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Dagskrá fundarins



1. Skýrsla stjórnar
Dan Jens Brynjarsson, stjórnarformaður



2. Ársreikningur og tryggingafræðileg úttekt
Jóhann Steinar Jóhannsson, framkvæmdastjóri



Breyting á hreinni eign til greiðslu lífeyris
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• Iðgjöld dragast nokkuð saman (18%) þar sem 
sjóðnum barst sérstakt aukaframlag frá 
Hafnarsamlagi Norðurlands á árinu 2019

• Að öðru leyti dragast iðgjöld saman í takti við 
fækkun virkra sjóðfélaga

• Lífeyrir hækkar áfram hröðum skrefum (9%)

• Fjárfestingatekjur sjóðsins hækka milli ára og nam 
raunávöxtun sjóðsins 7,4%

• Hrein eign sjóðsins hækkar um 6% milli ára vegna 
góðrar ávöxtunar



Efnahagsreikningur og sjóðstreymi
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Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu
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3. Fjárfestingarstefna
Jóhann Steinar Jóhannsson, framkvæmdastjóri
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Áhættuþol

• Mikið vantar upp á að sjóðurinn eigi fyrir
skuldbindingum, miðað við hefðbundið mat

• Ábyrgðaraðili vill takmarka frekara áhættu á frekari
tryggingafræðilegum halla

• Áhættuþol takmarkað

• Mikilvægt að takmarka miklar sveiflur í ávöxtun

Fjárfestingarmarkmið

• Ávaxta fyrir skuldbindingum (>3,5% raunávöxtun)

• Ekki lakari ávöxtun en viðmið

• Ekki meiri áhætta en í viðmiði

• Slök tryggingafræðileg staða = lítil áhættutaka

• Seljanlegar eignir

Fjárfestingarstefna



Mótun fjárfestingarstefnu
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Fjárfestingarstefna 2021
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4. Kosning löggilts endurskoðanda



Kosning löggilts endurskoðanda
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• Stjórn sjóðsins leggur til að Enor ehf. verði kosið endurskoðunarfyrirtæki sjóðsins



5. Samþykktarbreytingar



Samþykktarbreytingar
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Greinar 4.a. og 4.c.
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Grein 9.f.
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Samþykktarbreytingar
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• Stjórn sjóðsins samþykkti tillögur að samþykktarbreytingar á fundi sínum 20. apríl sl.

• Tillögur voru sendar til samþykktar Kjalar og bæjarstjórnar Akureyrarbæjar

• Bæjarstjórn Akureyrar og stjórn Kjalar hafa samþykkt framlagðar breytingartillögur

• Tryggingastærðfræðingur sjóðsins hefur staðfest að framlagðar breytingar raski ekki því mati sem lagt hefur 
verið fram um tryggingafræðilega stöðu



6. Ákvörðun um laun stjórnar



Tillaga stjórnar um laun stjórnar og nefnda
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Stjórn leggur til að laun stjórnar og endurskoðunarnefndar lækki um 5% frá fyrra ári í samræmi við ákvörðun 
bæjarráðs um launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ 20. október 2020. 
Tillaga stjórnar er því eftirfarandi:

• Stjórnarmenn: 43.479 fyrir hvern setinn fund

• Formaður stjórnar: 114.130 fyrir hvern setinn fund

• Varamaður: 43.479 fyrir hvern setinn fund

• Nefndarmenn: 43.479 fyrir hvern setinn fund



7. Önnur mál


