
TILLÖGUR OG GREINARGERÐ  

Til samþykktar á ársfundi Lífeyrissjóðs starfsmanna Akureyrarbæjar 11. maí 2021 

 

Inngangur 
Lagðar eru til breytingar á greinum 4.a., 4.c. og 9.f. í samþykktum sjóðsins á ársfundi 2021. 

Meginástæða breytinganna á gr. 4.a. og 4.c. er krafa Fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands um að 

samþykktir hafi að geyma ákvæði um það hvort, og þá hvernig, unnt sé að afturkalla umboð 

stjórnarmanna. Breytingin á gr. 9.f. er breyting sem láðist að gera á þegar iðgjöld launagreiðenda á 

móti 4% framlagi launþega voru aðlöguð að lágmarks mótframlagi (hækkuð úr 6% í 8%) á 

aukaársfundi 4. október 2018. 

Greinar 4.a. og 4.c. í samþykktum  
Lagt er til að grein 4.a samþykktum verði svohljóðandi (nýr texti sem kemur inn er rauður en texti 

sem fellur út er yfirstrikaður):  

Grein 4.a. 
Stjórnarformaður sjóðsins skal tilnefndur af bæjarstjórn og skal annað hvort vera bæjarstjóri 

eða sviðsstjóri fjársýslusviðs Akureyrarbæjar. Aðrir stjórnarmenn eru tveir fulltrúar sem 

bæjarstjórn kýs á sama hátt og í fastar nefndir til fjögurra ára og tveir fulltrúar tilnefndir til 

fjögurra ára af Kili, Stéttarfélagi starfsmanna í almannaþjónustu. Fjórir varamenn skulu 

tilnefndir á sama hátt og til jafnlangs tíma. Óheimilt er að afturkalla umboð stjórnarmanns á 

kjörtímabilinu nema hann bresti hæfi til að gegna stjórnarsetu samkvæm lögum eða 

samþykktum sjóðsins. Skipunaraðili, þ.e. Akureyrarbær eða Kjölur Stéttarfélag starfsmanna í 

almannaþjónustu, skal í slíkum tilvikum tilkynna stjórn sjóðsins með formlegum hætti 

rökstudda ákvörðun með tilvísun í viðeigandi lagaákvæði, samþykktir eða reglur. Samhliða 

afturköllun umboðs stjórnarmanns skal skipunaraðili tilnefna nýjan stjórnarmann út 

skipunartíma þess sem víkur. 

Grein 4.c. 
Stjórnarmenn skulu vera búsettir hér á landi, vera lögráða, hafa óflekkað mannorð gott orðspor 

og hafa aldrei verið sviptir forræði á búi sínu og mega ekki á síðustu 5 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, sem búsettir eru í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins eru þó 

undanþegnir þessu búsetuskilyrði. 

Greinargerð:  
Með dreifibréfi Fjármálaeftirlitsins til lífeyrissjóða, dags. 3. júlí 2019, beindi Fjármálaeftirlitið því til 

stjórna lífeyrissjóða að taka samþykktir sínar til skoðunar í þeim tilgangi að skýra hvort og þá við 

hvaða aðstæður umboð stjórnarmanna verði afturkallað. Samskipti áttu sér stað í kjölfarið milli 

sjóðsins og Fjármálaeftirlitsins sem leiddu að lokum til þess að Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands 

sendi sjóðnum bréf þann 15. febrúar sl. þar sem þeirri afstöðu var lýst að ekki væri að finna ákvæði 

um það í samþykktum sjóðsins hvort og þá hvernig kjörtímabil stjórnarmanna verði rofið. Slíkt kunni 

að leiða til óvissu um túlkun milli þeirra aðila sem að sjóðnum standa. Var farið fram á viðeigandi 

úrbætur þannig að skerpt yrði á ákvæðum í samþykktum og skýrt hvort, hvernig og við hvaða 



aðstæður umboð til stjórnarmanna verði afturkallað. Var farið fram á að umræddar breytingar yrðu 

teknar til endurskoðunar á næsta skipulega ársfundi sjóðsins. 

Tillaga að samþykktarbreytingu sem lögð er til varðandi gr. 4.a. hefur það að markmiði að útfæra í 

samþykktum sjóðsins hvort, hvernig og við hvaða aðstæður umboð stjórnarmanna verði afturkallað, 

á grundvelli ábendinga Fjármálaeftirlitsins þannig að sjálfstæði stjórnarmanna sé tryggt sem best. 

Lagt er til að óheimilt verði að afturkalla umboð stjórnarmanns á kjörtímabilinu nema hann bresti 

hæfi til að gegna stjórnarsetu samkvæmt lögum eða samþykktum sjóðsins. Þá er því lýst með hvaða 

hætti umboð stjórnarmanns verði afturkallað komi til þess að viðkomandi bresti hæfi. Frumkvæði að 

slíkri afturköllun verði á hendi hvors skipunaraðila um sig.  

Þá gengur tillaga hvað varðar gr. 4.c. út á að breyta orðunum „óflekkað mannorð“ í „gott orðspor“ 

vegna lagabreytinga, sbr. 35. gr. laga nr. 141/2018.  

Grein 9.f. í samþykktum 
Lagt er til að greinin verði svohljóðandi: 

Grein 9.f. 
Þegar sjóðsfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins af fullu starfi í 32 ár eða ætlar að nýta 95 ára 

regluna sbr. 12. gr. og iðgjaldagreiðslur sjóðsfélaga falla niður skv. 3. málsgr. 9. gr. og 3. málsgr. 

12. gr. er þá launagreiðandi hans skylt að greiða 10% 12% af launum þeim sem tilgreind eru í 2. 

málsgr. þessarar greinar í iðgjald til sjóðsins. 

Greinargerð: 
Þessi breyting hefði átt að verða þegar iðgjöld launagreiðenda á móti 4% framlagi launþega voru 

aðlöguð að lágmarks mótframlagi (hækkuð úr 6% í 8%) á aukaársfundi 4. október 2018 (9. gr. d., 13. 

gr. c. og 25. gr.). Ákvæðið hefur verið framkvæmt í samræmi við breytingartillöguna frá því að 

mótframlag hækkaði og því verður ekki um breytingu á framkvæmd að ræða. Breytingin ætti að 

óbreyttu að hafa jákvæð áhrif á tryggingafræðilega stöðu sjóðsins.  


