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I. Inngangur
Í minnisblaði þessu er að finna viðbrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins við helstu 
athugasemdum sem bárust í umsögnum til efnahags- og viðskiptanefndar vegna frumvarps til 
laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, 
gjaldmiðlaáhætta og upplýsingagjöf til sjóðfélaga (Þskj. 337 - 326. mál).

Alls bárust fjórar umsagnir vegna frumvarpsins, frá Arion banka hf., Fjármálaeftirliti 
Seðlabanka Íslands, Landssamtökum lífeyrissjóða og Alþýðusambandi Íslands. Þær 
athugasemdir sem er að finna í umsögnunum hafa flestar komið fram á fyrri stigum þessa 
máls. Greining ráðuneytisins á þeim leiddi til breytinga á frumvarpinu og er vísað til 
niðurlagsins í 5. kafla í greinargerð frumvarpsins í þeim efnum. Í minnisblaðinu er, auk 
viðbragða fjármála- og efnahagsráðuneytisins við umsögnum, að finna tillögu að breytingu á 
einni grein frumvarpsins.

II. Meginefni frumvarpsins
Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á fjárfestingarheimildum lífeyrissjóða sem snúa að 
gjaldeyrisáhættu. Þá eru í frumvarpinu tillögur um að ekki þurfi lengur að koma til samþykki 
sjóðfélaga til að lífeyrissjóður geti birt yfirlit og upplýsingar til sjóðfélaga á rafrænan hátt og 
ákvæði um að lífeyrissjóðum verði skylt að upplýsa nýja sjóðfélaga um helstu réttindi sem 
ávinnast við greiðslu iðgjalda ásamt upplýsingum um skipulag og stefnu lífeyrissjóðsins. 
Jafnframt er að finna tillögur að breytingum á ákvæðum um heimildir til kaupa á afleiðum. 
Vísað er til greinargerðar frumvarpsins varðandi tilefni og nauðsyn lagabreytinganna og 
samantektar á meginefni frumvarpsins.

III. Viðbrögð við umsögnum sem bárust efnahags- og viðskiptanefnd
Rafræn upplýsingagjöf til sjóðfélaga - Landssamtök lífeyrissjóða og Arion banki.
Í umsögnum Landssamtaka lífeyrissjóða og Arion banka er vakin athygli á að markmið 1. gr. 
frumvarpsins sé að auðvelda nýjum sjóðfélögum að nálgast almennar upplýsingar um sjóðinn 
sem og alla sjóðfélaga hans að nálgast upplýsingar um fjárhagsstöðu, rekstur og breytingar á 
samþykktum. Með því að gera kröfu um rafræna auðkenningu sjóðfélaga, til að nálgast þessar 
upplýsingar, séu settar hömlur á upplýsingagjöfina. Fram kemur að mikilvægt sé að 
lífeyrissjóðir hafi heimild til að birta sjóðfélögum slíkar upplýsingar rafrænt án þess að gerður 
sé áskilnaður um rafræna auðkenningu. Þá kemur fram í umsögn Arion banka að óljóst sé af 
ákvæðinu hvað átt sé við með rafrænu vefsvæði. Bankinn óskar jafnframt eftir heimild til 



gjaldtöku kjósi sjóðfélagi að fá gögn og upplýsingar á pappírsformi að þremur árum liðnum 
frá gildistöku laganna. Leggur bankinn til að slík heimild bætist við b. lið 1. gr. frumvarpsins 
um rafræna birtingu upplýsinga til handa sjóðfélögum.

Líkt og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu tók ráðuneytið ekki undir áður framkomna 
tillögu Arion banka um að heimiluð yrði gjaldtaka vegna sjóðfélaga sem áfram kjósa að fá á 
pappírsformi iðgjaldayfirlit og upplýsingar um væntanleg lífeyrisréttindi. Í því sambandi leit 
ráðuneytið m.a. til þess að iðgjöld til lífeyrissjóðs eru lögbundin, þau varða mikilvæg réttindi 
sjóðfélagans til framtíðar auk þess sem sjóðfélagar eru misvel settir með að nýta sér stafræna 
tækni, ekki síst þeir sem eldri eru. Afstaða ráðuneytisins til þessa atriðis er óbreytt.

Ráðuneytið tekur hins vegar undir athugasemdir Landssamtaka lífeyrissjóða og Arion banka 
um að heppilegt sé að gera breytingar á b. lið 1. gr. frumvarpsins en leggur þó til að ákvæðið 
verði svohljóðandi:
4. mgr. 18. gr. orðist svo:

„Lífeyrissjóðum er heimilt að birta yfirlit og upplýsingar skv. 2. og 3. mgr. á 
rafrænan hátt þar sem rafrænnar auðkenningar sjóðfélaga er krafist. Við rafræna 
birtingu upplýsinga skv. 2. mgr. sem teljast almenns eðlis þarf þó ekki að krefjast 
rafrænnar auðkenningar sjóðfélaga. Þráttfyrir ákvæði 1. og 2. málsl. skal sjóðfélagi 
sem eftir því óskar fá gögn og upplýsingar á pappírsformi sér að kostnaðarlausu. “

Innleiðingartími á hækkun eigna lífeyrissjóðs í erlendum gjaldmiðli
Landssamtök lífeyrissjóða og Alþýðusamband Íslands telja að innleiðingartíminn á hækkun 
heimildar lífeyrissjóðs til fjárfestinga í eignum í erlendum gjaldmiðli í 4. gr. frumvarpsins sé 
of langur. Landssamtökin benda á að rýmkunin muni í reynd eingöngu verða nýtt af nokkrum 
lífeyrissjóðum og í umsögninni er bent á að mikilvægt sé að auka hlutdeild erlendra eigna í 
eignasafni lífeyrissjóða þar sem nauðsynlegt sé að dreifa áhættu í fjárfestingum í ljósi smæðar 
íslenska hagkerfisins.

Vegna athugasemda sem bárust frá hagaðilum í samráðsgátt stjórnvalda þegar frumvarpið var 
kynnt þar á síðasta ári, um að of hægt væri farið í að rýmka heimildir lífeyrissjóða til 
fjárfestinga í erlendum gjaldmiðlum, brást ráðuneytið við með því að leggja til að 
innleiðingarferlinu yrði hraðað. Í fyrirliggjandi frumvarpi er þannig lagt til að hækkunin nemi 
1,5% í stað 1% fyrstu fjögur ár tímabilsins eða fram í ársbyrjun 2027. Eftir það nemur 
hækkunin 1% og hámarkinu verður náð árið 2036 í stað ársins 2038. Einnig lagði ráðuneytið 
til að lögfest yrði að ráðherra skyldi leggja mat á þörf fyrir breytingar á hlutfallinu og 
aðlögunartímabilinu eigi síðar en á árinu 2027. Í ljósi þess að strax við gildistöku 
frumvarpsins bætist við sú rýmkun sem felst í ákvæði 5. gr. frumvarpsins um að breytingar á 
gengi og verðhækkanir á erlendum mörkuðum hafi ekki þau áhrif að lífeyrissjóðum beri að 
grípa til ráðstafana til að koma gjaldeyrisáhættunni í það horf að hún sé innan lögbundinna 
viðmiða var ekki talið ráðlegt að stíga stærri skref í rýmkuninni að svo stöddu. Frá því 
frumvarp sama efnis var lagt fram í fyrra hafa spár um ytri stöðu þjóðarbúsins dökknað og 
aðgengi hagkerfisins að erlendu fjármagni versnað. Við slíkar aðstæður getur aukið útflæði 
fjármagns að öðru óbreyttu leitt til veikara gengis og hærri raunvaxta, a.m.k. til skamms tíma. 
Á móti vegur að hlutfall erlendra eigna sjóðanna hefur lækkað og því eru skammtímaáhrif 
nýrra viðmiða á útflæði sjóðanna líklega takmarkaðra en þegar hlutföllin voru hærri. 
Ráðuneytið telur því ekki æskilegt að stíga enn hraðari skref til rýmkunar heimilda 
lífeyrissjóða til erlendra fjárfestinga að svo stöddu.



Ábendingar Seðlabanka Íslands.
Í umsögn Seðlabanka Íslands er að finna nokkrar ábendingar sem snúa að lagatæknilegum 
atriðum í frumvarpinu. Þar má m.a. nefna að bankinn telur rétt að í ákvæði 2. gr. 
frumvarpsins sé vísað til eigna og skulda í stað neikvæðra stöðu afleiðusamninga. Það sé í 
samræmi við hugtakanotkun laganna. Ráðuneytið vekur athygli á að ákvæði í 36. gr. b. í 
lögum nr. 129/1997, sem lagðar eru til breytingar á í 2. gr. frumvarpsins, er vísað til vægis 
eignaflokka lífeyrissjóða. Í 36. gr. a. er þeim afleiðum sem lífeyrissjóðum er heimilt að 
fjárfesta í skipað í eignaflokk F. Í ljósi þessa þótti ekki rétt að vísa til eigna og skulda í 
afleiðum, þó það orðfæri sé vissulega viðurkenndari orðnotkun, og vísa frekar til neikvæðra 
og jákvæðra eigna. Jákvæðar eignir vísar þá til eigna og neikvæðar eignir til skulda líkt og 
kom fram í skýringum með ákvæðinu.

Þá vekur Seðlabankinn athygli á því að til bóta væri að skýrar kæmi fram í lagatexta eða 
greinargerð með frumvarpinu hvort núvirða ætti væntar lífeyrisgreiðslur eða ekki. Ráðuneytið 
telur að í ljósi þess að um sé að ræða mat á virði lífeyrisgreiðslna til næstu þriggja ára sé 
breytingin ekki nauðsynleg.

Loks leggur Seðlabankinn til að hin ótímabundna undanþága frá því að gera ráðstafanir til 
úrbóta, ef gjaldmiðlaáhætta lífeyrissjóðs fer fram úr leyfilegum mörkum sökum breytinga á 
gengi íslensku krónunnar eða verðhækkana á erlendum mörkuðum sem er að finna í 5. gr. 
frumvarpsins, eigi að gilda til bráðabirgða og renna sitt skeið þegar því hámarki sem kveðið 
er á um í 1. mgr. 4. gr. frumvarpsins er náð. Með vísan til sveiflna í gengi gjaldmiðla sem og 
óvissu um ávöxtun á erlendum mörkuðum, sem getur orðið þess valdandi að lífeyrissjóðir fari 
tímabundið yfir leyfilegt hámark, og sem hefur verið hamlandi fyrir lífeyrissjóði við erlendar 
fjárfestingar þeirra, telur ráðuneytið ekki heppilegt að undanþágan gildi til bráðabirgða. 
Tillaga Más Guðmundssonar um að rýmka heimildir til að gera ráðstafanir til úrbóta sneri að 
því að gera lífeyrissjóðum betur kleift að nýta heimildir laganna til fjárfestingar í öðrum 
myntum en íslensku krónunni sem best. Tillögunni var ekki ætlað að taka á tímabundnum 
aðstæðum meðan aðlögun að nýju hámarki á sér stað. Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að falla 
frá því að lífeyrissjóðir geti að fullu nýtt heimildir laganna til fjárfestingar erlendis þegar hið 
nýja viðmið um erlendar eignir hefur tekið gildi að loknum aðlögunartíma.


