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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 631. mál.

Fjármálaeftirlitíð vísar til tölvubréfs frá nefndarsviði Alþingis, dags. 2. maí 2016, þar sem 
óskað er umsagnar um frumvarp til laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða), 631. mál.

Fjármálaeftirlitið styður framgang frumvarpsins en stofnunin átti m.a. fulltrúa í nefnainni sem 
fjármála- og efnahagsráðherra skipaði til þess að endurskoða ákvæði um 
fjárfestingarheimildir lífeyrissjóóa, sbr. einkum 36. gr. og 36. gr. a laga um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrssjóða, nr. 129/1997. Fyrirliggjandi frumvarp er byggt er 
endanlegum niðurstöðum nefndarinnar.

Fjármálaeftirlitið telur þó ástæðu til að koma eftirfarandi ábendingum á framfæri:

Varðandi 3. gr. frumvarpsins
Fjármálaeftirlitið leggur til að 1. mgr. 35. gr. a orðist svo:

Lífeyrissjóður skal tilnefna starfsmann hjá sjóðnum til að bera ábyrgð á greiningu, mælingu 
og skýrslugjöf um áhættu og skal tilnefningin tilkynnt Fjármálaeftirlitinu sem og láti 
viðkomandi af störfum. Ábyrgðaraðila áhættustýringar verður hvorki sagt upp störfum né 
hann færður til í starfi nema að fengnu samþykki stjórnar.

Framangreind breyting á 1. málslið ákvæðisins er samræmi við orðalag 5. mgr. 17. gr. laga 
um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 en Fjármálaeftirlitið telur mikilvægt að samræmis sé gætt 
milli lagabálka þegar kemur að hlutverki áhættustýringar.

Þá leggur Fjármálaeftirlitið til að lokamálsliður 3. mgr. 35. gr. a verður fluttur sem 
lokamálsliður 2. mgr. 35. gr. a sem orðist þá svo:

Áhættustýring lífeyrissjóðs skal vera óháð öðrum starfseiningum sjóðsins. Lifeyris&jóður skal 
tryggja að áhættustýring hafi nægilegt fjármagn og heimildir, m.a. til þess að afla gagna og 
upplýsinga sem nauðsynlegar eru í starfsemi áhættustýringar. Tryggt skal að ábyrgðaraðili 
áhættustýringar hafi milliliðalausan aðgang að stjórn lífeyrissjóðs.

Að lokum leggur Fjármálaeftirlitið til að 3. mgr. 35. gr. a orðist svo:
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Sé ekki unnt að tryggja aðskilnað siarfa, sökum smæóar lifeyrissjóös, skal lífeyrissjóðurinn 
lágmarka líkur á hagsmunaárekstrum, m.a. með fullnægjandi verklagsreglum og innra eftirliti.

Varðandi 6. gr. frumvarpsins

Fjármálaeftirlitið leggur til að orðinu fyrirtæki" verði breytt í „félagi“ í 7. og 8. mgr. b. liðar 6. 
gr. frumvarpsins. Fjárfestingarheimildir 5. gr. frumvarpsins tiltaka heimild til að fjárfesta í 
félögum en ekki fyrirtækjum.

Varðandi 13. gr. frumvarpsins
Fjármálaeftirlitið telur nauðsynlegt að tiltaka jafnframt vörsluaðila séreignarsparnaðar til 
viðbótar við lífeyrissjóði þar sem heimild hverrar leiðar vörsluaðila séreignarsparnaðar fer úr 
30% í 20% í hlutdeildarskírteinum eða hlutum útgefnum af sama verðbréfasjóði eða 
fjárfestingarsjóði.

Að lokum telur Fjármálaeftirlitið mikilvægt að í lögunum sé að finna tilvísun til viðurkenndra 
leiðbeininga um stjórnarhætti og leggur því til að bætt sé við setningu í lok 1. mgr. 29. gr. 
laganna sem orðist svo:

Stjórn skal árlega endurmeta stjórnarhætti sína með tilliti til viðurkenndra leiðbeininga um 
stjórnarhætti og bregðast við með viðeigandi hætti ef þörf er á.

Virðingarfyllst,

FJÁRMÁLAEFTIRLITIÐ

K atrínartún 2 /1 0 5  Reykjavík /  Sími: 520 3700 /  Símbréf: 520 3727 /  Tö lvupóstur: fme@fme.is /  w w w .fm e.is

2

mailto:fme@fme.is
http://www.fme.is

