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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 sjóðfélaga og launagreiðenda dragast 
nokkuð saman (22%) vegna fækkunar á virkum 
sjóðfélögum

• Fjöldi virkra sjóðfélaga fækkaði úr 55 í 44 á árinu

• Sérstök aukaframlög aukast töluvert í samræmi við 
hækkun lífeyrisgreiðslna

• Lífeyrir hækkar áfram hröðum skrefum (12%)

• Fjárfestingatekjur sjóðsins hækka milli ára og nam 
raunávöxtun sjóðsins 8%

• Hrein eign sjóðsins hækkar um 8% milli ára vegna 
góðrar ávöxtunar



Efnahagsreikningur
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• Fjárfestingar vaxa um 8% frá fyrra ári

• Eignarhlutir í félögum og sjóðum vaxa meira 
(12%) en skuldabréfaeign (7%) vegna góðrar 
ávöxtunar eignaflokksins

• Hrein eign til greiðslu lífeyris hækkar um 8% frá 
fyrra ári



Sjóðsstreymi
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• Neikvætt sjóðsstreymi vegna lífeyrisgreiðslna 
umfram iðgjöld er fjármagnað með 
fjárfestingarhreyfingum
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• Tryggingafræðileg staða sjóðsins 
var neikvæð um 41,2% í árslok

• Skuldbindingar hækka nokkuð 
vegna nýs spálíkan sem felur í sér 
aldursbundna dánartíðni

• Almennt eru lífslíkur að aukast

• Sjóðurinn er með ábyrgð 
Akureyrarbæjar og byggir ekki 
alfarið á sjóðsöfnun

• Launagreiðendum ber skylda til 
að endurgreiða sjóðnum hluta af 
lífeyrisgreiðslum og að teknu 
tilliti til þeirra má ætla að 
sjóðurinn geti staðið við 
skuldbindingar sínar

Yfirlit um tryggingafræðilega stöðu



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 2022
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4. Stjórnarkjöri lýst



Stjórn 2022-2026
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• Skv. samþykktum sjóðsins skal stjórnarformaður sjóðsins tilnefndur af bæjarstjórn og skal annað hvort vera 
bæjarstjóri eða sviðstjóri 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 til jafnlangs tíma.

Tilnefningar í stjórn LSA 2022-2026 sbr. framangreind ákvæði eru eftirfarandi:

• Stjórnarformaður tilnefndur af bæjarstjórn: Dan Jens Brynjarsson, sviðsstjóri fjársýslusviðs Akureyrarbæjar

• Stjórnarmenn tilnefndir af bæjarstjórn: Gunnar Líndal Sigurðsson og Snæbjörn Sigurðarson

• Stjórnarmenn tilnefndir af Kili: Arna Jakobína Björnsdóttir og Hanna Rósa Sveinsdóttir

• Varamenn tilnefndir af bæjarstjórn: Halla Björk Reynisdóttir og Gunnar Már Gunnarsson

• Varamenn tilnefndir af Kili: Árni Egilsson og Hafdís Erna Ásbjarnardóttir



5. Kosning löggilts endurskoðanda



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



6. Samþykktarbreytingar



Samþykktarbreytingar
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• Engar tillögur liggja fyrir fundinum um breytingar á samþykktum



7. Ákvörðun um laun stjórnar



Tillaga stjórnar um laun stjórnar og nefnda
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Stjórn leggur til að laun stjórnar og endurskoðunarnefndar verði í samræmi við ákvörðun bæjarráðs um 
launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá Akureyrarbæ 20. október 2020. 

Tillaga stjórnar er því eftirfarandi:

• Stjórnarmenn: 54.186 fyrir hvern setinn fund

• Formaður stjórnar: 142.238 fyrir hvern setinn fund

• Varamaður: 54.186 fyrir hvern setinn fund

• Nefndarmenn: 54.186 fyrir hvern setinn fund



8. Önnur mál


