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Inngangur  
Áhættustefna LSR og áhættustýring byggir á reglugerð 590/2017 um eftirlitskerfi með áhættu 
lífeyrissjóða. Jafnframt byggir áhættustefnan og áhættustýring á lögum nr. 129/1997, um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (lífeyrissjóðalög), sem og reglugerð nr. 
916/2009, um fjárfestingarstefnu og úttekt á ávöxtun lífeyrissjóða og vörsluaðila séreignarsparnaðar 
ásamt lögum nr. 1/1997, um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins (LSR).  

Um er að ræða skjalfesta stefnu stjórnar um áhættu í starfsemi sjóðsins og þá áhættu sem stjórnin er 
reiðubúin að taka í samræmi við markmið og framtíðarsýn sjóðsins.  

Áhættustýring er hluti af eftirlitskerfi sjóðsins með áhættu sem fjallað er nánar um í 
áhættustýringarstefnu sjóðsins. 

Stjórn LSR ber endanlega ábyrgð á að fullnægjandi áhættueftirlit sé til staðar, en framkvæmdastjóri og 
sviðsstjóri áhættustýringar sjá um framkvæmd þess fyrir hönd stjórnarinnar.  

Markmið 
Samkvæmt 9. tölulið 3. mgr. 29. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 
lífeyrissjóða, skal stjórn setja áhættustefnu og móta eftirlitskerfi með áhættu sjóðsins.  

Áhættustefna LSR er eitt af lykilverkfærum stjórnar við það að uppfylla skyldur sínar sem yfirstjórn 
sjóðsins. Í áhættustefnu er áhættuviljinn skilgreindur og tekur fjárfestingastefnan mið af áhættuvilja. 
Áhættustefnan og fjárfestingastefnan mynda þannig saman umgjörð sem miðar að því að sjóðurinn nái 
markmiðum sínum með hliðsjón af aðstæðum á mörkuðum á hverjum tíma. 

Framkvæmd  
Sviðsstjóri áhættustýringar hefur yfirumsjón með framkvæmd áhættustefnu og leggur fram tillögur að 
breytingum fyrir stjórn ef þörf krefur. Nánar er kveðið á um ábyrgðir og hlutverk stjórnar, 
framkvæmdastjóra, áhættustjóra og annarra stjórnenda í áhættustýringarstefnu sjóðsins. 

Áhættumat 

Áhættuþættir sjóðsins eru greindir og metnir á staðlaðan hátt með reglubundnum hætti. Metnar eru 
líkur á því að atburðir þróist þannig að einstök greind áhætta verði að veruleika og hins vegar hvaða 
afleiðingar það hefði fyrir sjóðinn ef atburðir þróast þannig.  

Líkindum og afleiðingum eru gefnar tölur á bilinu 1-4 og staðsettar á samræmdu 4x4 áhættumatsfylki 
sem uppfært er árlega. Staðsetning matsins gefur stig áhættu á 5 stiga skala sem er notaður til að meta 
framfylgni við áhættuvilja stjórnar.  

Eigið áhættumat er framkvæmt að lágmarki árlega og þegar breyting verður á áhættusniði sjóðsins 
samkvæmt reglugerð 590/2017 um eftirlitskerfi með áhættu lífeyrissjóða. Eigið áhættumat skal unnið 
af áhættustýringu LSR í samræmi við áhættustýringarstefnu sjóðsins.  
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4x4 áhættumatsfylki LSR 
    Afleiðing 
      1 Litlar 2 Miðlungs 3 Miklar 4 Meiriháttar 

Lí
ku

r 

4 Næstum öruggt, 
viðvarandi                 

3 Miklar                 

2 Miðlungs                 

1 Litlar                 

Áhættumatsskali LSR 
Litur Stig áhættu Áhættuvilji 
  Stig 5 Mikill áhættuvilji 
  Stig 4 Verulegur áhættuvilji 
  Stig 3 Nokkur áhættuvilji 
  Stig 2 Óverulegur áhættuvilji 
  Stig 1 Lágmarks áhættuvilji 

 

Áhættuþol 

Áhættuþol er sú áhætta sem lífeyrissjóður þolir án þess að grípa þurfi til sérstakra aðgerða. Stjórn er 
meðvituð um að áhættusamari fjárfestingar geta gefið af sér meiri ávinning samfara aukinni áhættu á 
tapi. Á hinn bóginn hafa áhættuminni fjárfestingar ekki einungis minni tapsáhættu heldur einnig lægri 
vænta ávöxtun sem gæti gert sjóðnum erfiðara að standa við skuldbindingar sínar án skerðingar á 
réttindum sjóðfélaga eða aukins ríkisframlags þar sem það á við. 

Áhættuþol mismunandi deilda sjóðsins, A-deildar, B-deildar og fjárfestingarleiða séreignar LSR, er ekki 
það sama og er tekið tillit til þess í fjárfestingarstefnum deildanna.  

Við ákvörðun um fjárfestingar A-deildar sjóðsins er, vegna aldurssamsetningar sjóðfélaga, horft til langs 
tíma með áherslu á jafnvægi milli eigna og skuldbindinga í samræmi við lög, m.a. 39. gr. 
lífeyrissjóðalaga. Ákvæðið tilgreinir að leiði tryggingafræðileg athugun í ljós að meira en 10% munur er 
á milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga er lífeyrissjóði skylt að gera nauðsynlegar breytingar á 
samþykktum. Sama gildir ef munur samkvæmt tryggingafræðilegum athugunum á milli eignarliða og 
lífeyrisskuldbindinga hefur haldist meiri en 5% samfellt í 5 ár. 

Vegna skuldbindingarhalla B-deildar og fyrirsjáanlegrar sjóðsþurrðar að óbreyttu, er lögð áhersla á 
seljanleika eignasafnsins og væntanlegt sjóðsstreymi við val á fjárfestingum. Ríkisábyrgð er á 
skuldbindingum B-deildar og markast áhættuþol sjóðsins af því. Sjóðurinn leggur áherslu á að upplýsa 
fjármála- og efnahagsráðuneytið um þróun framtíðarskuldbindingar og áhrif þess ef að sjóðurinn 
tæmist. 

Áhættuþol sjóðfélaga í séreignardeild LSR er mismunandi, m.a. eftir aldri, og þar af leiðandi er þeim 
boðið upp á þrjá mis-áhættusækna valkosti eftir áhættuþoli hvers og eins. 

Áhættuþol rekstraráhættu er mismunandi eftir tegund áhættu. Stærsta einstaka rekstraráhættan er 
útgreiðsla lífeyris og miðar starfsemin að því að tryggja að ávallt sé hægt að greiða út réttan lífeyri á 
réttum tíma, enda er hlutverk sjóðsins að greiða sjóðfélögum lífeyri. 
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Áhættuflokkar 
Áhættuþáttum er snúa að rekstri sjóðsins er skipt upp í 9 flokka samkvæmt reglugerð 590/2017. Til að 
skilgreina áhættuvilja flokkar stjórn þessa áhættuþætti í 4 áhættuviljaflokka: fjárfestingar, lausafé, 
lífeyrisskuldbindingar og rekstur. Flokkunin er sýnd hér að neðan, fjöldi undirflokka er sýnd í sviga.  

Fjárfestingar Lausafjárstýring Lífeyrisskuldbindingar Rekstur 
- Markaðsáhætta (2) - Lausafjáráhætta - Eigna- og skuldbindingajöfnuður (3) - Rekstraráhætta (9) 
- Mótaðilaáhætta   - Lífeyristryggingaáhætta - Stjórnarhættir 
- Samþjöppunaráhætta    

 
- Útlánaáhætta (2)       

Áhættuflokkum sjóðsins er nánar lýst í áhættustýringarstefnu. 

Áhættuvilji  
Áhættuvilji stjórnar er sú áhætta sem stjórn er reiðubúin að taka í því skyni að ná settum markmiðum. 
Með því að setja sjóðnum markmið og vikmörk er stjórnin að marka ákveðna leið fyrir starfsemina. 
Eftirlitskerfi sjóðsins sér svo um að greina, meta, vakta og stýra áhættunni til samræmis við áhættuvilja. 
Eftirlitskerfi sjóðsins er lýst nánar í áhættustýringarstefnu. 

  
Áhættuvilji er ákvarðaður af stjórn félagsins fyrir hvern áhættuviljaflokk í áhættusniði sjóðsins og hefur 
stjórn flokkað áhættuvilja í fimm meginflokka. 

Tafla 1. Fimm stig áhættuvilja LSR. 

Í samræmi við ofangreinda töflu hefur stjórn ákveðið áhættuvilja lykilþátta sem settir eru fram hér á 
eftir.  
 

Stig Skýring 

5 - Mikill áhættuvilji 
Mikil áhætta er tekin meðvitað í þeim tilgangi að mikill ávinningur 
geti hlotist af því. Þessi mikla áhætta gæti haft í för með sér 
meiriháttar afleiðingar, s.s. mikla tapsáhættu eða orðsporsmissi. 

4 - Verulegur áhættuvilji 
Veruleg áhætta er tekin meðvitað í þeim tilgangi að talsverður 
ávinningur hljótist af að jafnaði. Þessi verulega áhætta gæti haft í för 
með sér miklar afleiðingar, s.s. tapsáhættu eða orðsporstjón. 

3 - Nokkur áhættuvilji 

Nokkur áhætta er tekin. Áhættan er þekkt og ásættanleg og/eða 
óhjákvæmileg í rekstri sjóðsins. Áhættan kann að vera nauðsynleg til 
að ná settum markmiðum eða ekki er mögulegt eða hagkvæmt að 
beita áhættuvörnum. 

2 - Óverulegur áhættuvilji 

Óveruleg áhætta er tekin þar sem leitast er við að framkvæma beinar 
aðgerðir til að stýra eða draga úr áhættu. Ekki er víst að það sé 
hagkvæmt eða mögulegt að stýra áhættu að fullu en það gæti reynst 
hagkvæmt að grípa til aðgerða sem minnka líkur á eða draga úr 
áhrifum áhættu þar sem því verður við komið. Slíkar aðgerðir fara 
eftir eðli máls hverju sinni og geta verið breytilegar.  

1 - Lágmarks áhættuvilji 
Sem minnst áhætta er tekin meðvitað. Markvisst er leitast við að 
komast hjá áhættu, t.d. með því að fara út úr áhættusömum 
verkefnum eða fjárfestingum. 
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Lífeyrisskuldbindingar sjóðsins stjórnast að verulegu leyti af þáttum utan áhrifasviðs stjórnar og 
starfsmanna sjóðsins, svo ekki er skilgreindur áhættuvilji fyrir þann áhættuviljaflokk. Sjóðurinn vaktar 
hins vegar reglulega stöðu lífeyrisskuldbindinga og metur hvort æskilegt sé að skilgreina áhættuvilja 
fyrir flokkinn. Stjórn setur því áhættuvilja eingöngu á eftirfarandi áhættuviljaflokka: 

1. Fjárfestingar, settur sér fyrir A- og B-deild og séreignardeildir. 
2. Lausafjárstýring, settur sér fyrir A- og B-deild og séreignardeildir. 
3. Rekstur. Sameiginlegur fyrir allar deildir. 

Að mati stjórnar LSR telst eðlilegur áhættuvilji fyrir einstakar deildir vera sem hér segir: 

Áhættuvilji fjárfestinga A-deildar er 4  

Með lækkandi vöxtum hefur deildin smátt og smátt aukið hlutdeild hlutabréfa á kostnað skuldabréfa. 
Áhættan er tekin í von um hærri ávinning en A deild LSR er langtíma fjárfestir með lágt útgreiðsluhlutfall 
næstu árin og þolir því sveiflur.  

Áhættuvilji lausafjárstýringar A-deildar er 2 

Bæði inn- og útflæði deildarinnar næstu árin er fyrirsjáanlegt og því er eðlilegt að sjóðurinn forðist að 
taka meðvitaða áhættu í lausafjárstýringu deildarinnar án þess að lagður sé þungi í að útiloka hana 
algerlega. 

Áhættuvilji fjárfestinga B-deildar er 3 

Þar sem B-deildin er byrjuð að ganga á eignir til greiðslu lífeyris er fjárfestingartímabil deildarinnar 
styttra en hjá A-deild. Innborganir Ríkissjóðs inn á skuldbindingar hafa þó lengt fjárfestingartímabilið 
og því er áhættuvilji fjárfestingaráhættu 3 líkt og verið hefur undanfarin ár.  

Áhættuvilji lausafjárstýringar B-deildar er 2 

Deildin er lokuð og er komin með stöðugt útflæði á eignum. Útflæðið er fyrirsjáanlegt að mestu leyti. 
Því er eðlilegt að sjóðurinn forðist að taka meðvitaða áhættu í lausafjárstýringu sinni. 

Áhættuvilji fjárfestinga séreignarleiðar I er 4 

Leið I er hlutabréfaleið, sem þýðir að sveiflur í ávöxtun geta orðið nokkrar. Áhættan er töluverð en 
ávinningur getur á móti verið mikill. Leið I hentar þeim sem eiga mörg ár eftir á vinnumarkaði og hafa 
því tíma til að jafna út sveiflur í ávöxtun. 

Áhættuvilji fjárfestinga séreignarleiðar II er 2 

Leið II er skuldabréfaleið, sem þýðir minni sveiflur í ávöxtun en í leið I og þar af leiðandi minni áhættu. 
Leið II hentar þeim sem eiga þó nokkur ár til starfsloka en vilja taka miðlungsáhættu og litlar sveiflur í 
ávöxtun. 

Áhættuvilji lausafjárstýringar leiða I og II í séreign er 2 

Þar sem sjóðfélagar eiga alltaf rétt á að taka eignir sínar út þá er alltaf óumflýjanleg áhætta á óvæntu 
útstreymi. Til að geta brugðist við því eru eignir sjóðsins að stærstum hluta í auðseljanlegum eignum.  

Áhættuvilji fjárfestinga leiðar III í séreign er 1 

Leið III er innlánsleið þar sem séreignarsparnaðurinn er ávaxtaður á verðtryggðum innlánsreikningum. 
Þessi leið hentar einkum þeim sem eiga skammt í lífeyristöku eða þeim sem vilja lágmarks áhættu og 
litlar sveiflur í ávöxtun. 
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Áhættuvilji lausafjárstýringar leiðar III í séreign er 1 

Leið III er hugsuð sem ígildi bankareiknings og því með lágmarksáhættu. 

Áhættuvilji rekstrar LSR er 2 

Rekstur sjóðsins hefur verið stöðugur og markmiðið er að hann verði það áfram. Þess vegna forðast 
sjóðurinn að taka meðvitaða rekstraráhættu án þess að lagður sé sérstakur þungi á að útiloka hana 
alfarið. 

Áhættuviljinn endurspeglast meðal annars í fjárfestingarstefnu LSR þar sem skilgreind eru ákveðin 
fjárfestingarmarkmið ásamt leyfilegum vikmörkum þar sem tekið er mið af þeirri áhættu sem stjórn 
sjóðsins er reiðbúin að taka samkvæmt áhættuvilja. 

Áhættustýringarstefna 
LSR skal setja sér stefnu um áhættustýringu og skal stefnan vera órjúfanlegur hluti áhættustefnu LSR 
og ná bæði til áhættustýringar hans og áhættueftirlits. Reglurnar skulu lýsa verklagi við áhættustýringu 
LSR. Stefnan skal fjalla um gerð áhættustefnu og samspil áhættuvilja og áhættuþols. Hún skal taka til 
áhættugreininga, áhættumats og verklags við val á mótvægisaðgerðum, frávikagreininga, eftirfylgni og 
upplýsingagjafar.  

Stefnan skal einnig fjalla um það hvernig áhættustýring nýtist sem stjórntæki í daglegri starfsemi LSR. 

Áhættuskrá 
LSR skal viðhalda sérstakri áhættuskrá sem byggð er á áhættugreiningum og mati á líkum og áhrifum á 
helstu áhættuþáttum sem snúa að sjóðnum. Skal hún að lágmarki ná til áhættuþátta sem LSR hefur 
skilgreint sem lykiláhættu. Áhættuskrá þessi skal endurskoðuð og uppfærð eins oft og þurfa þykir og 
er hún órjúfanlegur hluti af áhættustefnu sjóðsins.  

Upplýsingagjöf og skýrslugerð 
Sviðsstjóri áhættustýringar ber ábyrgð á skýrslugerð og upplýsingagjöf til stjórnar og annarra viðeigandi 
aðila. 

Áhættustýringarstefna sjóðsins inniheldur nánari skilgreiningu á skýrsluskilum til stjórnar og annarra 
viðeigandi aðila. 

Endurskoðun 
LSR skal stöðugt meta áhættu og árangur í rekstri og skal árangurinn skoðaður a.m.k. árlega. Stöðug 
þróun og endurbætur á því sem betur má fara stuðlar að sterkari áhættumenningu og áhættustýringu 
innan LSR. Þróun áhættustýringar þarf því að fylgja breytingum í starfsumhverfi sjóðsins og ber LSR að 
staðaldri að stuðla að umbótum sem við eiga. Áhættustefna er endurskoðuð að lágmarki árlega og 
þegar markverðar breytingar verða á áhættusniði lífeyrissjóðsins. 

Áhættustefna er samþykkt af stjórn LSR og breytingar taka gildi þegar stjórnin hefur samþykkt þær. 
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Þannig samþykkt áhættustefna fyrir LSR á stjórnarfundi 30. nóvember 2021 undirritað rafrænt 
samkvæmt lögum nr. 55/2019 - lög um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti 
af stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og framkvæmdastjóra sjóðsins því til staðfestingar. 
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