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í kjölfar skýrslu Rannsóknanefndar Alþingis í apríl s.l. var efni hennar sem varðaði lífeyrissjóðina 
tekið til sérstakrar umfjöllunar á vettvangr Landssamtaka lífeyrissjóða. Á aðalfundi samtak- 
anna, sem haldinn var 18. maí s.l., kom fram í ræðu formanns, Arnars Sigurmundssonar, að á 
næsta reglulega fundi stjórnar Landssamtaka lífeyrissjóða yrði lögð fram tillaga um skipa 
sérstaka nefnd, sem fái það hlutverk að kanna ítarlega starfshætti og fjárfestingastefnu lífeyris- 
sjóðanna í aðdraganda bankahrunsins. Þá var þess getið í ræðunni að í Ijósi þess að meginhluti 
íslenska lífeyrisssjóðakerfisins hvílir á kjarasamningsbundnum réttindum muni stjórn LL kalla 
eftir sjónarmiðum heildarsamtaka launafólks og atvinnurekenda á almennum og opinberum 
vinnumarkaði varðandi afmörkun og umfang úttektarinnar. Þessi fundur fór fram 27. maí s.l. og 
var þar mótaður grunnar að tillögum stjórnar Landssamtaka lífeyrissjóða.

Þann 24. júní s.l. var síðan samþykkt einróma á fundi stjórnar og varastjórnar Landssamtaka 
lífeyrissjóða að skipa þriggja manna nefnd óháðra, óvilhallra og hæfra einstaklinga sem fái það 
hlutverk að gera úttekt á fjárfestingastefnu, ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóð- 
anna í aðdraganda bankahrunsins á fslandi í október 2008. Til að tryggja óhæði nefndarmanna 
var einnig samþykkt að Magnús Pétursson, ríkissáttasemjari, skyldi tilnefna þá þrjá einstaklinga 
sem skipaðir yrði í nefndina. Ríkssáttasemjari varð við þessari ósk og var nefndin tilnefnd 
formlega þann 4. ágúst s.l.

Nefndin hefur nú formlega hafið störf og ráðið sér starfsmann, Kristján Geir Pétursson, 
lögfræðing, sem áður starfaði hjá Fjármálaeftirlitínu. Þá hefur einnig verið leigt sérstakt 
húsnæði fyrir starfsemi nefndarinnar. Gert er ráð fyrir því að nefndin kalii til ýmsa sérfræðinga 
til að vinna tiltekin afmörkuð verkefni fyrir nefndina. í fyrstu hefur nefndin hug á því að safna 
saman ýmsum gögnum frá lífeyrissjóðunum, en einnig má búast við því að nefndín óski eftir að 
eiga viðtöl við einstaka stjórnarmenn og starfsmenn sjóðanna. Nú þegar hefur verið óskað eftir 
viðamiklum gögnum frá lífeyrissjóðunum, sem þessa dagana eru að berast nefndinni.

í skýrslu þingmannanefndar um skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir 
falls íslensku bankanna 2008 og tengda atburði segir:

"Þingmannanefndin leggur til að gerð verði sjálfstæð og óháð rannsókn á vegum Alþingis á 
starfsemi iífeyrissjóða á íslandi, frá setningu laga um skyidutryggingu lífeyrísréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997' til dagsins í  dag. Málefni lífeyrissjóða kalla á sérstaka
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ronnsókn og greiningu sem rannsóknarnefnd Aiþingis var ekki unnt að gera. Þegar niðurstöður 
slíkrar rannsóknar iiggja fyrír teiur nefndin mikilvægt að vönduð umræða farí fram um hiutverk 
lífeyríssjóða í  framtíðinni, starfshætti og fjárfestingastefnu. í  kjölfar þess farí fram 
heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi lífeyríssjóðanna."

Með hliðsjón af þessari tillögu þingmarmanefndarinnar er Ijóst að hin óháða nefnd 
ríkissáttasemjara á úr vöndu að ráða. Varla er það tilgangur þingmannanefndarinnar að 
umræddar nefndir, þ.e.a.s. nefnd sú sem ríkissáttasemjari hefur skipað og ný nefnd á vegum 
Alþingis, rannsaki eða geri úttekt á starfsemi lífeyrissjóðanna á svipuðum tíma, en stefnt er að 
því að nefndin sem ríkissáttasemjari skipaði Ijúki störfum um eða eftir næstu áramót.

í þessu sambandi er tvennt inn í myndinni, sem Landssamtök lífeyrissjóða vilja vekja athygli 
þingmannanefndarinnar á. Annar valkosturinn er sá að umrædd nefnd ríkissáttasemjara hættí 
störfum, þar sem Alþingi hyggst skipa sérstaka rannsóknarnefnd til að fjalla um starfsemi 
sjóðanna. Hinn valkosturinn er sá að nefnd ríkissáttasemjara vinni ítarlega úttekt á 
fjárfestingastefnu, ákvarðanatöku og lagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda 
bankahrunsins á íslandi. Það tímabil sem nefnd ríkissáttasemjara er einkum ætlað að gera 
úttekt á nær yfir tímabilið frá upphafi árs 2006 og fram yfir hrun bankakerfisins, en samkvæmt 
tillögu þingmannanefndarinnar mun verkefni væntanlegrar nefndar Alþingis ná til tímabilsins frá 
gildistöku laga nr. 127/1997 um skyldutryggingu Iífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Hvor valkosturinn sem kann að vera valinn er í höndum þingmannanefndar Alþingis. Málið þolir 
hins vegar ekki langa bið og því er óskað eftir viðhorfum nefndarinnar hið allra fyrsta.

Vírðingarfyllst, 
LANDSSAMTÖK LÍFEYRISSJÓÐA

Amar Sigurmundsson, formaður LL

Hrafn Magnússon, framkvæmdastjóri LL



Hiálagt:

1. Samþykkt og greínargerð stjórnar LL frá 24, júní s.L um skipan þrlggja manna nefndar óháðra, óviihallra og 
hæfra einstakiínga sem geri úttekt á fjárfsetíngastefnu; ákvarðantöku og iagalegu umhverfi iífeyrissjóð- 
anna í aðdraganda bankahrunsins.

2. Skipunarbréf ríkissáttasemjara frá 4. ágúst s.i.



Fundur stjórnar og varastjórnar Landssamtaka lífeyrissjóða 24. júní 2010.

Stjórn og varastjórn Landssamtaka lífeyrissjóða, LL, samþykkir að skipa þriggja manna nefnd óháðra, 
óvilhallra og hæfra einstakíínga sem fái það hlutverk að gera úttekt á fjárfestingarstefnu, 
ákvarðanatoku og íagalegu umhverfi lífeyrissjóðanna í aðdraganda bankahrunsins á Íslandí í október 
2008.

Nefndín skal einkum fjalla um hvernig staðið var að stefnumótun, ákvarðanatöku og áhættumatí 
við fjárfestlngar í aðdraganda bankahrunsins. í þessu sambandi verðí skoðað hvernfg gildandi 
fjárfest’mgastefnu sjóðanna var fylgt eftir síðustu tvö árin fyrir hrun bankanna.

Nefndin skal einnig taka til umfjöllunar þau atriði sem beínast sérstaklega að lífeyrissjóðum í skýrslu 
Rannsóknanefndar Aiþingis og sérstaks vinnuhóps um starfshætti og síðferðí um aðdraganda og 
orsakir falls bankanna,

Nefndin taki sjáíf ákvörðun hvernig hún hagi störfum sínum þar á meðal um nánari afmörkun 
verkefnisíns. Nefndin hefur heimild að ieita aðstoðar erlendra sérfræðinga varðandi afmarkaða 
ráðgjöf á grundvell? þeírra fjárheimilda sem henn! er markaðir,

Fundur stjórnar og varastjórnar LL samþykkir að fela ríkissáttasemjara að tilnefna þá þrjá 
einstakiinga sem skipaðir verða fnefndina. Nefndin skiptí sjáff meðsér verkum.

Sérstaklega skal samið um þóknun fyrir störf nefndarinnar og greiðíst ailur kostnaður af störfum 
hennar og verkefnisins af Landssamtökum lífeyrissjóða, í Ijósi umfangs þess og að fengnu samþykki 
nefndarinnar verði ráðinn starfsmaður tii að vinna að verkefninu og skal hann uppfylla sömu kröfur 
og gerðar eru til fuiltrúa í starfshópnum um óhæði og sérfræðiþekkingu sem nýtist við starfið. LL 
mun útvega nefndinni og starfsmanni hennar fulinægjandi starfsaðstöðu,

Nefndin skili skýrsiu tii stjórnar Landssamtaka iífeyrissjóða fyrir ársiok 2010. í beinu framhaidi verði 
skýrsian kynnt aðiíum vinnumarkaðarins, stjórnum og starfsfóíki lífeyrissjóðanna og sjóðfélögum.

Reykjavík 24. júní 2010

fosy



Greinargerð.

Þrátt fyrir að fjármálakreppan sé alþjóðleg er Ijóst að áhrifin og afleiðingar hennar urðu mun meiri 
hér iandi en í okkar heistu viðskipta- og samkeppnislöndum, Lffeyrissjóðirnir hafa ekki farið varhluta 
af bankahruninu og afleiðingum þess, enda hafa áhrifin verið gríðarleg og náð til nær ailra þátta í 
þjóðfélaginu. Lífeyrissjóðirnir hafa brugðist við með margvíslegum hætti til að verja hagsmuni sina og 
lágmarka þá eignarýrnun sem þeír urðu fyrir.

í kjölfar fjöimenns fundar LL og skýrslu svokaliaðrar iærdómsnefndar Iffeyrissjóðanna 8. apríi s.l. var 
myndaður sérstakur eignastýringarhópur Landssamtaka lífeyrissjóða. Meðal verkefna hópsins er að 
semja ierðarvísi að góðum venjum um eigna- og áhættustýringu fyrir lífeyrissjóði og yfirfara lög og 
reglur um eignastýringu iífeyrissjóða og starfsumhverfi þeirra. Þá er eignastýringahópnum ætiað að 
hafa frumkvæði að breytingum á lögum og regium um fjárfestingaumhverfi íífeyrissjóða. 
Sérfræðingur hefur verið ráðinn tif að starfa með hópnum og er þess að vænta að skýrsfa ásamt 
tillögum eignastýringahópsins verði lögð fram fyrir iok september 2010.

Þá var einnig á sama tíma komið á fót sérstakri áhættunefnd iffeyrissjóðanna, en meðai verkefna 
hennar er að fara yfir áhættur í ytra umhverfi íffeyrissjóðanna og semja leiðbeinandi verklagsreglur 
um áhættustýringu lífeyrissjóða.

Þess er vænst að skýrslur og tiiiögur eignastýrínguhóps og áhættunefndar LL geti orðið gott innlegg 
þegar þriggja manna sérfræðinganefndin um starfshætti og fjárfestingastefnu lífeyrissjóðanna í 
aðdraganda bankahrunsins skiíar skýrsiu og lýkur störfum fyrir ársiok 2010,

Samhliða samþykkt ofangreindar tiiiögu leggja Landssamtök iífeyrissjóða mikia áherslu á að vandað 
verði til aftra verka eins og mögulegt er og að vínnubrögð og niðurstöður væntaniegrar skýrslu 
sérfræðingahópsins verði hafin yfir aiian vafa.

Eins og kunnug er eru lífeyrissjóðimir nánast einu fjármálastofnanirnar sem eftir standa hér á landi 
eftir bankahrunið og afleiðingar þess, Engu að síður að sjóðirnir orðið fyrir mikilli eignarýrnun sem 
áætla má að meðaltali um 20%. Margir iífeyrissjóðir hafa því orðið að grípa til skerðingar á 
lífeyrisréttindum og lífeyrisgreiðslum til sjóðfélaga tií þess að draga úr áhrifum bankahrunsins.

Lffeyrissjóðirnir þekkja ekki annað en að starfa undir miklu og víðtæku eftiriíti opinberra aðiía og 
endurskoðenda. í ræðu formanns og skýrsiu stjórnar á aðalfundi LL 18. maí sl. var boðað að fram 
fari sú úttekt á starfsháttum og fjárfestingastefnu iffeyrissjóðanna í aðdraganda bankahrunsins með 
þeim hætti sem meðfyigjandi ályktun gerir ráð fyrir. Stjórn LL hefur þrívegis fjaiiað efnisþætti 
ofangreindrar tiliögu um á fundum sínum f maí og júni 2010 þar á meðai með forystumönnum 
heildarsamtaka á vinnumarkaði.

Það skiptir miklu fyrir starfsemi iffeyrissjóðanna að þeir njóti víðtæks trausts f samfélaginu á hverjum 
tíma. Það á ekki sfst við við á þeim mikiu umbrotatfmum sem gengið hafa yfir ísiensk þjóðfélag 
samhiiða gengísfelfingu krónunnar, margföidun atvinnuieysis og miklum þrengingum og gifdir það 
jafnt um fjárhagsstöðu fólks og fyrirtækja og rikis- og sveitarféiaga .

Ekki sfst þess vegna er lagt til að skipuð verði nefnd óháðra, óviihailra og hæfra einstakiinga til að 
gera þá úttekt sem ályktunin gerir ráð fyrír. ,



Ríkissáttasemjari

Reykjavík 4. ágúst 2010

Hr. Arnar Sigurmundsson,
formaður stjómar Landssamtaka iífeyrissjóða,
Sætúni ],
105 Reykjavík,

Stjóm og varastjórn Landssamtaka iífeynssjóða, samþykkt 24. júní 2010; „að 
skipa þriggja manna nefnd óháðra> óvilhalíra og hæfra einstaklinga sem fá það hlutverk 
að gera úttekt á fjárfestingarstefnu, ákvarðanatöku og lagalegu umhverfí íífeyrissjóðanna 
i aðdraganda bankahrunsins á ísiandi í október 2008.“ Sömu aðilar samþykktu jafnframt 
að fela ríkissáttasemjara að tiínefha þá þrjá einstaklinga sem skipaðir verða í nefndina. 
Ríkissáttasemjari ákvað að verða víð þessari ósk Landssamtaka lífeyrissjóða og tilnefnir 
eftirtalda einstaklinga til setu í umræddri nefnd;

Hrafn Bragason, iögfræðíng og fv, hæstaréttardómara,
Guðmund Heiðar Frímannsson, siðfræðing og prófessor við Háskólann á Akureyri
og
Katrínu Ólafsdóttur, hagfræðing og lektor við Háskólann í Reykjavík.

Virðingarfyllst
(— )

Magnús Pétursson, ríkissáttasemjari
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