
Til nefndasviðs Alþingis

Varðar 666. mál, lagafrumvarp um afnám laga um Lífevrissjóð bænda nr. 
12/1999 . 145. löggiafarþing 2015-2016

Í upphafi skal þess getið að það er orðum aukið að frumvarpið um afnám laga 
um Lífeyrissjóð bænda hafi verið samið í samráði við Lífeyrissjóð bænda eins 
og tilgreint er í fyrstu málsgrein athugasemda við lagafrumvarpið.

Í bréfi fjármála- og efnahagsráðuneytisins til Lífeyrissjóðs bænda dags. 2. mars 
2016 var sjóðnum gefinn kostur á að gera athugasemdir við frumvarpsdrög 
ráðuneytisins um afnám laganna.

Eftirfarandi kom fram í svari stjórnar Lífeyrissjóðs bænda til ráðuneytisins, 
dags. 11. mars 2016:

"Efni: Varðar lög um Lífeyrissjóð bænda nr. 12 /1999 .

Með vísan í bréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins til Lífeyrissjóðs bænda dags.
2. mars 2016, er barstsjóðnum 7. mars sl., er sjóðnum gefinn kostur á aðgera 
athugasemdir við frumvarpsdrög ráðuneytisins um afnám laga um Lífeyrissjóð 
bænda nr. 12/1999.

Stjórn sjóðsins var í október 2015 kynnt óformlega áform ráðuneytisins um að 
leggja fyrir þingið frumvarp um niðurfellingu laganna. Sjóðurinn sendi 
ráðuneytinu bréf 20. október sl. þar sem óskað var eftir aðkomu að málinu.
Stjórn sjóðsins telur það varhugavert að fella lögin úrgildi án þess að allir þættir 
hafi verið skoðaðir.

Þann 18. febrúar sl. var á fundi í ráðuneytinu vakin athygli á þvíað með 
niðurfellingu laganna væri verið að skerða réttindi tiltekins hóps sjóðfélaga til 
greiðslna úr sjóðnum, en þar er um að ræða ákvæði 6. greinar laga nr.
12/1999. Tilvitnuð grein snýst um að vernda réttindi þeirra sjóðfélaga sem voru 
makar bænda á árunum 1971 til 1983. Á þessum árum var mökum ekki hleypt 
inn ísjóðinn vegna mótframlagsgreiðslna úr ríkissjóði og gátu þeir því ekki aflað 
sér réttinda vegna starfa á búi sínu. Ínæ r öllum tilvikum er um konur að 
ræða. Á árinu 1984 var mökum hleypt inn ísjóðinn og var bændum og mökum 
þeirra boðið að skipta á milli sín áður áunnum réttindum áranna 1971 - 
1983. Sjóðurinn sendi nokkrum sinnum bréf til allra bænda og maka þeirra á 
árunum 1984 og 1985 með boði um að skipta réttindum. Mjög margir kusu að 
gera ekkert varðandi málið. Ákvæði 6. greinar er tilkomið vegna þess fjölda sem 
ekki skipti áðurnefndum réttindum á milli sín. Falli bóndi frá, sem aflaði sér 
réttinda á þessum árum, á maki hans rétt á venjulegum makalífeyri út á öll 
réttindi bóndans í tvö ár eins og hefðbundið er. Eftir þann tíma á makinn rétt á



ævilöngum lífeyri út á helming þeirra réttinda sem bóndinn aflaði á árunum 
1971 -1983, hafi réttindunum ekki verið skipt áður á milli hjóna.

Íbréfi ráðuneytisins til sjóðsins, dags. 2. mars 2016, kemur fram  að það sé mat 
ráðuneytisins að unnt sé að tryggja ákvæði 6. gr. laga nr. 12/1999 með 
viðhlítandi ákvæðum ísamþykktum fyrir sjóðinn enda veitir umrætt ákvæði 
réttindi umfram þau lágmarksréttindi sem kveðið er á um í ákvæðum laga nr. 
129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Það er m at stjórnar sjóðsins að sértæk útgreiðsla lífeyris, umfram hefðbundinn 
lífeyri sem viðkomandi hefur áunnið sér, þurfi ávallt að hafa lagastoð. Ekki nægi 
íþvísambandi að byggja þann rétt á samþykktum sjóðsins. Því ber að gjalda 
varhug við þvíað fella lögin úrgildi og þar með fyrrgreind réttindi sem hlýtur að 
verða að meðhöndla með hliðstæðum hætti og eignarréttindi þegar höfð er í 
huga forsaga málsins og áralöng lagavernd."

Meðfylgjandi er:

Fylgiskjal 1: Bréf efnahags og fjármálaráðuneytisins til Lífeyrissjóðs bænda, 
dags. 2. mars 2016.

Fylgiskjal 2: Svar og athugasemdir lífeyrissjóðsins við frumvarpsdrögin, dags. 
11. mars 2016.

Það er óbreytt afstaða stjórnar sjóðsins, sem fram kemur í lok bréfsins, sem 
vísað er til hér að ofan, að sértæk útgreiðsla lífeyris, umfram hefðbundinn 
lífeyri sem viðkomandi hefur áunnið sér, þurfi ávallt að hafa lagastoð. Ekki 
nægi í því sambandi að byggja þann rétt á samþykktum sjóðsins. Því ber að 
gjalda varhug við því að fella lögin úr gildi og þar með fyrrgreind réttindi sem 
hlýtur að verða að meðhöndla með hliðstæðum hætti og eignarréttindi þegar 
höfð er í huga forsaga málsins og áralöng lagavernd.

Stjórn og framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs bænda er reiðubúinn að koma á 
fund þingnefndar til að veita frekari umsögn.

Með kveðju /  Regards,
Ólafur K. Ólafs
Framkvæmdastjóri /Managing Director 
Lífeyrissjóðs bænda /  Farmers' Pension Fund 
Stórhöfða 23, 4. hæð, 110 Reykjavík 
s. (+354) 563 1300 - 893 0354  
E-mail: olafur@lsb.is - www.lsb.is
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Ráðuneytið vísar til erindis Lífeyrissjóðs bænda, dags. 20. október sl., þar sem vísað er til 
tillagna um afnám laga um Lífeyrissjóð bænda, nr. 12/1999, og þess óskað að stjóm sjóðsins fái 
aðkomu að málinu. Enn fremur er vísað til fundar sem ráðuneytið átti með fulltrúum sjóðsins 
hinn 18. febrúar sl.

Með bréfi þessu er sjóðnum gefinn kostur á að gera athugasemdir við meðfylgjandi 
fmmvarpsdrög. Ráðuneytinu þykir rétt að taka fram að það er mat þess að unnt sé að tryggja 
ákvæði 6. gr. laganna með viðhlítandi ákvæðum í samþykktum fyrir sjóðsinn enda veitir umrætt 
ákvæði réttindi umfram þau lágmarksréttindi sem kveðið er á um í ákvæðum laga nr. 129/1997, 
um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða. Þá er það mat ráðuneytisins að 
ekki sé tilefni til þess að viðhalda sérreglu 2. málsl. 2. mgr. 5. gr. laganna um að heimilt sé að 
halda eftir iðgjaldi a f beingreiðslum til sjóðfélaga en rétt þykir að sömu reglur gildi og um þá 
sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi.

Hafí stjóm sjóðsins athugasemdir við fmmvarpsdrögin er þess óskað að þær berist ráðuneytinu 
eigi síðar en föstudaginn 11. mars nk.

1/ / /  
Anna Valbjörg Ólafsdóttir (

Lífeyrissjóður bænda 
Skúli Bjamason, formaður stjómar 
Bændahöllinni við Hagatorg 
107 REYKJAVÍK

Fylgiskj.: Drög að írum varpi til breytinga á lögum  um Lífeyrissjóð bænda.

Ljósrit: Bændasam tök íslands, b.t. S igurðar Eyþórssonar

mailto:postur@fjr.is


DROG

Frumvarp til laga

um afnám laga um Lífeyrissjóð bænda, nr. 12/1999, með síðari breytingum.

(Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)

1. gr.
Frá og með 1. janúar 2017 falla lög nr. 12/1999, um Lífeyrissjóð bænda, með síðari 

breytingum, úr gildi.

2. gr.
Frá og með 1. janúar 2017 skal Lífeyrissjóður bænda starfa á grundvelli laga nr. 

129/1997, um skyldutryggingu lífeyrissjóða og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari 
breytingum og samþykkta er fyrir sjóðinn gilda. Stjóm Lífeyrissjóðs bænda skal aðlaga 
samþykktir sjóðsins ákvæðum laga nr. 129/1997 og leggja þær þannig breyttar fyrir 
ijármála- og efnahagsráðuneytið til staðfestingar, sbr. 28. gr. laganna, eigi síðar en 1. 
október 2016.

3. gr.
Utgjöld vegna lífeyrisgreiðslna sem falla á sjóðinn vegna áunninna réttinda sjóðfélaga 

sem fæddir eru 1914 eða fyrr eða maka þeirra skulu greidd úr ríkissjóði.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Frumvarp þetta var samið í fjánnála- og efnahagsráðuneytinu í samráði við Lífeyrissjóð 

bænda og Bændasamtök Islands.
í frumvarpinu er lagt til að felld verði úr gildi lög nr. 12/1999, um Lífeyrissjóð bænda, 

með síðari breytingum.
Lög um Lífeyrissjóð bænda voru fyrst samþykkt á Alþingi 28. desember 1970, sem lög 

nr. 101/1970. Lögin tóku gildi 1. janúar 1971 og hóf þá sjóðurinn starfsemi sína. Þeim 
lögum var breytt alloft og í júní áríð 1984 voru sett ný heildarlög um sjóðinn, nr. 50/1984. 
Þau fólu m.a. í sér þá meginbreytingu að makar bænda urðu sjóðfélagar og fengu lífeyrisrétt. 
Með lögfestingu á almennu lífeyrissjóðalögunum nr. 129/1997, um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, fór að nýju fram 
heildarendurskoðun á lögum um Lífeyrissjóð bænda þar sem breyta þurfti lögunum um 
sjóðinn til samræmis við lög nr. 129/1997 og aðlaga reglur sjóðsins að reglum annarra
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lífeyrissjóða eftir því sem kostur var. Ný heildarlög um sjóðinn tóku gildi 1. júlí 1999, nr. 
12/1999, og em það lögin sem lagt er til að verði afnumin.

Frá gildistöku laganna hefur Lífeyrissjóður bænda starfað með því markmiði og skipulagi 
sem greinir i lögum nr. 129/1997, sérlögum um sjóðinn og samþykktum fyrir hann. I 
núgildandi lögum er kveðið á um heimild til handa ríkissjóði að greiða mótframlag 
sjóðfélaga í Lífeyrissjóði bænda. Allt frá stofnun sjóðsins árið 1970 greiddi ríkissjóður að 
hluta eða í heild mótframlag á móti iðgjaldi sjóðfélaga. Framlagið var ákveðið í fjárlögum 
hvers árs og reiknað á grundvelli afurðaverðs samkvæmt búvörasamningi. I fjáraukalögum 
2010 var síðasta mótframlag ríkissjóðs til sjóðsins greitt og var það nýtt til greiðslu á hálfu 
mótframlagi til sjóðsins 2011 og 2012. í upphafi árs 2013 fór sjóðurinn að krefja sjóðfélaga 
beint um greiðslu fulls framlags.

Lífeyrissjóður bænda er um flest eðlislíkur öðram lífeyríssjóðum sem tryggja lífeyiiskjör 
starfsmanna á almennum vinnumarkaði. Þar sem ríkissjóður hefur hætt greiðslu mótframlags 
sjóðfélaga til sjóðsins og einnig sem það kann að standa frekari þróun sjóðsins fyrir þrifum 
að reglur um hann séu bundnar í sérlög er lagt til að lög um sjóðinn verði afnumin og að 
hann starfi líkt og aðrir sjóðir einungis á grandvelli almennu lífeyiissjóðslaganna nr. 
129/1997, og samþykkta hans.

Hins vegar mun ríkissjóður áfram ábyrgjast útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna sjóðfélaga 
sem fæddir era 1914 eða fyrr eða útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna til maka þeirra og mun 
afnám laganna ekki leiða til réttindaskerðingar í formi rýrari trygginga á lífeyrisiðgjöldum 
hlutaðeigandi aðila. Áætlað er að útgjöld ríkissjóðs vegna umræddar ábyrgðar verði nálægt 
rámar 10 m kr á árinu 2016, miðað við 14,7 m kr á árinu 2015, 18,1 m.kr. á árinu 2014, 22,3 
m.kr. á árinu 2013 og 29,6 m.kr. á árinu 2012.

Samþykkt framvarpsins mun ekki leiða til neins kostnaðarauka fyrir ríkissjóð.

í 1. gr. er lagt til að lög um sjóðinn falli úr gildi frá 1. janúar 2017.
í 2. gr. framvarpsins er m.a. lagt til að stjóm Lífeyrissjóðs bænda hafi framkvæði að því 

að aðlaga samþykktir sjóðsins að ákvæðum laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu 
lífeyrissjóða og starfsemi lífeyi-issjóða, með síðari breytingum, og leggi þær þannig breyttar 
fyrir Ijármála- og efnahagsráðuneytið til samþykktar eigi síðar en 1. október 2016, Þannig er 
gert ráð fyrir að staðfestar samþykktir liggi fyrir um leið og lögin falla úr gildi og að ný 
stjóm taki við af þeirri sem nú situr frá sama tíma.

Þá er í 3. gr. er lagt til að kveðið verði á um að ríkissjóður ábyrgðist útgjöld vegna 
lífeyrisgreiðslna sjóðfélaga sem fæddir era 1914 eða fyrr eða útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna 
til maka þeirra. Um er að ræða áunnin réttindi sjóðfélaga eða maka hans sem ríkissjóður 
ábyrgist.

Ákvæði 4. gr. þarfnast ekki frekari skýringa.

Fylgiskjal I.

Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 
skrifstofa opinberra fárm ála:



Lífeyrissjóður bænda 
Stórhöfða 23 
110 Reykjavík

Sími: 563 1300 
www.isb.is 

Kt, 670172-0589

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
b.t. Bjarna Benediktssonar ráðherra
Arnarhvoli
Lindargötu
101 Reykjavík

Efni: Varðar lög um Lífeyrissjóðs bænda nr. 1 2 /1 9 9 9 .

Með vísan í bréf fjármála- og efnahagsráðuneytisins til Lífeyrissjóðs bænda dags. 2. mars 2016, er 

barst sjóðnum 7. mars sl., er sjóðnum gefinn kostur á að gera athugasemdir við frumvarpsdrög 

ráðuneytisins um afnám laga um Lífeyrissjóð bænda nr. 12/1999.

Stjórn sjóðsins var í október 2015 kynnt óformlega áform ráðuneytisins um að leggja fyrir þingið 

frumvarp um niðurfellingu laganna. Sjóðurinn sendi ráðunejdinu bréf 20. október sl. þar sem 

óskað var eftir aðkomu að málinu. Stjórn sjóðsins telur það varhugavert að fella lögin úr gildi án 

þess að allir þættir hafi verið skoðaðir.

Þann 18. febrúar sl. var á fundi í ráðuneytinu vakin athygli á því að með niðurfellingu laganna væri 

verið að skerða réttindi tiltekins hóps sjóðfélaga til greiðslna úr sjóðnum, en þar er um að ræða 

ákvæði 6. greinar laga nr. 12/1999. Tilvitnuð grein snýst um að vernda réttindi þeirra sjóðfélaga 

sem voru makar bænda á árunum 1971 til 1983. Á þessum árum var mökum ekki hleypt inn í 

sjóðinn vegna mótframlagsgreiðslna úr ríkissjóði og gátu þeir því ekki aflað sér réttinda vegna 

starfa á búi sínu, í nær öllum tilvikum er um konur að ræða. Á árinu 1984 var mökum hleypt inn 

í sjóðinn og var bændum og mökum þeirra boðið að skipta á milli sín áður áunnum réttindum 

áranna 1971 -1983. Sjóðurinn sendi nokkrum sinnum bréf til allra bænda og maka þeirra á 

árunum 1984 og 1985 með boði um að skipta réttindum. Mjög margir kusu að gera ekkert 

varðandi málið. Ákvæði 6. greinar er tilkomið vegna þess fjölda sem ekki skipti áðurnefndum 

réttindum á milli sín. Falli bóndi frá, sem aflaði sér réttinda á þessum árum, á maki hans rétt á 

venjulegum makalífeyri út á öll réttindi bóndans í tvö ár eins og hefðbundið er. Eftir þann tíma á 

makinn rétt á ævilöngum lífeyri út á helming þeirra réttinda sem bóndinn aflaði á árunum 1971 -  

1983, hafi réttindunum ekki verið skipt áður á milli hjóna.

Reykjavík, 11. mars 2016
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í bréfi ráðuneytisins til sjóðsins, dags. 2. mars 2016, kemur fram að það sé mat ráðuneytsins að 

unnt sé að tryggja ákvæði 6. gr. laga nr. 12/1999 með viðhlítandi ákvæðum í samþykktum fyrir 

sjóðinn enda veitir umrætt ákvæði réttindi umfram þau lágmarksréttindi sem kveðið er á um í 

ákvæðum laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Það er mat stjórnar sjóðsins að sértæk útgreiðsla lífeyris, umfram hefðbundinn lífeyri sem 

viðkomandi hefur áunnið sér, þurfi ávallt að hafa lagastoð. Ekki nægi í því sambandi að byggja 

þann rétt á samþykktum sjóðsins. Því ber að gjalda varhug við því að fella lögin úr gildi og þar 

með fyrrgreind réttindi sem hlýtur að verða að meðhöndla með hliðstæðum hætti og 

eignarréttindi þegar höfð er í huga forsaga málsins og áralöng lagavernd.

Virðingarfyllst,

LÍFEYRISSJÓÐUR BÆNDA
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