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Efni: Umsögn Landssamtaka lífeyrissjóða um frumvarp til laga um ýmsar breytingar á
forsendum fjárlagafrumvarps 2017, 2. mál.

Með tölvupósti frá nefndasviði Alþingis, þann 9. desember s.l., var Landssamtökum 
lífeyrissjóða (LL) sent til umsagnar 2. mál, frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til 
fjárlaga fyrir árið 2017.

í frumvarpinu eru ekki mörg atriði sem varða lífeyrissjóði með beinum hætti en þar ber þó 
helst að nefna 27. gr. þar sem lögð er til framlenging á bráðabirgðaákvæði sem ítrekað hefur 
verið framlengt og varðar samspil örorkulífeyrisgreiðslna almannatrygginga og lífeyrissjóða. 
Lagt er til í frumvarpinu að ákvæðið verði framlengt um eitt ár. LL styðja framlengingu 
ákvæðisins en telja æskilegt að það verði lengt um tvö ár og gildi út árið 2018. Að sama 
skapi vilja LL leggja ríka áherslu á mikilvægi þess að fundin verði framtíðarlausn á 
víxlverkunum á greiðslum almannatrygginga og lífeyrissjóða.

Lögð ertil veruleg hækkun á eftirlitsgjöldum til Fjármálaeftirlitsins sbr. 19. gr. frumvarpsins en 
þar að baki eru ýmsar gildar skýringar sem raktar eru m.a. í fjárlagafrumvarpinu. 
Fjármálaeftirlitið hefur sett fram afar greinargóð gögn sem sýna forsendur að baki 
fjárhagsáætlun stofnunarinnar. Að því er varðar hækkun á gjaldi lífeyrissjóðanna er annars 
vegar lagt til að fasti hluti gjaldsins hækki en heildarfjárhæð haldist þó óbreytt. Hins vegar er 
gert ráð fyrir verulegri hækkun á framlögum þar sem álagningarhlutfall lífeyrissjóða á að 
haldast óbreytt en það reiknast sem hlutfall af hreinni eign til greiðslu lífeyris. Óbreytt hlutfall 
veldur því umtalsverðri hækkun á eftirlitsgjöldum sjóðanna.

LL geta sýnt því skilning að gott og skilvirkt eftirlit kostarfjármuni en mikilvægt er að marka 
skýra stefnu um það hvar áherslur í  eftirliti skulu liggja og hvað séforsvaranlegur kostnaður 
á litlum markaði. Samkvæmt yfirlýstri stefnu Fjármálaeftirlitsins skal áhersla lögð á 
áhættumiðað fjármálaeftirlit og við forgangsröðun eftirlitsverkefna byggt á mati á afleiðingum 
af hugsanlegri rekstrarstöðvun viðkomandi eftirlitsskylds aðila á fjármálastöðugleika og 
hagsmuni viðskiptavina.1 Vart verður séð, í samanburði við aðra eftirlitsskylda aðila, að nokkuð 
í starfsemi lífeyrissjóðanna gefi tilefni til þess að FME forgangsraði eftirlitsverkefnum sínum 
að þeim sérstaklega. Getur það því ekki á nokkurn hátt réttlætt fyrirhugaða hækkun á

1 Stefnu FME má nálgast hér: http://www.fme.is/media/um-fme/STEFNA-FJARMALAEFTIRLITSINS-uppfaert.pdf.
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eftirlitsgjöldum sjóðanna, sem eins og fyrr segir er veruleg. Sameiningar lífeyrissjóða ættu að 
einfalda eftirlit með þeim auk þess sem rétt er að nefna að kröfur um innra eftirlit hjá 
lífeyrissjóðum hafa verið að aukast sem felur jafnframt í sér aukinn kostnað en ríkar kröfur um 
innra eftirlit ættu með réttu að draga úr kostnaði við eftirlit af hálfu Fjármálaeftirlitsins. Sú 
hefur þó ekki orðið raunin þrátt fyrir sameiningar sjóða og verulega auknar kröfur um innra 
eftirlit og hækkun á kostnaði því samfara eru á sama tíma gjöld til Fjármálaeftirlitsins að 
hækka. Ekki síst á okkar litla markaði er mikilvægt að leita allra leiða til að viðhalda góðu og 
skilvirku eftirliti með sem lægstum tilkostnaði.

Með 21. gr. frumvarpsins er lögð til umtalverð hækkun á framlagi til reksturs umboðsmanns 
skuldara. LL vænta þess að hér sé um einskiptis hækkun að ræða og að reikna megi með því 
að gjald til embættis umboðsmanns skuldara lækki hratt aftur þar sem umfang embættisins 
hefurfarið minnkandi.

Virðingarfyllst,
\f.h. Landssarntaka lífeyrissjóða
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