
Samþykktir Lífeyrissjóðs Rangæinga 

Tillögur að breytingum á samþykktum sjóðsins vorið 2021, með vísan í samkomulag ASÍ og SA um 

lífeyrismál frá 4 mars sl. 

Rauðlitað er nýr texti. 

 

4. Stjórn. 

4.1. Stjórn sjóðsins skal skipuð fjórum mönnum. Tveir skulu kosnir af fulltrúum sjóðfélaga á ársfundi ásamt einum 

varamanni og tveir staðfestir af fulltrúum atvinnurekenda í fulltrúaráði á grundvelli tilnefningar Samtaka 

atvinnulífsins ásamt einum varamanni. Óheimilt er að afturkalla umboð stjórnarmanns á kjörtímabilinu nema 

hann bresti hæfi til að gegna stjórnarsetu samkvæmt lögum eða samþykktum sjóðsins. Tilnefningaraðili skal 

tilkynna stjórn sjóðsins með formlegum hætti rökstudda ákvörðun um afturköllun umboðs með tilvísun í 

viðeigandi lagaákvæði, samþykktir eða reglur.  

 

4.3. Stjórnarmenn í lífeyrissjóðnum skulu vera lögráða, fjárhagslega sjálfstæðir, hafa óflekkað mannorð gott 

orðspor og mega ekki á síðustu fimm árum hafa verið úrskurðaðir gjaldþrota. Þeir mega ekki í tengslum við 

atvinnurekstur hafa hlotið dóm á síðustu tíu árum fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum 

hegningarlögum, samkeppnislögum, lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, 

gjaldþrotaskipti o.fl. eða ákvæðum laga er varða opinber gjöld, svo og sérlögum um aðila sem lúta opinberu 

eftirliti með fjármálastarfsemi. Stjórnarmenn skulu vera búsettir hér á landi, í aðildarríki Evrópska 

efnahagssvæðisins, aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum. Til viðbótar 

framangreindum skilyrðum skulu stjórnarmenn búa yfir nægilegri þekkingu og starfsreynslu til að geta gegnt 

stöðu sinni á tilhlýðilegan hátt. Stjórnarmenn skulu rækja skyldur sínar af heilindum, hafa möguleika á að verja 

þeim tíma til stjórnarstarfa sem slík seta krefst og taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig. 

Stjórnarmenn skulu ekki sitja lengur en átta ár samfleytt sem aðalmenn í stjórn sjóðsins. Einstaklingur sem 

setið hefur í stjórn sem aðalmaður í 8 ár má ekki taka sæti sem aðalmaður fyrr en að þremur árum liðnum. 

 

5.5    Eigi síðar en þremur mánuðum fyrir ársfund skulu fulltrúar stéttarfélaga í fulltrúaráði sjóðsins skipa þriggja 

manna nefnd sem gera skal tillögu um frambjóðendur fulltrúa sjóðfélaga til stjórnar og varamanns þeirra. 

Tillagan skal m.a. taka mið af uppruna sjóðsins og hafa það að markmiði að þeir sem hagsmuna eiga að gæta 

hafi tilsvarandi aðkomu að stjórn sjóðsins. Tilnefningarnefndin skal setja sér eigin starfsreglur. Samtök 

atvinnulífsins skulu jafnframt starfrækja tilnefningarnefnd sem undirbýr tilnefningar Samtaka atvinnulífsins 

um fulltrúa atvinnurekenda til stjórnar og varamanns þeirra. Tilnefningarnefndir þessar skulu hafa formlegt 

samráð sín á milli með það að markmiði að tryggja að tillögur hvors aðila um sig séu með þeim hætti að stjórn 

verði í heild þannig samsett hverju sinni að hún búi yfir nægilegri þekkingu og reynslu til þess að rækja hlutverk 

sitt og geti sinnt málefnum sjóðsins af skilvirkni og heilindum. Afturkalli tilnefningaraðili umboð 

stjórnarmanns skal fulltrúaráð staðfesta þá ákvörðun ásamt tilnefningu nýs stjórnarmanns fram að næsta 

ársfundi.  

 

Greinargerð : 

Með dreifibréfi FME til lífeyrissjóða, dags. 3. júlí 2019, beindi FME 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. Nokkur 



samskipti áttu sér stað, í framhaldinu, milli stjórnar sjóðsins og FME um málefnið. Helstu niðurstöður þessara 

samskipta voru að stjórn sjóðsins og FME voru samsinna í því að nauðsynlegt væri að skerpa á ákvæðum  í 

samþykktum sjóðsins þannig að skýrt væri kveðið á um hvort, hvernig og við hvaða aðstæður umboð stjórnarmanna 

væri afturkallað. Í bréfi, dags. 15. feb 2021, óskaði FME eftir því að viðeigandi úrbætur yrðu gerðar á samþykktum 

sjóðsins. 

Hinn 4. mars sl. gerðu Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins með sér samkomulag um breytingar á 

kjarasamningi aðilanna um lífeyrismál frá 12. desember 1995. Í samkomulaginu koma fram efnisreglur varðandi 

afturköllun umboðs stjórnarmanna og um hæfi stjórnarmanna. 

Tillögur að samþykktabreytingum sem lagðar eru til varðandi gr. 4.1 og 5.5, hafa það að markmiðið að útfæra í 

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

ábendinga FME og til úrfærslu á samkomulagi ASÍ og SA frá 4. mars sl. 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 tilnefningaraðila með samþykki fulltrúaráðs hvors aðila um sig. 

Þá ganga tillögur hvað varðar breytingu á gr. 4.3 út á að breyta hugtakinu “óflekkað mannorð” í “gott orðspor” vegna 

lagabreytingar, sbr. 35. gr. laga nr. 141/2018. Aðrar breytingar á þessari grein má rekja til hins nýja samkomulags ASÍ 

og SA um hæfi stjórnarmanna. 

 

 

 

 

 


