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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um þau mögulegu áhrif sem bankahrunið árið 2008 og 

kjaraskerðingar hafa haft á snemmtekinn ellilífeyri. Leitast er við að meta hvort 

sjóðfélagar séu frekar tilbúnir til að taka á sig skerðingu til frambúðar á 

lífeyrisréttindin sín eftir hrun. 

Fjallað er um lífeyrissjóði landsins, lög og samþykktir er varða töku ellilífeyris og 

eftirlit innan lífeyrissjóðanna. Skoðaður er hliðstæður ellilífeyrir á Norðurlöndunum, 

hver réttur er þar til snemmtöku og hvort heimskreppan hafi haft áhrif á snemmtekinn 

ellilífeyri í þeim löndum.  

Farið er í ellilífeyriskerfið hér á landi, þ.e. nokkra stærstu aðilana sem greiða út 

ellilífeyri. Fjallað verður um heimild til töku ellilífeyris hjá sex stærstu 

lífeyrissjóðunum innan Greiðslustofu lífeyrissjóða, sem greiðir út lífeyri fyrir tólf 

lífeyrissjóði. Réttur til töku ellilífeyris hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, sem er 

stærsti lífeyrissjóður landsins, verður skoðaður ásamt því að Tryggingastofnun ríkisins 

verður stuttlega tekin fyrir.  

Efnahagskreppan sem hófst árið 2008 verður skoðuð, hver áhrif bankahrunsins sama 

ár hafa verið á lífeyrissjóði landsins og hvað lífeyrissjóðirnir hafa lært af því. 

Atvinnuleysi eftir hrun og áhrif tekjubreytinga á vinnuframboð er einnig tekið fyrir. 

Síðari hluti ritgerðarinnar felur í sér rannsókn höfundar á því hvort bankahrunið og 

kjaraskerðingar hafi haft áhrif á ákvörðun fólks um að fara fyrr á ellilífeyri. 

Rannsóknin er gerð í þeim tilgangi að komast að því hvort einstaklingar sem greitt 

hafa í lífeyrissjóði séu frekar tilbúnir til að taka á sig skerðingu lífeyrisréttinda til 

frambúðar eftir hrun eða hvort engin breyting hafi orðið og fólk sé ákveðið í að vinna 

lengur og safna upp réttindum sínum. Notast er við marktektarprófið Mann-Whitney 

U til að sjá hvort marktækur munur sé á milli áranna fyrir og eftir hrun. Að auki er 

skoðaður fjöldi einstaklinga sem tók út séreignarsparnað sinn og athugað hvort 

aukning hafi orðið þar á eftir hrun. 

Niðurstaða rannsóknar er sú að bankahrunið á Íslandi hefur ekki haft áhrif á 

snemmtekinn ellilífeyri. Einstaklingar eru ekki að fara fyrr á ellilífeyri eftir hrunið en 

fyrir það. Lítil aukning var eftir hrun hjá flestum af sjóðunum en frekar má áætla að 

hún orsakist af tilviljun.  
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Formáli 
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1 Inngangur 

Á Íslandi hefur atvinnuþátttaka á meðal eldri starfsmanna verið mikil. Megin ástæður 

þess hafa verið mikil eftirspurn eftir vinnuafli og lítið atvinnuleysi. Eftir að 

efnahagskreppan hófst hér á landi árið 2008 hafa aðstæður breyst og er atvinnuleysi 

nú mikið og eftirspurn eftir vinnuafli lítil. Hér á landi eru 33
1
 starfandi lífeyrissjóðir 

sem greiða ellilífeyri til sjóðfélaga sinna við starfslokaaldur. Einstaklingar fara 

almennt á ellilífeyri, sem er trygging fyrir eldri borgara, þegar virði þess að halda 

áfram vinnu er minna en virði þess að fara á ellilífeyri. Allir Íslendingar tengjast 

lífeyrissjóðakerfinu með einum eða öðrum hætti þar sem skylda er að greiða í 

lífeyrissjóð á Íslandi. 

Í október 2008 urðu þrír stærstu viðskiptabankarnir á Íslandi gjaldþrota og 

fjármálakerfi landsins beið mikla hnekki. Bankahrunið leiddi til gjaldmiðlakrísu og í 

kjölfarið hefur hagkerfið dregist verulega saman. Á sama tíma hefur verðbólga stigið 

upp úr öllu valdi og atvinnuleysi aukist. Skuldir heimila og fyrirtækja, sér í lagi 

erlendar skuldir, hafa risið og lítið sem ekkert traust er á íslenska hagkerfinu á 

fjármálamörkuðum erlendis. Aukin verðbólga m.a. vegna hruns krónunnar og veikur 

vinnumarkaður hefur leitt til verulegrar kaupmáttarskerðingar. Því er vert að spyrja 

hvort bankahrunið hafi haft áhrif á töku ellilífeyris úr lífeyrissjóðum, þ.e. hvort 

sjóðfélagar séu viljugri eftir hrun að hefja töku ellilífeyris með skerðingu? 

Heimilt er að sækja um ellilífeyrisgreiðslur fyrir hinn almenna starfslokaaldur úr 

flestum lífeyrissjóðum landsins og þá með skerðingu sem er samkvæmt samþykktum 

hvers sjóðs fyrir sig. Sá sem ákveður að hefja töku ellilífeyris með skerðingu er að 

ráðstafa lífeyri sínum til frambúðar. 

Í þessari ritgerð er fjallað um lífeyrissjóði landsins, lög og samþykktir er varða töku 

ellilífeyris, eftirlit innan lífeyrissjóðanna og ellilífeyriskerfi hér á landi og á 

Norðurlöndunum. Efnahagskreppan sem hófst árið 2008 verður einnig skoðuð, hver 

áhrif bankahrunsins sama ár hafa verið á lífeyrissjóði landsins og hvað þeir hafa lært 

                                                 

1
 Landssamtök lífeyrissjóða (á.á.). 
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af því. Athugað er atvinnuleysi eftir hrun og hvaða áhrif tekjubreytingar hafa haft á 

vinnuframboð. Síðari hluti ritgerðarinnar inniheldur rannsókn á snemmteknum 

ellilífeyri. Leitað er eftir því hvort hrunið hafi orsakað breytingu á fjölda þeirra sem 

hefja töku ellilífeyris fyrir hinn almenna starfslokaaldur, með skerðingu. 
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2 Lífeyrissjóðir 

Þann 19. maí 1969 voru kjarasamningar á almennum vinnumarkaði undirritaðir sem 

fólu meðal annars í sér stofnun lífeyrissjóða með sjóðssöfnun og aðildarskyldu en áður 

höfðu þó nokkrir starfstengdir lífeyrissjóðir starfað um nokkurt skeið. Hinir almennu 

lífeyrissjóðir hafa þrjú megin hlutverk: að tryggja fólki örugga afkomu við starfslok til 

æviloka, að tryggja örorkulífeyri fyrir þá sem þurfa að hætta vinnu vegna sjúkdóms 

eða slyss og að tryggja að maki og börn fái greiddan lífeyri ef fyrirvinna deyr. Við 

starfslok fær einstaklingur, sem greitt hefur í lífeyrissjóð, reglulegar greiðslur í 

hlutfalli við þá upphæð sem hann hefur greitt í sjóðinn um ævina. Allt launafólk og 

þeir sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi á Íslandi eiga samkvæmt 

lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða að tryggja sér 

lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára aldri til 70 ára aldurs.
2
 

Lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs er 12%
3
 af iðgjaldastofni og algengast er að 

launamaður greiði 4% en atvinnurekandi 8%.
4
 Stofnun almennra lífeyrissjóða hefur 

reynst samfélaginu mikið framfaraspor og hefur starfsemi lífeyrissjóða hér á landi 

margsannað gildi sitt og hafa Íslendingar verið fremstir meðal þjóða í starfrækslu 

lífeyrissjóða.
5
 Tafla 1 sýnir hvernig íslenska lífeyrissjóðakerfið er uppbyggt, þ.e. sem 

þriggja stoða kerfi í samræmi við tillögur Alþjóðabankans (World bank) um 

lífeyriskerfi þjóða.     

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr 129/1997, 1. gr. 

3
 Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, 2. gr. 

4
 Alþýðusamband Íslands (20.10.2008).  

5
 Arnar Sigurmundsson (14.5.2009).  
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Tafla 1: Uppbygging þriggja stoða kerfis.
6
 

 

Opinbert kerfi 

með 

skylduaðild 

Óopinbert kerfi 

með skylduaðild Frjálst kerfi 

Hlutverk/markmið 

Tekjutilfærsla 

og samtrygging 

Sparnaður og 

samtrygging 

Sparnaður og 

trygging 

Form 

Tekjutengdur 

lágmarkslífeyrir 

eða flatur 

grunnlífeyrir 

Einstaklingsbundinn 

eða atvinnutengdur 

sparnaður 

Einstaklingsbundinn 

eða atvinnutengdur 

sparnaður 

Fjármögnun Skattar 

Full sjóðsöfnun en 

opinbert eftirlit Full sjóðsöfnun 
 

Síðustu ár hafa lífeyrissjóðir á Íslandi tekið stakkaskiptum. Þeir hafa ýmist hætt 

störfum, sameinast í nýjan sjóð eða verið felldir undir aðra sjóði en það hefur kallað á 

breytingar á samþykktum og þ.a.l. breyttum rétti sjóðfélaga, s.s. hvenær megi hefja 

töku ellilífeyris. Hjá flestum lífeyrissjóðum landsins má hefja töku ellilífeyris fyrir 

hinn almenna starfslokaaldur og þá með skerðingu til frambúðar en einnig geta 

sjóðfélagar seinkað töku sinni á ellilífeyri og er það þá með frestun til frambúðar. 

Skerðing og frestun miðast við það hversu snemma eða seint einstaklingur fer á 

ellilífeyri. Því fyrr sem sjóðfélagi hefur töku sína á ellilífeyri, því meira skerðist 

lífeyrinn og því seinna sem farið er á lífeyri, því hærri verður hann. 

 

2.1 Eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða 

Samkvæmt lögum nr. 129/1997 og lögum nr. 87/1998 hefur Fjármálaeftirlitið opinbert 

eftirlit með starfsemi lífeyrissjóða og felst það einkum í reglubundinni skýrslugjöf til 

Fjármálaeftirlitsins og samskiptum við stofnunina. Fjármálaeftirlitið fylgist með því 

að starfsemi eftirlitsskyldra aðila sé í samræmi við lög, reglugerðir, reglur eða 

samþykktir sem um starfsemina gilda.
7
 Innra eftirlit lífeyrissjóða er hins vegar í 

höndum t.d. endurskoðendadeilda eða sjálfstætt starfandi eftirlitsaðila. Stjórn 

lífeyrissjóðs skal móta innra eftirlit sjóðsins og staðfesta skráð eftirlitsferli. Einnig 

skal sá sem sér um innra eftirlitið, þ.e. endurskoðendadeildin eða eftirlitsaðilinn, 

annast sérstakar úttektir á virkni innra eftirlits og gera tillögu til stjórnar um 

                                                 

6
 World Bank (1994). 

7
 Fjármálaeftirlitið (á.á.). 
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skipulagningu innri endurskoðunar.
8
 Reglulegt eftirlit er haft með því að starfsemi 

lífeyrissjóðs sé í samræmi við lög og reglur sem gilda fyrir þann sjóð og unnar eru 

reglulegar skýrslur um hlítingu, en í þeim er farið yfir þættina með reglubundnum 

hætti.
9
 Fjármálaeftirlitið hefur svo eftirlit með því hvort lífeyrissjóðirnir fylgi settum 

ákvæðum í samþykktum lífeyrissjóða um snemmtekinn og frestaðan ellilífeyri.  

 

2.2 Lagarammi lífeyrissjóða 

Samkvæmt lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða, skal lífeyrissjóður hefja útborgun ellilífeyris samkvæmt nánari ákvæðum 

í samþykktum sínum þegar sjóðfélagi hefur náð 65-70 ára aldri. Lífeyrissjóðum er 

heimilt að veita sjóðfélögum sínum kost á að flýta eða fresta töku lífeyris. 

Mismunandi samþykktir eru á milli lífeyrissjóða en í þeim skal kveðið á um hvernig 

flýting eða frestun töku ellilífeyris hefur áhrif á fjárhæð þess. Mismunur er á milli 

lífeyrissjóða hver réttindi eru til töku ellilífeyris og einnig hver hlutföll skerðingar og 

frestunar eru.  

  

                                                 

8
 Lífeyrissjóður verslunarmanna (23.1.2009). 

9
 Stapi lífeyrissjóður (2009). 
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3 Ellilífeyriskerfið 

Íslenska lífeyriskerfið hefur vakið athygli og aðdáun hvarvetna í heiminum. Ástæðan 

fyrir svo góðu lífeyriskerfi er í fyrsta lagi sú lögbinding að öllum starfandi mönnum 

beri skylda til að eiga aðild að lífeyrissjóði. Í öðru lagi býr íslenska lífeyrissjóðakerfið 

við sjóðsöfnun þar sem hver kynslóð sparar fyrir sig með því að leggja til hliðar 

fjármuni í lífeyrissjóðina sem eru síðan teknir út í formi ellilífeyris. Í þriðja lagi er 

mikil samtrygging hjá lífeyrissjóðunum sem gerir sjóðunum kleift að greiða elli-, 

maka-, örorku- og barnalífeyri. 

Hver og einn lífeyrissjóður er með sínar eigin samþykktir og mismunur er á milli 

þeirra hvenær sjóðfélagar mega hefja töku ellilífeyris. Breytingar hafa orðið hjá 

mörgum lífeyrissjóðum á síðastliðnum árum vegna sameininga lífeyrissjóða eins og 

áður er getið. Í samþykktum nýju lífeyrissjóðanna hafa meðal annars verið sett ný 

ákvæði um hvenær heimilt er að hefja töku ellilífeyris en samþykktir sjóða segja til 

um það hversu mikið lífeyrir lækkar eða hækkar við flýtingu eða frestun. Algengast er 

að lífeyrissjóðir á hinum almenna vinnumarkaði miði ellilífeyrisaldurinn við 67 ára en 

þó eru nokkrir sjóðir sem miða hann við 65 ára aldur. Reglur um að flýta töku 

ellilífeyris eða fresta eru mismunandi hjá lífeyrissjóðum en algengast er að mögulegt 

er að fresta töku lífeyris til 70 ára aldurs. Sjóðfélagi á hvorki að hagnast né tapa hvort 

sem hann velur að taka lífeyri út fyrr eða seinna og eru reglur um flýtingu eða frestun 

á töku ellilífeyrir reiknaðar eftir því.  

 

3.1 Greiðslustofa lífeyrissjóða 

Greiðslustofa lífeyrissjóða hefur umsjón með útborgun lífeyris til rúmlega 32 þúsund 

bótaþega.
10

 Greiðslustofan hefur það hlutverk að hafa milligöngu um greiðslur til 

lífeyrisþega, að greiða staðgreiðsluskatt af lífeyrisgreiðlum til innheimtumanns hins 

opinbera og útsendingu lífeyristilkynninga. Greiðslustofan annast einnig umsýslu 

                                                 

10
 Matthildur Hermannsdóttir, framkvæmdastjóri Greiðslustofu lífeyirssjóða, munnleg heimild, 

28.4.2010. 
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skattkorta lífeyrisþega og hefur umsjón með uppfærslu nafnaskrár lífeyrissjóða. 

Nafnaskrá lífeyrissjóða inniheldur upplýsingar um alla sjóðfélaga á Íslandi, í hvaða 

lífeyrissjóðum þeir eiga rétt og hvenær síðast var greitt í hvern sjóð. Einnig annast 

Greiðslustofan lögboðna upplýsingagjöf lífeyrissjóða til opinberra aðila og úrskurðar 

lífeyri fyrir þá lífeyrissjóði sem þess óska og fylgja eftir úrskurðum. Auk þessara 

meginhlutverka vinnur Greiðslustofan að sérgreindum verkefnum fyrir einstaka 

lífeyrissjóði samkvæmt sérstakri ákvörðun stjórnar stofunnar. Hér á eftir verður sýnt 

yfirlit yfir sex stærstu lífeyrissjóðina sem Greiðslustofa lífeyrisjóða greiðir út lífeyri 

fyrir og hvernig samþykktir þeirra um töku ellilífeyris hafa verið frá árinu 2007. Áhrif 

bankahrunsins á snemmtekinn ellilífeyri hjá þessum lífeyrissjóðum verða skoðuð í 

seinni hluta ritgerðarinnar. 

3.1.1 Festa lífeyrissjóður 

Festa lífeyrissjóður varð til árið 2006 við sameiningu Lífeyrissjóðs Suðurlands og 

Lífeyrissjóðs Vesturlands. Við sameiningu þeirra tóku í gildi nýjar samþykktir þar 

sem réttur til að hefja töku ellilífeyris úr Festu lífeyrissjóði var frá 62 ára aldri til 70 

ára. Þann 1. júlí 2009 varð breyting á samþykktum Festu lífeyrissjóðs og frá þeim tíma 

hefur verið heimilt að hefja töku ellilífeyris frá 60 ára aldri með skerðingu. Lækkar 

því lífeyrinn ef taka hans hefst fyrir 67 ára aldurinn (sjá töflu 2). Samkvæmt nýju 

samþykktunum er enn leyfilegt að fresta tökunni til 70 ára og ef ellilífeyrir er tekinn 

eftir 67 ára þá hækkar hann (sjá töflu 3). 

 

Tafla 2: Lækkun ellilífeyris hjá Festu lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára aldur.
11

 

Taka ellilífeyris hefst Lækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals lækkun 

66-67 0,72% 66 8,64% 

65-66 0,64% 65 16,32% 

64-65 0,57% 64 23,16% 

63-64 0,52% 63 29,40% 

62-63 0,47% 62 35,04% 

61-62 0,42% 61 40,08% 

60-61 0,38% 60 44,64% 
 

 

 

                                                 

11
 Festa lífeyrissjóður (1.7.2009). 
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Tafla 3: Hækkun ellilífeyris hjá Festu lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára aldur.
12

 

Taka ellilífeyris hefst Hækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals hækkun 

67-68 ára 0,66% 68 7,92% 

68-69 ára 0,74% 69 16,80% 

69-70 ára 0,85% 70 27,00% 

 

3.1.2 Gildi lífeyrissjóður 

Gildi lífeyrissjóður var stofnaður 1. júní 2005 við sameiningu Lífeyrissjóðs sjómanna 

og Lífeyrissjóðsins Framsýnar. Fyrir sameiningu veitti Lífeyrissjóður sjómanna rétt til 

að hefja töku ellilífeyris við 65 ára aldur og frá 60 ára aldri, með skerðingu en 

Lífeyrissjóðurinn Framsýn var með 67 ára rétt og frá 62 ára með skerðingu. Við 

sameiningu tóku í gildi nýjar samþykktir og samkvæmt þeim var réttur til töku 

ellilífeyris frá 67 ára aldri, með rétt frá 62 ára með skerðingu og til 70 ára með frestun. 

Þeir sjóðfélagar sem greiddu til Lífeyrissjóðs sjómanna fyrir sameiningu máttu enn 

sækja um ellilífeyri með skerðingu út á þau réttindi sem voru áunnin fyrir sameiningu 

frá 60 ára aldri. Nýjar samþykktir tóku gildi eftir aðalfund árið 2009 og og miðuðust 

við 1. júlí sama ár. Nú er réttur til að hefja töku ellilífeyris frá Gildi lífeyrissjóði frá 67 

ára aldri en með skerðingu frá 60 ára aldri (sjá töflu 4) og einnig má fresta töku 

ellilífeyris til 70 ára aldurs og hækka þá réttindin í samræmi við töflu 5. Sérstakar 

hækkunar- og lækkunartöflur eru í samþykktum Gildis lífeyrissjóðs fyrir geymd 

ellilífeyrisréttindi úr Lífeyrissjóði sjómanna. 

 

Tafla 4: Lækkun ellilífeyris hjá Gildi lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára aldur.
13

 

Taka ellilífeyris hefst Lækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals lækkun 

66-67 0,72% 66 8,64% 

65-66 0,64% 65 16,32% 

64-65 0,57% 64 23,16% 

63-64 0,52% 63 29,40% 

62-63 0,47% 62 35,04% 

61-62 0,42% 61 40,08% 

60-61 0,38% 60 44,64% 

 

                                                 

12
 Festa lífeyrissjóður (1.7.2009). 

13
 Gildi lífeyrissjóður (1.7.2009). 
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Tafla 5: Hækkun ellilífeyris Gildi lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára aldur.
14

  

Taka ellilífeyris hefst Hækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals hækkun 

67-68 0,66% 68 7,92% 

68-69 0,75% 69 16,92% 

69-70 0,85% 70 27,12% 

 

3.1.3 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 

Sameinaði lífeyrissjóðurinn hóf starfsemi sína árið 1992 en fyrir árið 2007 var ekki 

heimilt að hefja töku ellilífeyris úr Sameinaða lífeyrissjóðnum fyrir 67 ára aldurinn. 

Samþykktunum var breytt 1. janúar 2007 og nú er réttur til að hefja töku ellilífeyris frá 

67 ára aldri en frá 65 ára með viðeigandi skerðingu (sjá töflu 6). Sjóðfélagi má einnig 

fresta töku lífeyrisréttinda til 70 ára aldurs og aukast þá réttindin samkvæmt töflu 7. 

 

Tafla 6: Lækkun ellilífeyris hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára 

aldur.
15

 

Taka ellilífeyris hefst   Lækkun fyrir hvern mánuð   Aldur     Samtals lækkun 

66-67 0,67% 66 8,00% 

65-66 0,58% 65 15,00% 

 

Tafla 7: Hækkun ellilífeyris hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára 

aldur.
16

 

Taka ellilífeyris hefst Hækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals hækkun 

67-68 ára 0,67% 68 8,00% 

68-69 ára 0,75% 69 17,00% 

69-70 ára 0,75% 70 26,00% 

 

3.1.4 Stafir lífeyrissjóður 

Stafir lífeyrissjóður var stofnaður eftir sameiningu Samvinnulífeyrissjóðsins og 

Lífeyrissjóðsins Lífiðn og tók hann formlega til starfa þann 1. janúar 2007. Fyrir 

sameiningu var hægt að fara á ellilífeyri með skerðingu frá 62 ára hjá Lífiðn en 65 ára 

hjá Samvinnulífeyrissjóðnum en við sameiningu miðuðu þeir báðir við 62 ára aldur. 

                                                 

14
 Gildi lífeyrissjóður (1.7.2009). 

15
 Sameinaði lífeyrissjóðurinn (1.8.2009). 

16
 Sameinaði lífeyrissjóðurinn (1.8.2009). 
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Samþykktirnar sem tóku gildi við sameininguna fólu í sér að réttur til töku ellilífeyris 

var frá 67 ára aldri en sjóðfélagi mátti hefja töku ellilífeyris frá 62 ára aldri með 

viðeigandi skerðingu. Leyfilegt var að fresta töku lífeyrisins til 72 ára aldurs og jukust 

þá réttindin í samræmi við samþykktir. Þann 1.10.2009 voru samþykktum breytt á 

þann veg að eftirleiðis var heimilt að hefja töku ellilífeyris úr Stöfum lífeyrissjóði frá 

60 ára aldri með skerðingu samkvæmt töflu 8 og fresta til 72 ára samkvæmt töflu 9.  

 

Tafla 8: Lækkun ellilífeyris hjá Stöfum lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára aldur.
17

 

Taka ellilífeyris hefst Lækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals lækkun 

66-67 0,70% 66 8,40% 

65-66 0,65% 65 16,20% 

64-65 0,60% 64 23,40% 

63-64 0,55% 63 30,00% 

62-63 0,50% 62 36,00% 

61-62 0,45% 61 41,40% 

60-61 0,40% 60 46,20% 

 

Tafla 9: Hækkun ellilífeyris hjá Stöfum lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára aldur.
18

 

Taka ellilífeyris hefst Hækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals hækkun 

67-68 0,55% 68 6,60% 

68-69 0,60% 69 13,80% 

69-70 0,70% 70 22,20% 

70-71 0,80% 71 31,80% 

71-72 0,90% 72 42,60% 

 

3.1.5 Stapi lífeyrissjóður 

Stapi lífeyrissjóður var stofnaður árið 2007 eftir sameiningu Lífeyrissjóðs Austurlands 

og Lífeyrissjóðs Norðurlands. Samkvæmt þáverandi samþykktum var réttur til töku 

ellilífeyris frá 67 ára aldri og frá 62 ára með skerðingu og 70 ára með frestun. Nú 

hafar nýjar samþykktir tekið gildi frá 1. maí 2009 og gildir ennþá að fresta megi 

tökunni til 70 ára með hækkun samkvæmt töflu 11 en nú má flýta töku ellilífeyris til 

60 ára með viðeigandi skerðingu sem sést í töflu 10. 

 

                                                 

17
 Stafir lífeyrissjóður (1.1.2006). 

18
 Stafir lífeyrissjóður (1.1.2006). 
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Tafla 10: Lækkun ellilífeyris hjá Stapa lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 ára aldur.
19

 

Taka ellilífeyris hefst   Lækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals lækkun 

66-67 ára 0,72% 66 8,64% 

65-66 ára 0,64% 65 16,32% 

64-65 ára 0,57% 64 23,16% 

63-64 ára 0,52% 63 29,40% 

62-63 ára 0,47% 62 35,04% 

61-62 ára 0,42% 61 40,08% 

60-61 ára 0,38% 60 44,64% 

 

Tafla 11: Hækkun ellilífeyris hjá Stapa lífeyrissjóði þegar taka lífeyris hefst eftir 67 ára aldur.
20

 

Taka ellilífeyris hefst Hækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals hækkun 

67-68 ára 0,66% 68 7,92% 

68-69 ára 0,75% 69 16,92% 

69-70 ára 0,85% 70 27,12% 

 

3.1.6 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda var stofnaður árið 1974 og miðast hinn almenni 

ellilífeyrisaldur hjá honum við 67 ára aldursmarkið. Sjóðfélaga er þó heimilt að fresta 

töku ellilífeyris til 70 ára en þá hækkar lífeyrinn fyrir hvern mánuð sem töku hans er 

frestað. Einnig er heimilt að hefja töku ellilífeyris frá 65 ára aldri en þá með skerðingu 

og lækkar þá lífeyrinn fyrir hvern mánuð sem töku hans er flýtt. Töflur 12 og 13 sýna 

það prósentuhlutfall sem lífeyrir lækkar eða hækkar eftir því hvenær sjóðfélagi fer á 

ellilífeyri. 

 

Tafla 12: Lækkun ellilífeyris hjá Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda þegar taka lífeyris hefst fyrir 67 

ára aldur.
21

 

Taka ellilífeyris hefst Lækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals lækkun 

66-67 0,70% 66 8,40% 

65-66 0,65% 65 16,20% 

    

                                                 

19
 Stapi lífeyrissjóður (28.5.2009). 

20
 Stapi lífeyrissjóður (28.5.2009). 

21
 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (21.4.2009). 
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Tafla 13: Hækkun ellilífeyris hjá Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda þegar taka lífeyris hefst eftir 67 

ára aldur.
22

 

Taka ellilífeyris hefst Hækkun fyrir hvern mánuð Aldur Samtals hækkun 

67-68 0,68% 68 8,16% 

68-69 0,77% 69 17,40% 

69-70 0,87% 70 21,84% 

    

Samkvæmt núverandi samþykktum þessara lífeyrissjóða er hinn almenni 

ellilífeyrisaldur 67 ára en mismunandi er hvenær hefja má töku ellilífeyris með 

skerðingu. Fjórir af þessum sjóðum heimila töku ellilífeyris frá 60 ára aldri og tveir frá 

65 ára aldri.  

 

3.2 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
23

 

Hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins, LSR, gilda aðrar reglur þegar kemur að 

greiðslum á ellilífeyri. Innan LSR eru tvær deildir sem greiða ellilífeyri, A-og B-deild. 

Mismunur er á milli A og B deildar hvenær réttur er til að hefja töku ellilífeyris.  

Þeir sem hafa greitt iðgjald til A-deildar LSR eiga rétt á lífeyri frá næstu 

mánaðamótum eftir að 65 ára aldri er náð. Sjóðfélagi þarf ekki að vera hættur störfum 

þegar hann hefur töku sína á ellilífeyri. Þó getur taka lífeyris hafist á milli 60 og 70 ára 

aldurs í A-deild. Sjóðfélaga er þannig heimilt að hefja töku ellilífeyris næstu 

mánaðamót eftir að hann verður 60 ára. Réttindin eru reiknuð miðað við upphaf 

ellilífeyris við 65 ára aldur en þegar upphafið er fyrir 65 ára aldur þá skerðast réttindin 

um 0,5% fyrir hvern mánuð sem vantar á 65 ára aldurinn. Einnig er sjóðfélaga heimilt 

að fresta töku ellilífeyris til 70 ára aldurs en þá frestast réttindin um 0,75% fyrir hvern 

mánuð sem upphaf lífeyrisins fer fram yfir 65 ára aldurinn.
24

 Fyrir lögreglumenn, þá 

sem leystir eru frá embætti sínu þegar þeir eru orðnir 65 ára, skal reikna ellilífeyrinn 

samkvæmt ofangreindu en eftir því sem við á hverju sinni. Þó skal reikna hann eins og 

lögreglumaðurinn hafi starfað til 70 ára. Við útreikninginn á þessum 

viðbótarréttindum fyrir lögreglumann til 70 ára skal miða við meðalstigsávinning 

vegna lögreglustarfsins síðustu þrjú heilu árin fyrir upphaf ellilífeyrisins. Þar með á 

0,75% frestunin ekki við þegar kemur að lögreglumönnum. 

                                                 

22
 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (21.4.2009). 

23
 Lög um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins nr. 1/1997 

    Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (19.8.2009). 
24

 Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (á.á.). 
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Í B-deild eru skilyrði til töku ellilífeyris þau að sjóðfélaginn sé hættur í því starfi sem 

veitir rétt til aðildar að sjóðnum. Réttur til töku ellilífeyris í B-deild er mun flóknari en 

í A-deildinni, þ.e. tvær reglur gilda: Almenna reglan og 95 ára reglan. Samkvæmt 

almennu reglunni á hver sá sem er orðinn 65 ára og hefur látið af störfum rétt á lífeyri. 

Fyrir hvert ár, sem iðgjald er greitt í sjóðinn af fullri vinnu, ávinnst 2% lífeyrisréttur. 

Hlutfallslega lægri réttur er fyrir hlutastörf. Einstaklingur, sem fylgir þessari almennu 

reglu, greiðir í sjóðinn í allt að 32 ár og vinnur sér inn 2% lífeyrisrétt fyrir hvert ár í 

fullu starfi. Hafi sjóðfélagi greitt í sjóðinn í 32 ár áður en hann nær 65 ára aldri og fær 

rétt til töku lífeyris, fær hann 1% viðbót á lífeyrisréttindin sín fyrir hvert ár í fullu 

starfi eftir það og til 65 ára aldurs. Ef sjóðfélaginn heldur áfram að vinna eftir 65 ára 

aldur þá bætist við 2% á ári á þegar áunninn rétt. Áðurnefnda 95 ára reglan gildir 

þegar sjóðfélagi er orðinn 60 ára, hættur að vinna og hefur náð því að samanlagður 

iðgjaldagreiðslutími og lífaldur er 95 ár. Þá á hann rétt á lífeyri úr sjóðnum. 

Sjóðfélagar sem velja þessa reglu þurfa að greiða iðgjald til sjóðsins alveg þar til 95 

ára markinu er náð. Þeir sem ná þessu 95 ára marki fyrr þurfa að halda áfram að vinna 

í því starfi sem veitir þeim aðild að þessari deild þar til þeir ná 60 ára aldri eða þar til 

þeir hefja töku ellilífeyris. Fyrir hvert ár í fullu starfi sem iðgjöld hafa verið greidd 

fyrir skal lífeyrisréttur sjóðfélaga vera 2% en hlutfallslega lægri fyrir minna 

starfshlutfall, þó ekki meira en 64% að náðu 95 ára markinu. Iðgjaldagreiðsluskylda 

sjóðfélagans fellur niður þegar 95 ára markinu er náð, eftir það bætir starfsmaður við 

sig 2% lífeyrisréttindi fyrir hvert ár í fullu starfi. Heimild þessarar reglu næst ekki til 

þeirra sjóðfélaga sem ná 95 ára markinu eftir 64 ára aldurinn. Fyrir lögreglumenn, þá 

sem leystir eru frá starfi sínu þegar þeir eru orðnir 65 ára, skal reikna ellilífeyrinn 

samkvæmt ofangreindu en eftir því sem á við hverju sinni. Þó skal reikna hann eins og 

lögreglumaðurinn hafi starfað til 70 ára. Við útreikninginn á þessum viðbótar-

réttindum fyrir lögreglumann sem er sjóðfélagi í B-deild skal miða við meðal-

starfshlutfall vegna lögreglustarfsins síðustu þrjú heilu árin fyrir upphaf ellilífeyrisins.  
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3.3 Tryggingastofnun ríkisins
25

 

Tryggingastofnun ríkisins greiðir samkvæmt lögum nr. 100/2007 um almanna-

tryggingar og lögum nr. 99/2007 um félagslega aðstoð. Sækja má um ellilífeyri og 

tengdar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins við 67 ára aldur og skiptast þær í 

nokkra flokka auk styrkja og bóta sem hægt er að sækja um. Hafi ekki verið sótt um 

lífeyri við 67 ára aldurinn þá getur rétturinn til ellilífeyrisgreiðslna náð allt að tvö ár 

aftur í tímann. Engin samskipti eru á milli lífeyrissjóða og Tryggingastofnunar er 

varða ellilífeyrisumsóknir og því þarf einstaklingur að leggja inn umsókn hjá báðum 

aðilum. Til að eiga rétt á ellilífeyri frá Tryggingastofnuninni þarf einstaklingur að vera 

orðinn 67 ára og að hafa verið búsettur hér á landi í að minnsta kosti þrjú ár á 

aldrinum 16 til 67 ára en óskertur lífeyrir miðast þó við 40 ára búsetu hérlendis á 

aldrinum 16 til 67 ára. Ef um skemmri tíma er að ræða þá skerðist ellilífeyrinn 

hlutfallslega. Sjómaður hefur þó þann möguleika að fara á ellilífeyri frá og með 60 ára 

aldri ef hann hefur stundað sjómennsku í 25 ár eða lengur. 

  

                                                 

25
 Tryggingastofnun ríkisins (á.á.). 
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4 Ellilífeyrir á Norðurlöndunum 

Almennur starfslokaaldur á Norðurlöndunum er á milli 63 og 67 ára og hægt er að 

hefja töku ellilífeyris fyrr ef einstaklingar eru reiðubúnir að taka á sig skerðingu til 

frambúðar. Starfslokaaldur er 65 ára í Danmörku og Svíþjóð, 63 ára í Finnlandi og 67 

ára í Noregi. Stærsti hluti einstaklinga sækir um ellilífeyrisgreiðslur á þessum aldri en 

sumir vinna lengur eða styttra og hefur meðalaldur þeirra sem fara á ellilífeyri aukist 

síðastliðin tíu ár.
26

 Í töflu 14, neðst í kafla, má sjá samanburð á milli Norðurlandanna á 

starfstengdum lífeyri samkvæmt lögum. 

Leyfilegt er að fara á ellilífeyri frá 62 ára aldri í Finnlandi og frá 61 árs aldri í Svíþjóð 

með skerðingu. Í Noregi er heimilt af hefja töku ellilífeyris frá 62 ára aldri úr AFP
27

 

og í Danmörku geta þeir sem eru meðlimir í atvinnuleysistryggingasjóði og hafa greitt 

framlög til tryggingakerfisins síðustu þrjátíu ár farið á eftirlaun frá 60 ára aldri.   

Við gerð þessarar ritgerðar var kannað hvort breyting hafi orðið á snemmteknum 

ellilífeyri á Norðurlöndunum eftir upphaf heimskreppunnar, þ.e.a.s hvort einstaklingar 

fari fyrr á lífeyri eftir að kreppan hófst. Í ljós kom að þetta hefur ekki verið skoðað 

sérstaklega á Norðurlöndunum fyrir utan Danmörku. Þar í landi eru taldar litlar líkur á 

því að aukning verði á snemmteknum ellilífeyri þar sem ekki hafa verið mikið um 

uppsagnir í Danmörku hjá eldra starfsfólki eftir að kreppan hófst. Tilhneyging hefur 

frekar verið í þá átt að yngra starfsfólki hafi verið sagt upp störfum. Áður fyrr mátti 

sjá að fjöldi einstaklinga sem fara á snemmtekinn ellilífeyri er ekki háður stöðu 

markaðsins og þar með má ætla að það verði engin aukning á snemmteknum ellilífeyri 

vegna kreppunnar.
28

 Það hefur hins vegar verið litið svo á að kreppan hafi áhrif á 

lífeyriseign fólks og það ákveði fremur að vera lengur á vinnumarkaðnum til að 

tryggja sér góðan ellilífeyri. Í Svíþjóð hefur kreppan haft í för með sér minni atvinnu 

og aukið atvinnuleysi. Þetta þrýstir á lífeyriskerfið og hefur kreppan verið talin ágætis 

                                                 

26
 Nordis Social-Statistical Committee (2008).  

27
 AFP er skema fyrir snemmtekinn ellilífeyri. 

28
 Stuvøy & Jørgensen (13.7.2009). 
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próf á kerfið til að sjá hversu mikið álag það þolir.
29

 Í Noregi skall kreppan illa á 

ríkislífeyrissjóði en ekki hefur verið kannað sérstaklega hvort aukning hafi verið á því 

að sjóðfélagar fari fyrr á lífeyri nú en áður. Í Finnlandi hafa engar rannsóknir verið 

gerðar á því hvort aukning sé á snemmteknum ellilífeyri. Mest hefur verið um 

uppsagnir í skógariðnaðinum og farsímaiðnaðinum en engar tölulegar upplýsingar 

tengdar því eru fáanlegar hjá helstu fyrirtækjum innan þessara geira.   

 

Tafla 14: Starfstengdur lífeyrir á Norðurlöndunum.
30

 

Yfirlit yfir starfstengdan lífeyri samkvæmt lögum 

 Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

Lífeyrir 

ATP 

(starfs-

tengdur 

lífeyrir) 

Tekju-

tengdur 

lífeyrir 

Starfs-

tengdur 

lífeyrir 

Tekju-

tengdur 

lífeyrir frá 

árinu 2011 

Tekju-

tengdur 

lífeyrir, 

viðbótar-

lífeyrir 

Starfsloka-

aldur 

Lágmarks-

aldur 65 

ára
1)

 

63 til 68 

ára. 

Lífeyrir 

lækkar við 

lágmarks-

aldurinn 62 

ára
2)

 og 

eykst eftir 

68 ára 

aldurinn. 

Aldur 65 til 

67 ára.
3)

 

Því seinna 

sem farið 

er á lífeyri, 

því hærri er 

hann. 

Lágmarks-

aldur er 67 

ára.
4)

 Frá 

árinu 2011: 

aldur frá 62 

til 75 ára. 

Því seinna 

sem farið 

er á lífeyri, 

því hærri er 

hann. 

Lágmarks-

aldur er 61 

árs. Því 

seinna sem 

farið er á 

lífeyri, því 

hærri er 

hann. 

Lífeyrir er 

byggður á: 

Vinnutíma, 

á mánuði 

og fjölda 

ára 

Ævitekjum, 

gildandi frá 

2005. 

Hærri 

tekjur, því 

eldri sem 

aðili er. Ævitekjum 

Ævitekjum, 

fyrir þá 

sem eru 

fæddur árið 

1954 eða 

seinna.
5)

 

Ævitekjum, 

fyrir þá 

sem eru 

fæddir árið 

1938 eða 

síðar.
5)

 

1. Hægt að fara á eftirlaun frá 60 ára aldri, þ.e. snemmtekinn ellilífeyrir frá atvinnuleysistryggingasjóði. 

2. Mögulegt fyrir atvinnulausa manneskju sem fædd er fyrir árið 1950 að fá atvinnuleysislífeyri frá 60 

ára aldri. 

3. Lífeyrissjóðir mega gefa heimild fyrir snemmtekinn / frestaðan  lífeyri. 

4. Mögulegt að fara á eftirlaun frá 62 ára aldri með sameiginlega samþykktum lífeyri (AFP). 

5. Umbætt lífeyriskerfi er að aðlagast þannig að viss aldur fær lífeyri sem reiknaður er bæði samkvæmt 

nýjum og gömlum reglum. 

 

 

                                                 

29
 Wadensjö (19.2.2008).  

30
 Nordis Social-Statistical Committee (2008).  
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5 Efnahagskreppan á Íslandi 

Í byrjun ársins 2008 hófst efnahagskreppa á Íslandi og olli hún því að þrír stærstu 

viðskiptabankar Íslands urðu gjaldþrota um haustið sama ár. Þá fór íslenska 

efnahagslífið á hliðina á nokkrum vikum og eru afleiðingar bankahrunsins meðal 

annars stóraukin verðbólga
31

, aukið atvinnuleysi
32

 og mikil skuldaaukning hjá fólki og 

fyrirtækjum. Einnig hefur mikil aukning verið á gjaldþrotum fyrirtækja á meðan 

nýskráningum hefur fækkað töluvert.
33

 

Kreppan hófst með stöðugri veikingu íslensku krónunnar og í kjölfar bankahrunsins 

hríðféll eignaverð vegna hamfara á heimsmörkuðum. Höggið vegna hrunsins var 

mikið hér á landi þar sem fjármálakerfið var mjög stórt miðað við umfang 

efnahagslífsins. Á Íslandi var hagvaxtartímabilið langt, bankarnir voru einkavæddir og 

jókst áhættusæknin meðal eigenda. Vegna smæðar markaðsins hér á landi var gerð 

útrás út í heim og urðu viðskipti erlendis gífurleg. 

Á þessum hagvaxtarárum voru fjármálafyrirtæki talin traust fjárfesting og hafði því 

bankahrunið og gjaldþrot annarra stórra fyrirtækja mikil áhrif á fjárfesta þeirra og 

lánardrottna.
34

  

Afleiðingar hrunsins eru eflaust ekki allar komnar fram ennþá en þær eru sífellt að 

koma betur í ljós og líklegt er að það muni taka marga mánuði eða nokkur ár að 

komast að því sem gerðist í aðdraganda hrunsins. 

 

5.1 Áhrif bankahrunsins á lífeyrissjóðakerfið 

Lífeyrissjóðakerfið á Íslandi hefur staðið vel síðastliðin ár og hefur raunávöxtun 

lífeyrissjóða landsins verið góð. Á árunum 2004 til 2008 var meðal raunávöxtunin 

                                                 

31
 Verðbólga (hækkun vísitölu neysluverðs síðustu 12 mánuði í prósentum) var að meðaltali 5% árið 

2007, 12,4% árið 2008 og 12% árið 2009. Í mars 2010 var hún orðin 8,5%. 
32

 Atvinnuleysi á 4. ársfjórðungi var 1,9% árið 2007, 4% árið 2008 og 6,7% árið 2009.  
33

 Gjaldþrot fyrirtækja voru 633 árið 2007, jókst 18% til ársins 2008 og var þá 748 og árið 2009 voru 

þau  906 sem er 21% aukning frá árinu áður. Nýskráningar einkahlutafélaga hafa fækkað um 37% frá 

febrúar 2009 til febrúar 2010, úr 236 í 148. 
34

 Morgunblaðið (15.4.2009).  
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1.7% og frá árinu 1999 til 2008 var hún 2.5%.
35

 En árið 2008 var meðalraunávöxtun 

sjóðanna neikvæð um 21.5%, en þá var verðbólgan á sama tímabili 12.4%. Sú 

eignarýrnun sem átti sér stað í lífeyrissjóðunum árið 2008 kemur fram í þessari 21.5% 

neikvæðri raunávöxtun ársins.  

Samkvæmt Arnari Sigurmundssyni, stjórnarformanni Landssamtaka lífeyrissjóða, var 

árið 2008 eitt erfiðasta ár í starfsemi íslenskra lífeyrissjóða frá upphafi og hafði 

niðurstaða ársins það í för með sér að nokkrir lífeyrissjóðir þurftu að skerða réttindi 

sjóðfélaga og lífeyrisgreiðslur. En flestir af þessum sjóðum höfðu hækkað réttindin og 

greiðslurnar á árunum áður um meira en þessi skerðing nemur. Hins vegar er von á 

fleiri skerðingum hjá lífeyrissjóðum árið 2010. 

Hrein eign lífeyrissjóðanna til greiðslu lífeyris var 1.797 ma.kr. í lok janúar 2010, þá 

hafði hún hækkað um 242 ma.kr. frá janúar 2009, en það samsvarar 15.5% hækkun að 

nafnvirði en með tilliti til verðbólgu þá nemur hún 8.4%.
36

 Þar sem iðgjaldagreiðslur 

inn í lífeyrissjóðina eru mun hærri en lífeyrisgreiðslur og að útflæði sé vegna 

innlausnar á séreignasparnaði þá er raunávöxtun sjóðanna mun minni en framgreind 

tala gefur til kynna. Þó skal taka þessu mati á hreinni eign sjóðanna með fyrirvara því 

ekki hefur allt komið í ljós varðandi endanlegt tap sjóðanna af ýmsum eignum vegna 

bankahrunsins.
 
 

 

 

Mynd 1: Hrein eign lífeyrissjóða og verg landsframleiðsla.
37

 

Mynd 1 sýnir að hrein eign lífeyrissjóðanna jókst stöðugt fram að árinu 2008, þá 

lækkaði hún. Hrein eign sjóðanna var í lok janúar 2010 120% af vergri 

                                                 

35
 Arnar Sigurmundsson (14.5.2009).  

36  
Greining Íslandsbanka (10.3.2010).  

37
 Upphæðir eru í þúsundum króna. 
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landsframleiðslu ársins 2009 og sést því á mynd 2 að hrein eign lífeyrissjóðanna hefur 

aðeins dregist saman um 10% að raunvirði frá því fyrir hrunið. Því má sjá að íslensku 

lífeyrissjóðirnir eru enn mjög stórir þrátt fyrir þau áföll sem dunið hafa á íslenska 

hagkerfið og má áætla að bankahrunið hafi hreyft minna við íslensku lífeyrissjóðunum 

en óttast var.
38

  

 

Mynd 2: Hrein eign lífeyrissjóða sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. 

 

5.1.1 Lærdómur lífeyrissjóða af bankahruninu
39

 

Í maí árið 2009 skipaði stjórn Landssamtaka lífeyrissjóða nefnd sem hafði það 

hlutverk að fjalla um þann lærdóm sem lífeyrissjóðir landsins gætu hlotið af 

bankahruninu. Nefndin aflaði sér gagna frá ýmsum aðilum bæði hér á landi og 

erlendis til að meta afleiðingar hrunsins og hugsanlegar lausnir. 

Helstu niðurstöður nefndarinnar voru meðal annars að lífeyrissjóðir landsins ættu að 

gera strangari kröfur til eignastýringaraðila, miðlara, Kauphallar og útgefenda 

verðbréfa og þyrftu þeir einnig að gæta hagsmuna sinna með margbreytilegum hætti. 

Eftirfarandi eru nokkur atriði úr skýrslu nefndarinnar, þ.e. hvaða úrbætur væru 

ákjósanlegar við hinum ýmsu afleiðingum hrunsins.  

 Lífeyrissjóðir ættu að móta ný vinnubrögð og leikreglur á skuldabréfamarkaði til að 

knýja fram úrbætur. Þar sem þeir eru í lykilstöðu á þeim markaði eru möguleikar á 

því að útgáfa skuldabréfaflokka minnki við núverandi aðstæður ef lífeyrissjóðir 

vilja ekki kaupa bréfin.  

                                                 

38
 Greining Íslandsbanka (10.3.2010).  

39
 Stefán Halldórsson, Baldur Vilhjálmsson, Helga Indriðadóttir, Ólafur Sigurðsson & Tryggvi 

Tryggvason (2010).  
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 Lífeyrissjóðum var ókleift að átta sig á hættunni á keðjuverkandi hruni eða umfangi 

eignatengsla vegna þess að upplýsingagjöf um eignarhald og fjármögnun stórra 

hluthafa var mjög ábótavant. Úrbætur við þessu að mati nendarinnar er t.d. gegnsæi 

hluthafaskrár.  

 Þrátt fyrir að lög og reglugerðir lífeyrissjóðanna varðandi áhættustýringu hafi verið 

minni og óljósari en hjá fjármálafyrirtækjum, tryggingafélögum og verðbréfa-

sjóðum, þá komu lífeyrissjóðirnir betur út en búist var við í þeim málefnum. 

Áhættudreifingin var nokkuð góð hjá lífeyrissjóðunum en þó virðist sem að skortur 

hafi verið á heildaryfirsýn yfir kerfisáhættuna á Íslandi. Úrbætur á þessu væru t.d. 

markvissari skilgreining á áhættu í starfsemi lífeyrissjóða og til að gera það þyrfti 

að breyta lögum og reglugerðum. En lífeyrissjóðirnir gætu, innan lífeyris-

greinarinnar, stuðlað að aukinni fagmennsku og þekkingu á sviði áhættustýringar 

með því að gefa út leiðbeiningar og auka fræðslu. 

 Aukin samvinna lífeyrissjóða hjálpar þeim að vinna gegn óhagstæðri þróun á 

fjármálamarkaði og þurfa því lífeyrissjóðirnir að nýta samtakastyrkinn sinn. Meðal 

þeirra úrbóta sem nefndin telur mikilvægastar þegar kemur að samvinnu 

lífeyrissjóðanna er að þeir standi vörð um meginreglur og grunnstoðir 

fjármálamarkaðarins þar sem gegnsæi og heiðarleiki eru mikilvæg atriði. 

 Nefndin lítur svo á að skýringin á tjóni lífeyrissjóðanna finnist ekki í því að 

lífeyrissjóðirnir hafi ekki fylgt lögum og reglum. Hins vegar hafi regluverk annarra 

aðila, þ.e. banka o.fl., verið ófullnægjandi og skortur verið á árangursríku eftirliti. 

Það þarf því að efla getu stjórnvalda og eftirlitsaðila til að fylgjast með breytingum 

á nýjum afurðum og viðkiptaháttum sem lífeyrissjóðum standa til boða.  

 Að lokum kemur nefndin inn á það að líkur á kerfishruni hér á landi séu mun meiri 

en víða erlendis þar sem íslenska hagkerfið er svo smátt og áhætta er tengd á milli 

útgefenda verðbréfa. Lausnin við þessu telur nefndin vera sú að sett sé lagaákvæði 

um lágmark erlendra eigna í söfnum lífeyrissjóða, semsagt að vægi erlendra eigna 

sé aukið. 

Líkt og hjá öðrum aðilum sem hafa rannsakað hinar ýmsu hliðar hrunsins þá komst 

nefndin að sífellt fleiri atriðum eftir því sem tímanum leið sem mátti draga lærdóm af. 

 



  

- 29 - 

 

 

6 Breyting á framboði vinnuafls og atvinnuleysi eftir hrun 

Fyrir kreppuna sem skall yfir íslenskt efnahagslíf árið 2008 mátti merkja verulega  

hækkun á verði eigna. Það skapaði jákvæð auðsáhrif, en þegar eignir hækka í verði 

telja neytendur sig ríkari en þeir eru í raun og veru og auka þeir því neyslu sína að 

sama skapi. Því miður leiðir aukin neysla vegna auðsáhrifa til hækkunar verðbólgu. Í 

undanfara og sér í lagi í kjölfar kreppunnar hefur gengi íslensku krónunnar hríðfallið 

en krónan varð rúin trausti á alþjóðlegum fjármálamörkuðum eftir þrot bankanna. 

Skortur á trausti á gjaldmiðli Íslands jók á rekstrarerfiðleika fyrirtækja og hefur fall 

krónunnar haft þær afleiðingar að verð á aðfluttum neysluvörum hefur hækkað mikið. 

Eftir hrun fór eignaverð fallandi, þ.e. fasteignir, hlutabréf, skuldabréf o.fl. sem leiddi 

til neikvæðra auðsáhrifa. Þetta jók á svartsýni meðal neytenda um framtíðarhorfur sem 

veldur neikvæðum áhrifum á neyslu sem á móti hefur áhrif á framleiðslu og að lokum 

á atvinnumöguleika. 

Það kemur því ekki á óvart að í kreppunni hafi fjölmargir staðið frammi fyrir því  að 

missa annað hvort vinnu sína eða að taka á sig launalækkun í starfi. Þegar starfsmaður, 

sem missir vinnuna sína, er kominn á ellilífeyrisaldur þá er hann frekar tilneyddur til 

að taka út lífeyrinn sinn. Þeir sem halda vinnunni sinni eru líklegri til að vinna lengur 

og safna upp réttindum sínum. Á móti kemur að sumir einstaklingar hafa í kjölfar 

niðursveiflunnar og samdráttar í kaupmætti neyðst til að taka út lífeyrinn sinn fyrr en 

þeir ætluðu þar sem þeir ná ekki að standast undir íþyngjandi skuldbindingum með lán 

þrátt fyrir að halda atvinnu. Talsvert meira hefur verið um það að fólk hafi þurft að 

leita sér aðstoðar eftir hrun þar sem það nær ekki endum saman. Sem dæmi má taka að 

um 300% aukning varð á fólki sem leitaði til Hjálparstarfs kirkjunnar frá febrúar 2008 

til febrúar 2009.
40

 Hér skal nú skoða hvernig vinnuframboð og atvinnuleysi hafa 

breyst eftir hrun. 

 

                                                 

40
 Árni Svanur Daníelsson (3.3.2009).  
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6.1 Áhrif tekjubreytinga á ákvarðanir um vinnuframboð 

Grunnhugmyndin á bak við greiningu á vinnuframboði er sú að einstaklingar eru að 

taka ákvörðum um hversu mikinn frítíma þeir óska sér og hversu mikla neyslu af 

vörum og þjónustu þeir vilja. Gert er ráð fyrir þvi að einstaklingar geti ráðið því 

hversu marga tíma þeir vilji vinna, með því að velja sér vinnu, aukavinnu, hlutastarf 

o.s.frv. og gildir þetta til langs tíma litið en ekki til skamms tíma.  

Sú ákvörðun einstaklinga um að vinna eða ekki fer aðallega eftir raunlaunum. Þegar 

laun hækka á vinnustund þá verður frítími dýrari en ódýrari þegar þau lækka. Þegar 

frítími er venjuleg vara og um er að ræða lækkun raunlauna, eins og tíðkast hefur eftir 

að kreppan hófst, þá eru staðkvæmdaráhrifin þau að eftirspurn eftir frítíma eykst. 

Tekjuáhrifin eru hins vegar þau að við lækkun tekna minnkar eftirspurn eftir frítíma 

og vinnuframboð eykst. Einhver tiltekin breyting sem gerir einstaklinga fátækari við 

núverandi vinnuframboð, án þess að breyta launum, mun auka vinnuframboð 

samkvæmt tekjuáhrifunum en þegar um er að ræða lækkun launa sem gerir 

einstaklinga ekki efnaminni við núverandi vinnuframboð mun minnka vinnuframboð 

samkvæmt staðkvæmdaráhrifum. Heildaráhrifin geta því hvort heldur verið þau að 

einstaklingar vinna meira eða minna. Það fer allt eftir því hvort staðkvæmdar- eða 

tekjuáhrifin eru sterkari.  

 

Mynd 3: Hvernig einstaklingur skiptir sólahringnum niður í vinnutíma og frítíma, tengt tekjum. 

Punktur A á mynd 3 sýnir hvernig einstaklingur kýs að eyða tímanum sínum, hversu 

marga tíma hann vill eiga í frí á einum sólahring og afgangurinn fer í vinnu. 

Eftirfarandi mynd sýnir staðkvæmdaráhrif og tekjuáhrif vegna lækkun raunlauna. 
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Mynd 4: Lækkun raunlauna þar sem staðkvæmdaráhrifin eru frá A til B og tekjuáhrifin frá B til 

C. 

Á mynd 4 eru tekjuáhrifin sterkari en staðkvæmdaáhrifin og eru því heildaráhrifin þau 

að lækkun raunlauna leiðir af sér minni frítíma og því aukið vinnuframboð. 

Tekjubandið sýnir þær tekjur sem neytandi er bundinn og hefur þessi lækkun þau áhrif 

á tekjubandið að það verður flatara en breyting á halla tekjubands eru 

staðkvæmdaráhrif og breyting á hæð tekjubands eru tekjuáhrif.  

Ef skoðað er hvaða áhrif tekjubreytingar hafa á vinnuframboð sérstakra hópa þá er 

hugsanlegt að áhrifin fari eftir tekjuhópum og að lágtekjuhópar séu líklegri til að auka 

vinnu eftir hrun frekar en þeir sem eru með hærri tekjur. Atvinnutekjur aukast með 

aldrinum til fimmtugs en minnka svo eftir það og oftast hefur eldra fólk lagt meiri 

áherslu á frítíma frekar en laun og dregið úr vinnuframlagi sínu þegar líða tekur á 

ævina.
41

 Eftir hrun hefur vinnuafl aukist á meðal þeirra sem eru 55 til 74 ára eins og 

sjá má í töflu 26 í viðauka og hefur aukningin verið bæði hjá fjölda atvinnulausra og 

starfandi. Því má ætla að bankahrunið hafi haft þau áhrif á hóp eldra fólks, sem hefur 

rétt á að hefja töku ellilífeyris með skerðingu, að frítími sé nú minna virði og er það 

því frekar líklegt að þau ákveði að vera áfram á vinnumarkaðnum. Þetta leiðir að 

þeirri niðurstöðu að lækkun raunlauna auki vinnuframboð meðal eldra fólks og því 

verður tekjubandið flatara eins og sýnt var hér á undan. Aukið vinnuframboð getur 

leitt til offramboðs á vinnuafli og því atvinnuleysi. 

 

                                                 

41
 Ásgeir Jónsson & Steingrímur Arnar Finnsson (19.11.2004).  
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6.2 Atvinnuleysi eftir hrun 

Í kjölfar bankahrunsins hefur vinnuframboð aukist, eins og komið var inn á í kafla 6.1, 

en á sama tíma hefur eftirspurn eftir vinnuafli minnkað vegna minni framleiðslu. Þar 

af leiðandi hefur atvinnuleysi aukist mikið eftir hrun. Hvernig skiptist atvinnuleysið þá 

á milli aldurs? Hér verður skoðað hver aldurskipting atvinnulausra hefur verið eftir 

hrun. 

 

 

Mynd 5: Atvinnulausir í maí  og september 2009 skipt eftir aldri. 

 

Mynd 6: Atvinnulausir eftir aldri frá september 2008 til og með september 2009.
42

 

Samkvæmt mynd 6 hefur atvinnuleysi aukist minnst hjá þeim sem eru 55 til 69 ára en 

mest hjá þeim sem eru 35 til 54 ára frá september árið 2008 til september 2009. Á 

mynd 5 sést að fjöldi atvinnulausra hefur minnkað frá maí til september 2009 hjá 

                                                 

42
  Atvinnumálahópur borgarráðs (15.11.2009).  
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öllum aldurshópunum nema þeim sem eru 60 ára og eldri, þar hefur atvinnuleysi 

aukist. Þetta sést einnig á mynd 6, en þar er mikil aukning á fjölda atvinnulausra sem 

eru yngri en 55 ára strax eftir hrun en svo um mitt árið 2009 fer það lækkandi. En hjá 

þeim sem eru eldri en 55 ára hefur atvinnuleysi verið stöðugt að aukast, þó hægt og 

rólega.  
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7 Gögn og aðferðir 

Í Greiðslustofu lífeyrissjóða er notast við upplýsingakerfi sem kallast Jóakim og er 

það sniðið að þörfum lífeyrissjóða og verkalýðsfélaga. Jóakim er útbreiddasta lífeyris- 

og félagakerfi á Íslandi. Fyrir þessa athugun voru mánaðarleg gögn sótt úr Jóakim 

kerfinu yfir þá aðila sem hófu töku ellilífeyris með skerðingu fyrir 67 ára aldurinn árin 

2007 og 2009 hjá lífeyrissjóðum sem Greiðslustofa lífeyrissjóða greiðir út lífeyri fyrir. 

Þeir lífeyrissjóðir eru 12 talsins en hér munu einungis vera skoðaðir sex stærstu 

sjóðirnir, sem eru Festa lífeyrissjóður, Gildi lífeyrissjóður, Sameinaði lífeyris-

sjóðurinn, Stafir lífeyrissjóður, Stapi lífeyrissjóður og Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda.  

Mismunandi ákvæði eru í samþykktum lífeyrissjóðanna sex, sem teknir eru fyrir hér, 

varðandi heimild til töku ellilífeyris með skerðingu. Til að gögnin séu sambærileg á 

milli lífeyrissjóða eru upplýsingar flokkaðar þannig að um sé að ræða snemmtekinn 

ellilífeyri í hverjum sjóði fyrir sig. Ef mismunandi samþykktir gilda fyrir ný og eldri 

réttindi innan lífeyrissjóðs er tekið tillit til þess og flokkað innan sjóðs í 

lífeyristegundir sem tilgreina um hvaða rétt er að ræða. Einnig skal athuga að breyting 

varð á samskiptum á milli lífeyrissjóða í byrjun árs 2008 og var þá hætt að flytja lág 

réttindi á milli sjóða. Í kjölfarið hefur eingreiðslum fjölgað töluvert hjá hverjum 

lífeyrissjóði fyrir sig og eru því þeir lífeyrisþegar sem fengu eingreiðslu ellilífeyris 

teknir úr gögnunum. 

 

Tafla 15: Fjöldi sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris úr lífeyrissjóðunum sex, frá 60 til 66 ára 

aldurs, árin 2007 og 2009.
43

 

 60 61 62 63 64 65 66 

2007 16 1 10 2 1 123 6 

2009 20 3 19 7 7 125 32 

 

                                                 

43
 Í þessari töflu er um að ræða fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með skerðingu samkvæmt 

samþykktum sem voru í gildi árið 2007. 
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Tafla 15 sýnir fjölda sjóðfélaga í lífeyrissjóðunum sex sem fóru á ellilífeyri yngri en 

67 ára árin 2007 og 2009. Þessar tölur sýna að fleiri hófu töku ellilífeyris árið 2009 en 

árið 2007.  

Listar yfir sjóðfélaga tiltekinna lífeyrissjóða, þ.e. þeir sem urðu 60 til 66 ára árin 2007 

og 2009, eru fengnir frá lífeyrissjóðunum sjálfum. Þetta er gert til að útiloka þann 

möguleika að fyrrgreind aukning á milli ára stafi af breytingu á fjölda sjóðfélaga sem 

eiga rétt á að hefja töku ellilífeyris. Til að brjóta ekki í bága við lög persónuverndar 

voru kennitölur sjóðfélaga teknar frá og höfundur fékk fæðingarmánuð og ár 

sjóðfélaga hjá lífeyrissjóðunum svo hægt væri að flokka þá eftir aldri. Ekki er hægt að 

skoða alla sjóðina í heild sinni í þessari athugun án þess að eiga í hættu á að alvarleg 

skekkja myndist. Ástæða þess er sú að ekki er hægt að sameina listana sem fengnir 

voru hjá sjóðunum sex vegna takmarkaðra upplýsinga. Sami einstaklingurinn getur 

komið fyrir oftar en einu sinni því margir sjóðfélagar eiga réttindi í fleiri en einum af 

þessum sex sjóðum. Einnig er það ekki fýsilegt vegna mismunandi samþykkta á milli 

sjóða.  

Úr ofangreindum upplýsingum er hlutfallið fundið á milli þeirra sem hófu töku 

ellilífeyris með skerðingu og heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. Leitast er við bestu 

aðferðina við að greina það hvort um er að ræða verulega breytingu á milli áranna sem 

gæti stafað af bankahruninu. Skoðuð er aðferðin mismun-í-mismun (e. difference-in-

difference), þar sem grunn forsendan er að að kanna áhrif aðgerðar með því að bera 

saman tvo sambærilega hópa þar sem einn hópurinn verður fyrir aðgerðinni en hinn 

ekki. Sá hópur sem verður ekki fyrir aðgerðinni kallast stýrihópur og er notast við 

hann til að útiloka önnur áhrif. Í þessari aðferð er notast við tvo hópa og tvö tímabil og 

er tekið meðalgildi útkomu hvers hóps fyrir tímabil 1 og 2.  

Aðgerðarhópur              Stýrihópur 

Tímabil 1  A1    S1 

Tímabil 2  A2    S2 

Difference-in-difference  meðalgildanna er reiknað og væru áhrif aðgerðar þá:  

(A2-A1)–(S2-S1). Það sem hindrar not á þessari aðferð er það að flestir sjóðanna í 

þessari rannsókn eru tiltölulega nýir. Til að framkvæma prófið þyrfti að skoða tímabil 

fyrir árið 2007, t.d. árin 2005 og 2007 sem stýrihóp og þá væru árin 2007 og 2009 

aðgerðarhópurinn. Til að fá sem réttast viðmið út úr þessu yrðu sömu skilyrðin að vera 

fyrir hendi, bæði fyrir tímabilin og báða hópana. Þar sem sjóðirnir voru ekki allir 

stofnaðir fyrir árið 2007 þá er ekki fýsilegt að notast við þessa aðferð vegna 
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mismunandi samþykkta sjóðanna fyrir sameiningu. Þar sem þessi aðferð nýtist ekki 

fyrir alla sjóðina þá er ákveðið að skoða nálgun á þessari aðferð, þ.e. skoða muninn á 

milli áranna 2007 og 2009, skipt eftir aldri, á hlutfalli þeirra sem hófu töku ellilífeyris 

með skerðingu af heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. Skoðað er Chi Square prófið 

til að athuga hvort marktækur munur sé á milli áranna með því að notast við 

eftirfarandi formúlu:  

2
2 (observed expected)

expected
X  

Árið 2007 væri „observed“ og „expected“ væri árið 2009. Útkoman er svo borin 

saman við ákveðið gildi sem fæst í Chi Square töflu til að fá niðurstöðu um hvort 

hafna megi núlltilgátu um að engin breyting sé á milli áranna eða ekki. Þar sem eitt af 

skilyrðum þessa prófs er að tölur séu hærri en 5 er ekki hægt að notast við það því hér 

er um að ræða mun lægri tölur. Notast er því við Mann-Whitney U prófið, sem er eitt 

þekktasta marktektarprófið, þar sem gögn í þessari athugun standast skilyrði þess. 

Prófið er framkvæmt til að sjá hvort marktæk breyting sé á milli áranna og samsvarar 

það Chi Square prófinu.  

Mann-Whitney U prófið, öðru nafni Raðsummupróf Wilcoxon, byggir á þeirri 

hugmynd að ef hóparnir eru eins þá ættu raðtölurnar að vera svipaðar. Raðtölur eru 

þegar útkomur beggja hópa er raðað eftir stærð. Hægt er að notast við þetta próf fyrir 

5 til 20 úrtök. Ef úrtök eru færri þá eru þau of fá til að hafna núlltilgátunni. Í þessu 

prófi er mælt hvort raðtölur séu kerfisbundið hærri eða lægri í öðrum hópnum. 

Útreikningur prófsins er:  

1. Breyta útkomum, sem eru hlutfall lífeyrisþega af sjóðfélögum, í raðtölur þannig 

að lægsta talan fái 1, næsta 2 o.s.frv. og raða þeim öllum saman, þ.e. úr báðum 

hópunum. 

2. Leggja saman raðtölurnar í hvorum hópi fyrir sig.  

3. Reikna út U með eftirfarandi formúlum:  

1 1
1 1 2 1

( 1)

2

n n
U n n R          2 2

2 1 2 2

( 1)

2

n n
U n n R

 

1 2

( 1)

2

N N
R R          1 2N n n             1 2 1 2U U n n  

Stærð á minna úrtakinu á að vera n1 og n2 á stærra úrtakinu en hér skiptir það ekki 

máli þar sem úrtökin eru alltaf sú sömu innan sjóða, þannig að hér set ég n1 sem 
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árið 2007 og n2 árið 2009. Summa raðtalna 2007 er R1 og summa raðtalna 2009 er 

R2. 

4. Nota töflu 25 í viðauka til að finna krítíska gildið fyrir U við 5% marktæknimörk 

fyrir úrtök af þessari stærð, en 5% marktæknimörk þýðir að 5% líkur eru á því að 

núlltilgátunni verði ranglega hafnað. Núlltilgátunni er hafnað ef lægra U gildið er 

minna en krítíska gildið. Höfnum ekki ef U er stærra en krístíska gildið.  

Tilgáturnar eru: 

H0 (Núlltilgáta): Enginn munur er á milli fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris 

með skerðingu fyrir og eftir hrun.  

H1 (Gagntilgáta): Munur er á milli fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með 

skerðingu fyrir og eftir hrun. 

Sé núlltilgátunni ekki hafnað þýðir það ekki að enginn munur sé á milli áranna heldur 

að niðurstaðan sé þess eðlis að ekki sé hægt að hafna núlltilgátunni, sem er ekki það 

sama. Ef hægt er að hafna núlltilgátunni þýðir það ekki að hún hafi öðlast staðfestingu 

heldur þýðir það að sannanir gegn henni séu ófullnægjandi og því duga niðurstöður úr 

tölfræðilegum prófunum sjaldan einar sér til að ákvarða hverju skuli trúa.  

Við niðurstöðu prófa er hægt að fá út skekkjur: 

Skekkja I: Er fólgin í því að hafna núlltilgátu sem er í raun og veru sönn, eða að 

samþykkja gagntilgátu sem er ósönn. 

Skekkja II: Er fólgin í því að samþykkja núlltilgátu sem er í raun og veru ósönn, eða 

að hafna gagntilgátu sem er í raun og veru sönn. 

Þegar komist er að því að munurinn er ekki tölfræðilega marktækur þegar núlltilgátan 

er í raun ósönn er um að ræða skekkju II. Þegar niðurstaðan er sú að útkoman er ekki 

marktæk á ekki að hætta að kanna málið heldur skal skoða gögnin og breytingu ef hún 

er til staðar.  
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8 Áhrif bankahruns á snemmtekinn ellilífeyri 

Sú spurning hefur vaknað hvort einstaklingar, sem hafa greitt í lífeyrissjóð á Íslandi, 

séu farnir að hefja töku sína á ellilífeyri fyrr eftir bankahrunið en áður og því 

reiðubúnir að taka á sig skerðingu á réttindin sín til frambúðar. Eins og sjá má á töflu 

16 þá hefur þeim almennt fækkað sem fara á ellilífeyri við 67 ára aldur, sem er án 

skerðingar. 

 

Tafla 16: Fjöldi þeirra sem hófu töku ellilífeyris 67 ára og fjöldi sjóðfélaga innan sjóðs á sama 

aldri. 

Lífeyrissjóðir 2007 2009 Hlutfall 

 Lífeyrisþ. Sjóðfél. Lífeyrisþ. Sjóðfél. 2007 2009 

Festa lífeyrissjóður 94 297 128 450 0,31650 0,28444 

Gildi lífeyrissjóður 254 804 323 1168 0,31592 0,27654 

Sameinaði lífeyrissj. 119 247 165 330 0,48178 0,50000 

Stafir lífeyrissjóður 79 223 63 305 0,35426 0,20656 

Stapi lífeyrissjóður 154 320 167 450 0,48125 0,37111 

Söfnunarsjóður lfr. 132 750 206 1137 0,17600 0,18118 

 

Hér verða því skoðaðir sex lífeyrissjóðir og gerð á þeim tölfræðileg athugun hvort 

marktækur munur sé á milli áranna 2007 og 2009, þ.e. fyrir og eftir hrun.  

 

8.1 Festa lífeyrissjóður 

Hjá Festu lífeyrissjóði er heimilt, samkvæmt nýjum samþykktum, að fara á ellilífeyri 

frá 60 ára aldri með skerðingu en þessar samþykktir tóku ekki gildi fyrr en um mitt ár 

2009. Hér er því notast við aldurinn 62 til 66 ára til að samræmi sé á milli áranna þar 

sem einungis var heimilt að fara á ellilífeyri með skerðingu frá 62 ára fyrir 

samþykktarbreytingar ársins 2009 (sjá töflu 17). 
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Tafla 17: Yfirlit Festu lífeyrissjóðs yfir fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með skerðingu 

og heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. 

 

 

Mynd 7: Hlutfall þeirra sem hófu töku ellilífeyris hjá Festu lífeyrissjóði af heildarfjölda 

sjóðfélaga á sama aldri. 

Samkvæmt mynd 7 hefur aukning orðið árið 2009 hjá þeim sem hófu töku ellilífeyris 

63, 64 og 66 ára en lækkað hjá þeim sem voru 62 og 65 ára. Framkvæmum nú Mann-

Whitney U prófið til að sjá hvort um marktæka breytingu sé að ræða. 

 

Fjöldi úrtaka hér eru fimm, þannig að n1 = 5 og n2 = 5 

Summa raðtalna fyrir hópana er R1 = 22,5 og R2 = 

32,5 og þá fæst að U1 = 17,5 og U2 = 7,5 

Þannig að U = 7,5 

Úr töflu 25 fæst að Ukrítíska = 2 

Hér er núlltilgátunni ekki hafnað þar sem U > Ukrítíska 

sem þýðir að ekki sé marktækur munur á milli áranna. 

Því er ekki komist að þeirri niðurstöðu að 

bankahrunið hafi haft áhrif á snemmtekinn ellilífeyri. 

Þó svo að heildarfjöldinn sem tók á sig skerðingu til 

frambúðar hafi aukist. 
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62 2 606 0,00330 1 681 0,00147 
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8.2 Gildi lífeyrissjóður 

Samkvæmt samþykktum Gildis lífeyrissjóðs frá árinu 2005 var heimilt að hefja töku 

ellilífeyris með skerðingu frá 62 ára aldri en þrátt fyrir þessar nýju samþykktir var enn 

leyfilegt fyrir sjóðfélaga úr fyrrum Lífeyrissjóði sjómanna að taka út réttindi sín, 

áunnin fyrir samþykktarbreytingar, frá 60 ára aldri. Því er snemmtekinn ellilífeyri frá 

60 til 66 ára aldurs skoðaður hér (sjá töflu 18), en fyrir 60 og 61 árs eru einungis þeir 

teknir með sem hófu töku ellilífeyris út á réttindi sem greidd voru í Lífeyrissjóð 

sjómanna, fyrir sameiningu við Lífeyrissjóðinn Framsýn. Þeir sjóðfélagar sem hófu 

töku ellilífeyris 60 eða 61 árs eftir 1. júlí 2009, þegar samþykktum var breytt í 60 ára, 

og voru að sækja um ellilífeyri út á rétt úr fyrrum Lífeyrisjóði Framsýnar eða út á 

nýjan rétt, eru ekki teknir með hér í þessa athugun svo að samræmi sé á milli gagna 

sem notast er við bæði árin. Einnig meðal þeirra sem hefja töku á ellilífeyri 65 og 66 

ára eru einungis teknir með þeir sem eru að fá skert réttindi, semsagt ekki þeir sem eru 

að fá greitt út á eldri réttindi úr Lífeyrissjóði sjómanna.  

 

Tafla 18: Yfirlit Gildi lífeyrissjóðs yfir fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með skerðingu 

og heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. 

 Gildi lífeyrissjóður 

 2007 2009 

Aldur Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall 

60 16 1725 0,00928 20 1927 0,01038 

61 1 1540 0,00065 3 1806 0,00166 

62 7 1492 0,00469 12 1725 0,00696 

63 1 1330 0,00075 4 1540 0,00260 

64 1 1258 0,00079 4 1492 0,00268 

65 25 1168 0,02140 18 1330 0,01353 

66 0 996 0,00000 5 1258 0,00397 
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Mynd 8: Hlutfall þeirra sem hófu töku ellilífeyris hjá Gildi lífeyrissjóði af heildarfjölda sjóðfélaga 

á sama aldri. 

Á mynd 8 má sjá að aukning hefur orðið á fjölda nýrra ellilífeyrisþega á öllum aldri 

með skerðingu nema meðal þeirra sem fóru á ellilífeyri 65 ára, þar hefur hún minnkað. 

Framkvæmum nú Mann-Whitney U prófið á þessi gögn. 

 

Hér er fjöldi úrtaka sjö, þannig að n1 = 7 og n2 = 7 

Summa raðtalna fyrir hópana er R1 = 44 og R2 = 61 

og þá fæst að U1 = 16 og U2 = 33 

Þannig að U = 16 

Úr töflu 25 fæst að Ukrítíska = 8 

Þar sem U > Ucrit þá er ekki hægt að hafna 

núlltilgátunni sem þýðir að munurinn á milli 

áranna er ekki marktækur og því er ekki hægt að 

komast að þeirri niðurstöðu að hrunið hafi haft 

áhrif á snemmtekinn ellilífeyri. Þó mynd 8 sýni 

mun á milli áranna, að aukning hafi orðið, er þessi 

munur ekki það mikill að um augljós áhrif 

bankahrunsins sé að ræða, gæti verið um tilviljun 

að ræða.  

 

8.3 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 

Það var fyrst árið 2007 sem sjóðfélagar Sameinaða lífeyrissjóðsins máttu hefja töku á 

ellilífeyri fyrir 67 ára aldurinn með skerðingu og var það frá 65 ára aldri. Því er hér 

skoðað fjölda þeirra sem hófu töku ellilífeyris 65 og 66 ára (sjá töflu 19). 
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Tafla 19:  Yfirlit Sameinaða lífeyrissjóðsins yfir fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með 

skerðingu og heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. 

 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 

 2007 2009 

Aldur Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall 

65 36 330 0,10909 27 400 0,06750 

66 4 267 0,01498 7 366 0,01913 

 

Hér er um að ræða aðeins tvö úrtök og er það of lítið til að hafna núlltilgátunni 

samkvæmt Mann-Whitney U prófinu, því er ekki hægt að framkvæma það hér. En 

skoða skal muninn á milli áranna á aldrinum 65 og 66 ára (sjá töflu 20).  

 

Tafla 20: Mismunur á hlutfalli fyrir og eftir bankahrun hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum.  

Sameinaði lífeyrissjóðurinn 

Aldur 2007 2009 Mismunur 

65 0,109 0,068 -0,042 

66 0,015 0,019 0,004 

 

 

Mynd 9: Hlutfall þeirra sem hófu töku ellilífeyris hjá Sameinaða lífeyrissjóðnum af heildarfjölda 

sjóðfélaga á sama aldri. 

Á mynd 9 má sjá að ekki hefur orðið aukning á snemmteknum ellilífeyri úr Sameinaða 

lífeyrissjóðnum eftir hrun heldur hefur hann minnkað. Því er greinilegt hér að hrunið 

hefur ekki haft þau áhrif að sjóðfélagar Sameinaða lífeyrissjóðsins fari fyrr á 

ellilífeyri. 
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8.4 Stafir lífeyrissjóður 

Hér er skoðaður aldur 62 til 66 ára, þ.e. þegar sjóðfélagar hefja töku sína á ellilífeyri 

með skerðingu til frambúðar hjá Stöfum lífeyrissjóði (sjá töflu 21). 

 

Tafla 21: Yfirlit Stafa lífeyrissjóðs yfir fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með skerðingu 

og heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. 

 Stafir lífeyrissjóður 

 2007 2009 

Aldur Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall 

62 0 485 0,00000 3 540 0,00556 

63 1 404 0,00248 1 478 0,00209 

64 0 353 0,00000 0 481 0,00000 

65 12 311 0,03859 15 403 0,03722 

66 1 271 0,00369 3 341 0,00880 

 

 

Mynd 10: Hlutfall þeirra sem hófu töku ellilífeyris hjá Stöfum lífeyrissjóði af heildarfjölda 

sjóðfélaga á sama aldri. 

 

Eins og sjá má á mynd 10 hefur aukning verið á árinu 2009 við 62 ára aldurinn og 66 

ára frá árinu 2007 en ekki við 63, 64 og 65 ára aldurinn. Framkvæmum nú Mann-

Whitney U prófið á þessi gögn. 
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Fjöldi úrtaka hér eru fimm, þannig að n1 = 5 og n2 = 5 

Summa raðtalna fyrir hópana er R1 = 25 og R2 = 30 

og þá fæst að U1 = 15 og U2 = 10 

Þannig að U = 10 

Úr töflu 25 fæst að Ukrítíska = 2 

Hér er núlltilgátunni ekki hafnað þar sem U > Ukrítíska 

sem þýðir að ekki sé marktækur munur á milli áranna. 

Ef gögnin eru skoðuð sést að fjöldi þeirra sem hóf 

töku ellilífeyris með skerðingu hefur ekki aukist á 

öllum aldri en ef heildartölur eru skoðaðar þá nemur 

sú hækkun sem varð við 62 og 66 ára aldurinn meira en lækkunin við aldurinn 63 ára 

og 65. En þar sem ekki er hækkun á meirihlutanum þá er líklegt að hér sé ekki um að 

ræða mun sem stafar af hruninu. 

  

8.5 Stapi lífeyrissjóður 

Hjá Stapa lífeyrissjóði er heimilt, samkvæmt nýjum samþykktum, að fara á ellilífeyri 

frá 60 ára aldri með skerðingu. Samræmi þarf þó að vera á milli áranna og því skoðum 

við ekki 60 og 61 árs aldurinn þar sem árið 2007 var einungis heimilt að hefja töku 

ellilífeyris frá 62 ára aldri með skerðingu (sjá töflu 22). 

 

Tafla 22: Yfirlit Stapa lífeyrissjóð yfir fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með skerðingu og 

heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. 

 Stapi lífeyrissjóður 

 2007 2009 

Aldur Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall 

62 1 637 0,00157 3 729 0,00412 

63 0 534 0,00000 0 649 0,00000 

64 0 528 0,00000 1 637 0,00157 

65 13 450 0,02889 18 534 0,03371 

66 0 373 0,00000 6 528 0,01136 
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Mynd 11: Hlutfall þeirra sem hófu töku ellilífeyris hjá Stapa lífeyrissjóði af heildarfjölda 

sjóðfélaga á sama aldri. 

Eins og sjá má á mynd 11 þá hefur orðið aukning á snemmteknum ellilífeyri á öllum 

aldri og því hægt að áætla að hrunið hafi eitthvað með það að gera. En framkvæma 

skal Mann-Whitney U prófið til að athuga það nánar. 

 

Fjöldi úrtaka hér eru fimm, þannig að n1 = 5 og n2 = 5 

Summa raðtalna fyrir hópana er R1 = 21,5 og R2 = 

33,5 og þá fæst að U1 = 18,5 og U2 = 6,5 

Þannig að U = 6,5 

Úr töflu 25 í viðauka fæst að Ukrítíska = 2 

Hér er núlltilgátunni ekki hafnað þar sem U > Ukrítíska 

sem þýðir að breytingin á milli áranna er ekki 

marktæk. Því er ekki hægt að nálgast þá niðurstöðu að 

munurinn sem sést á mynd 6 stafi af hruninu. 

 

 

8.6 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 

Hér er um að ræða sjóð þar sem einungis er skerðing á aldrinum 65 og 66 ára (sjá töflu 

23), þar með er ekki hægt að notast við Mann-Whitney U prófið líkt og hjá Sameinaða 

lífeyrissjóðinum. En skoða þarf gögnin til að nálgast niðurstöðu. 
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Tafla 23: Yfirlit Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda yfir fjölda sjóðfélaga sem hófu töku ellilífeyris með 

skerðingu og heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. 

 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 

 2007 2009 

Aldur Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall Lífeyrisþegar Sjóðfélagar Hlutfall 

65 30 1136 0,02641 43 1327 0,03240 

66 1 948 0,00105 6 1256 0,00478 

 

Skoðum einnig muninn á milli áranna á aldrinum 65 og 66 ára (sjá töflu 24).  

Tafla 24: Mismunur á hlutfalli fyrir og eftir bankahrun hjá Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda.  

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 

Aldur 2007 2009 Mismunur 

65 0,026 0,032 0,006 

66 0,001 0,005 0,004 

 

 

Mynd 12: Hlutfall þeirra sem hófu töku ellilífeyris hjá Söfnunarsjóði lífeyrisréttinda af 

heildarfjölda sjóðfélaga á sama aldri. 

Samkvæmt töflu 24 og mynd 12 þá hefur snemmtekinn ellilífeyrir aukist eftir hrun.  
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9 Taka lífeyris úr séreignarsjóðum fyrir og eftir hrun 

Samkvæmt lögum frá Alþingi, sem samþykkt voru árið 2009, geta sjóðfélagar á öllum 

aldri nú sótt um tímabundna útgreiðslu á séreignarsparnaði sínum. Sú heimild gildir 

frá gildistöku laganna til 31. mars 2011. Heimilt er að taka út lífeyri úr 

séreignarsjóðum að hámarki 2.500.000. Margir hafa nýtt sér þennan kost sem hefur 

hjálpað til við að auka lausafjárstöðu þeirra. Ekki hafa allir borgað í séreign og því er 

þetta ekki möguleiki fyrir alla. Hér skulum við eingöngu einblína á þá sem hafa greitt í 

séreignarsjóð lífeyrissjóðanna sex og eru 60 ára og eldri.  

Heimilt er fyrir þá sem eru 60 ára og eldri að taka út séreignarsparnaðinn sinn í 

eingreiðslu eða í jöfnum greiðslum og gildir það almennt samkvæmt samþykktum 

sjóðanna, þ.e. það tengist ekki lögunum sem sett voru árið 2009. Mynd 13 sýnir fjölda 

þeirra sem eru 60 ára og eldri sem tóku út séreignina sína árið 2007 og 2009. 

 

 

Mynd 13: Fjöldi sjóðfélaga, 60 ára og eldri, sem tóku út séreignina sína. 

 

Það sem einkum ber að athuga við þessa mynd er hvort einstaklingar á ellilífeyrisaldri 

séu mögulega að taka frekar út séreignina sína heldur en að fara á ellilífeyri og 

ráðstafa honum til frambúðar. Hér er einsýnt að mun fleiri hafa tekið út séreign sína 

eftir hrun en fyrir.       
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10 Niðurstöður og lokaorð 

Niðurstaða ofangreindrar rannsóknar er sú að ekki er hægt að hafna núlltilgátunni hjá 

þeim fjórum lífeyrissjóðum þar sem notast var við Mann-Whitney U prófið við 

úrvinnslu. Samkvæmt prófinu eru ekki nægar sannanir við 5% marktæknimörkin til að 

gefa í skyn að núlltilgátan sé röng. Breyting á milli áranna er ekki marktæk og því má 

áætla að hrunið hafi ekki haft áhrif á snemmtekinn ellilífeyri. Þrátt fyrir að ekki sé 

hægt að hafna núlltilgátunni þá þýðir það ekki að hún sé sönn. Hjá hinum tveimur 

sjóðunum þar sem ekki var hægt að notast við Mann-Whitney U prófið voru gögnin 

skoðuð og hjá öðrum þeirra hafði fjöldi þeirra sem fór á ellilífeyri með skerðingu 

aukist en hjá hinum hafði hann minnkað. Þar sem ekki var hægt að hafna 

núlltilgátunni þá má draga þá ályktun að hrunið hafi ekki leitt til þess að einstaklingar  

á aldrinum 60 til 66 ára fari fyrr á ellilífeyri en áður og taki þannig á sig skerðingu til 

frambúðar. Gögnin sýna þó almennt lítils háttar aukningu á árinu 2009 en ekki eru 

sjáanleg nægileg rök fyrir því að aukningin sé vegna hrunsins eða af tilviljun einni.  

Tafla 26 í viðauka sýnir fjölda vinnuafls, atvinnulausra og starfandi árin 2007 til 2009, 

skipt í þrjá aldurshópa. Þegar þessi fjöldi er skoðaður sést að aukning hefur verið í 

öllum flokkum hjá 55 til 74 ára frá árinu 2007 til 2009, en einungis aukið atvinnuleysi 

hjá þeim sem yngri eru. Á mynd 6, í kafla númer 6.2, sést að atvinnuleysi hefur aukist 

minnst hjá elsta aldurshópnum árið 2009, sem gefur í skyn að fæstir sem misstu 

vinnuna sína árið 2009 voru í þeim aldurshópi. Samkvæmt þessu má ætla að fleiri hafa 

haldið starfi og eiga þann kost að vinna áfram í staðinn fyrir að neyðast til að fara á 

ellilífeyri. Í kafla 6 kemur fram að vinnuframboð hefur aukist vegna minnkunar á 

kaupmætti, en minnkun kaupmáttar er ein ástæða þess að einstaklingar kjósa fremur 

að vinna áfram en að fara á ellilífeyri. Af þessu má draga þá ályktun að einstaklingar á 

aldrinum 60 til 66 ára séu hugsanlega að taka þá ákvörðun að vinna lengur vegna 

kreppunnar til að safna upp meiri lífeyrisréttindum. Það getur verið bæði vegna þess 

að þeir hafa ekki efni á því að hætta að vinna, þar sem ellilífeyrinn yrði ekki nógu hár, 

og einnig vegna þess að þeir einfaldlega vilja hafa það betra á elliárunum.  
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Til að aðstoða enn frekar við að komast að niðurstöðu er skoðað fjölda sjóðfélaga sem 

fóru á ellilífeyri 67 ára hjá sjóðunum sex. Í kafla 8 kemur fram að í flestum tilvikum 

hafi þeim fækkað sem fara á ellilífeyri 67 ára. Þar sem niðurstöður sýna fram á að 

snemmtekinn ellilífeyrir hafi ekki aukist þá er það hugsanlegt að sjóðfélagar séu að 

seinka töku sinni á ellilífeyri. Sem ýtir undir niðurstöðuna hér á undan. Í kafla númer 

9, sem fjallar um töku lífeyris úr séreignarsjóðum, kom fram að mun fleiri, sem urðu 

60 ára og eldri árin 2007 og 2009, tóku út séreign sína eftir hrunið en fyrir það. Þetta 

gæti þýtt að einstaklingar kjósi frekar að taka út séreignina sína heldur en að ráðstafa 

ellilífeyrinum sínum til frambúðar.  

Niðurstaða þessarar athugunar er þar af leiðandi sú að bankahrunið á Íslandi hefur 

ekki haft áhrif á snemmtekinn ellilífeyri. Einstaklingar eru ekki að fara fyrr á ellilífeyri 

eftir hrunið en fyrir það. Frekar má áætla að sú litla aukning sem hefur orðið hjá 

flestum sjóðunum orsakist fremur af tilviljun.  

Ef þróunin verður áfram sú að atvinnuleysi eykst hjá þeim sem eru 60 ára og eldri, 

eins og sjá má á mynd 5 í kafla 6.2, þá er hugsanlegt að niðurstaðan breytist ef þessi 

rannsókn yrði endurtekin síðar. Því er möguleiki á því að framkvæma svipaða 

rannsókn þegar lengri tími er liðinn frá hruninu. 
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11 Viðauki 

Tafla 25: Krítísk gildi fyrir Wilcoxon/Mann-Whitney prófið (U) þar sem α = 0.05 tvíhliða en 

0.025 einhliða.
44

  

  n2 

n1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

3 - - - - 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 

4 - - - 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 

5 - - 0 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

6 - - 1 2 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27 

7 - - 1 3 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

8 - 0 2 4 6 8 10 13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41 

9 - 0 2 4 7 10 12 15 17 21 23 26 28 31 34 37 39 42 45 48 

10 - 0 3 5 8 11 14 17 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55 

11 - 0 3 6 9 13 16 19 23 26 30 33 37 40 44 47 51 55 58 62 

12 - 1 4 7 11 14 18 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 

13 - 1 4 8 12 16 20 24 28 33 37 41 45 50 54 59 63 67 72 76 

14 - 1 5 9 13 17 22 26 31 36 40 45 50 55 59 64 67 74 78 83 

15 - 1 5 10 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90 

16 - 1 6 11 15 21 26 31 37 42 47 53 59 64 70 75 81 86 92 98 

17 - 2 6 11 17 22 28 34 39 45 51 57 63 67 75 81 87 93 99 105 

18 - 2 7 12 18 24 30 36 42 48 55 61 67 74 80 86 93 99 106 112 

19 - 2 7 13 19 25 32 38 45 52 58 65 72 78 85 92 99 106 113 119 

20 - 2 8 14 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 98 105 112 119 127 

 

 

 

  

                                                 

44
 U er sú lægri af reiknuðu prófstærðunum U1 og U2. Ef U ≤ Ukrítíska þá er Ho hafnað.  Bandstrikin gefa 

í skyn að úrtakið sé of lítið til að hafna núll tilgátunni á þessu marktæknistigi, α.  
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Tafla 26: Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi, vinnuafl, starfandi og atvinnulausir árin  2007-2009.
45

 

    Atvinnuþátttaka
1
 Atvinnuleysi

2
 Vinnuafl

3
 Starfandi Atvinnulausir 

2007 

16-24 ára 80,1 7,2 31.300 29.000 2.200 

25-54 ára 90,6 1,3 117.900 116.300 1.600 

55-74 ára 66,2 1,1 32.300 31.900 300 

2008 

16-24 ára 78,6 8,2 31.600 29.000 2.600 

25-54 ára 89,9 2 119.000 116.700 2.400 

55-74 ára 66,4 1,6 33.500 32.900 500 

2009 

16-24 ára 73,4 16 29.700 25.000 4.700 

25-54 ára 89,3 6,2 117.000 109.800 7.200 

55-74 ára 65,7 3,4 34.200 33.000 1.200 
1. Atvinnuþátttaka er hlutfall vinnuaflsins af heildar mannfjöldanum. 

2. Atvinnuleysi er hlutfall atvinnulausra af vinnuaflinu. 

3. Vinnuafl samanstendur af starfandi og atvinnulausu fólki.   

 

 

 

  

                                                 

45
 Tafla fengin frá Hagstofu Íslands. 
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