
 

AUÐKENNDAR BREYTINGAR Á SAMÞYKKTUM LÍFEYRISSJÓÐS 
STARFSMANNA BÚNAÐARBANKA ÍSLANDS HF 
ÁSAMT SKÝRINGUM 
_________________________________________________________________________________ 

Breytingar þær sem hér eru lagðar fram snúa að 4. og 11. gr. samþykkta sjóðsins ásamt Breytingar þær sem hér eru lagðar fram snúa að 4. og 11. gr. samþykkta sjóðsins ásamt Breytingar þær sem hér eru lagðar fram snúa að 4. og 11. gr. samþykkta sjóðsins ásamt Breytingar þær sem hér eru lagðar fram snúa að 4. og 11. gr. samþykkta sjóðsins ásamt 

breytingu á Viðauka IV er tekur til yfirlits yfir sérstakar breytingar á réttindum sjóðfbreytingu á Viðauka IV er tekur til yfirlits yfir sérstakar breytingar á réttindum sjóðfbreytingu á Viðauka IV er tekur til yfirlits yfir sérstakar breytingar á réttindum sjóðfbreytingu á Viðauka IV er tekur til yfirlits yfir sérstakar breytingar á réttindum sjóðfélaga. élaga. élaga. élaga.     

Megin inntak breytinga á 4. gr. snúa að umboði og sjálfstæði stjórnarmanna. Þá er Megin inntak breytinga á 4. gr. snúa að umboði og sjálfstæði stjórnarmanna. Þá er Megin inntak breytinga á 4. gr. snúa að umboði og sjálfstæði stjórnarmanna. Þá er Megin inntak breytinga á 4. gr. snúa að umboði og sjálfstæði stjórnarmanna. Þá er 

jafnframt gerð breyting á vísun til sjóðfélagalána sjóðsins í kjölfar þess að sjóðurinn veitir jafnframt gerð breyting á vísun til sjóðfélagalána sjóðsins í kjölfar þess að sjóðurinn veitir jafnframt gerð breyting á vísun til sjóðfélagalána sjóðsins í kjölfar þess að sjóðurinn veitir jafnframt gerð breyting á vísun til sjóðfélagalána sjóðsins í kjölfar þess að sjóðurinn veitir 

ekki lengur ný lán. Breytingar á 11. gr. og Viðauka IV eru til þess falekki lengur ný lán. Breytingar á 11. gr. og Viðauka IV eru til þess falekki lengur ný lán. Breytingar á 11. gr. og Viðauka IV eru til þess falekki lengur ný lán. Breytingar á 11. gr. og Viðauka IV eru til þess fallnar að auka áunnin lnar að auka áunnin lnar að auka áunnin lnar að auka áunnin 

réttindi sjóðfélaga. réttindi sjóðfélaga. réttindi sjóðfélaga. réttindi sjóðfélaga.     

Viðbótartillögur við samþykktirnar eru auðkenndar með Viðbótartillögur við samþykktirnar eru auðkenndar með Viðbótartillögur við samþykktirnar eru auðkenndar með Viðbótartillögur við samþykktirnar eru auðkenndar með rauðu letri og undirstrikunrauðu letri og undirstrikunrauðu letri og undirstrikunrauðu letri og undirstrikun    og og og og 

sá texti sem lagt er til að verði eytt, er auðkenndur með sá texti sem lagt er til að verði eytt, er auðkenndur með sá texti sem lagt er til að verði eytt, er auðkenndur með sá texti sem lagt er til að verði eytt, er auðkenndur með rauðu letri og yfirstrikun.rauðu letri og yfirstrikun.rauðu letri og yfirstrikun.rauðu letri og yfirstrikun. 

 

 

Breytingar á 4. grein – umboð stjórnarmanna, sjóðfélagalán 

4. gr. Um stjórn og framkvæmdastjóra   

Stjórn sjóðsins skipa þrír menn. Fundur sjóðfélaga skal kjósa tvo stjórnarmenn og tvo til vara. Arion banki hf. skal 

tilnefna einn stjórnarmann og einn til vara. Stjórnarmenn og varamenn þeirra skulu kosnir á ársfundi til tveggja 

ára í senn og skal tilnefning þess stjórnarmanns sem tilnefndur er af Arion banka hf. og varamanns hans ekki vera 

til skemmri tíma hvert sinn. Stjórnarmaður getur hvenær sem er sagt sig úr stjórn og skal segja sig úr stjórn bresti 

hann hæfi samkvæmt lögum eða samþykktum þessum. Óheimilt er að afturkalla umboð stjórnarmanns á 

kjörtímabilinu nema hann bresti hæfi til að gegna stjórnarsetu samkvæmt lögum eða samþykktum þessum. 

Tilkynna skal stjórn sjóðsins með formlegum hætti rökstudda ákvörðun þess efnis með tilvísun í viðeigandi 

lagaákvæði eða samþykktir. Þurfi aðalmaður eða varamaður að stíga til hliðar skal kjósa á næsta aðalfundi til þess 

tíma sem eftir stóð af stjórnarsetu viðkomandi ef viðkomandi var kjörin af sjóðfélögum. Ef viðkomandi var 

tilnefndur af Arion banka skal Arion banki tilnefna nýjan einstakling á næsta aðalfundi.  

Stjórnarmenn í lífeyrissjóði skulu vera lögráða, fjár síns ráðandi, hafa óflekkað mannorð og mega ekki á síðustu 

fimm árum hafa í tengslum við atvinnurekstur fengið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 

hegningarlögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. 

Stjórnarmenn skulu vera búsettir hér á landi eða í öðrum aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins. Um hæfi 

stjórnarmanns lífeyrissjóðs til meðferðar máls fer eftir ákvæðum II. kafla stjórnsýslulaga.  

Stjórn skiptir með sér verkum, kýs sér formann og ákveður röðun kjörinna varamanna sem taka sæti í forföllum 

kjörinna aðalmanna. Varamaður tilnefnds stjórnarmanns tekur sæti í hans forföllum. Stígi aðalmaður niður fyrir 

lok kjörtímabils skal varamaður taka sæti fram að næsta ársfundi. Á fyrsta fundi nýs aðalmanns skal stjórn skipta 

með sér verkum að nýju. Stjórn Hún sér um rekstur sjóðsins samkvæmt samþykktum þessum. 

Stjórnin ber ábyrgð á skipun lánanefndar sjóðsins sem tekur afstöðu til umsókna sjóðfélaga um lán úr sjóðnum 

skilmálabreytingar og aðrar breytingar þegar veittra lána skv. lánareglum sjóðsins. Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á 

skipun endurskoðunarnefndar í samræmi við 2. mgr. 108. gr. a. laga nr. 3/2006, um ársreikninga. 

 



Rökstuðningur: 

Með fyrri tveimur breytingunum á 4. grein er lagt til að óheimilt verði að afturkalla umboð stjórnarmanns á kjör- 

eða skipunartímabili nema stjórnarmann bresti hæfi skv. lögum eða samþykktum til að gegna stjórnarsetu. Þá er 

því lýst hvernig staðið skuli að slíkri afturköllun og jafnframt tekið á því að annar stjórnarmaður komi ekki í hans 

stað fyrr en á næsta ársfundi og varamaður taki sæti hans fram að því. Þá er samhliða tekið upp í samþykktir 

þessar að stjórnarmaður geti stigið til hliðar að eigin frumkvæði og skuli gera slíkt bresti hann hæfi. Breytingin er 

lögð til m.a. í framhaldi af dreifibréfi Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og í kjölfar athugunar stofnunarinnar á 

því hvort sjálfstæði stjórnarmanna lífeyrissjóða sé nægilega tryggt í samþykktum þeirra. Með breytingartillögunni 

er skerpt á ákvæðum samþykkta sjóðsins um það hvort, hvernig og með hvaða hætti umboð stjórnarmanna 

verður afturkallað.  

Í þriðju og síðustu breytingunni á 4. gr. er tilvísun i lán úr sjóðnum fjarlægð og í þess stað kemur vísun í 

skilmálabreytingar og aðrar breytingar á þegar veittum lánum. Stjórn sjóðsins tók ákvörðun um að hætta 

lánveitingum í lok árs 2020 og því er ekki lengur um ný lán úr sjóðnum að ræða. Þau lán sem fyrir voru geta tekið 

breytingum og lánanefnd sjóðsins tekur slík mál fyrir.  

 

Breytingar á 11. gr. og Viðauka IV 

     
11. gr. Ellilífeyrir  

Þegar kemur að töku ellilífeyris skulu reiknuð áunnin réttindi sjóðfélaga aukin um 2% m.v réttindi í árslok 2014, 

og 10% til viðbótar m.v réttindi í árslok 2015 og 3% til viðbótar m.v réttindi í árslok 2020. Þá skulu heildar reiknuð 

áunnin réttindi við töku ellilífeyris aukin um 14% . Réttindin taka eftir það breytingum í samræmi við breytingu á 

vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Í viðauka IV er kveðið á um áhrif þessara breytinga á réttindi sjóðfélaga 

sem byrjað hafa töku ellilífeyris eða látið af störfum áður en ákvarðanir um réttindaaukningu samkvæmt 

framangreindu tóku gildi. 

 

Viðauki IV – yfirlit yfir sérstakar breytingar á réttindum  

1. 29. maí 2013; Samþykkt á ársfundi að  áunnin lífeyrisréttindi allra sjóðfélaga sem látið hafa af störfum 

og hætt greiðslum til sjóðsins fyrir 1.7.2013 skulu aukin  um 14% miðað við réttindi í árslok 2012 og 

kemur aukningin til framkvæmda frá og með 1. júlí 2013. Frá og með þeim degi taka áunnin réttindi 

breytingum í samræmi við breytingu vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Lífeyrisgreiðslur til 

sjóðfélaga hækka sem þessari aukningu nemur frá því tímamarki sem að framan greinir, í fyrsta sinn 

vegna greiðslna fyrir júlímánuð 2013. 

2. 27. maí 2015; Samþykkt á ársfundi að áunnin lífeyrisréttindi allra sjóðfélaga sem látið hafa af störfum og 

hætt greiðslum til sjóðsins fyrir 1.7.2015 skulu aukin um 2% miðað við réttindi í árslok 2014 og kemur 

aukningin til framkvæmda frá og með 1. júlí 2015. Breyting þessi er til aukningar á áunnum 

lífeyrisréttindum sem samþykkt var 29. maí 2013. Lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga hækka sem þessari 

aukningu nemur frá því tímamarki sem að framan greinir, í fyrsta sinn vegna greiðslna fyrir júlímánuð 

2015.  

3. 25. maí 2016; Samþykkt á ársfundi að áunnin lífeyrisréttindi allra sjóðfélaga sem látið hafa af störfum og 

hætt greiðslum til sjóðsins fyrir 1.7.2016 skulu aukin um 10% miðað við réttindi í árslok 2015 og kemur 

aukningin til framkvæmda frá og með 1. júlí 2016. Breyting þessi er til aukningar á áunnum 

lífeyrisréttindum sem samþykkt var 29. maí 2013 og 27. maí 2015. Lífeyrisgreiðslur til sjóðfélaga hækka 

sem þessari aukningu nemur frá því tímamarki sem að framan greinir, í fyrsta sinn vegna greiðslna fyrir 

júlímánuð 2016.  

4. 29. júní 2021; Samþykkt á ársfundi að áunnin lífeyrisréttindi allra sjóðfélaga sem látið hafa af störfum 

og hætt greiðslum til sjóðsins fyrir 1.7.2021 skulu aukin um 3% miðað við réttindi í árslok 2020 og kemur 

aukningin til framkvæmda frá og með 1. júlí 2021. Breyting þessi er til aukningar á áunnum 



lífeyrisréttindum sem samþykkt var 29. maí 2013, 27. maí 2015 og 25. maí 2016. Lífeyrisgreiðslur til 

sjóðfélaga hækka sem þessari aukningu nemur frá því tímamarki sem að framan greinir, í fyrsta sinn 

vegna greiðslna fyrir júlímánuð 2021. 

 

Rökstuðningur: 

Með breytingu á 11. gr. eru áunnin réttindi sjóðfélagar aukin um 3% til viðbótar við þær aukningar sem áður hafa 

verið samþykktar. Réttindaaukning þessi kemur til framkvæmda þegar kemur að töku ellilífeyris.  

Ný grein bætist við Viðauka IV, 4. gr. Þar er kveðið á um það með hvaða hætti 3% réttindaaukning kemur fram 

hjá þeim sjóðfélögum sem hófu töku ellilífeyris fyrir 1. júlí 2021. Réttindaaukning kemur til framkvæmda frá og 

með 1. júlí 2021 en greiðist afturvirkt fyrsta dag næsta mánaðar eftir að staðfesting ráðherra á 

samþykktarbreytingum liggur fyrir.  

 

    


