
Landsamtök lífeyrissjóða 
Bt. stjórnar og framkvæmdastjóra 
Guðrúnartúni 1 
105 Reykjavík

25. september 2016

Efni: Fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða

Þann 20. september s.l. lagði efnahags- og viðskiptanefnd fram breytingartillögur (þingskjal 1686) á 
stjórnarfumvarpi fjármála- og efnahagsráðherra er varðar fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða 
(þingskjali nr. 1054). Með breytingartillögum þingnefndarinnar fylgir nefndarálit (þingskjal nr. 1685) 
þar sem færð eru rök fyrir breytingunum.

Eigna- og áhættustýringarnefnd Landsamtaka lífeyrissjóða (LL) hefur farið yfir nefndarálit efnahags- 
og viðskiptanefndar og komið eftirfarandi athugasemdum á framfæri við stjórn LL, og vill með bréfi 
þessu freista þess að koma ákveðnum sjónarmiðum á framfæri við þá sem málið varða.

• Gildistaka: Fresta þarf gildistöku lagabreytinganna svo tryggja megi vandaða og raunhæfa 
innleiðingu. Þrír mánuðir er of stuttur tími til innleiðingar, sjá umfjöllun hér að neðan.

• Áhættustýring: Taka þarf tillit til athugasemda FME frá 17. maí 2016 þess efnis að 
áhættustjóri eigi EKKI að stýra allri áhættu lífeyrissjóða. Áherslan ætti að vera að 
lífeyrissjóður sem skipulagsheild stýri áhættu en ekki einstaka starfsmaður samkvæmt 
núverandi tillögu. Tillögurnar stangast á við önnur ákvæði laganna um hlutverk stjórnar og 
framkvæmdastjóra. Áhættustjóri er hluti af skipulagsheildinni og getur ekki borið ábyrgð á 
áhættunni einn og sér. Það er í ósamræmi við alþjóðleg viðmið um áhættustýringu 
lífeyrissjóða, sjá umfjöllun hér að neðan.

• Uppgjör á afleiðum: Það verður að endurskoða breytingartillögu nr. 4. b-lið þar sem lagt er til 
að við 6. gr. frumvarpsins komi í stað orðanna „slíka samninga" í 5. mgr. a-liðar: gera upp eða 
loka slíkum samningum. Breytingartillagan virðist ekki vera í samræmi við þann vilja sem lýst 
er í nefndarálitinu að slaka á kröfu um að unnt verði að selja afleiður samdægurs.

• Sértryggð skuldabréf: LL telja upphaflegu tillöguna þess efnis að sértryggð skuldabréf verði 
aðgreind frá öðrum fjármálagerningum með skýrum hætti mun heppilegri enda teljast slík 
bréf eðlisólík skuldabréfum án trygginga. Þá er það mat LL að mikilvægt sé að sérákvæði verði 
til staðar um mótaðilaáhættu slíkra bréfa hver sem prósentan verður. Það auðveldar 
greiningu á áhrifum þessa eignaflokks til framtíðar, sjá m.f. umfjöllun.

LL telja mikilvægt að þessum sjónarmiðum verði komið áleiðis til umræðu um frumvarpið á Alþingi.



Gildistaka

Samkvæmt núverandi breytingartillögum er gert ráð fyrri því að lögin taki gildi 1. janúar 2017 eða 
eftir þrjá mánuði. LL benda á að samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að:

Ráðherra skuli setja í reglugerð nánari ákvæði um form og efni fjárfestingarstefnu, úttekt á 
ávöxtun lífeyrissjóða og vörsluaðila séreignarsparnaðar og framkvæmd áhættustýringar, m.a. 
um umfang hennar í hlutfalli við stærð lífeyrissjóðs, stöðu þeirra sem stýra áhættu í skipuriti 
lífeyrissjóðs, útvistun áhættustýringar, áhættumat og skýrslugjöf

Eins og frumvarpið ber með sér er verið að gera nokkuð viðamiklar breytingar á fjárfestingar- 
heimildum lífeyrissjóða, flokkun fjárfestingakosta og formi og efni fjárfestingarstefnu. Samkvæmt 
núgildandi reglum eiga lífeyrissjóðir að skila fjárfestingastefnu fyrir árið 2017 þann 1. desember 2016 
eða eftir 2 mánuði. Flestir lífeyrissjóðir hafa þegar hafið undirbúning og byggja hann á núgildandi 
reglum. Að mati LL er fyrirsjáanlegt að ef lögin taka gildi 1. janúar n.k. verði að móta 
fjárfestingarstefnuna í samræmi við fyrirhugaðar breytingar enda taki þær gildi í byrjun næsta árs. Sá 
tími sem lífeyrissjóðir hafa til stefnu er of stuttur og sér í lagi ef horft er til þess að þær reglugerðir 
sem vísað er til í lagatextanum liggja ekki fyrir og mikil óvissa er uppi um hvenær þær verða settar. 
Vonast er til að þær reglugerðir verði sendar í umsagnarferli og að vandað verði til gerðar þeirra eins 
og kostur er.

LL telja 9 mánaða aðlögunartíma að breyttum lögum og reglum vera raunhæfan frest til að vanda 
megi vel til verka og undirbúa málið af kostgæfni. Breyta þarf reglugerðum, reglum FME og regluverki 
lífeyrissjóða og öllum verðbréfakerfum.

Áhættustýring lífeyrissjóða

Samkvæmt breytingartillögu nefndarinnar, fyrsta tölulið, er lagt til að síðari málsliður 3. efnismgr. 3. 
gr. verði 3. málsl. 2. efnismgr. 3. gr. Sú breyting er endurröðun á texta en ekki efnisbreyting á inntaki 
ákvæðisins.

LL benda á að Fjármálaeftirlitið, sem hafði aðkomu að undirbúningsnefndinni, lagði til breytingar á 
þessari grein í umsögn sem skráð er með komudag 17. maí 2016. Í umsögn FME segir um 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 a f störfum.

LL taka undir með FME um að mikilvægt sé að koma þessum breytingum að enda falli það betur að 
hlutverki áhættustjóra lífeyrissjóða eins og það hefur verið skilgreint af OECD.

Meðfylgjandi texti sýnir þá hvernig 3. gr. myndi breytast bæði með núverandi breytingartillögu og 
breytingartillögu FME:

Lífeyrissjóður skal tilnefna starfsmann hjá sjóðnum til að bera ábyrgð á greiningu, mælingu 
og skýrslugjöf mati, vöktun og stýringu áhættu og skal tilnefningin tilkynnt Fjármálaeftirlitinu. 
Láti sá starfsmaður a f störfum skal það jafnframt tilkynnt Fjármálaeftirlitinu. Ábyrgðaraðila 
áhættustýringar verður hvorki sagt upp störfum né hann færður til ísta rfi nema að fengnu 
samþykki stjórnar. Lífeyrissjóður skal tryggja að áhættustýring hafi nægilegt fjármagn og



heimildir, m.a. til þess að afla gagna og upplýsinga sem nauðsynlegar eru ístarfsem i 
áhættustýringar.

Áhættustýring lífeyrissjóðs skal vera óháð öðrum starfseiningum sjóðsins.

Sé ekki unnt að tryggja aðskilnað starfa, sökum smæðar lífeyrissjóðs, skal lífeyrissjóðurinn sjá 
til þess að innra eftirlit sé nægilega ítarlegt til að lágmarka líkur á hagsmunaárekstrum. 
Tryggt skal að ábyrgðaraðili áhættustýringar hafi milliliðalausan aðgang að stjórn 
lífeyrissjóðs.

LL bent á að áhættustýring lífeyrissóða nær til allra þátta í starfseminni og ekki er hægt að fela einum 
einstaklingi að stýra allri áhættu né heldur að gera hann ábyrgan fyrir áhættunni. Þessi sjónarmið 
koma fram í frumvarpinu þar sem segir um áhættustýringu að:

Lífeyrissjóður skal á hverjum tíma hafa yfir að ráða tryggu eftirlitskerfi með áhættu í 
tengslum við alla starfsemi sína. Hjá lífeyrissjóði skulu vera til staðar fullnægjandi og 
skjalfestir innri ferlar sem gera honum kleift að greina, meta, vakta og stýra áhættu í 
starfsemi sjóðsins. Innri ferlar skulu endurskoðaðir reglulega.

Hér er það áréttað að áhættustýring er eftirlitskerfi með áhættu í tengslum við alla starfsemina sem 
er sannarlega mikilvægur þáttur í starfsemi lífeyrissjóða. Áherslan er á skipulagsheildina, 
lífeyrissjóðinn en ekki einstakling. Þessi texti er í samræmi við leiðbeinandi tilmælum OECD og IOPS 
þar sem segir í gr. 2.2. :

An effective risk management system is comprised o f strategies, processes and reporting 
procedures necessary to identify, measure, monitor, assess, control and report, on a 
continuous and an ad hoc basis, all material risks, at an individual and an aggregated level, to 
which the pension fund or plan is or could be exposed, and their interdependencies.

Heimild: http://www.iopsweb.org/principlesandguidelines/46864307.pdf

Hér er ekki vísað til þess að það sé hlutverk áhættustjóra að stýra allri áhættu, heldur að stefnan, 
ferlarnir og skýrslur skuli gera sjóðnum kleyft að greina, meta, vakta og stýra (e. control) áhættu.

Þessi skilningur er áréttaður á öðrum stöðum í leiðbeinandi tilmælum OECD og IOPS um 
áhættustýringu lífeyrissjóða. Samkvæmt gr. 4.2 í tilmælunum er til að mynda gert ráð fyrir að 
fjárhagslegri áhættu sé best stýrt í gegnum fjárfestingastefnu: Ákvæði OECD er eftirfarandi:

An investment policy is a key mechanism fo r identifying and managing investment risk. 
Pension funds should have a written policy in place, covering at a minimum strategic asset 
allocation, performance objectives, any broad decisions regarding tactical asset allocation, 
and trade execution...

Með öðrum orðum þá er gert ráð fyrir því að fjárfestingarstefnan sé aðal farvegur lífeyrissjóða til að 
greina og stýra markaðsáhættu. Áherslan í OECD textanum er að lífeyrissjóðurinn og stjórn hans, sem 
markar fjárfestingastefnuna stýri áhættu, ekki einstaklingur í sjóðnum. Starfsmaður í áhættustýringu 
getur verið ábyrgur fyrir því að áhættustefnu lífeyrissjóðs sé framfylgt, en honum er ekki endilega 
ætlað að gera það sjálfur. Hann sinnir í þeim skilningi mikilvægu eftirlitshlutverki þegar kemur að því 
að meta og fylgjast með markaðsáhættu, sem kemur ekki í veg fyrir að sjóðstjóri stýri áhættu með 
fjárfestingarákvörðunum. Verðlagning á skuldabréfum ræðst að miklu leyti af áhættu útgefanda og 
sjóðstjóri tekur áhættu fyrir lífeyrissjóð þegar hann fjárfestir í skuldabréfum. Það er vandséð hvernig 
aðgreina á þann hluta eignastýringar frá áhættustýringu og fela tveimur starfsmönnum ábyrgð á 
sömu áhættunni.

http://www.iopsweb.org/principlesandguidelines/46864307.pdf


Uppgjör á óskráðum afleiðum

Að mati LL verður að endurskoða breytingartillögu nr. 4, b-lið þar sem lagt er til að við 6. gr. 
frumvarpsins komi í stað orðanna „slíka samninga" í 5. mgr. a-liðar: gera upp eða loka slíkum 
samningum. Breytingartillagan virðist ekki vera í samræmi við þann vilja sem lýst er í nefndarálitinu 
að slaka á kröfu um að unnt verði að selja afleiður samdægurs. Ef þessi breyting er felld inn í 
fyrirliggjandi texta verður málsgreinin eftirfarandi:

(5. mgr. 36. gr. b): Séu afleiður skv. 6. tölul. 1. mgr. 36. gr. a ekki skráðar á skipulegum 
verðbréfamarkaði skal mótaðili lífeyrissjóðs lúta eftirliti sem Fjármálaeftirlitið metur gilt. Þá 
skal vera unnt að reikna verðmæti slíkra samninga daglega með áreiðanlegum hætti og skal 
tryggt að unnt sé að selja slíka samninga , gera upp eða loka slíkum samningum slíka 
samninga samdægurs á raunvirði hverju sinni.

Í nefndarálitinu kemur fram að með hliðsjón af tillögu Fjármálaeftirlitsins leggur nefndin til að slakað 
verði á áskilnaðinum með því að ekki þurfi að vera unnt að selja afleiðu samdægurs ef unnt er að gera 
hana upp eða loka henni samdægurs á raunvirði. Af þessu virðist það vera vilji nefndarinnar að slaka 
á þeirri kröfu að hægt verði að selja afleiður samdægurs án þess þó að lagt sé til að sá hluti 
málsgreinarinnar verði felldur niður. Því má ætla að breytingin hafi átt að vera á eftirfarandi veg:

(5. mgr. 36. gr. b): Séu afleiður skv. 6. tölul. 1. mgr. 36. gr. a ekki skráðar á skipulegum 
verðbréfamarkaði skal mótaðili lífeyrissjóðs lúta eftirliti sem Fjármálaeftirlitið metur gilt. Þá 
skal vera unnt að reikna verðmæti, gera upp eða loka slíkum samningum daglega með 
áreiðanlegum hætti.

Afleiðuviðskipti eru síður en svo stór hluti af núverandi fjárfestingarstarfsemi lífeyrissóða. Engu að 
síður telur LL mikilvægt að lagaumhverfið er varðar afleiðunotkun verði skýrt enda getur 
afleiðunotkun til framtíðar orðið virkur þáttur áhættustýringar. Lífeyrissjóður sem vill tryggja sig fyrir 
verðbólgu gæti til framtíðar boðist slíkar afleiður sem kynnu að verða dýrari ef áskilnaðurinn er krafa 
um að geta gert slíka samninga upp daglega. Verðbólgutölur eru birtar mánaðarlega og fyrirsjáanlegt 
er að krafan geri lífeyrissjóðum einfaldlega erfiðara fyrir að verja sig fyrir áhættu með afleiðum.

Sértryggð skuldabréf

Samkvæmt breytingartillögu nr. 3. við 5. gr. frumvarpsins er lagt til að C-liður 2. tölul. 2. efnismgr. falli 
alfarið brott. Með því er lagt til að sú hugmynd að sérgreina sértryggð skuldabréf frá öðrum 
skuldabréfum verði alfarið felld út. Til samræmi við þá tillögu leggur nefndin einnig til skv. 
breytingartillögu nr. 4, C-lið að sérstakt ákvæði um 15% mótaðilaáhættu í 2. mgr. b-liðar (36. Gr. c. ) 
falli líka á brott. Þar með er fellt á brott sérákvæði þess efnis að lífeyrissjóðum verði heimilt að eiga 
allt að 15% af heildar eignum í sértryggðum skuldabréfum sem gefin eru út af sama útgefanda.

LL telja upphaflegu tillöguna þess efnis að sértryggð skuldabréf verði aðgreind frá öðrum 
fjármálagerningum með skýrum hætti mun heppilegri enda teljast slík bréf eðlisólík skuldabréfum án 
sértrygginga. Í umfjöllun samtakanna á undirbúningstímanum var fallist á það sjónarmið að sértryggð 
skuldabréf bera minni áhættu en mörg önnur skuldabréf og viðeigandi væri að aðgreina þau frá 
öðrum skuldabréfum með tilliti til áhættu. Landsamtökin telja mjög mikilvægt að svo verði. Þannig 
gæti til framtíðar umræðan snúist um hlutfallið sem væri í þeim skilningi afmörkuð umræða sem 
byggði á aðgreinanlegum upplýsingum um eignaflokkinn eins og hann birtist í skýrslum lífeyrissjóða, 
FME og Seðlabanka Íslands. Með öðrum orðum þá væri eignaflokkurinn aðgreindur frá öðrum 
fjármálagerningum sem myndi gera alla umfjöllun einfaldari.



Sérákvæði um 15% takmörkun á einstaka útgefanda (mótaðila) var talið varfærið skref í ljósi þess að 
eignarflokkurinn er enn sem komið er lítill og gildandi takmörkun er 10% á einstaka mótaðila. Með 
því að koma sérákvæðinu fyrir í lögunum og hækka það í 15%, væri hægt að endurskoða hlutfallið án 
þess að gera þurfi miklar breytingar á lagatextanum. Sú umræða gæti þá byggt á fyrrgreindum 
upplýsingum um stöðu lífeyriskerfisins í eignaflokknum og þróun eignaflokksins frá því að hann var 
aðgreindur.

Að mati LL eru rök nefndarinnar fyrir þessari breytingu mjög langsótt. Það kann að vera rétt að ef 
bankar veðsetja stóran hluta eigna sinna þá skipti forgangur innstæðna litlu máli. En að mati LL er 
þetta ekki rétti vettvangurinn til að sporna við mögulegri þróun í bankakerfinu. Eðlilegra væri að gera 
kröfur til innlánsstofnana um takmörk á því hve mikið af eignasafni verði heimilt að veðsetja, frekar 
en að gera lífeyrissjóðum erfiðara fyrir að kaupa sértryggð skuldabréf banka.

Í innsendri umsögn SFF eru færð fyrir því rök að sértryggð skuldabréf ættu að færast upp um 
eignaflokk og falla í sama áhættuflokk og ríkisskuldabréf og fasteignaveðtryggð skuldabréf, oft nefnd 
sjóðfélagalán. Í umfjöllun LL var horft til þess að vísað er til laga um sértryggð skuldabréf og 
samsvarandi skuldabréfa sem útgefin eru í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Lögin kveða ekki á 
um að tryggingar sértryggðra skuldabréfa þurfi að vera húsnæðislán einstaklinga. Mögulegt er að 
gefa út sértryggð skuldabréf með öðrum tryggingum svo sem skuldabréfum með veði í bújörðum og 
öðrum fasteignum sem notaðar eru til landbúnaðar, sbr. 3. tölul. 5. gr. laga um sértryggð skuldabréf. 
Þá má benda á að veðhlutfall íbúðarhúsnæðislána í tryggingarsafni geta verið að hámarki 80%, sbr. 1. 
tölul. 7. gr. sömu laga, borið saman við 75% hámarks veðhlutfall sjóðfélagalána. Í því ljósi var talið 
málefnalegt að færa sértryggð skuldabréf í flokk B en þó með þeim hætti að eignaliðurinn væri 
aðgreinanlegur og auðvelt yrði að fjalla um eignaflokkinn til framtíðar, stöðu hans og þróun.

Að þessu sögðu telja LL mikilvægt að eignaliðurinn sértryggð skuldabréf verði ekki felldur út og 
sérákvæði um hámarks mótaðilaáhættu verði að sama skapi haldið inni hvert sem hlutfallið verður.

F.h. eigna- og áhættustýringarnefndar LL 

Ólafur Sigurðsson


