

upplýsingar úr samantektum Fjármálaeftirlitsins vegna útreikninga á iðgjöldum greiddum 

í lífeyrissjóð af virkum sjóðfélögum. Við samantekt tölulegra upplýsinga úr gögnum 

Fjármálaeftirlitsins mátti greina misræmi á milli ársreikninga lífeyrissjóða og samantekta 

Fjármálaeftirlitsins. Í þeim tilfellum var ákveðið að notast við tölur úr ársreikningum 

lífeyrissjóða.          

 Ár hvert gefur Fjármála- og efnahagsráðuneytið út nýja reglugerð um úthlutun og 

greiðslu fjárframlags hvers árs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða. Þar kemur fram 

hvernig framlag til hvers sjóðs er reiknað og hvaða prósentutala af gjaldstofni 

tryggingagjalds er notuð hverju sinni við útreikninga. Þá má finna í reglugerðinni úthlutun 

fjárframlags til lífeyrissjóðanna fyrir hvert ár. Kemur þar fram fjárhæð sem hver 
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lífeyrissjóður fær og hlutfall hans af heildarframlagi ársins auk leiðréttingar fjárframlags 

frá fyrra ári. Notast er við þessar reglugerðir auk ársreikninga lífeyrissjóða við samantekt 

á jöfnunargreiðslum ríkisins til lífeyrissjóða fyrir árin 2010 til 2018.  

 Tölulegar upplýsingar um örorkugreiðslur lífeyrissjóða til lífeyrisþega eru fengnar 

úr ársreikningum lífeyrissjóðanna og þá helst í skýringakafla. Einnig eru reiknaðar út 

örorkugreiðslur A og V deilda Brúar lífeyrissjóðs með því að nota hlutfall örorkulífeyris af 

heildarlífeyri viðkomandi deildar sem finna má í kennitölum ársreiknings. Er það hlutfall 

notað til að reikna örorkugreiðslur hverrar deildar út frá heildarlífeyrisgreiðslum þeirra 

sem finna má í yfirliti um breytingu á hreinni eign til greiðslu lífeyris. Reikna þurfti 

örorkugreiðslur þessara deilda fyrir árin 2010 til 2013. 

6.1.3 Upplýsingar notaðar við rannsókn 

Eins og áður segir hafa aðilar innan lífeyriskerfisins bent á að þrátt fyrir jöfnunargreiðslur 

sem ætlaðar eru til að jafna stöðu lífeyrissjóðanna ríki ekki jafnræði á milli þeirra. Til að 

meta áhrif jöfnunargreiðslna á örorkubyrði lífeyrissjóða í þessari rannsókn er notast við 

hlutfall örorkugreiðslna af iðgjöldum og verður það hlutfall hér eftir nefnt Ö/I hlutfall til 

einföldunar. Um er að ræða örorkubætur greiddar út úr lífeyrissjóði til örorkulífeyrisþega 

á móti iðgjöldum sem borguð eru inn í lífeyrissjóð af virkum sjóðfélögum á sama tímabili.

 Til að fá skýrari mynd af samanburði tölulegra upplýsinga fyrir árin 2010 til 2018 

eru allar upphæðir í rannsókn á föstu verðlagi miðað við júlí 2019. Notast er við 

verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands við reikning á verðlagsbreytingum milli áranna 2010 og 

2019. Tölulegar upplýsingar um iðgjöld, örorkugreiðslur og jöfnunargreiðslur eru allar á 

föstu verðlagi (sjá viðauka 4,5 og 6).      

 Iðgjaldatölur notaðar í útreikningum rannsóknar eru meðaltöl árlegra iðgjalda sem 

virkir meðlimir lífeyrissjóða borguðu inn í lífeyrissjóði sína á tímabilinu 2010 til 2018. Um 

er að ræða iðgjöld sjóðfélaga og iðgjöld launagreiðanda sem borguð eru í lífeyrissjóði auk 

réttindaflutninga og endurgreiðslna á hverju ári. Þessir þrír liðir mynda þá iðgjaldatölu 

sem notuð er við rannsóknina. Þá er meðaltal árlegra iðgjaldagreiðslna reiknað fyrir hvern 

lífeyrissjóð.          

 Ö/I hlutfall er fundið fyrir hvern og einn lífeyrissjóð og að því loknu eru Ö/I hlutföll 

lífeyrissjóðanna borin saman til að athuga hugsanlegan mun. Þá er sama Ö/I hlutfall 

reiknað eftir að jöfnunargreiðslum frá ríkissjóði hefur verið bætt inn í reikninga og 
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munurinn á Ö/I hlutföllum lífeyrissjóðanna skoðaður aftur og borinn saman á milli 

lífeyrissjóða. Einnig er athuguð hlutfallsleg breyting á Ö/I hlutfalli innan hvers lífeyrissjóðs 

en þar sem örorkubyrði er mismikil milli lífeyrissjóða gefur hlutfallsleg breyting betri sýn 

á áhrif jöfnunargreiðslna á hvern sjóð. Þá er þessi hlutfallslegi munur á Ö/I hlutfalli borinn 

saman milli sjóða eftir jöfnunargreiðslur og athugað hvort hlutföll einhverra sjóða, og þá 

hvaða sjóða, breytast óvenjumikið eða óvenjulítið miðað við meðaltalið. Það er að segja 

hvort einhverjir sjóðir komi hlutfallslega vel eða illa út úr jöfnunargreiðslum miðað við 

meðaltal og þá hvaða sjóðir það eru (sjá viðauka 7). 

6.2 Niðurstöður 
Við rannsókn þessa verkefnis var leitað svara við tveimur rannsóknarspurningum. Sú fyrri 

er um það hvort framlag ríkisins til að jafna stöðu lífeyrissjóða vegna mismunandi 

örorkubyrði sé að skila tilætluðum árangri og þannig úr garði gert að jafnræði ríki á milli 

lífeyrissjóða. Til að reyna að svara þeirri rannsóknarspurningu er notast við hlutfall 

örorkugreiðslna af iðgjöldum, áðurnefnt Ö/I hlutfall. Við samantekt á örorkugreiðslum og 

iðgjöldum lífeyrissjóðanna eru tekin fyrir árleg meðaltöl lífeyrissjóðanna á tímabilinu 2010 

til 2018. Þá eru athuguð áhrif jöfnunargreiðslna á Ö/I hlutfallið.    

 Niðurstöður eru þær að jöfnunargreiðslur frá ríkissjóði minnka vissulega 

örorkubyrði samtryggingardeilda lífeyrissjóðanna, þó mismikið en hlutfall 

örorkugreiðslna af iðgjöldum er ekki jafnt á milli lífeyrissjóða þrátt fyrir jöfnunargreiðslur. 

Það bendir til þess að örorkubyrði lífeyrissjóðanna eftir jöfnunargreiðslur er ekki jöfn og 

getur munað talsverðu. Að sama skapi virðist sem hlutfallsleg breyting á Ö/I hlutfallinu sé 

mismunandi á milli sjóða og eru nokkrir lífeyrissjóðir sem standa út úr fjöldanum. Þessir 

sjóðir eru langt yfir meðaltalinu en einnig eru nokkrir sjóðir sem skera sig úr vegna þess 

hve lítil breyting verður á hlutfallinu við jöfnunargreiðslur ríkisins.    

 Fyrst ber að skoða Ö/I hlutföllin hjá lífeyrissjóðunum fyrir jöfnunargreiðslur en 

töluverður munur er á milli sjóða og má því álykta sem svo að talsverður munur sé á 

örorkubyrði lífeyrissjóðanna. Í töflu 12 hér að neðan má sjá Ö/I hlutfall allra lífeyrissjóða 

í þessari rannsókn. Meðaltal Ö/I hlutfalls hjá öllum lífeyrissjóðum er 9,93% fyrir 

jöfnunargreiðslur en hæst er hlutfallið hjá Lífeyrissjóði Vestmannaeyja með hlutfallið 

30,30% og næst á eftir er Gildi lífeyrissjóður með hlutfallið 21,49%. Báðir þessir sjóðir eiga 

það sameiginlegt að sjómenn og verkafólk sem vinnur líkamlega erfiða vinnu er stór hluti 
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sjóðfélaga. Lægst er hlutfallið hjá Lífsverki lífeyrissjóði en það er 1,89% og næst lægsta 

hlutfallið er hjá Almenna lífeyrissjóðnum sem er 2,92%. Upphaflega var Lífsverk einungis 

lífeyrissjóður fyrir verkfræðinga en er nú opinn öllum sem lokið hafa grunnnámi úr 

háskóla. Almenni lífeyrissjóðurinn er öllum opinn en hann er að auki starfsgreinasjóður 

ýmissa stétta sem krefjast framhaldsnáms, til dæmis lækna, arkitekta og tæknifræðinga. 

Tafla 12. Ö/I hlutfall (meðaltal áranna 2010-2018) fyrir jöfnunargreiðslur ríkisins. 

 Í töflu 13 hér að neðan má sjá hlutfall örorkugreiðslna af iðgjaldi eftir 

jöfnunargreiðslur frá ríkinu. Þegar litið er á meðaltal Ö/I hlutfalls allra lífeyrissjóða eftir 

jöfnunargreiðslur má sjá að það lækkar úr 9,93% í 7,33% við jöfnunargreiðslur. Einnig er 

eftirtektarvert að Ö/I hlutfallið á milli sjóða er enn mjög ólíkt og munar sumstaðar 

töluverðu en 22,48% munur er á því hæsta og því lægsta. Hæst er hlutfallið hjá 

Lífeyrissjóði Vestmannaeyja, 24,16% en lægst er hlutfallið hins vegar hjá Lífsverki, 1,68%. 

Hér sést að þrátt fyrir jöfnunargreiðslur er hlutfall milli lífeyrissjóða enn mismikið og 

örorkubyrði sumra lífeyrissjóða tekur stærri hluta af iðgjöldum sjóðfélaga en hjá öðrum 

lífeyrissjóðum. 

Tafla 13. Ö/I hlutfall (meðaltal áranna 2010-2018) eftir jöfnunargreiðslur ríkisins. 

 

Í töflum 14 og 15 hér á eftir má sjá breytingar hjá hverjum lífeyrissjóði eftir 

jöfnunargreiðslur. Í töflu 14 má sjá prósentubreytingu hjá hverjum og einum sjóði, það er 

að segja Ö/I hlutfallstala eftir jöfnunargreiðslu dreginn frá upprunalegu Ö/I hlutfalli 

lífeyrissjóðanna fyrir jöfnunargreiðslu. Í töflu 15 má svo sjá hlutfallslega breytingu á Ö/I 

hlutfalli hvers sjóðs fyrir sig og gefur það skýrari mynd af breytingum milli sjóða þar sem 

Almenni lífeyrissjóðurinn Birta lífeyrissjóður Brú lífeyrissjóður A-deild Brú lífeyrissjóður V-deild FÍA eftirlaunasjóður
2,92% 10,53% 7,30% 3,16% 6,07%

Festa lífeyrissjóður Frjálsi lífeyrissjóðurinn Gildi lífeyrissjóður Íslenski lífeyrissjóðurinn Lífeyrissj. bankam. - Aldursd.
15,33% 5,26% 21,49% 3,91% 5,28%

Lífeyrissjóður bænda Lífeyrissjóður Rangæinga LSR A-deild Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. Lífeyrissjóður verzlunarmanna
17,91% 10,77% 6,50% 3,95% 9,61%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja Lífsverk lífeyrissjóður Stapi lífeyrissjóður SL lífeyrissjóður Meðaltal
30,30% 1,89% 15,39% 11,18% 9,93%

Almenni lífeyrissjóðurinn Birta lífeyrissjóður Brú lífeyrissjóður A-deild Brú lífeyrissjóður V-deild FÍA eftirlaunasjóður
1,99% 9,01% 6,53% 2,16% 5,35%

Festa lífeyrissjóður Frjálsi lífeyrissjóðurinn Gildi lífeyrissjóður Íslenski lífeyrissjóðurinn Lífeyrissj. bankam. - Aldursd.
9,62% 2,16% 14,33% 1,88% 4,16%

Lífeyrissjóður bænda Lífeyrissjóður Rangæinga LSR A-deild Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. Lífeyrissjóður verzlunarmanna
15,61% 5,55% 5,80% 1,70% 7,92%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja Lífsverk lífeyrissjóður Stapi lífeyrissjóður SL lífeyrissjóður Meðaltal
24,16% 1,68% 10,40% 9,31% 7,33%
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hlutfall örorkugreiðslu og iðgjalda er mjög mismunandi, eins og áður hefur komið fram. 

Ö/I hlutfall breytist mismikið á milli lífeyrissjóða eftir jöfnunargreiðslur og munar enn 

töluvert á sjóðunum líkt og fyrir jöfnunargreiðslur. Hlutfallslega er mesta breytingin hjá 

Frjálsa lífeyrissjóðnum en þar lækkar Ö/I hlutfallið úr 5,26% í 2,16% eða um 58,91%. Næst 

mesta breytingin er hjá Lífeyrissjóði Tannlæknafélags Íslands en þar er hlutfallsleg lækkun 

Ö/I hlutfallsins 56,87%, úr 3,95% í 1,70%. Hlutfallslega er minnst breyting hjá A-deild Brúar 

lífeyrissjóðs en þar er hlutfallsleg lækkun 10,64%. Lækkar Ö/I hlutfallið um 0,78% við 

innkomu jöfnunargreiðslna. Næst minnsta hlutfallslega lækkunin er hjá A-deild 

Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins en hún er 10,86%. Lækkar Ö/I hlutfallið úr 6,50% í 5,80%. 

Tafla 14. Prósentubreytingar á Ö/I hlutfalli eftir jöfnunargreiðslur ríkisins. 

Tafla 15. Hlutfallsleg breyting á Ö/I hlutfalli eftir jöfnunargreiðslur ríkisins.  

Hlutfallsleg breyting á Ö/I hlutfalli lífeyrissjóða eftir jöfnunargreiðslur ríkisins er að 

meðaltali -27,92%. Hlutföll allra sjóða lækka en athygli vekja þeir sjóðir sem eru langt fyrir 

ofan og neðan meðaltal.         

 Í töflu 16 hér fyrir neðan má sjá samantekt á Ö/I hlutföllum lífeyrissjóða og 

samanburð á breytingum hlutfallsins vegna jöfnunargreiðslu ríkisins. Þrír sjóðir standa út 

úr hvað varðar mikla lækkun á Ö/I hlutfalli og eru það Frjálsi lífeyrissjóðurinn, 

Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands og Íslenski lífeyrissjóðurinn en hlutfallsleg lækkun 

þeirra er yfir 50%. Þá fylgir Lífeyrissjóður Rangæinga rétt á eftir með 48,49%. Aðrir fjórir 

lífeyrissjóðir skera sig svo úr vegna þess hve lág hlutfallsleg lækkun þeirra er. Það eru A-

deild Brúar lífeyrissjóðs, A-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins, Lífsverk lífeyrissjóður 

og Eftirlaunasjóður Félags íslenskra atvinnuflugmanna en hlutfallsleg lækkun þeirra er á 

Almenni lífeyrissjóðurinn Birta lífeyrissjóður Brú lífeyrissjóður A-deild Brú lífeyrissjóður V-deild FÍA eftirlaunasjóður
-0,94% -1,52% -0,78% -1,00% -0,72%

Festa lífeyrissjóður Frjálsi lífeyrissjóðurinn Gildi lífeyrissjóður Íslenski lífeyrissjóðurinn Lífeyrissj. bankam. - Aldursd.
-5,71% -3,10% -7,16% -2,03% -1,12%

Lífeyrissjóður bænda Lífeyrissjóður Rangæinga LSR A-deild Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. Lífeyrissjóður verzlunarmanna
-2,30% -5,22% -0,71% -2,25% -1,68%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja Lífsverk lífeyrissjóður Stapi lífeyrissjóður SL lífeyrissjóður Meðaltal
-6,14% -0,21% -4,99% -1,88% -2,60%

Almenni lífeyrissjóðurinn Birta lífeyrissjóður Brú lífeyrissjóður A-deild Brú lífeyrissjóður V-deild FÍA eftirlaunasjóður
-32,13% -14,40% -10,64% -31,54% -11,92%

Festa lífeyrissjóður Frjálsi lífeyrissjóðurinn Gildi lífeyrissjóður Íslenski lífeyrissjóðurinn Lífeyrissj. bankam. - Aldursd.
-37,25% -58,91% -33,33% -51,92% -21,26%

Lífeyrissjóður bænda Lífeyrissjóður Rangæinga LSR A-deild Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. Lífeyrissjóður verzlunarmanna
-12,84% -48,49% -10,86% -56,87% -17,52%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja Lífsverk lífeyrissjóður Stapi lífeyrissjóður SL lífeyrissjóður Meðaltal
-20,27% -11,13% -32,42% -16,77% -27,92%
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bilinu 10,64% til 11,92%. Tveir aðrir sjóðir eru einnig vel undir meðaltali og það eru 

Lífeyrissjóður bænda og Birta lífeyrissjóður. 

Tafla 16. Samantekt á lífeyrissjóðum - Raðað eftir hlutfallslegri breytingu á Ö/I hlutfalli. 

 

Af samantekt útreikninga hér að ofan má álykta sem svo að jöfnunargreiðslur ríkisins komi 

vissulega til móts við lífeyrissjóði og lækki örorkubyrði lífeyrissjóðanna. Jöfnun 

örorkubyrði á milli sjóða er þó ábótavant þar sem enn ríkir ójöfnuður á milli sjóða hvað 

örorkubyrði varðar og byrði sumra sjóða er töluvert meiri en annarra. Þá vekur athygli 

hvað hlutfallsleg breyting Ö/I hlutfalls er mikil hjá sumum lífeyrissjóðum samanborið við 

aðra. Það þýðir að einhverjir lífeyrissjóðir eru að fá hlutfallslega meiri jöfnun á örorkubyrði 

en aðrir lífeyrissjóðir. 

7 Áhrif örorkubyrði á afkomu sjóðfélaga lífeyrissjóða 

7.1 Aðferðafræði 

7.1.1 Lífeyrissjóðir til samanburðar 

Í útreikningum hér að neðan verður notast við sömu lífeyrissjóði og í fyrri rannsókn hér 

að ofan. Eins og áður er um að ræða eingöngu lífeyrissjóði og deildir lífeyrissjóða sem eru 

starfandi á Íslandi, opnir nýjum sjóðfélögum og starfa án ábyrgðar launagreiðanda á 

skuldbindingum.  

 

 

Lífeyrissjóður Ö/I hlutfall fyrir jöfnunargr. Ö/I hlutfall eftir jöfnunargr. Prósentubreyting á Ö/I Hlutfallsleg breyting á Ö/I
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 5,26% 2,16% -3,10% -58,91%
Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. 3,95% 1,70% -2,25% -56,87%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 3,91% 1,88% -2,03% -51,92%
Lífeyrissjóður Rangæinga 10,77% 5,55% -5,22% -48,49%
Festa lífeyrissjóður 15,33% 9,62% -5,71% -37,25%
Gildi lífeyrissjóður 21,49% 14,33% -7,16% -33,33%
Stapi lífeyrissjóður 15,39% 10,40% -4,99% -32,42%
Almenni lífeyrissjóðurinn 2,92% 1,99% -0,94% -32,13%
Brú lífeyrissjóður V-deild 3,16% 2,16% -1,00% -31,54%
Lífeyrissj. bankam. - Aldursd. 5,28% 4,16% -1,12% -21,26%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 30,30% 24,16% -6,14% -20,27%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 9,61% 7,92% -1,68% -17,52%
SL lífeyrissjóður 11,18% 9,31% -1,88% -16,77%
Birta lífeyrissjóður 10,53% 9,01% -1,52% -14,40%
Lífeyrissjóður bænda 17,91% 15,61% -2,30% -12,84%
FÍA eftirlaunasjóður 6,07% 5,35% -0,72% -11,92%
Lífsverk lífeyrissjóður 1,89% 1,68% -0,21% -11,13%
LSR A-deild 6,50% 5,80% -0,71% -10,86%
Brú lífeyrissjóður A-deild 7,30% 6,53% -0,78% -10,64%
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Eftirfarandi sjóðir verða teknir til samanburðar: 

- Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins: A-deild 

- Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

- Gildi lífeyrissjóður 

- Birta lífeyrissjóður 

- Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

- Almenni lífeyrissjóðurinn 

- Stapi lífeyrissjóður 

- Brú lífeyrissjóður: A-deild og V-deild 

- Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 

- Festa lífeyrissjóður 

- Lífsverk lífeyrissjóður 

- Íslenski lífeyrissjóðurinn 

- Lífeyrissjóður bankamanna 

- Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 

- Eftirlaunasjóður Félags íslenskra atvinnuflugmanna 

- Lífeyrissjóður bænda 

- Lífeyrissjóður Rangæinga 

- Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 

7.1.2 Öflun upplýsinga 

Seinni rannsóknarspurning sem ætlað er að svara í þessum skrifum er um áhrif 

örorkubyrði lífeyrissjóða á afkomu lífeyrissjóðfélaga og er í beinu framhaldi af fyrri 

rannsóknarspurningu sem fjallað var um í kafla 6. Til að svara henni verður því notast við 

Ö/I hlutfall lífeyrissjóða þar sem gert hefur verið ráð fyrir jöfnunargreiðslum ríkisins. 

Hlutfallið var reiknað í kafla 6 fyrir hvern lífeyrissjóð í útreikningum vegna fyrri 

rannsóknarspurningar (sjá útreikninga og niðurstöður í viðauka 7). Að öðru leyti verður 

stuðst við breytur sem reistar eru á tilgátum, svo sem mánaðarlegar iðgjaldagreiðslur, 

fjöldi ára og mánaða sem mynda tímabil og ávöxtun lífeyrissjóða á tímabilinu. Eru þessar 

breytur auk Ö/I hlutfallsins notaðar til uppbyggingar á samanburðarlíkani. 
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7.1.3 Upplýsingar notaðar við rannsókn 

Til að svara seinni rannsóknarspurningu er gerður samanburður á eignamyndun 

lífeyrissjóðfélaga í mismunandi lífeyrissjóðum miðað við Ö/I hlutföll þeirra. 

 Til að skoða áhrif örorkubyrði á afkomu og eignamyndun sjóðfélaga lífeyrissjóða 

er sett upp einfalt líkan þar sem bornir eru saman lífeyrissjóðir sem eiga alla þætti 

sameiginlega nema Ö/I hlutfallið. Ö/I hlutfall segir til um hlutfall örorkugreiðslna af 

iðgjaldi sem virkir sjóðfélagar greiða í lífeyrissjóð sinn, það er að segja hve stór hluti af 

iðgjaldi sem greitt er inn í lífeyrissjóð fer á sama tímabili út úr sjóði í formi örorkulífeyris 

til lífeyrisþega. Í líkani er Ö/I hlutfallið því notað til að meta kostnað lífeyrissjóðfélaga af 

örorkubyrði lífeyrissjóðs þeirra.        

 Í samanburðarlíkani er sett upp einfölduð mynd af lífeyrissjóðum þar sem eini 

ráðandi þáttur í afkomu lífeyrissjóðfélaga er örorkubyrðin. Raunveruleikinn er öllu 

flóknari, með fleiri breytum og tengslum þeirra á milli sem hafa áhrif á afkomu sjóðfélaga. 

Heyra slíkir útreikningar undir tryggingastærðfræði en útreikningar tryggingastærðfræði 

byggja mikið á gagnagrunnum og reiknireglum sem ekki var aðgangur að við gerð 

rannsóknar. Er því miðað að einfaldari nálgun á efnið með því að skoða eingöngu áhrif 

hlutfalls örorkugreiðslna á eignamyndun lífeyrissjóðfélaga.    

 Í samanburðarlíkani er gert ráð fyrir því að hver lífeyrissjóðfélagi borgi iðgjald í sinn 

lífeyrissjóð og felst samanburður í afkomu hvers og eins sjóðfélaga. Athugað er hvernig 

eignamyndun verður af iðgjaldagreiðslum sjóðfélaga og ávöxtun þeirra í lok tímabils. Hér 

að neðan má sjá samantekt á breytum sem notaðar eru í samanburðarlíkaninu og ferli 

útreikninga. Eini munur á milli lífeyrissjóða í líkaninu er Ö/I hlutfallið.   

Sameiginlegir þættir í samanburðarlíkani eru: 

- Greitt iðgjald á ári sem í þessu tilviki er 120.000 krónur eða 10.000 krónur á mánuði  

- Fjöldi ára sem sjóðfélagar greiða í lífeyrissjóð sem er 40 ár  

- 12 tímabil á ári, samtals 480 tímabil 

- Meðalávöxtun allra sjóða yfir tímabilið er 3,5% og er sú ávöxtun valin með tilliti til 

ávöxtunarviðmiðs íslenskra lífeyrissjóða  

Sameiginlegir þættir sjóðfélaga í líkani sem borga iðgjöld hver í sinn lífeyrissjóð eru: 

- Allir sjóðfélagar eru jafngamlir  

- Allir sjóðfélagar borga jafnlengi iðgjöld í lífeyrissjóð sinn 
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- Allir sjóðfélagar borga jafnmikið í lífeyrissjóð sinn  

- Enginn sjóðfélagi fer á örorkubætur á tímabilinu 

- Enginn sjóðfélagi rýfur tímabundið greiðslur iðgjalda til lífeyrissjóðsins á tímabilinu  

Skoðuð eru áhrif örorkubyrði á eignamyndun sjóðfélaga lífeyrissjóðanna yfir tímabilið og 

gerður samanburður á eign og afkomu lífeyrissjóðfélaga í hverjum sjóði í lok tímabilsins.  

Við útreikninga er: 

- árlegri ávöxtun skipt niður í mánaðarlega ávöxtun og nær líkan yfir 480 mánuði 

- Ö/I hlutfall, sem er árlegt, er skipt niður eftir sömu reglum og árleg ávöxtun sem 

gefur mánaðarlegt Ö/I hlutfall  

- Mánaðarlegt Ö/I hlutfall af hverri 10.000 króna iðgjaldagreiðslu fundið og það 

hlutfall dregið frá iðgjaldagreiðslunni 

- Fundin lífeyriseign sjóðfélaga í lok tímabils á núvirði með núvirðisreikningum 

gerðum með PV-falli í Excel  

Við útreikninga á greiðslum, ávöxtun og eignamyndun lífeyrissjóðfélaga á tímabilinu er 

notast við núvirðisreikninga til að auka samanburðarhæfni fjárstreymisins á 40 ára 

tímabili. Iðgjaldagreiðslur og eignamyndun eru reiknaðar á núvirði og miðað er við 3,5% 

ársávöxtun á tímabilinu. Gefa niðurstöður útreikninga til kynna lífeyriseign sjóðfélaga í lok 

tímabils og er framkvæmdur samanburður á milli lífeyrissjóða og staða sjóðfélaga í lok 

tímabils borin saman (sjá útreikninga í viðaukum 8 og 9).    

 Þá er einnig búinn til gervi-lífeyrissjóður sem er að öllu leyti eins og hinir 

lífeyrissjóðirnir fyrir utan Ö/I hlutfallið. Í gervisjóðnum er Ö/I hlutfallið 0%, það er að segja 

engin örorkubyrði, og er hann notaður til samanburðar við aðra lífeyrissjóði þegar litið er 

á kostnað hvers og eins lífeyrissjóðfélaga af örorkubyrði. Gefur samanburður sjóðs með 

ákveðna örorkubyrði og sjóðs án örorkubyrði skýrari mynd af heildarkostnaði sjóðfélaga 

vegna örorkubyrði lífeyrissjóðs hans. Þá varpar slíkur samanburður ljósi á mismunandi 

getu lífeyrissjóða til eignamyndunar sökum ólíkrar örorkubyrði þeirra.    

7.2 Niðurstöður 
Við samanburð á eignastöðu lífeyrissjóða í lok tímbils kemur í ljós að örorkubyrðin hefur 

tiltölulega lítil hlutfallsleg áhrif á flesta lífeyrissjóði og er staða þeirra nokkuð góð heilt 

yfir. Þó eru einhverjir sjóðir sem standa út úr fjöldanum bæði hvað varðar lítil og mikil 

áhrif örorkubyrðar á eignamyndun sjóðfélaga.      
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 Í töflu 17 hér að neðan má sjá lista yfir eignir lífeyrissjóðfélaga í lok tímabils á 

núvirði og stöðu þeirra miðað við meðaltal allra sjóða. Við fyrstu sýn virðist erfitt að fá 

heildarmynd á stöðu mála með því að skoða krónutölur yfir eignastöðu lífeyrissjóðanna í 

lok tímabils. Að auki virðist sem að ekki sé um ýkja mikinn mun að ræða á eignastöðu 

lífeyrissjóða. Því er betra að skoða hlutfallstölur lífeyrissjóðanna til að fá betri samanburð 

á eignastöðu þeirra samanborið við heildina. 

Tafla 17. Eignastaða sjóðfélaga lífeyrissjóða í lok tímabils (núvirði) og eignastaða miðað við 

heildarmeðaltal. 

 

Við nánari athugun má sjá að sex efstu sjóðir í töflu standa áberandi vel miðað við 

meðaltal í lok tímabils og síðustu þrír skera sig einnig úr en þá fyrir lægri eignastöðu miðað 

við meðaltal. Munar 48.356 krónum á eignastöðu hæsta lífeyrissjóðs, sem er Lífsverk 

lífeyrissjóður og lægsta lífeyrissjóðs sem er Lífeyrissjóður Vestmannaeyja. Það þýðir að 

rétt rúmlega 1,9% munur er á eignastöðu lífeyrissjóðfélaga þessara tveggja sjóða í lok 

tímabils. Þá er eignastaða lífeyrissjóðfélaga Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja 1,41% undir 

meðaltali lífeyrissjóðanna. Eignastaða Lífeyrissjóðs bænda og Gildis lífeyrissjóðs er einnig 

töluvert undir meðaltali auk þess sem töluvert stökk er í næsta sjóð, Stapa lífeyrissjóð 

sem mælist 0,26% undir meðaltali.         

Lífeyrissjóður Eignir (kr.) Staða m.v. meðaltal
Lífsverk lífeyrissjóður 2.577.766 0,47%
Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. 2.577.705 0,47%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 2.577.327 0,46%
Almenni lífeyrissjóðurinn 2.577.101 0,45%
Brú lífeyrissjóður V deild 2.576.723 0,43%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 2.576.720 0,43%
Lífeyrissj. bankam. Aldursd. 2.572.421 0,27%
FÍA eftirlaunasjóður 2.569.863 0,17%
Lífeyrissjóður Rangæinga 2.569.440 0,15%
LSR A-deild 2.568.905 0,13%
Brú lífeyrissjóður A deild 2.567.334 0,07%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 2.564.330 -0,05%
Birta lífeyrissjóður 2.561.990 -0,14%
SL lífeyrissjóður 2.561.350 -0,17%
Festa lífeyrissjóður 2.560.682 -0,19%
Stapi lífeyrissjóður 2.558.997 -0,26%
Gildi lífeyrissjóður 2.550.552 -0,59%
Lífeyrissjóður bænda 2.547.789 -0,69%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 2.529.410 -1,41%
Meðaltal 2.565.600
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 Í töflu 18 hér að neðan má sjá stöðu iðgjalds hjá hverjum sjóði að frádregnu Ö/I 

hlutfalli, það er hvað stendur eftir af mánaðarlegu iðgjaldi sjóðfélaga að frádregnum 

kostnaði vegna örorkubyrði lífeyrissjóðsins. Er meðaltalslækkun 0,61% og má sjá að 

iðgjaldagreiðslur lækka talsvert hjá þremur efstu sjóðunum í töflunni á meðan talsverður 

fjöldi lífeyrissjóða er vel undir meðaltali eða í kringum meðaltal. Eins og áður eru það 

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, Lífeyrissjóður bænda og Gildi lífeyrissjóður sem skera sig 

úr vegna slæmrar stöðu samanborið við aðrar lífeyrissjóði og meðaltal iðgjalds. 

Tafla 18. Staða 10.000 kr. mánaðarlegs iðgjalds að frádregnu Ö/I hlutfalli. 

 

  Lækkun iðgjalds í krónutölum sem sjá má í töflu 18 hér að ofan er ekki mjög mikil 

á milli sjóða og hugsanlega erfitt að greina fjárhagsleg áhrif örorku á sjóðfélaga sökum 

þess hve lágar upphæðirnar eru. Til að varpa skýrari mynd á kostnað lífeyrissjóða af 

örorkubyrði eru lífeyrissjóðir í líkani því bornir saman við gervi-lífeyrissjóð þar sem 

örorkubyrði er engin og þar af leiðandi enginn kostnaður vegna hennar fyrir sjóðinn. 

Hlutfallsleg lækkun á upphæðum helst í hendur í töflum 18 og 19 en munur á milli sjóða í 

krónutölum er þó meira lýsandi í töflu 19. Samanburð á milli sjóðs án örorkubyrði og 

annarra sjóða í líkaninu má sjá í töflu 19 hér að neðan 

Lífeyrissjóður Iðgjald (kr.) Lækkun (kr.) Lækkun (%)
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 9.799 201 2,05%
Lífeyrissjóður bænda 9.870 130 1,32%
Gildi lífeyrissjóður 9.881 119 1,21%
Stapi lífeyrissjóður 9.913 87 0,87%
Festa lífeyrissjóður 9.920 80 0,81%
SL lífeyrissjóður 9.922 78 0,78%
Birta lífeyrissjóður 9.925 75 0,76%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 9.934 66 0,66%
Brú lífeyrissjóður A deild 9.946 54 0,55%
LSR A-deild 9.952 48 0,49%
Lífeyrissjóður Rangæinga 9.954 46 0,46%
FÍA eftirlaunasjóður 9.955 45 0,45%
Lífeyrissj. bankam. Aldursd. 9.965 35 0,35%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 9.982 18 0,18%
Brú lífeyrissjóður V deild 9.982 18 0,18%
Almenni lífeyrissjóðurinn 9.983 17 0,17%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 9.984 16 0,16%
Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. 9.986 14 0,14%
Lífsverk lífeyrissjóður 9.986 14 0,14%
Meðaltal 9.939 61 0,61%
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Tafla 19. Samanburður við lífeyrissjóð án örorkubyrði. 

 

Þegar rýnt er í töflu 19 sést betur hvernig sjóðirnir koma út úr samanburði sín á milli í 

krónutölum sem og munur á hlutfallslegum kostnaði sem fylgir örorkubyrðinni. Að 

meðaltali munar 0,61% á eignastöðu lífeyrissjóðanna og gervi-lífeyrissjóðsins sem er án 

örorkubyrðar. Samanborið við meðaltalið standa sex efstu sjóðirnir vel og þá sérstaklega 

Lífsverk og Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands. Íslenski lífeyrissjóðurinn og Almenni 

lífeyrissjóðurinn standa þó einnig vel ásamt V-deild Brúar og Frjálsa lífeyrissjóðnum. Aðrir 

sjóðir skauta sitt hvorum megin við meðaltalið en ef litið er neðst í töflu má sjá að eins og 

áður skera síðustu þrír lífeyrissjóðirnir sig töluvert úr. Þeir eru til að mynda einu 

lífeyrissjóðirnir þar sem örorkubyrðin hefur kostað sjóðfélaga sína yfir eitt prósent af 

eignum miðað við hinn ímyndaða samanburðarsjóð. Kostar örorkubyrðin Gildi lífeyrissjóð 

og Lífeyrissjóð bænda rúmlega eitt prósent af eignum sínum en staða Lífeyrissjóðs 

Vestmannaeyja er sérstaklega slæm miðað við aðra lífeyrissjóði en þar kostar 

örorkubyrðin á tímabilinu lífeyrissjóðfélaga rétt rúmlega tvö prósent af eignum hans. 

 Ef miðað er við útkomu þessa samanburðarlíkans ,sem er mjög einfölduð mynd af 

raunveruleikanum en gefur þó gróflega til kynna áhrif örorkubyrði á eignamyndun auk 

Lífeyrissjóður Eignir á núvirði (kr.) Munur (kr) Munur ( %)
Lífsverk lífeyrissjóður 2.577.766 3.605 0,14%
Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. 2.577.705 3.666 0,14%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 2.577.327 4.045 0,16%
Almenni lífeyrissjóðurinn 2.577.101 4.270 0,17%
Brú lífeyrissjóður V-deild 2.576.723 4.649 0,18%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 2.576.720 4.651 0,18%
Lífeyrissj. bankam. Aldursd. 2.572.421 8.951 0,35%
FÍA eftirlaunasjóður 2.569.863 11.509 0,45%
Lífeyrissjóður Rangæinga 2.569.440 11.931 0,46%
LSR A-deild 2.568.905 12.467 0,49%
Brú lífeyrissjóður A deild 2.567.334 14.038 0,55%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 2.564.330 17.041 0,66%
Birta lífeyrissjóður 2.561.990 19.382 0,76%
SL lífeyrissjóður 2.561.350 20.022 0,78%
Festa lífeyrissjóður 2.560.682 20.690 0,81%
Stapi lífeyrissjóður 2.558.997 22.375 0,87%
Gildi lífeyrissjóður 2.550.552 30.819 1,21%
Lífeyrissjóður bænda 2.547.789 33.582 1,32%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 2.529.410 51.961 2,05%
Meðaltal 2.565.600 15.771 0,61%
Lífeyrissjóður án örorkubyrði 2.581.372
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stöðu lífeyrissjóða gagnvart hvor öðrum, má sjá að heilt yfir virðist örorkubyrði 

lífeyrissjóðanna ekki hafa teljandi áhrif á eignastöðu sjóðfélaga. Þó eru einhverjir sjóðir 

sem standa verr en aðrir og eignatap þeirra vegna örorkubyrði talsvert þegar litið er á 

heildarmyndina. Þó má halda því fram að meðallækkun eigna upp á 0,61% vegna 

örorkubyrði sé of há tala og ekki ásættanleg. 

8 Samanburður á tryggingafræðilegri stöðu lífeyrissjóða og 
lífeyrisréttindum sjóðfélaga  

8.1 Gögn og forsendur notaðar til samanburðar 
Lífeyrisréttindi sem lífeyrissjóðir veita sjóðfélögum sínum eru mismunandi á milli sjóða en 

þau eru ákvörðuð út frá niðurstöðum úttektar á tryggingafræðilegri stöðu sjóðanna. 

Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða segir til um hvernig þeir standa gagnvart 

heildarskuldbindingum sínum á hverjum tíma, það er hvort eignir séu nægar til að uppfylla 

þær skuldbindingar. Árlega fer fram úttekt hjá hverjum lífeyrissjóði til að meta stöðu hans 

og er hún birt í ársreikningum lífeyrissjóðs. Sé staða neikvæð er það metið sem svo að 

lífeyrissjóður geti ekki staðið við skuldbindingar sínar og eignir lífeyrissjóðs standi ekki 

undir heildarskuldbindingum sínum.        

 Í samþykktum lífeyrissjóða má finna réttindatöflur þar sem birt eru árleg 

lífeyrisréttindi fyrir hvert 10.000 króna iðgjald til lágmarkstryggingaverndar sjóðfélaga 

sem þeir afla sér með aldurstengdri réttindaávinnslu. Sé tryggingafræðileg staða 

lífeyrissjóðs neikvæð getur það leitt til þess að lífeyrisréttindi séu færð niður og að sama 

skapi færð upp ef tryggingafræðileg staða er góð og tilefni þykir til.   

 Hægt er að bera saman lífeyrisréttindi milli lífeyrissjóða með stöðluðum 

útreikningum á réttindum í jafnri ávinnslu. Lífeyrissjóður finnur réttindi í jafnri ávinnslu 

með því að reikna meðaltal réttinda sjóðfélaga á aldursbilinu 25 til 64 ára fyrir hvert 

10.000 króna iðgjald. Upplýsingar til útreikninga eru að finna í réttindatöflum sem 

staðsettar eru að jafnaði í viðaukum samþykkta lífeyrissjóða.    

 Lífeyrisréttindi birt í réttindatöflu eiga við um ellilífeyri en einnig við um 

örorkulífeyri, þar sem örorkulífeyrir er miðaður við áunninn lífeyrisréttindi. Greiddar 

örorkulífeyrisgreiðslur eru hlutfallslegar og veltur hlutfallið á orkutapi viðkomandi. 
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Örorkulífeyrir er sama hlutfall af áunnum lífeyrisréttindum og metið hlutfall örorku. 

 Verður hér á eftir borin saman tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða, lífeyrisréttindi 

sem þeir bjóða sjóðfélögum sínum og að lokum eru niðurstöður bornar saman við 

niðurstöður fyrri rannsókna.          

 Við samanburð á réttindum lífeyrissjóða verður að taka tillit til þess að ráðstöfun 

skyldusparnaðar til samtryggingardeildar til að standa undir lágmarkstryggingarvend 

getur verið mismunandi eftir lífeyrissjóðum. Í fjórðu grein fyrsta kafla í Lögum um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997 segir að útgreiðsla 

lágmarkstryggingarverndar eigi að hefjast í síðasta lagi frá 70 ára aldri. Þá segir að 

lífeyrissjóðum sé heimilt að verja hluta lögbundins iðgjalds „til öflunar lífeyrisréttinda í 

séreign og hluta til öflunar í sameign“. Almennt er þó svo að skyldusparnaður fer allur 

óskiptur í samtryggingu lífeyrissjóðs þar sem lágmarkstryggingarvernd er tryggð. Nokkrir 

lífeyrissjóðir bjóða þó sjóðfélögum sínum að ráðstafa skyldusparnaði sínum einnig í 

bundna og frjálsa séreign ásamt samtryggingu. Í þeim tilvikum er lágmarkstryggingar-

vernd eingöngu tryggð í samtryggingu en bundin séreign og frjáls séreign eru eign 

sjóðfélaga og utan samtryggingar. Þá er ekki möguleiki á að nota frjálsa séreign til 

tryggingar á lágmarkstryggingarvernd sjóðfélaga. Upphæðir réttinda í jafnri ávinnslu 

viðkomandi sjóða eru þá lækkaðar sem nemur hlut séreigna í lögbundnu lágmarksiðgjaldi 

til lífeyrissjóða. Til einföldunar verða einungis leiðir með hlut sameignar upp á 7,95% og 

hærra hafðar með í þessari rannsókn.  

Lífeyrissjóðir sem bjóða upp mismunandi kosti við ráðstöfun lágmarkstryggingar eru:  

- Íslenski lífeyrissjóðurinn - Fjórar leiðir í boði en tvær þeirra nú lokaðar. Opnar eru: 

• Leið 1 - Sameign: 7,99% og frjáls séreign: 4,01%. Réttindaupphæð því 

lækkuð um 33,42% 

• Leið 3 - Sameign: 4,27%, bundin séreign: 4,69% og frjáls séreign: 3,04%. 

Þessi leið ekki höfð með í rannsókn vegna lágs hlutfalls sameignar. 

- Frjálsi lífeyrissjóðurinn - Tvær leiðir í boði:  

• Frjálsa leiðin: Iðgjald til samtryggingardeildar er 7,95%. Réttindaupphæð 

því lækkuð um 33,75% 

• Erfanlega leiðin: Iðgjald til samtryggingardeildar er 3,40%. Þessi leið ekki 

höfð með í rannsókn vegna lágs hlutfalls sameignar. 
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- Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands - Fjórar leiðir í boði en í þessari rannsókn 

verður einungis Leið 1 valin. Aðrar leiðir eru með lágt hlutfall sameignar: 5,83%, 

4,27% og 3,27%. Leið 1 skiptist í: 

• Sameign: 7,99% og frjálsa séreign: 4,01%. Réttindaupphæð því lækkuð um 

33,42%  

- Almenni lífeyrissjóðurinn - Lágmarksiðgjald skiptist í 8% samtryggingarsjóð og 4% 

séreignarsjóð. Réttindaupphæð því lækkuð um 33,33% 

- Lífsverk – Tvær leiðir í boði: 

• Samtryggingarleið: Skylduiðgjald rennur allt til samtryggingar. Engin  

lækkun. 

• Blönduð leið: 10% til samtryggingar og 2% í séreignarsjóð.  

Réttindaupphæð því lækkuð um 16,67% 

Við útreikninga á samtryggingardeildum lífeyrissjóða sem bjóða sjóðfélögum sínum að 

ráðastafa hluta af skyldusparnaði sínum í séreign er dregið frá það hlutfall sem telst til 

séreignar og er ekki til lágmarkstryggingarverndar. Við það lækka réttindi eins og sjá má 

í töflu 20 hér að neðan en í töflu 21 má svo sjá heildarlista yfir réttindi í jafnri ávinnslu 

þar sem lífeyrissjóðir með lækkuð réttindi eru stjörnumerktir til aðgreiningar.  

Tafla 20. Lækkun réttinda í jafnri ávinnslu vegna hlutfalls séreignasöfnunar til lækkunar  

lágmarkstryggingarverndar í sameignarleiðum. 

 Aldur sjóðfélaga þegar fyrstu ellilífeyrisgreiðslur eiga sér stað er mismunandi á 

milli lífeyrissjóða. Í Eftirlaunasjóði Félags Íslenskra atvinnuflugmanna hefst úttekt 

ellilífeyris til dæmis við 65 ára aldurinn, hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna hefst úttekt við 

67 ára aldurinn og hjá Íslenska lífeyrissjóðnum hefst greiðsla ellilífeyris úr samtryggingu 

við 70 ára aldur. Hjá öllum lífeyrissjóðum líkur örorkugreiðslum til sjóðfélaga þegar hann 

nær lágmarksaldri til ellilífeyris og taka þá greiðslur ellilífeyris við af örorkugreiðslum. Því 

var ákveðið í þessari rannsókn að gera ekki ráð fyrir stöðluðum lágmarksaldri sjóðfélaga 

á milli sjóða þar sem verið er að skoða þau lífeyrisréttindi sem örorkugreiðslur miðast 

hlutfallslega við og líkur söfnun þeirra þegar á ellilífeyrisaldur er komið. Því er ekki 

Lífeyrissjóður  Lækkun (%) Réttindi fyrir lækkun Lækkun Réttindi eftir lækkun
Almenni lífeyrissjóðurinn 33,33% 1.751 584 1.167
Frjálsi lífeyrissjóðurinn: Frjálsa leiðin 33,75% 1.767 596 1.171
Íslenski lífeyrissjóðurinn - Leið 1 33,42% 1.753 586 1.167
Lífeyrissjóður Tannlæknafél Ísl.: Leið 1 33,42% 1.753 586 1.167
Lífsverk lífeyrissjóður: Blönduð leið 16,67% 1.536 256 1.280
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fundinn staðlaður aldur milli allra sjóða og reiknað fyrir hækkun eða lækkun aldurs sem 

er jafn samtölu lífeyrisréttinda sem birtur er í réttindatöflu. Er sá aldur í flestum tilvikum 

67 ára en getur verið breytilegur eins og áður segir.     

 Stapi lífeyrissjóður er ekki með í þessum samanburði sökum þess að 

lífeyrissjóðurinn styðst ekki við réttindatöflu líkt og lýst er hér að ofan. Ákveðið var innan 

Stapa lífeyrissjóðs að breyta frá réttindatöflu og taka upp nýtt réttindaávinnslukerfi en 

árið 2015 staðfesti Fjármálaeftirlitið nýjar samþykktir hjá Stapa ásamt nýja 

réttindaávinnslukerfinu.  

8.2 Samanburður og niðurstöður 
Samanburður á tryggingafræðilegri stöðu lífeyrissjóðs og réttindum sem hann býður er 

athugun á því hvort lífeyrissjóðurinn sé að bjóða réttindi sem eru í samræmi við 

tryggingafræðilega stöðu hans. Það er að segja athuga hvort lífeyrissjóður sé að bjóða of 

mikil réttindi eða of lítil réttindi til sjóðfélaga sinna miðað við tryggingafræðilega stöðu 

lífeyrissjóðsins. Hvort sem er getur það verið gegn hagsmunum lífeyrissjóðfélaga þar sem 

hann verður af tekjum í hverjum mánuði ef réttindi hans eru undir þeim viðmiðum sem 

lífeyrissjóður ætti að geta boðið honum miðað við tryggingafræðilega stöðu sjóðsins. Að 

sama skapi er það skammgóður vermir hjá lífeyrissjóði að bjóða sjóðfélögum sínum 

réttindi sem eru yfir getu hans og tryggingafræðilegri stöðu. Allar líkur eru nefnilega á því 

að það komi að skuldadögum með lækkandi réttindatöflu og lægri lífeyrisréttindum, sem 

getur þá orðið harkalegur skellur fyrir sjóðfélaga.       

 Í töflu 21 hér að neðan má sjá réttindi hvers lífeyrissjóðs í jafnri ávinnslu og 

tryggingafræðilega stöðu hans samkvæmt ársreikningi fyrir árið 2018. Meðaltal réttinda í 

jafnri ávinnslu er 1.269 krónur en hæstu réttindi bíður samtryggingarleið Lífsverks 

lífeyrissjóðs, 1.536 krónur. Þau lægstu eru hjá Almenna lífeyrissjóðnum, Lífeyrissjóði 

Tannlæknafélags Íslands og Leið 1 hjá Íslenska lífeyrissjóðnum. Allir þessir sjóðir bjóða 

1.167 krónur, 24,02% lægri réttindi en hjá Lífsverki lífeyrissjóði og munar 369 krónum á 

milli sjóðanna. Vert er þó að geta að þessir sjóðir eru allir með lækkuð réttindi vegna 

hlutfalls séreigna í viðkomandi skyldusparnaðarleið. Næst lægstu réttindi bíður 

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja með réttindi í jafnri ávinnslu upp á 1.168 krónur, einni 

krónu meira en framangreindir sjóðir og munar því 368 krónum á Lífsverki lífeyrissjóði og 

Lífeyrissjóði Vestmannaeyja. Tryggingafræðileg staða þessara tveggja sjóða er líka ólík en 
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Lífsverk lífeyrissjóður hefur verið með jákvæða tryggingafræðilega stöðu undanfarin ár 

þrátt fyrir neikvæða tryggingafræðilega stöðu árið 2018. Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 

hefur hins vegar verið með neikvæða tryggingafræðilega stöðu samfleytt síðustu ár. 

Tafla 21. Réttindi í jafnri ávinnslu skv. gildandi samþykkt og tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða 2018. 

*Lífeyrissjóðir með lækkuð réttindi eru stjörnumerktir til aðgreiningar. 

 

Flestallir sjóðir í töflu 21 eru með neikvæða tryggingafræðilega stöðu árið 2018 en 

staða sjóða á einu ári segir ekki alla söguna. Í töflu 22 má sjá tryggingafræðilega stöðu 

lífeyrissjóðanna á tímabilinu 2010 til 2018 og meðaltal lífeyrissjóðanna yfir tímabilið. 

Tafla 22. Tryggingafræðileg staða lífeyrissjóða og meðaltal fyrir árin 2010 til 2018 (Viðauki 10). 

 

   Réttindi í jafnri ávinnslu    Tryggingafræðileg staða
Lífeyrissjóður skv. gildandi samþykkt skv. ársreikningi 2018
Lífsverk lífeyrissjóður: Samtrygg.leið 1.536 -2,10%
Lífeyrissjóður bankamanna - Aldursdeild 1.401 -7,10%
Birta lífeyrissjóður 1.379 -3,86%
Brú: V-deild 1.348 -1,20%
Brú: A-deild 1.329 -4,90%
Lífeyrissjóður starfsm. ríkisins A-deild 1.326 -3,50%
Lífeyrissjóður Rangæinga 1.296 -1,80%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 1.293 5,40%
SL lífeyrissjóður 1.291 -1,30%
Lífsverk lífeyrissjóður: Blönduð leið* 1.280 -2,10%
Festa lífeyrissjóður 1.229 -1,30%
Gildi lífeyrissjóður 1.197 -1,50%
Lífeyrissjóður bænda 1.194 -7,00%
Eftirlaunasj. Fél. íslenskra atvinnuflugm. 1.171 1,80%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn: Frjálsa leiðin* 1.171 2,10%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 1.168 -4,41%
Almenni lífeyrissjóðurinn* 1.167 1,10%
Lífeyrissjóður Tannlæknafél Ísl.: Leið 1* 1.167 -0,30%
Íslenski lífeyrissjóðurinn: Leið 1* 1.167 -1,90%

Lífeyrissjóður 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Meðaltal
Almenni lífeyrissjóðurinn 1,10% -2,60% -3,50% 0,30% -0,70% -2,20% -3,90% -4,50% -5,40% -2,38%
Birta lífeyrissjóður -3,86% -3,44% -4,10% 0,00% -3,80% -5,75% -8,00%  -  - -4,14%
Brú lífeyrissjóður: A-deild -4,90% -1,10% -13,30% -9,90% -12,30% -12,50% -12,50% -11,00% -11,40% -9,88%
Brú lífeyrissjóður: V-deild -1,20% 2,70% 3,40% 6,90% 4,70% 3,90% 3,20% -5,00% -5,00% 1,51%
Eftirlaunasj. Félags ísl. atvinnufl.manna 1,84% 3,15% 4,01% 8,19% 1,22% 0,94% -6,92% -10,16% -7,60% -0,59%
Festa Lífeyrissjóður -1,30% -0,30% -2,20% 0,50% -2,60% -3,80% -7,00% -6,60% -7,50% -3,42%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn: Tryggingadeild 2,10% 1,90% 1,90% 5,10% 1,70% 0,20% -0,30% -0,40% -4,80% 0,82%
Gildi lífeyrissjóður -1,50% -1,50% -2,70% 1,40% -0,90% -3,50% -4,40% -4,90% -8,10% -2,90%
Íslenski lífeyrissjóðurinn -1,90% 0,90% 0,10% 3,00% -0,50% -0,50% -0,50% 1,80% 0,80% 0,36%
Lífeyrissjóður bankam. - Aldursdeild -7,14% -4,00% -3,62% -0,46% -2,60% -2,97% -4,16% -3,86% -4,45% -3,70%
Lífeyrissjóður bænda -9,40% -7,30% -7,40% -1,10% -4,20% -5,00% -4,60% -12,30% -11,90% -7,02%
Lífeyrissjóður Rangæinga -1,76% -2,41% -4,13% -1,76% -8,23% -7,50% -6,20% -5,10% -3,70% -4,53%
Lífeyrissjóður starfsm. ríkisins - A deild -3,50% -2,30% 2,80% -9,50% -9,60% -11,70% -12,50% -13,10% -12,00% -7,93%
Lífeyrissjóður Tannlæknafél. Ísl. -0,30% 1,08% 1,80% 4,78% 1,40% 2,50% 4,00% 2,72% 2,40% 2,26%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 5,40% 6,40% 4,20% 8,70% 5,10% 0,90% -0,40% -2,30% -3,40% 2,73%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja -4,41% -4,97% -6,16% 0,11% -2,12% -3,40% -3,90% -4,20% -4,90% -3,77%
Lífsverk lífeyrissjóður -2,10% 1,50% 0,10% 2,60% 0,20% 1,30% -4,20% -6,80% -8,70% -1,79%
SL lífeyrissjóður -1,30% -0,80% -3,00% 2,60% -0,40% -1,50% -2,50% -4,00% -2,70% -1,51%
Stapi lífeyrissjóður -1,79% -0,92% -1,54% 0,42% -3,83% -4,60% -4,00% -7,50% -11,70% -3,94%
Meðaltal -1,89% -0,74% -1,75% 1,15% -1,97% -2,90% -4,15% -5,40% -6,11%
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Í töflu 22 hér að ofan má sjá að tryggingafræðileg staða flestra sjóða hefur verið neikvæð 

undanfarin ár og tryggingafræðileg staða allra lífeyrissjóða að meðaltali verið neikvæð 

nema árið 2015. Það ár var gjöfult ár fyrir flesta lífeyrissjóði á Íslandi og var ávöxtun þeirra 

það ár um 8,0%. Tryggingafræðileg staða Lífeyrissjóðs Vestmannaeyja hefur verið 

neikvæð öll ár fyrir utan árið 2015 þegar tryggingafræðileg staða sjóðsins var jákvæð upp 

á 0,11%. Sama má segja um Gildi lífeyrissjóð en réttindi í jafnri ávinnslu hjá Gildi 

lífeyrissjóði eru 1.197 krónur. Tryggingafræðileg staða Lífeyrissjóðs bænda er neikvæð öll 

árin á tímabilinu en þó bíður hann eilítið hærri réttindi en Lífeyrissjóður Vestmannaeyja, 

1.194 krónur.           

 Lífsverk lífeyrissjóður hefur hins vegar verið jákvæður síðan árið 2013 ef frá er talið 

árið 2018 og er Lífsverk í hópi þeirra lífeyrissjóða sem hafa haft hvað besta 

tryggingafræðilega stöðu. Aðrir sjóðir sem hafa haft að mestu jákvæða tryggingafræðilega 

stöðu undanfarin ár eru: 

- Lífeyrissjóður verzlunarmanna 

- V-deild Brúar 

- Frjálsi lífeyrissjóðurinn 

- Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 

- Eftirlaunasjóður Íslenskra atvinnuflugmanna 

- Íslenski lífeyrissjóðurinn 

Þegar litið er á punktarit á mynd 1 hér að neðan má sjá á myndrænan hátt tölulegar 

upplýsingar úr töflu 21. Lífsverk lífeyrissjóður sker sig mikið úr fjöldanum með mestu 

réttindi en næst á eftir Lífsverki er Aldursdeild Lífeyrissjóðs Bankamanna með réttindi upp 

á 1.401 krónu. Athygli vekur að tryggingafræðileg staða Lífeyrissjóðs Bankamanna árið 

2018 er neikvæð upp á 7,10% og er neikvæð hvert einasta ár á tímabilinu 2010-2018. 

Þriðju hæstu réttindi bíður Birta lífeyrissjóður, 1.379 krónur og þar á eftir V-deild Brúar 

lífeyrissjóðs með réttindi upp á 1.329 krónur. Allir fjórir efstu sjóðirnir voru með neikvæða 

tryggingafræðilega stöðu árið 2018 en þó greinir á milli að Lífsverk lífeyrissjóður og V-

deild Brúar hafa að öðru leiti verið með jákvæða stöðu undanfarin ár. Hins vegar hafa 

Lífeyrissjóður Bankamanna og Birta lífeyrissjóður verið með neikvæða stöðu öll ár á 

tímabilinu 2010-2018. V-deild Brúar lífeyrissjóðs hefur að mestu verið með jákvæða 
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tryggingafræðilega stöðu síðan 2012 ef frá er talið árið 2018, sem var mörgum 

lífeyrissjóðum erfitt. 

Mynd 1: Punktarit sem sýnir samband tryggingafræðilegrar stöðu lífeyrissjóða og veittra réttinda 

 

 Einnig vekur athygli staða réttinda hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna og 

Eftirlaunasjóði Félags íslenskra atvinnuflugmanna en þessir tveir lífeyrissjóðir hafa verið 

með jákvæða tryggingafræðilega stöðu síðan árið 2013. Þrátt fyrir það situr Lífeyrissjóður 

verzlunarmanna um miðbik listans með réttindi í jafnri ávinnslu upp á 1.293 krónur en 

Lífeyrissjóður Félags íslenskra atvinnuflugmanna er á meðal þeirra sjóða sem bjóða upp á 

lægstu réttindin. Tryggingafræðileg staða Lífeyrissjóðs verzlunarmanna hefur verið 

afburða góð síðustu ár ef miðað er við meðaltal lífeyrissjóða og er lífeyrissjóðurinn á 

meðal fárra sjóða sem eru með jákvæða tryggingafræðilega stöðu að meðaltali árin 2010-

2018. Það má velta því fyrir sér hvort ekki sé svigrúm innan þessara sjóða til þess að hækka 

réttindatöflur og veita sjóðfélögum sínum aukinn lífeyri.     

 Aðrir sjóðir sem listaðir eru í töflu 22 hafa að mestu verið með neikvæða 

tryggingafræðilega stöðu ef frá er talið árið 2015 sem var jákvætt ár hjá flestum 

lífeyrissjóðum. A-deild Brúar er sá sjóður sem veitir fimmtu hæstu réttindi samkvæmt 

töflu 21 en tryggingafræðileg staða hans hefur verið neikvæð öll ár á tímabilinu 2010- 

2018. Það má setja spurningamerki við það hve há réttindi A-deildar Brúar (1.329 krónur) 

og A-deildar Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins (1.326 krónur) eru samanborið við aðra 

lífeyrissjóði um miðbik töflunnar, og neðar sem eru með litlu lægri réttindi en þessir tveir 
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sjóðir. Réttindastaða flestra þeirra er rétt undir 1.300 krónum en þó er tryggingafræðileg 

staða þeirra mun betri en hjá A-deildum Brúar lífeyrissjóðs og Lífeyrissjóðs starfsmanna 

ríkisins árið 2018 sem og undanfarin ár.  

 Sama má segja um fleiri sjóði sem eru ofarlega í töflunni. Tryggingafræðileg staða 

sjóðanna virðist ekki hafa mikil áhrif á réttindastöðu þeirra öfugt við þá lífeyrissjóði sem 

einnig eru með fulla sameign í skyldusparnaði og sitja neðst í töflunni. Stendur, eins og 

áður segir, Lífeyrissjóður Bankamanna út úr fjöldanum hvað það varðar. Áhugavert er að 

sjá að flestir þessara lífeyrissjóða, sem koma einna verst út úr samanburðinum hér að 

ofan eru þeir sömu og koma hvað verst út úr samanburðarlíkani um áhrif örorkubyrði á 

afkomu og eignamyndun sjóðfélaga lífeyrissjóða. Það eru Lífeyrissjóður Vestamannaeyja, 

Lífeyrissjóður bænda, Gildi lífeyrissjóður og Festa lífeyrissjóður. 

9  Umræður og lokaorð 

 Undanfarin ár hafa forsvarsmenn ýmissa lífeyrissjóða kvartað undan þungri 

örorkubyrði og viljað meina að lífeyrissjóðirnir í landinu standi ekki jafnir gagnvart hvor 

öðrum þegar kemur að örorkubyrði. Þá hefur einnig verið bent á það að jöfnunargreiðslur 

ríkisins nái ekki markmiði sínu að jafna örorkubyrðina á milli lífeyrissjóða. Markmið 

rannsókna í þessari ritgerð var að sannreyna þessar fullyrðingar og skoða áhrif 

mismunandi örorkubyrði sem og jöfnunargreiðslna á lífeyrissjóðina í landinu og sjóðfélaga 

þeirra. Einnig var skoðuð staða lífeyrisréttinda sem þessir lífeyrissjóðir bjóða sjóðfélögum 

sínum í dag samanborið við tryggingafræðilega stöðu þeirra undanfarin ár. 

 Niðurstöður rannsókna benda til þess að ofangreind umræða eigi við rök að 

styðjast og ekki um ýkjur eða upphrópanir að ræða. Samanburður á tölulegum 

upplýsingum lífeyrissjóða síðustu átta árin sýnir að jöfnun hefur ekki átt sér stað milli 

lífeyrissjóða hvað örorkubyrði varðar þrátt fyrir að þessar jöfnunargreiðslur hafi vissulega 

lækkað örorkubyrði lífeyrissjóðanna. Með jöfnunargreiðslum hafi örorkubyrðin lækkað en 

staða lífeyrissjóðanna gagnvart hvor öðrum lítið breyst. Þá virðist sem jöfnunargreiðslur 

frá ríkissjóði minnki í nokkrum tilfellum hlutfallslega minna örorkubyrði þeirra 

lífeyrissjóða sem standa illa en hjá þeim sjóðum sem betur standa. Þeir lífeyrissjóðir sem 

standa vel eru þar af leiðandi enn betur settir á meðan hagur margra lífeyrissjóða sem 
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standa illa vænkast eitthvað en þó ekki nóg til að þeir komist nálægt meðaltali 

lífeyrissjóðanna. Það má því velta upp þeirri spurningu hvort ekki sé þörf á því að 

endurskoða þær aðferðir og útreikninga sem ríkið notar við úthlutun og greiðslu 

jöfnunargreiðslna til lífeyrissjóða.       

 Sjóðir með mikla örorkubyrði (hátt Ö/I hlutfall í rannsókn) eru alla jafna verr settir 

en aðrir lífeyrissjóðir hvað varðar eignamyndun sjóðfélaga. Einfalt líkan í seinni rannsókn, 

þar sem reynt var að skoða áhrif örorkubyrði á eignamyndun sjóðfélaga, bendir til þess 

að þeir sjóðfélagar lífeyrissjóða sem koma hvað verst út verði af jafnvel einu til tveimur 

prósentum af eignum vegna örorkubyrði lífeyrissjóðanna. Þrátt fyrir að um einfaldað líkan 

sé að ræða gefur það upp grófa mynd af því hvernig lífeyrissjóðir standa nú gagnvart hvor 

öðrum hvað áhrif örorkubyrði varðar. Hugsanlega getur munur orðið meiri og áhrif af 

örorkubyrði sumra lífeyrissjóða verri ef tekið er með í reikninginn aukning á tíðni örorku 

á komandi árum, eins og spáð er um. Einnig er hugsanlegt að hin aukna örorkubyrði muni 

leggjast þyngra á þá lífeyrissjóði sem nú fyrir eru í slæmri stöðu hvað örorkubyrði varðar 

en sjóðfélagar þeirra lífeyrissjóða eru mikið til verkafólk og sjómenn sem vinnur líkamlega 

erfiða vinnu. Lífeyrisréttindi á elliárum og söfnun þeirra yfir starfsævina skiptir svo til allt 

venjulegt fólk á Íslandi miklu máli en líklega hefur tiltölulega lítið hlutfall almennings kynnt 

sér hvað liggur að baki lífeyrisréttindum sem lífeyrissjóðir bjóða og velt fyrir sér þeim 

hlutum sem áhrif hafa á réttindatöflur og framtíðarlífeyrisgreiðslur. Vinnandi fólk er 

skyldað til að leggja hluta af mánaðarlaunum sínum í sameiginlegan lífeyrissjóð sem deilt 

er úr. Sumir hafa ekki val um hvaða lífeyrissjóð þeir borga í og sitja því hugsanlega uppi 

með það að borga í lífeyrissjóð sem er verri en aðrir og fá því minna fyrir mánaðarlegu 

iðgjöldin sín. Safnast þegar saman kemur og er um talsverðar upphæðir að ræða í lok 

tímabils sem viðkomandi hefur greitt í lífeyrissjóð yfir starfsævina. Því er óhætt að halda 

því fram að hvert prósentustig af þeirri upphæð sé flestum sjóðfélögum mjög dýrmætt. 

 Þegar litið er á samanburð tryggingafræðilegrar stöðu og lífeyrisréttinda 

lífeyrissjóða má sjá ákveðinn rauðan þráð í gegnum niðurstöður rannsókna. Þeir sjóðir 

sem standa verst eru í öllum tilvikum þeir sömu og má að mestu segja það sama um þá 

lífeyrissjóði sem standa vel. Þeir lífeyrissjóðir sem hafa mesta örorkubyrði líða fyrir minni 

eignasöfnun sjóðfélaga og eru auk þess með lægstu lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga sinna. 

Að sama skapi eru sjóðir sem bjóða upp á mikil lífeyrisréttindi og eru með lága örorkubyrði 

miðað við meðaltalið með betri eignamyndun sjóðfélaga, sem og góða tryggingafræðilega 
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stöðu. Virðist sem svo að þessir þættir haldist að einhverju leyti í hendur og hafi áhrif á 

lífeyrissjóðina. Miðað við hve einfölduð samanburðarlíkön rannsókna eru og skortur er á 

ýtarlegri lýðfræðilegum upplýsingum um heildarstöðu lífeyrissjóðanna er ekki hægt að 

leggja nákvæmt mat á það hve mikið af stöðu viðkomandi lífeyrissjóða er hægt að skrifa 

á örorkubyrðina eina og sér. Í þeim tilvikum þegar örorkulífeyrisgreiðslur eru allt að 

þriðjungur af heildarlífeyrisgreiðslum lífeyrissjóðs má þó ætla að örorkubyrði hafi talsverð 

áhrif á afkomu lífeyrissjóðs og hagsmuni sjóðfélaga. Spurning er hvort slíkt fyrirkomulag 

sé sjálfbært til lengdar og krefjist ekki inngrips af einhverju tagi frá lífeyrissjóðum og hinu 

opinbera.           

 Þá vekur það athygli að sumir lífeyrissjóðir með jákvæða tryggingafræðilega stöðu 

bjóða upp á tiltölulega lág lífeyrisréttindi, verri réttindi en margir sjóðir sem eru með mun 

verri tryggingafræðilega stöðu. Þar sem réttindatöflur lífeyrissjóða eru ákveðnar eftir 

tryggingafræðilegri stöðu þeirra er athyglisvert að í samanburði lífeyrissjóðanna má sjá 

að veitt lífeyrisréttindi haldast í mörgum tilvikum ekki í hendur við tryggingafræðilega 

stöðu lífeyrissjóðanna undanfarin ár. Það má velta því fyrir sér hvort ekki sé þörf á því fyrir 

ýmsa lífeyrissjóði að fara betur yfir réttindatöflu sína, þá bæði þeir lífeyrissjóðir sem 

virðast greiða óvenjumikil réttindi miðað við tryggingafræðilega stöðu þeirra og þeir sem 

greiða lítil. Til lengri tíma litið er líklegt að hvorugt tilfelli sé í hag lífeyrissjóðfélaga. Þeir 

verða að lokum af fjármunum þar sem þeir verða annað hvort af mánaðarlegum 

lífeyrisgreiðslum eða verða fyrir mikilli réttindalækkun á einu bretti, sé fjárhagur 

lífeyrissjóðs kominn í ógöngur. Þá má gera ráð fyrir því að neikvæð tryggingafræðileg 

staða lífeyrissjóða sé að einhverju leyti vegna örorkubyrði og er þá ekki ábætandi að 

lífeyrissjóður sé hugsanlega að greiða út örorkulífeyri sem er of hár miðað við 

tryggingafræðilega stöðu sjóðsins.       

 Oft er mikil pólitík og tilfinningar í umræðunni um lífeyriskerfið og örorkutíðni á 

Íslandi og skoðanir margra sterkar. Þó er örorka og örorkubyrði töluvert viðkvæmara 

málefni þar sem um er að ræða manneskjur á bak við tölfræðina sem eiga, af ýmsum 

ástæðum, oft við mikla erfiðleika að stríða. Mætast þessir tveir þættir, sem við fyrstu sýn 

eru alls ótengdir, í viðfangsefni sem skiptir alla máli, örorkubyrði lífeyrissjóða. Rætt hefur 

verið um hættu á stéttaskiptingu meðal sjóðfélaga lífeyrissjóða á Íslandi vegna 

mismunandi stöðu þeirra en talið er að örorkubyrðin spili þar stórt hlutverk. Niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að það sé að vissu leyti stéttaskipting við lýði meðal 
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lífeyrissjóðfélaga á Íslandi eða þá að minnsta kosti hætta á henni ef þróun örorkutíðni 

undanfarinna ára heldur áfram á sömu braut. Lífeyrissjóðir verkafólks, sem er minna 

menntað, oft undir meðallaunum og vinnur líkamlega erfiðari vinnu en gengur og gerist, 

glíma við þyngri örorkubyrði og afleiðingar hennar lenda á þessum sjóðfélögum. Þar að 

auki virðast þessir lífeyrissjóðir allir hafa glímt við neikvæða tryggingafræðilega stöðu til 

lengri tíma og það leitt til lægri lífeyrisréttinda en gengur og gerist vegna skerðingar. 

Hversu stóran hluta af núverandi aðstæðum er hægt að skrifa á örorkubyrði er erfitt að 

segja með fullri vissu en óhætt er að halda því fram að hinn almenni sjóðfélagi þessara 

lífeyrissjóða líður fyrir þunga örorkubyrði þeirra. Því er mikilvægt fyrir lífeyrissjóði og hið 

opinbera að vinna betur að forvörnum vegna sívaxandi örorkubyrði í lífeyriskerfinu. Þá er 

einnig mikilvægt að reyna að minnka núverandi örorkubyrði því það er mikið tjón fyrir alla 

ef fjöldi fólks er utan vinnumarkaðs til lengri tíma vegna örorku sinnar. Ríkið, lífeyrissjóðir, 

sjóðfélagar og síðast en ekki síst örorkulífeyrisþegarnir sjálfir tapa á slíku ástandi og er 

tapið ekki síður samfélagslegt en fjárhagslegt. 
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Samantekt úr samþykktum og ársskýrslum lífeyrissjóða
   Réttindi í jafnri ávinnslu    Tryggingafræðileg staða

Lífeyrissjóður skv. gildandi samþykkt skv. ársreikningi 2018
Lífsverk lífeyrissjóður: Samtrygg.leið 1.536 -2,10%
Lífeyrissjóður bankamanna - Aldursdeild 1.401 -7,10%
Birta lífeyrissjóður 1.379 -3,86%
Brú: V-deild 1.348 -1,20%
Brú: A-deild 1.329 -4,90%
Lífeyrissjóður starfsm. ríkisins A-deild 1.326 -3,50%
Lífeyrissjóður Rangæinga 1.296 -1,80%
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 1.293 5,40%
SL lífeyrissjóður 1.291 -1,30%
Lífsverk lífeyrissjóður: Blönduð leið* 1.280 -2,10%
Festa lífeyrissjóður 1.229 -1,30%
Gildi lífeyrissjóður 1.197 -1,50%
Lífeyrissjóður bænda 1.194 -7,00%
Eftirlaunasj. Fél. íslenskra atvinnuflugm. 1.171 1,80%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn: Frjálsa leiðin* 1.171 2,10%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 1.168 -4,41%
Almenni lífeyrissjóðurinn* 1.167 1,10%
Lífeyrissjóður Tannlæknafél Ísl.: Leið 1* 1.167 -0,30%
Íslenski lífeyrissjóðurinn: Leið 1* 1.167 -1,90%

Meðaltal 1.269
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Jöfnunargreiðslur ríkisins til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða Tölur eru í þúsundum kr.
Lífeyrissjóðir 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Meðaltal
Almenni lífeyrissjóðurinn 53.109 40.524 37.192 32.045 35.455 31.684 33.167 36.335 36.335 37.316
Birta lífeyrissjóður 167.357 155.169 174.938 169.374 167.988 155.556 154.842 155.408 178.625 164.362
Brú lífeyrissjóður A-deild 95.961 82.477 66.210 59.187 51.618 35.731 33.935 27.581 24.942 53.071
Brú lífeyrissjóður V-deild 47.788 16.557 20.979 18.166 16.378 13.587 14.682 12.702 12.522 19.262
FÍA eftirlaunasjóður 9.268 10.082 10.968 11.659 10.376 8.473 10.141 7.557 6.492 9.446
Festa lífeyrissjóður 523.431 417.116 353.215 323.992 312.854 278.551 258.123 236.000 259.185 329.163
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 198.028 159.094 165.835 155.202 125.976 119.573 96.781 70.231 74.825 129.505
Gildi 1.831.933 1.527.567 1.301.104 1.179.720 1.107.146 985.514 924.922 879.541 968.770 1.189.580
Íslenski lífeyrissjóðurinn 35.610 25.143 16.372 15.063 15.375 13.677 14.458 19.023 18.937 19.295
Lífeyrissjóður bankamanna Aldursdeild 15.998 18.624 18.112 20.907 19.577 18.787 17.877 18.572 16.371 18.314
Lífeyrissjóður bænda 17.137 15.128 14.404 11.447 12.603 11.895 12.972 12.995 15.293 13.764
Lífeyrissjóður Rangæinga 37.181 27.673 24.468 22.096 18.623 17.364 16.920 14.998 16.360 21.743
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild 244.345 216.809 200.495 165.663 135.397 117.954 101.807 90.281 79.444 150.244
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.838 1.523 1.663 1.321 1.075 1.025 1.296 1.053 1.078 1.319
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 332.690 557.048 477.578 440.754 302.859 294.511 321.579 247.609 263.912 359.838
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 99.083 89.350 79.346 77.659 76.047 73.993 70.774 67.186 76.177 78.846
Lífsverk lífeyrissjóður 9.594 6.738 8.550 5.334 4.998 4.781 3.886 3.483 5.029 5.821
Stapi lífeyrissjóður 524.392 442.080 378.335 346.009 352.268 331.258 316.378 279.223 303.441 363.709
SL lífeyrissjóður 66.522 79.786 69.409 65.057 63.727 60.526 59.891 51.744 52.505 63.241

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  -  -  - 90.628 93.183 84.621 85.604 87.442 102.138
Stafir lífeyrissjóður  -  -  - 78.746 74.805 70.935 69.238 67.966 76.487

Sömu tölur og að ofan á föstu verðlagi (júlí 2019)
Tölur eru í þúsundum kr.

Lífeyrissjóðir 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Meðaltal
Almenni lífeyrissjóðurinn 53.890 42.512 39.942 35.074 39.640 35.714 38.549 43.999 46.867 41.799
Birta lífeyrissjóður 169.817 162.782 187.873 185.386 187.819 175.341 179.967 188.186 230.402 185.286
Brú lífeyrissjóður A-deild 97.372 86.523 71.105 64.782 57.712 40.276 39.441 33.398 32.172 58.087
Brú lífeyrissjóður V-deild 48.491 17.369 22.530 19.883 18.311 15.315 17.064 15.381 16.152 21.166
FÍA eftirlaunasjóður 9.404 10.577 11.779 12.761 11.601 9.551 11.786 9.151 8.374 10.554
Festa lífeyrissjóður 531.126 437.580 379.331 354.620 349.787 313.980 300.006 285.776 334.313 365.169
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 200.939 166.899 178.096 169.874 140.848 134.782 112.485 85.044 96.514 142.831
Gildi 1.858.864 1.602.509 1.397.305 1.291.244 1.237.845 1.110.863 1.075.000 1.065.049 1.249.580 1.320.918
Íslenski lífeyrissjóðurinn 36.133 26.377 17.583 16.487 17.190 15.417 16.804 23.035 24.426 21.495
Lífeyrissjóður bankamanna Aldursdeild 16.233 19.538 19.451 22.883 21.888 21.177 20.778 22.489 21.116 20.617
Lífeyrissjóður bænda 17.389 15.870 15.469 12.529 14.091 13.408 15.077 15.736 19.726 15.477
Lífeyrissjóður Rangæinga 37.728 29.031 26.277 24.185 20.821 19.573 19.665 18.161 21.102 24.060
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild 247.937 227.446 215.319 181.324 151.381 132.957 118.326 109.323 102.472 165.165
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.865 1.598 1.786 1.446 1.202 1.155 1.506 1.275 1.390 1.469
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 337.581 584.377 512.889 482.420 338.612 331.970 373.758 299.833 340.410 400.206
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 100.540 93.734 85.213 85.000 85.024 83.404 82.258 81.356 98.258 88.310
Lífsverk lífeyrissjóður 9.735 7.069 9.182 5.838 5.588 5.389 4.517 4.218 6.487 6.447
Stapi lífeyrissjóður 532.101 463.768 406.308 378.719 393.853 373.391 367.713 338.115 391.397 405.041
SL lífeyrissjóður 67.500 83.700 74.541 71.207 71.250 68.224 69.609 62.658 67.724 70.713

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  -  -  - 99.195 104.183 95.384 99.494 105.885 131.744
Stafir lífeyrissjóður  -  -  - 86.190 83.636 79.957 80.473 82.301 98.658
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Iðgjöld sjóðfélaga og launagreiðanda ásamt réttindaflutningi og endurgreiðslum samtals (samtrygging eingöngu) Tölur eru í þúsundum kr.

Lífeyrissjóðir 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Meðaltal
Almenni lífeyrissjóðurinn 5.749.236 5.194.648 4.688.471 4.141.853 3.661.126 3.495.625 3.224.590 3.044.957 2.881.239 4.009.083
Birta lífeyrissjóður 16.338.602 14.517.514 12.661.580 10.604.976 9.947.998 9.430.634 9.063.245 8.446.571 8.100.903 11.012.447
Brú lífeyrissjóður A deild 9.780.051 8.808.492 8.087.592 7.194.820 6.290.291 5.768.441 5.374.299 4.835.733 4.569.821 6.745.505
Brú lífeyrissjóður V deild 2.878.003 2.609.098 2.470.179 2.306.605 2.067.179 1.634.137 1.337.966 1.099.999 974.564 1.930.859
FÍA eftirlaunasjóður 2.114.597 1.778.310 1.585.750 1.306.365 1.131.614 1.055.279 1.045.266 995.496 857.045 1.318.858
Festa lífeyrissjóður 10.426.638 8.413.702 6.886.918 5.701.417 4.968.659 4.451.081 4.047.899 3.838.111 3.566.500 5.811.214
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 6.759.808 6.178.186 5.375.870 4.549.470 3.916.299 3.300.316 3.260.103 2.493.456 1.916.465 4.194.441
Gildi 28.033.070 22.821.009 19.246.184 17.481.391 13.939.225 13.489.733 12.432.732 11.789.431 11.050.070 16.698.094
Íslenski lífeyrissjóðurinn 1.881.392 1.643.367 1.146.441 818.824 711.830 654.290 680.778 589.303 564.995 965.691
Lífeyrissjóður bankamanna Aldursdeild 1.974.472 1.900.028 1.843.863 1.742.121 1.727.972 1.696.567 1.444.994 1.389.204 1.104.345 1.647.063
Lífeyrissjóður bænda 789.703 709.262 650.776 610.859 602.577 575.234 509.228 475.396 509.061 603.566
Lífeyrissjóður Rangæinga 727.123 600.120 499.998 424.568 380.074 316.606 294.686 268.298 255.370 418.538
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild 30.313.487 27.611.720 24.814.547 22.240.067 19.791.780 18.179.649 16.739.114 15.643.521 14.613.681 21.105.285
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 77.853 75.338 74.518 64.530 52.619 48.055 48.804 47.489 40.733 58.882
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 32.360.145 28.130.603 24.295.930 20.973.435 19.654.609 18.424.221 17.262.049 16.648.463 15.223.582 21.441.449
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 1.512.711 1.360.405 1.341.332 1.349.750 1.220.497 1.297.785 1.312.610 1.189.733 982.204 1.285.225
Lífsverk lífeyrissjóður 3.616.181 3.353.229 3.105.190 2.806.121 2.669.195 2.558.944 2.418.313 2.209.210 2.099.691 2.759.564
Stapi lífeyrissjóður 11.307.358 9.504.077 8.313.467 7.426.303 6.624.204 6.303.805 5.913.563 5.505.815 5.031.127 7.325.524
SL lífeyrissjóður 4.812.641 4.277.398 3.722.398 3.377.664 3.151.231 3.124.089 2.918.233 2.627.233 2.523.667 3.392.728

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  -  -  - 5681580 5313513 5056304 4856856 4474201 4441394
Stafir lífeyrissjóður  -  -  - 4923396 4634485 4374330 4206389 3972370 3659509

Sömu tölur og að ofan á föstu verðlagi (júlí 2019)
Tölur eru í þúsundum kr.

Lífeyrissjóðir 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Meðaltal
Almenni lífeyrissjóðurinn 5.833.754 5.449.497 5.035.126 4.533.401 4.093.324 3.940.239 3.747.811 3.687.181 3.716.401 4.448.526
Birta lífeyrissjóður 16.578.790 15.229.741 13.597.748 11.607.513 11.122.365 10.630.131 10.533.845 10.228.072 10.449.048 12.219.695
Brú lífeyrissjóður A deild 9.923.824 9.240.635 8.685.570 7.874.979 7.032.864 6.502.138 6.246.331 5.855.657 5.894.440 7.472.938
Brú lífeyrissjóður V deild 2.920.312 2.737.100 2.652.818 2.524.659 2.311.211 1.841.986 1.555.064 1.332.004 1.257.053 2.125.801
FÍA eftirlaunasjóður 2.145.683 1.865.554 1.702.997 1.429.862 1.265.202 1.189.502 1.214.871 1.205.460 1.105.470 1.458.289
Festa lífeyrissjóður 10.579.916 8.826.477 7.396.121 6.240.398 5.555.212 5.017.221 4.704.710 4.647.623 4.600.294 6.396.441
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 6.859.182 6.481.287 5.773.349 4.979.552 4.378.620 3.720.089 3.789.086 3.019.361 2.471.976 4.608.056
Gildi 28.445.175 23.940.604 20.669.202 19.133.987 15.584.759 15.205.514 14.450.064 14.275.988 14.253.068 18.439.818
Íslenski lífeyrissjóðurinn 1.909.050 1.723.990 1.231.206 896.231 795.862 737.510 791.241 713.595 728.766 1.058.606
Lífeyrissjóður bankamanna Aldursdeild 2.003.498 1.993.243 1.980.194 1.906.812 1.931.960 1.912.356 1.679.458 1.682.207 1.424.453 1.834.909
Lífeyrissjóður bænda 801.312 744.058 698.893 668.606 673.712 648.399 591.855 575.664 656.619 673.235
Lífeyrissjóður Rangæinga 737.812 629.562 536.967 464.704 424.942 356.876 342.502 324.886 329.392 460.849
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild 30.759.115 28.966.346 26.649.277 24.342.522 22.128.211 20.491.948 19.455.198 18.942.960 18.849.635 23.398.357
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 78.997 79.034 80.028 70.630 58.831 54.167 56.723 57.505 52.540 65.384
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 32.835.860 29.510.685 26.092.315 22.956.150 21.974.847 20.767.627 20.062.985 20.159.859 19.636.324 23.777.406
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 1.534.949 1.427.146 1.440.507 1.477.348 1.364.577 1.462.852 1.525.594 1.440.664 1.266.908 1.437.838
Lífsverk lífeyrissjóður 3.669.341 3.517.738 3.334.781 3.071.396 2.984.295 2.884.420 2.810.708 2.675.164 2.708.312 3.072.906
Stapi lífeyrissjóður 11.473.584 9.970.345 8.928.145 8.128.345 7.406.195 7.105.596 6.873.096 6.667.069 6.489.461 8.115.760
SL lífeyrissjóður 4.883.390 4.487.246 3.997.623 3.696.970 3.523.236 3.521.447 3.391.745 3.181.354 3.255.183 3.770.910

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  -  -  - 6.218.686 5.940.776 5.699.423 5.644.928 5.417.873 5.728.786
Stafir lífeyrissjóður  -  -  - 5.388.827 5.181.589 4.930.708 4.888.917 4.810.199 4.720.262



 

96 

Viðauki 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örorkulífeyrir (samtrygging eingöngu) Tölur eru í þúsundum kr.

Lífeyrissjóðir 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Meðaltal
Almenni lífeyrissjóðurinn 176.352 152.525 130.173 133.025 114.822 115.553 82.493 76.461 77.160 117.618
Birta lífeyrissjóður 1.351.880 1.282.774 1.239.875 1.266.228 1.212.033 1.127.543 1.033.603 944.178 907.719 1.151.759
Brú lífeyrissjóður A deild 781.000 738.000 685.000 582.000 509.000 433.060 284.026 255.722 213.569 497.931
Brú lífeyrissjóður V deild 123.800 105.000 94.000 80.000 54.000 43.063 25.307 18.620 14.569 62.040
FÍA eftirlaunasjóður 76.092 71.072 80.525 96.408 100.179 84.052 67.739 76.368 58.490 78.992
Festa lífeyrissjóður 1.177.895 1.116.804 1.056.672 1.009.194 930.378 793.936 709.199 608.603 558.841 884.614
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 329.384 318.602 285.717 257.887 226.047 160.652 150.776 132.166 120.599 220.203
Gildi 4.891.279 4.690.851 4.451.832 4.251.824 3.528.054 3.047.081 2.708.804 2.388.485 2.268.639 3.580.761
Íslenski lífeyrissjóðurinn 57.295 46.945 51.039 34.321 36.151 36.265 26.221 22.228 26.465 37.437
Lífeyrissjóður bankamanna Aldursdeild 141.422 122.436 117.535 100.537 93.170 66.949 55.159 47.301 49.219 88.192
Lífeyrissjóður bænda 137.868 131.387 121.056 126.551 98.409 96.337 88.691 87.777 86.028 108.234
Lífeyrissjóður Rangæinga 64.342 69.662 49.111 50.906 41.022 37.472 33.999 28.933 28.771 44.913
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild 2.152.730 1.873.235 1.735.086 1.761.969 1.423.724 1.096.939 937.374 767.498 699.663 1.383.135
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 2.868 1.647 2.317 4.912 1.879 1.905 1.832 1.892 1.614 2.318
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 2.727.037 2.542.376 2.320.900 2.163.051 1.960.942 1.825.003 1.712.776 1.609.197 1.606.128 2.051.934
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 510.115 477.494 455.197 431.127 409.192 347.963 325.448 305.748 266.009 392.033
Lífsverk lífeyrissjóður 91.208 73.589 53.826 75.066 45.844 40.502 37.907 29.266 27.434 52.738
Stapi lífeyrissjóður 1.384.037 1.323.016 1.286.561 1.271.894 1.145.131 1.009.675 937.245 921.842 816.017 1.121.713
SL lífeyrissjóður 537.822 509.413 477.028 448.038 389.070 332.713 295.730 235.653 211.901 381.930

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  -  -  - 724.017 674.692 658.485 602.303 555.642 519.183
Stafir lífeyrissjóður  -  -  - 542.211 537.341 469.058 431.300 388.536 388.536

Sömu tölur og að ofan á föstu verðlagi (júlí 2019)

Lífeyrissjóðir 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Meðaltal
Almenni lífeyrissjóðurinn 178.944 160.008 139.798 145.600 128.377 130.250 95.878 92.588 99.526 130.108
Birta lífeyrissjóður 1.371.754 1.345.707 1.331.548 1.385.931 1.355.114 1.270.957 1.201.316 1.143.319 1.170.833 1.286.275
Brú lífeyrissjóður A deild 792.481 774.206 735.647 637.019 569.088 488.142 330.112 309.657 275.475 545.759
Brú lífeyrissjóður V deild 125.620 110.151 100.950 87.563 60.375 48.540 29.413 22.547 18.792 67.106
FÍA eftirlaunasjóður 77.211 74.559 86.479 105.522 112.005 94.743 78.730 92.475 75.444 88.574
Festa lífeyrissjóður 1.195.211 1.171.594 1.134.800 1.104.598 1.040.210 894.918 824.273 736.966 720.828 980.378
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 334.226 334.233 306.842 282.266 252.732 181.086 175.241 160.042 155.556 242.469
Gildi 4.963.184 4.920.983 4.780.990 4.653.768 3.944.543 3.434.644 3.148.334 2.892.250 2.926.232 3.962.770
Íslenski lífeyrissjóðurinn 58.137 49.248 54.813 37.566 40.419 40.878 30.476 26.916 34.136 41.399
Lífeyrissjóður bankamanna Aldursdeild 143.501 128.443 126.225 110.041 104.169 75.464 64.109 57.277 63.486 96.968
Lífeyrissjóður bænda 139.895 137.833 130.007 138.514 110.026 108.590 103.082 106.290 110.964 120.578
Lífeyrissjóður Rangæinga 65.288 73.080 52.742 55.718 45.865 42.238 39.516 35.035 37.111 49.621
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins A deild 2.184.377 1.965.136 1.863.374 1.928.536 1.591.795 1.236.460 1.089.472 929.374 902.469 1.521.221
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 2.910 1.728 2.488 5.376 2.101 2.147 2.129 2.291 2.082 2.584
Lífeyrissjóður verzlunarmanna 2.767.126 2.667.105 2.492.502 2.367.534 2.192.432 2.057.128 1.990.691 1.948.599 2.071.684 2.283.867
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 517.614 500.920 488.853 471.883 457.497 392.221 378.255 370.235 343.115 435.621
Lífsverk lífeyrissjóður 92.549 77.199 57.806 82.162 51.256 45.654 44.058 35.439 35.386 57.945
Stapi lífeyrissjóður 1.404.383 1.387.923 1.381.686 1.392.132 1.280.314 1.138.097 1.089.322 1.116.271 1.052.550 1.249.186
SL lífeyrissjóður 545.728 534.405 512.298 490.393 435.000 375.031 343.715 285.356 273.323 421.694

Sameinaði lífeyrissjóðurinn  -  -  - 792.462 754.340 742.239 700.033 672.835 669.675
Stafir lífeyrissjóður  -  -  - 593.469 600.774 528.718 501.283 470.484 501.158

Tölur eru í þúsundum kr.
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Útreikningar á Ö/I hlutföllum lífeyrissjóða
Tölur í þúsundum

Birta+Stapi+Sameinaði.
Almenni lífeyrissjóðurinn Birta lífeyrissjóður Brú lífeyrissjóður A deild Brú lífeyrissjóður V deild FÍA eftirlaunasjóður

Örorkugreiðslur úr samtryggingu 130.108 1.286.275 545.759 67.106 88.574
Iðgjöld alls í samtryggingu 4.448.526 12.219.695 7.472.938 2.125.801 1.458.289
Fjöldi virkra sjóðfél. 6.726 17.636 11.923 4.837 624
Iðgjöld að meðalt á mann á ári í samtr. 661 693 627 440 2.336
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 2,92% 10,53% 7,30% 3,16% 6,07%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 19 73 46 14 142
Iðgjöld mínus örorkugr. án jöfnunargr. 642 620 581 426 2.194

Jöfnunargreiðsla frá ríki 41.799 185.286 58.087 21.166 10.554
Jöfnunargr. hlutfallsl. af örorkugr. 32,13% 14,40% 10,64% 31,54% 11,92%
Örorkugreiðslur eftir jöfnun 88.309 1.100.990 487.672 45.939 78.020
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 1,99% 9,01% 6,53% 2,16% 5,35%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 13 62 41 9 125
Iðgjöld mínus örorkugr. með jöfnunargr. 648 630 586 430 2.211
Prósentubreyting -0,94% -1,52% -0,78% -1,00% -0,72%

Hlutfallsleg breyting -32,13% -14,40% -10,64% -31,54% -11,92%

Festa lífeyrissjóður Frjálsi lífeyrissjóðurinn Gildi lífeyrissjóður Íslenski lífeyrissjóðurinn Lífeyrissj. bankam. Aldursd.
Örorkugreiðslur úr samtryggingu 980.378 242.469 3.962.770 41.399 96.968
Iðgjöld alls í samtryggingu 6.396.441 4.608.056 18.439.818 1.058.606 1.834.909
Fjöldi virkra sjóðfél. 11.320 11.776 29.009 4.821 1.914
Iðgjöld að meðalt á mann á ári í samtr. 565 391 636 220 959
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 15,33% 5,26% 21,49% 3,91% 5,28%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 87 21 137 9 51
Iðgjöld mínus örorkugr. án jöfnunargr. 478 371 499 211 908

Jöfnunargreiðsla frá ríki 365.169 142.831 1.320.918 21.495 20.617
Jöfnunargr. hlutfallsl. af örorkugr. 37,25% 58,91% 33,33% 51,92% 21,26%
Örorkugreiðslur eftir jöfnun 615.209 99.638 2.641.852 19.904 76.351
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 9,62% 2,16% 14,33% 1,88% 4,16%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 54 8 91 4 40
Iðgjöld mínus örorkugr. með jöfnunargr. 511 383 545 215 919
Prósentubreyting -5,71% -3,10% -7,16% -2,03% -1,12%

Hlutfallsleg breyting -37,25% -58,91% -33,33% -51,92% -21,26%

Lífeyrissjóður bænda Lífeyrissjóður Rangæinga LSR A-deild Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl. Lífeyrissjóður verzlunarmanna
Örorkugreiðslur úr samtryggingu 120.578 49.621 1.521.221 2.584 2.283.867
Iðgjöld alls í samtryggingu 673.235 460.849 23.398.357 65.384 23.777.406
Fjöldi virkra sjóðfél. 2.526 924 23.874 216 33.975
Iðgjöld að meðalt á mann á ári í samtr. 266 499 980 303 700
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 17,91% 10,77% 6,50% 3,95% 9,61%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 48 54 64 12 67
Iðgjöld mínus örorkugr. án jöfnunargr. 219 445 916 291 633

Jöfnunargreiðsla frá ríki 15.477 24.060 165.165 1.469 400.206
Jöfnunargr. hlutfallsl. af örorkugr. 12,84% 48,49% 10,86% 56,87% 17,52%
Örorkugreiðslur eftir jöfnun 105.101 25.561 1.356.056 1.114 1.883.661
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 15,61% 5,55% 5,80% 1,70% 7,92%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 42 28 57 5 55
Iðgjöld mínus örorkugr. með jöfnunargr. 225 471 923 298 644
Prósentubreyting -2,30% -5,22% -0,71% -2,25% -1,68%

Hlutfallsleg breyting -12,84% -48,49% -10,86% -56,87% -17,52%

Lífeyrissjóður Vestmannaeyja Lífsverk lífeyrissjóður Stapi lífeyrissjóður SL lífeyrissjóður Meðaltal
Örorkugreiðslur úr samtryggingu 435.621 57.945 1.249.186 421.694
Iðgjöld alls í samtryggingu 1.437.838 3.072.906 8.115.760 3.770.910
Fjöldi virkra sjóðfél. 1.658 2.641 13.478 6.732
Iðgjöld að meðalt á mann á ári í samtr. 867 1.164 602 560
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 30,30% 1,89% 15,39% 11,18% 9,93%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 263 22 93 63
Iðgjöld mínus örorkugr. án jöfnunargr. 604 1142 509 497

Jöfnunargreiðsla frá ríki 88.310 6.447 405.041 70.713
Jöfnunargr. hlutfallsl. af örorkugr. 20,27% 11,13% 32,42% 16,77%
Örorkugreiðslur eftir jöfnun 347.312 51.498 844.146 350.982
Hlutfall örorkugreiðslna af árl. iðgj. 24,16% 1,68% 10,40% 9,31% 7,33%
Hlutur örorkugr. af árl. iðgj. 209 20 63 52
Iðgjöld mínus örorkugr. með jöfnunargr. 658 1.144 540 508
Prósentubreyting -6,14% -0,21% -4,99% -1,88% -2,60%

Hlutfallsleg breyting -20,27% -11,13% -32,42% -16,77% -27,92%
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Viðauki 8 

Reiknuð áhrif Ö/I falls á iðgjald 

 
 

 

 

Almenni lífeyrissjóðurinn Birta lífeyrissjóður
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Iðgjöld á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði 0,292% Lækkun á iðgjaldi 16,54 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 75,08
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 1,99% Iðgjald e. lækkun 9983,46 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 9,01% Iðgjald e. lækkun 9924,92
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,165% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,751%

Brú lífeyrissjóður A deild Brú lífeyrissjóður V deild
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 54,38 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 18,01
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 6,53% Iðgjald e. lækkun 9945,62 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 2,16% Iðgjald e. lækkun 9981,99
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,544% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,180%

FÍA eftirlaunasjóður Festa lífeyrissjóður
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 44,58 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 80,15
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 5,35% Iðgjald e. lækkun 9955,42 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 9,62% Iðgjald e. lækkun 9919,85
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,446% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,801%

Frjálsi lífeyrissjóðurinn Gildi lífeyrissjóður
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 18,02 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 119,39
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 2,16% Iðgjald e. lækkun 9981,98 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 14,33% Iðgjald e. lækkun 9880,61
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,180% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 1,194%

Íslenski lífeyrissjóðurinn Lífeyrissj. bankam. Aldursd.
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 15,67 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 34,68
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 1,88% Iðgjald e. lækkun 9984,33 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 4,16% Iðgjald e. lækkun 9965,32
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,157% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,347%

Lífeyrissjóður bænda Lífeyrissjóður Rangæinga
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 130,09 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 46,22
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 15,61% Iðgjald e. lækkun 9869,91 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 5,55% Iðgjald e. lækkun 9953,78
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 1,301% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,462%
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LSR A-deild Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl.
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 48,30 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 14,20
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 5,80% Iðgjald e. lækkun 9951,70 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 1,70% Iðgjald e. lækkun 9985,80
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,483% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,142%

Lífeyrissjóður verzlunarmanna Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 66,02 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 201,29
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 7,92% Iðgjald e. lækkun 9933,98 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 24,16% Iðgjald e. lækkun 9798,71
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,660% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 2,013%

Lífsverk lífeyrissjóður Stapi lífeyrissjóður
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 13,97 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 86,68
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 1,68% Iðgjald e. lækkun 9986,03 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 10,40% Iðgjald e. lækkun 9913,32
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,140% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,867%

SL lífeyrissjóður Meðaltal
Dæmi: Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000 Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000 Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40 Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480 Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50% Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 77,56 Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 61,10
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 9,31% Iðgjald e. lækkun 9922,44 Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 7,33% Iðgjald e. lækkun 9938,90
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,776% Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,611%

Dummy lífeyrissjóður
Dæmi:
Iðgjöld (Meðaltal) á ári alls (kr) 120.000
Inngreiðsla iðgjalds á mánuði (kr) 10.000
Fjöldi ára 40
Tímabil á ári 12 Fjöldi tímabila 480
Ávöxtun á ári (meðaltal) 3,50%
Ávöxtun á mánuði (ávöxtun%/tímabil á ári) 0,292% Lækkun á iðgjaldi 0,00
Reiknað Ö/I hlutfall lífeyrissjóðs á ári að 9,31% Iðgjald e. lækkun 10000,00
meðaltali eftir jöfnunargreiðslur ríkisins

Árlegt Ö/I hlutfall deilt á 12 mánuði 0,000%
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Viðauki 9 

Eignamyndun sjóðfélaga á tímabilinu 

 
 

 

Almenni lífeyrissjóðurinn Birta lífeyrissjóður
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9983,46 Iðgjald á mánuði 9924,92
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.577.101 Núvirði 2.561.990
Framvirði 10.429.387 Framvirði 10.368.232

Brú lífeyrissjóður A deild Brú lífeyrissjóður V deild
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9945,62 Iðgjald á mánuði 9981,99
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.567.334 Núvirði 2.576.723
Framvirði 10.389.858 Framvirði 10.427.856

FÍA eftirlaunasjóður Festa lífeyrissjóður
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9955,42 Iðgjald á mánuði 9919,85
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.569.863 Núvirði 2.560.682
Framvirði 10.400.093 Framvirði 10.362.939

Frjálsi lífeyrissjóðurinn Gildi lífeyrissjóður
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9981,98 Iðgjald á mánuði 9880,61
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.576.720 Núvirði 2.550.552
Framvirði 10.427.845 Framvirði 10.321.945

Íslenski lífeyrissjóðurinn Lífeyrissj. bankam. Aldursd.
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9984,33 Iðgjald á mánuði 9965,32
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.577.327 Núvirði 2.572.421
Framvirði 10.430.300 Framvirði 10.410.445

Lífeyrissjóður bænda Lífeyrissjóður Rangæinga
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9869,91 Iðgjald á mánuði 9953,78
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.547.789 Núvirði 2.569.440
Framvirði 10.310.764 Framvirði 10.398.383
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LSR A-deild Lífeyrissj. Tannl.fél. Ísl.
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9951,70 Iðgjald á mánuði 9985,80
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.568.905 Núvirði 2.577.705
Framvirði 10.396.216 Framvirði 10.431.832

Lífeyrissjóður verzlunarmanna Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9933,98 Iðgjald á mánuði 9798,71
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.564.330 Núvirði 2.529.410
Framvirði 10.377.703 Framvirði 10.236.385

Lífsverk lífeyrissjóður Stapi lífeyrissjóður
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9986,03 Iðgjald á mánuði 9913,32
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.577.766 Núvirði 2.558.997
Framvirði 10.432.079 Framvirði 10.356.120

SL lífeyrissjóður Meðaltal
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 9922,44 Iðgjald á mánuði 9938,90
Ávöxtun á mánuði 0,292% Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480 Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.561.350 Núvirði 2.565.600 kr
Framvirði 10.365.641 Framvirði 10.382.843 kr

Lífeyrissjóður án örorkubyrði
Lífeyrir í lok tímabils á núvirði 

Iðgjald á mánuði 10000,00
Ávöxtun á mánuði 0,292%
Fjöldi tímabila 480
Núvirði 2.581.372
Framvirði 10.446.669
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