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Aðdragandi breytinga

• Ójafnvægi milli eigna og skuldbindinga

• A-deild utan vikmarka án lagaheimildar

• Iðgjaldaþörf 20 – 21%

• Jöfn réttindaávinnsla hjá LSR – aldurstengd á 
almennum vinnumarkaði

• Tækifæri vegna stöðuleikaframlaga







Núverandi kerfi

Jöfn ávinnsla réttinda



Núverandi kerfi – jöfn ávinnsla 

• Jöfn ávinnsla – réttindaávinnsla óháð aldri

• Sjóðfélagi ávinnur sér árlegan lífeyrisrétt sem 

nemur 1,9% af meðallaunum

• Verðtryggð réttindi m.v. neysluverðsvísitölu



Núverandi kerfi – jöfn ávinnsla frh.

• Lífeyristaka getur hafist 60-70 ára

• Réttindi eru reiknuð miðað við töku lífeyris við 65 

ára aldur

0,5% lækkun fyrir hvern mánuð sem lífeyristaka hefst 

fyrir 65 ára aldur 

0,75% hækkun fyrir hvern mánuð sem lífeyristöku er 

frestað fram yfir 65 ára aldur



Nýtt kerfi 1. júní 2017

Aldurstengd ávinnsla réttinda



Nýtt kerfi 1.6.2017- aldurstengd ávinnsla

• Allir nýir sjóðfélagar sem koma inn í sjóðinn 1. júní 
2017 eða síðar fara í nýtt kerfi:
 Aldurstengd réttindaávinnsla

 Viðmiðunaraldur lífeyristöku 67 ár, áfram hægt að fara á 
lífeyri á bilinu 60 – 70 ára

• Því yngra sem fólk er þegar það byrjar að greiða, því 
verðmætari réttindi

• Ávinnsla réttinda lækkar með aldrinum

• Lífeyrisloforð á hverjum tíma til samræmis við 
verðmæti iðgjalds



Sömu meginreglur varðandi 

réttindi

• Áfram munu gilda sömu meginreglur um réttindi

Lífeyristaka heimil frá 60 – 70 ára aldri

Lágmark 40% örorka

Makalífeyrir greiddur í 5 ár alls

Barnalífeyrir greiddur til 22 ára



Réttindi núverandi sjóðfélaga



Réttindi núverandi sjóðfélaga

• Óbreytt við gildistöku á nýju kerfi

Á bæði við um þegar áunnin réttindi og 

framtíðarréttindi

Á við um allar tegundir lífeyris, þ.e. ellilífeyri, 

örorkulífeyri, makalífeyri og barnalífeyri

• Yngri sjóðfélagar kunna að koma betur út í nýju 

kerfi

• Bæði reiknuð jöfn og aldurstengd réttindi

 Við töku lífeyris skal sjóðfélagi fá þau réttindi sem 

hærri eru



Lífeyrisaukasjóður – sjóðfélögum tryggð óbreytt jöfn 

ávinnsla

• 106,8 milljarðar kr.

• Til þess ætlaður að bæta muninn á jafnri og 

aldurstengdri ávinnslu

• Tryggir áfram jafna ávinnslu sé hún hagstæðari 

fyrir sjóðfélaga

Þ.e. árlegan lífeyrisrétt sem nemur 1,9% af 

meðallaunum





Lífeyrisaukasjóður –

varúðarsjóður

• 106,8 milljarðar kr. lífeyrisaukasjóður

• 8,4 milljarða kr. varúðarsjóður til tryggingar 

lífeyrisaukasjóði

• Sérstakt ákvæði ef varúðarsjóður getur ekki 

staðið við hlutverk sitt



Umbreytanleg réttindi

• Áfallin réttindi kunna að hækka / lækka ef 

tryggingafræðileg staða gefur tilefni til

• Á ekki við um þá sem verða orðnir 60 ára eða 

hafa hafið töku lífeyris fyrir 1. júní 2017

Hvorki hægt að hækka né lækka réttindi

Ríkissjóður með bakábyrgð



Sjóðfélagar sem eiga rétt á jafnri ávinnslu 

réttinda

• Sjóðfélagar sem greiddu í A-deild einhvern tíma á 
síðustu 12 mánuðum fyrir 1. júní 2017 

• Sjóðfélagar sem starfa hjá öðrum launagreiðendum 
en ríkisaðilum og sveitarfélögum eiga þó aðeins 
þennan rétt að launagreiðandi þeirra samþykki 
greiðslu sérstaks iðgjalds

• Falli iðgjaldagreiðslur sjóðfélaga niður til lengri tíma 
en tólf mánaða fellur réttur hans til jafnrar ávinnslu 
niður til framtíðar
 Heimilt að framlengja um 12 mánuði vegna náms, veikinda 

eða fæðingarorlofs sjóðfélaga

 Heldur alltaf réttinum ef ráðningarsamband er fyrir hendi



Sjóðfélagar sem eiga rétt á jafnri ávinnslu 

réttinda frh.

• Sjóðfélagar sem hafa einhvern tíma greitt í 

sjóðinn öðlast réttinn ef þeir hefja greiðslur á ný 

fyrir 1. júní 2018

• Sjóðfélagi heldur réttinum þótt hann skipti um 

starf

• Þeir sjóðfélagar Brúar lífeyrissjóðs sem rétt eiga 

á jafnri ávinnslu réttinda hjá Brú eiga rétt á jafnri 

ávinnslu réttinda hjá A-deild LSR skipti þeir um 

starf og verði sjóðfélagar í A-deild 



Sérstakt iðgjald launagreiðenda sem þurfa að endurgreiða 

lífeyrisaukann

• Launagreiðendur sem ekki eru einkanlega 

fjármagnaðir með skatttekjum, lögbundnum 

þjónustutekjum eða framlögum

• Endurgreiðsla fer þannig fram að 

launagreiðendur (aðrir en ríkisaðilar í B- og C-

hluta ríkisreiknings) greiða sérstakt mánaðarlegt 

iðgjald sem standa á undir lífeyrisauka þessara 

starfsmanna. 

• Viðbótariðgjaldið frá 1. júní 5,85% - endurskoðað 

árlega



Endurgreiðsla ríkisaðila í B- og C-hluta ríkisreiknings á 

lífeyrisauka

• B- og C-hluta stofnanir endurgreiða ríkissjóði 

árlega lífeyrisauka starfsmanna sinna 

séu þeir ekki einkanlega fjármagnaðir með 

skatttekjum, lögbundnum þjónustutekjum eða 

framlögum. 

• Útreikningur skal byggður á sömu forsendum og 

liggja til grundvallar sérstöku iðgjaldi
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