
CUSR

Fjárlaganefnd 25. nóvember 2022

Kynning á fjárhagsstöðu
A-deildar LSR



LSR — deildaskiptur sjóður
A-deild

Aldurstengd ávinnsla 
(frá 1. júní 2017)

S-deild
Séreign

3 leiðir

A-deild
Jöfn ávinnsla 
(fyrir 1. júní 2017)

B-deild
Eldra kerfi 

(til ársloka 1996)
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Lykiltölur A-deildar LSR í árslok 2021

Lífeyrisgreiðslur á ári 13 ma.kr.

Iðgjaldagreiðslur á ári 38 ma.kr.

Fjöldi lífeyrisþega 10.166

Fjöldi virkra sjóðfélaga 28.661

Hrein eign A-deildar 1.024 ma.kr.

Hrein raunávöxtun A-deildar 10,4%

Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu 5 ára 8,1%

Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu 10 ára 7,2%
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Breytingar á A deild LSR 2017



Breytingar á A-deild LSR - það verða til 3 hópar

A-hópur: Nýr L-hópur: Lífeyrisaukasjóðshópur

6

A-hópur:
Aldurstengd ávinnsla 

(frá 1. júní 2017)

25. nóvember 2022

L1-hópur
Jöfn ávinnsla 
(fyrir 1. júní 2017)

L2-Ábyrgð ríkis
Jöfn ávinnsla 

(Eldri en 60 ára 1. júní 2017)

LSR



Fjárhæðir og framkvæmd, ríkið greiddi:

• 10 ma.kr. voru greiddir inn í A-deildina til að rétta af áfallna stöðu

• Í því skyni að tryggingafræðileg staða á skuldbindingum vegna réttinda sem sjóðfélagar 
voru búnir að vinna sér inn væri í jafnvægi við breytinguna.

• Lífeyrisaukasjóður: 107 ma.kr. til að tryggja jafna ávinnslu réttinda til framtíðar

• Reikna hve mikið jafna ávinnslan kostar umfram aldurstengda ávinnslu (miðað við virka 
sjóðfélaga 30.09.2016)

• Í samræmi við þennan árlega útreikning er fært úr lífeyrisaukasjóði inn í A deild

• Varasjóður: 8,4 ma.kr. sem skal nota ef annað þrýtur.

Reiknað út miðað 
við stöðu sjóðsins 

30.09.2016

Greiðslur áttu sér 
stað 31.12.2016

Lagabreytingin tók 
gildi 01.06.2017
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Fjárhagsstaða A-deildar 
og lífeyrisaukasjóðs



Tryggingafræðilegar forsendur

Hvað hefur breyst frá því að 
upphaflegir útreikningar voru gerðir:
• Í 21 mánuð eftir að útreikningar voru 

framkvæmdir var hægt að bætast í hópinn

• Breytingar á forsendum um lífslíkur
• Sértækar líkur fyrir sjóðfélaga LSR (2019) - reynsla úr 

fortíð (2019)

• Lífslíkur með spá um áframhaldandi lengingu á 
meðalævi (2021) - framtíðarspá
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A-deild LSR — staða skv. tryggingafræðilegri úttekt
30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15%

Hrein eign umfram skuldbindingar (ma.kr. - vinstri ás) -----Hrein eign umfram skuldbindingar (% - hægri ás)
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breyttra lífslíkna á skuldbindingar A-deildar
Breyting

2019 - sértækar lífslíkur 
fyrir sjóðfélaga LSR
2021 - lífslíkur miðaðar við 
spá um hækkandi lífaldur

Hækkun á 
heildarskuldbindingu m.v. 
fyrri forsendur (ma.kr.)

44,2

118,5

Hækkun á 
heildarskuldbindingu 
m.v. fyrri forsendur (%)

4,1%

8,7%

Tryggingafræðileg 
staða m.v. fyrri 
forsendur

1,2%

5,6%

Tryggingafræðileg 
staða með breyttum 
forsendum

-2,9%

-2,7%

2019 Breyting á lífslíkum - sértækar fyrir sjóðinn og nýtt viðmiðunartímabil.
2021 Breyting á lífslíkum - spá um hækkandi lífaldur.

Breyting á forsendum varðandi lífslíkur hafa haft mikil áhrif á skuldbindingar A-deildar LSR 
síðustu 3 ár og nemur hækkun heildarskuldbindinga sjóðsins vegna lengri lífaldurs alls 
162,7 ma.kr.

Til samanburðar þá var heildarstaða A-deildar LSR neikvæð um 40,0 ma.kr. í árslok 2021 
Ef tryggingafræðileg staða sjóðsins í árslok 2021 hefði verið reiknuð miðað við óbreyttar 
forsendur hefði staða hans verið jákvæð um 5,6%.
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Þróun lífeyrisaukasjóðs

Tölur í m.kr. við árslok

2017 2018 2019 2020 2021

Eignir lífeyrisaukasjóðs 108.575 106.434 112.342 118.527 130.171
Greiðslur úr lífeyrisaukasjóði 4.269 7.590 8.221 8.831 9.993
Skuldbindingar lífeyrisaukasjóðs 130.418 136.077 141.546 145.666 164.073
Reiknuð staða lífeyrisauka -12.910 -21.199 -29.395 -27.360 -34.140
Tryggingafræðileg staða 
lífeyrisaukasjóðs -10,6% -16,6% -20,7% -18,8% -20,8%
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Varúðarsjóður
Varúðarsjóður 2022 áætlun 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Staða varúðarsjóðs 
í lok árs 13.189 11.674 10.758 10.044 9.451 8.844 8.400

Breyting milli ára 1.515 915 714 592 607 444

• Varúðarsjóður var 11,7 ma.kr. við Í árslok 2021
• Reiknuð staða lífeyrisaukasjóðs við árslok 2021 var neikvæð um 

34,1 ma.kr.
• Tryggingafræðileg staða var lífeyrisaukasjóðs var -20,8%
• Hefði varúðarsjóður verið lagður við lífeyrisaukasjóð við árslok 

2021 hefði hann reiknuð staða hans breyst í -22,4 ma.kr.
• Tryggingafræðileg staða lífeyrisaukasjóðs hefði þá orðið -13,7%
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Nýting varúðarsjóðs
Ef lífeyrisaukasjóður er undir -10% í 5 ár samfellt

Ef lífeyrisaukasjóður er undir -5% í 10 ár samfellt

2,5%

Matshópur ákveður hvort skilyrði fyrir 
ráðstöfun úr varúðarsjóði sé uppfyllt.
Ráðherra skipar 3 og
BSRB, BHM og KÍ skipa

Ef varúðarsjóður dugar ekki til 
að standa við hlutverk sitt: 
Launagreiðendur og samtök 
opinberra starfsmanna hefja 
viðræður um viðbrögð.

Að 20 árum liðnum skal leggja höfuðstól varúðarsjóðs í heild eða að hluta til að 
tryggingafræðileg staða lífeyrisaukasjóðs verði 2,5%. Eftirstöðvar renna í ríkissjóð.
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Bregðast þarf við neikvæðri stöðu lífeyrisaukasjóðsins

Orsök vandans:

1. Sjóðfélagar bættust við sem ekki var gert ráð fyrir í upphaflegu 
framlagi frá ríkinu
• Eru að fá úthlutað úr lífeyrisaukasjóðnum

2. Forsendur varðandi lífslíkur hafa breyst mikið
• Jafna ávinnslan var upphaflega stillt af miðað við lífslíkur á árunum fyrir 

1996 þannig að 15,5% iðgjald myndi standa undir jöfnum réttindum

Ávöxtun hefur verið umfram tryggingafræðilegar forsendur
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Möguleg viðbrögð við neikvæðri stöðu lífeyrisaukasjóðsins

1. Framlag úr ríkissjóði

2. Nýting á varúðarsjóði

3. Lækkun réttinda
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