
Lög
um breyting á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu

lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

1. gr.
Við 18. gr. laganna bætist ný málsgrein er verður 3. mgr., svohljóðandi:
Lífeyrissjóðir skulu senda sjóðfélögum sínum yfirlit um iðgjaldagreiðslur eigi sjaldnar en

á hálfs árs fresti. Yfirliti þessu skal fylgja áskorun til sjóðfélaga um að gera án tafar athuga-
semdir ef sannanlega innheimt iðgjöld hafa ekki borist sjóðnum.

2. gr.
Í stað orðsins „reglugerð“ í 5. mgr. 19. gr. laganna kemur: samþykktum.

3. gr.
1. málsl. 28. gr. laganna orðast svo: Allar breytingar á samþykktum lífeyrissjóðs skal til-

kynna fjármálaráðherra og öðlast þær ekki gildi fyrr en ráðherra hefur staðfest að þær fullnægi
ákvæðum laga þessara og ákvæðum gildandi samþykkta fyrir lífeyrissjóðinn að fenginni um-
sögn Fjármálaeftirlitsins.

4. gr.
Við 29. gr. laganna bætist ný málsgrein er verður 2. mgr. og orðast svo:
Stjórn lífeyrissjóðs er heimilt að gera breytingar á samþykktum sjóðsins án þess að bera

þær undir ársfund eins og mælt er fyrir um í 30. gr. og eftir atvikum í samþykktum einstakra
lífeyrissjóða, ef þær leiða af ófrávíkjanlegum ákvæðum laga eða reglugerða.

5. gr.
5. mgr. 31. gr. laganna orðast svo:
Menntun, starfsreynsla og starfsferill framkvæmdastjóralífeyrissjóðs skal vera með þeim

hætti að tryggt sé að hann geti gegnt stöðu sinni á forsvaranlegan hátt. Að öðru leyti fer um
hæfi framkvæmdastjóra skv. 1. og 2. mgr.

6. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 34. gr. laganna:

a. Í stað orðanna „sbr. 2. tölul. 2. mgr. 29. gr.“ í 1. mgr. kemur: sbr. 2. tölul. 3. mgr. 29. gr.
b. Við bætast tvær nýjar málsgreinar er orðast svo:

Lífeyrissjóður skal hafa í þjónustu sinni starfsmann sem hæfur er til að sinna eigna-
stýringu verðbréfasafna sjóðsins á grundvelli menntunar sinnar og starfsreynslu.

Lífeyrissjóður sem býður upp á tvo eða fleiri valmöguleika varðandi ávöxtun lífeyr-
isiðgjalda eða ávinnslu lífeyrisréttinda skal hafa í þjónustu sinni starfsfólk sem hæft er
til að sinna ráðgjöf í þeim efnum. Gæta skal þess að ráðgjöf sésett fram á hlutlægan
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og faglegan hátt og taki mið af hagsmunum hvers sjóðfélaga. Lífeyrissjóður skal enn
fremur láta útbúa skriflegt kynningarefni þar sem gerð er grein fyrir kostum og göllum
einstakra valkosta miðað við mismunandi forsendur. Í auglýsingum og annarri kynning-
arstarfsemi lífeyrissjóða skal þess gætt að fram komi réttar og nákvæmar upplýsingar
um starfsemi og þjónustu lífeyrissjóðanna.

7. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 36. gr. laganna:

a. Í stað orðsins „Fjármálaeftirlitsins“ í 5. tölul. 1. mgr.kemur: opinbers eftirlitsaðila.
b. 9. tölul. 1. mgr. fellur brott og 10. tölul. verður 9. tölul.
c. 3. mgr. orðast svo:

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. er heimilt að fjárfesta fyrir alltað 10% af hreinni eign
sjóðsins í verðbréfum sem falla undir 1., 2., 5., 6. og 8. tölul. 1. mgr. og ekki eru skráð
á skipulegum markaði, enda séu verðbréfin gefin út af aðilum innan aðildarríkja OECD.
Fjárfestingar í óskráðum hlutabréfum eru þó eingöngu heimilar ef engar hömlur eru á
viðskiptum með hlutabréfin og ársreikningar hlutafélaganna öllum aðgengilegir.

d. 4. mgr. orðast svo:
Eign lífeyrissjóðs í einstökum tegundum verðbréfa skv. 2.,5., 6., og 8. tölul. 1. mgr.

skal ekki vera meiri en 50% af hreinni eign sjóðsins.
e. Í stað orðanna „2.–9. tölul.“ í 5. mgr. kemur: 2.–8. tölul.
f. Í stað hlutfallstölunnar „40%“ í 6. mgr. kemur: 50%.
g. 8. mgr. orðast svo:

Þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. er þeim lífeyrissjóðum sem keyptuóskráð bréf tengd hús-
næðislánum Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna á árunum 1972 til
1994 heimilt að flokka þau sem skráð bréf skv. 1. tölul. 1. mgr.

8. gr.
37. gr. laganna orðast svo:
Fjárfestingarstefna lífeyrissjóðs skal byggð á tegundaflokkun innlána og verðbréfa, sbr.

1.–9. tölul. 1. mgr. 36. gr. Hver tegund innlána og verðbréfaskal jafnframt sundurliðuð eftir
því sem við á með tilliti til gjaldmiðlaáhættu og stærðar einstakra innlánsaðila eða verðbréfa-
útgefenda. Lífeyrissjóðir skulu senda upplýsingar um fjárfestingarstefnu sína fyrir komandi
ár til Fjármálaeftirlitsins eigi síðar en 1. desember ár hvert.

Fjármálaeftirlitið skal setja reglur um form og efni fjárfestingarstefnu lífeyrissjóða og
hvernig henni skuli skilað til eftirlitsins.

9. gr.
Við 38. gr. laganna bætast tvær nýjar málsgreinar er verða 1.og 2. mgr. og orðast svo:
Lífeyrissjóður má ekki fjárfesta í fasteignum eða lausafé nema að því marki sem nauðsyn-

legt er vegna starfsemi sjóðsins.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er lífeyrissjóði heimilt án takmarkana að yfirtaka eignir til að

tryggja fullnustu kröfu. Eignirnar skulu seldar eigi síðaren innan 18 mánaða frá yfirtöku
eignanna. Heimilt er þó að draga sölu lengur sé það augljóslega í þágu hagsmuna sjóðsins.
Slíkan drátt á sölu eigna skal tilkynna Fjármálaeftirlitinu sem getur þá krafist sölu þeirra innan
viðeigandi frests.

10. gr.
Við 40. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðast svo:
Með ársreikningum lífeyrissjóða skal fylgja sú fjárfestingarstefna sem starfað er eftir. Jafn-

framt skal fylgja úttekt á ávöxtun eignasafna síðasta árs. Fjármálaeftirlitið skal setja nánari
reglur um form og efni þessara skýrslna.

11. gr.
51. gr. laganna orðast svo:
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Lífeyrissjóðir sem njóta bakábyrgðar ríkis, sveitarfélaga og banka eru undanþegnir ákvæð-
um 21., 23. og 39. gr.

12. gr.
Í stað síðari málsliðar 53. gr. laganna koma fimm nýir málsliðir, svohljóðandi: Um rétt-

indi sjóðfélaga til greiðslu lífeyris úr sjóðum sem starfa samkvæmt greininni fer eftir reglu-
gerðum hlutaðeigandi sjóða sem í gildi voru við gildistöku laga þessara. Þó skal heimilt að
breyta ákvæðum um réttindi sjóðfélaga til samræmis við samkomulag sem samtök launþega
og vinnuveitenda gera með sér, enda fari slík breyting hvorki í bága við III. kafla laganna né
teljist ganga á ólögmætan hátt á áunninn rétt einstakra sjóðfélaga innbyrðis eða annarra sem
réttinda njóta, eða hafa teljandi fjárhagsleg áhrif þegar litið er til eigna sjóðsins og lífeyris-
skuldbindinga. Við það mat skal m.a. litið til umsagnar tryggingafræðings viðkomandi sjóðs
sem fylgja skal ósk um breytingar. Breytingar á réttindaákvæðum skulu koma fram í staðfest-
um samþykktum fyrir viðkomandi sjóði. Að öðru leyti skulu lög þessi gilda um hlutaðeigandi
sjóði eftir því sem við getur átt.

13. gr.
Við 1. mgr. 54. gr. laganna bætist nýr málsliður er verður 2. málsl. og orðast svo: Lífeyr-

issjóðum sem kjósa að starfa áfram á óbreyttum réttindagrundvelli er þó heimilt að breyta
viðmiðum sínum vegna töku lífeyris á grundvelli eftirmannsreglu, sbr. reglugerðir sjóðanna,
þannig að lífeyrir breytist í samræmi við meðalbreytingar dagvinnulauna hjá opinberum
starfsmönnum samkvæmt launavísitölu Hagstofu Íslands.

14. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði 36. gr. er lífeyrissjóðum sem starfandi voru við gildistöku laga nr. 129/

1997 ekki skylt að selja eignir í því skyni að fullnægja þeim takmörkunum sem kveðið er á
um í greininni.

Lífeyrissjóðum sem keypt hafa óskráð bréf á grundvelli 9. tölul. 1. mgr. og 3. mgr. 36. gr.
laga nr. 129/1997 er ekki skylt að selja óskráð bréf sem keyptvoru fyrir gildistöku þessara
laga.

Skuldabréf skv. 3. mgr. 33. gr. laga nr. 1/1997 sem Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
hefur tekið við, svo og skuldabréf sem Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar hefur
tekið við, vegna uppgreiðslu skuldbindinga fyrir gildistöku laga nr. 129/1997 eru undanþegin
takmörkunum 2. mgr. 36. gr.

Samþykkt á Alþingi 8. maí 2000.


