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Efni: Viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögnum sem bárust efnahags- og 
viðskiptanefnd um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum (631. mál, þskj. 519).

Fjármála- og efnahagsráðuneytið tekur í minnisblaði þessu afstöðu til framkominna athugasemda sem 
bárust efnahags- og viðskiptanefnd um frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, með síðari breytingum. Nefndinni bárust 
athugasemdir frá níu aðilum og er farið yfir þær með vísan til greina frumvarpsins í minnisblaði þessu. 
Ráðuneytið vill þó áður en til þess kemur víkja að ummælum Landssamtaka lífeyrissjóða (LL), þar 
sem því er haldið fram að atriði er lúta að skynsemisreglunni, áhættustýringu og afleiðum hafi hlotið 
takmarkaða umræðu í starfi nefndarinnar sem vann að smíði frumvarpsins. Ráðuneytið finnur sig 
tilknúið til að mótmæla fullyrðingu landssamtakanna, sér í lagi fékk skynsemisreglan umfangsmikla 
umræðu á vettvangi nefndarinnar og var borin undir stjórn landssamtakanna. Hinir þættirnir tveir 
fengu ekki eins viðamikla umræðu en því fer fjarri að umræðan um þá hafi verið takmörkuð.

3. gr frumvarpsins (LL, Gildi og Fjármálaeftirlitið, FME)

LL telur að texti frumvarpsins um áhættustýringu þurfi efnislegrar endurskoðunar við og tiltekur í því 
sambandi ýmis viðmið sem rétt sé að hafa að leiðarljósi. Gildi tekur undir sjónarmið LL og leggur m.a. 
áherslu á að ekki sé nægilegur greinarmunur gerður á stýringu áhættu innan lífeyrissjóðs annars vegar 
og eftirliti með henni hins vegar. Ráðuneytið tekur undir afstöðu Fjármálaeftirlitsins (FME) til 
athugasemda LL og Gildis við ákvæði frumvarpsins um áhættustýringu, eins og hún er sett fram í 
erindi FME til nefndarinnar, dags. 23. maí sl.

Ráðuneytið leggst ekki gegn því að bæði áhættustýringarákvæðin verði sett í IV. kafla frumvarpsins 
en ráðuneytið getur ekki fallist á tillögu FME að breyttu orðalagi 3. gr. frumvarpsins, sbr. erindi FME 
til nefndarinnar, dags. 17. maí sl. Þar lítur ráðuneytið m.a. til samræmis á milli 3. gr. og e-liðar 6. gr. 
frumvarpsins þar sem fjallað er um að „greina, meta, vakta og stýra áhættu“

4. gr. frumvarpsins (LL, Gildi, Samtök fjármálafyrirtækja, SFF og Kristján Loftsson)

Það er mat LL og Gildis að texti tillagna í 3. og 4. tölul. sé of niðurnjörvaður og að eðlilegt svigrúm til 
þess að móta stefnu fyrir ólíka sjóði eða eftir atvikum deildir lífeyrissjóða skorti. Ráðuneytið tekur 
undir afstöðu FME í umsögn eftirlitsins frá 23. maí, þar sem fjallað er um mikilvægi þess að áhætta 
vegna hverrar og einnar fjárfestingar sé greind með fullnægjandi hætti í stað þess að eingöngu sé 
fjallað um efni í fjárfestingarstefnu og getur því ekki tekið undir athugasemdir LL og Gildis.

Þá getur ráðuneytið ekki fallist á það með SFF að þættir skynsemisreglunnar stangist á við ákvæðin 
um lágmarkskröfur til eignadreifingar. Ráðuneytið telur fullt svigrúm og tilefni, þegar lágmarks- 
kröfunum sleppir, til þess að beita 4. gr. frumvarpsins.

Það er til svars að við athugasemd Kristjáns Loftssonar að ekki var fjallað um það atriði sem hann 
nefnir við smíði frumvarpsins og því telur ráðuneytið að það komi ekki til álita að slík breyting verði 
gerð að svo stöddu.

5. gr. frumvarpsins (LL og Kauphöllin)



SFF gagnrýnir að lífeyrissjóðum sé áfram heimilt að veita bein lán til einstaklinga og fyrirtækja. 
Ráðuneytið vísar til þess að sjóðfélagalán hafi tíðkast um langa hríð og það hafi að svo stöddu ekki 
þótt tilefni til þess að leggja þau af, enda hafa þau reynst sjóðunum vel.

Ráðuneytið getur fallist á það með LL að orðinu „eða“ verði bætt við a. lið 6. tölul. 2. mgr.

a-liður 6. gr. frumvarpsins (LL, Kauphöllin og FME)

LL og Kauphöllin telja að o f strangar kröfur séu gerðar í 5. mgr., þar sem mælt er fyrir um að unnt sé 
að selja slíka samninga samdægurs á raunvirði hveiju sinni. FME leggur til breytingar á 5. mgr. í 
tilefni a f  athugasemd LL í erindi þess til nefndarinnar, dags. 23. maí sl., og tekur ráðuneytið undir þá 
tillögu.

Kauphöllin gagnrýnir að ekki sé gerður áskilnaður um skráningu fjármálagerninga með ríkisábyrgð á 
skipulegum verðbréfamarkaði, sbr. 2. mgr. Ráðuneytið telur, líkt og fram kemur í athugasemdum við 
frumvarpið, að skráning breyti litlu varðandi bréf með ríkisábyrgð og því sé ekki ástæða til þess að 
gera kröfu um skráningu.

Þá telur Kauphöllin að heimildir til fjárfestinga í ýmsum eignaflokkum séu o f rúmar, sbr. 1. mgr. 
Ráðuneytið getur ekki fallist á afstöðu Kauphallarinnar og vísar til annarra ákvæða frumvarpsins, 
sérstaklega skynsemisreglunnar, sem hafa vægi þegar lágmarkskröfum sleppir.

b-liður 6. gr. frumvarpsins (FME, LL, Gildi, Stefnir, Kauphöllin og SFF)

Ráðuneytið fellst á tillögu FME, dags. 17. maí, um að nota hugtakið „félag“ í stað hugtaksins 
„fyrirtækis“ í 7. og 8. mgr.

LL leggur til að tilvísun til „tengdra viðskiptaaðila“ í 5. mgr. verði breytt. Ráðuneytið tekur undir 
afstöðu FME til tillögu LL og Gildis.

Stefnir gerir ýmsar athugasemdir við þetta ákvæði frumvarpsins og tekur ráðuneytið undir afstöðu 
FME til þeirra athugasemda, sbr. erindi eftirlitsins til nefndarinnar, dags. 23. maí sl.

Ráðuneytið tekur undir rökstuðning FME þegar kemur að hámarkseign í félögum eða sjóðum, sbr. 7. 
mgr. Ráðuneytið telur þó að það geti komið til greina að hækka viðmiðið í 20%, enda séu samhliða 
sett fjárhæðarmörk.

11. gr. frumvarpsins (LL)

LL leggur til að prósentutalan í 4. mgr. 11. gr. frumvarpsins hækki úr 20 í 25% til þess að gætt sé 
samræmis á milli 4. mgr. 11. gr. og b-liðar 6. gr. Ráðuneytið tekur undir athugasemdir FME varðandi 
þetta atriði og getur ekki fallist á tillöguna.

12. gr. frumvarpsins (LL og FME)

Þegar hér er komið við sögu getur ráðuneytið fallist á að gildistöku frumvarpsins verið breytt til 1. 
janúar 2017.

13. gr. frumvarpsins (LL og FME)

LL leggur til breytingar á orðalagi 13. gr. og fellir brott áskilnað um að aðilar skuli leitast við að 
uppfylla ákvæði laganna eins fljótt og auðið er. Ráðuneytið telur áskilnaðinn eðlilegan, þ.e. að 
lífeyrissjóðir og vörsluaðilar leggi upp með uppfylla skilyrði laganna eins fljótt og auðið er og fellst 
ekki á breytinguna.



Ráðuneytið fellst hins vegar á tillögu FME, dags. 17. maí, um að bæta við ákvæðið á eftir orðunum 
„Eigi lífeyrissjóður“ orðunum „eða vörsluaðili séreignarsparnaðar“ Þá er enn fremur rétt að vísa til 
ákvæðis 39. gr. b auk 36. gr. b og 36. gr. c. Þá fellst ráðuneytið á að sett verði dagsetning í ákvæðið 
líkt og FME gerir að tillögu sinni í umsögn eftirlitsins, dags. 23. maí sl.


