
Stjórnarháttayfirlýsing LH 

 

Með góðum stjórnarháttum í starfsemi Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga (LH) er lagður grunnur að 

traustum samskiptum stjórnenda og starfsmanna sjóðsins við sjóðfélaga, launagreiðendur sem greiða 

iðgjald til sjóðsins fyrir starfsmenn sína og ábyrgðaraðila sjóðsins. Með góðum stjórnarháttum er 

stuðlað að gagnsæi í starfsemi sjóðsins. Við mótun stjórnarhátta hafa stjórnendur og stjórn sjóðsins 

litið til og haft til hliðsjónar almennt viðurkennd sjónarmið og leiðbeiningar um góða stjórnarhætti 

fyrirtækja. 

Í stefnuyfirlýsingu sjóðsins segir: LH tileinkar sér ábyrga starfshætti, með vönduð vinnubrögð, 

fagmennsku og frumkvæði að leiðarljósi. Sjóðurinn leggur áherslu á fyrirmyndarþjónustu og öfluga 

upplýsingatækni. Þannig verður LH traustur lífeyrissjóður og sjóðfélögum örugg samfylgd. 

Hlutverk LH er: 

 Að greiða sjóðfélögum lífeyri. 
 Að tryggja sjóðfélaga fyrir tekjumissi í kjölfar örorku og stuðla að fjárhagslegu öryggi maka og 

barna við andlát sjóðfélaga. 
 Að taka við iðgjöldum og varðveita upplýsingar um réttindi sjóðfélaga. 
 Að ávaxta fjármuni sjóðsins með sem bestum hætti með hliðsjón af fjárfestingarstefnu og að 

teknu tilliti til áhættu. 

Gildi sem starfsmenn LH hafa tileinkað sér eru virðing, vilji og ánægja. Með þau gildi að leiðarljósi vinna 
starfsmenn að markmiði og stefnu lífeyrissjóðsins. Jafnframt er mikilvægt að samfélagslegt hlutverk 
lífeyrissjóðsins verði haft að leiðarljósi í allri starfsemi hans. 

LH starfar samkvæmt lögum um sjóðinn nr. 2/1997, samkvæmt lögum nr. 129/1997 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, samþykktum sem settar hafa verið um 
starfsemi sjóðsins og öðrum reglum sem um lífeyrissjóði gilda.  

Stjórn sjóðsins er skipuð fjórum einstaklingum. Fjármála- og efnahagsráðherra skipar tvo stjórnarmenn 
og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga tvo. Stjórnin ber ábyrgð á starfsemi sjóðsins í samræmi við lög 
um lífeyrissjóði, reglugerðir settar samkvæmt þeim og samþykktir sjóðsins.  

Stjórnin hefur sett sér starfsreglur. Í starfsreglunum er fjallað um starfsemi, skipan og verksvið stjórnar. 
Í starfsreglunum er m.a. litið til samþykkta sjóðsins og laga nr. 129/1997, sérstaklega til þeirra ákvæða 
er lúta að stjórnarháttum lífeyrissjóða og hæfi stjórnarmanna. Þá hefur stjórnin sett reglur um hæfi 
lykilstarfsmanna, sett siða- og samskiptareglur og sett reglur um lánveitingar til sjóðfélaga. Þessar 
reglur eru aðgengilegar á heimasíðu sjóðsins www.lsr.is ásamt upplýsingum um stjórn.   

Stjórnin hefur auk þessa samþykkt margvíslegar reglur sem gilda í starfseminni. Má þar m.a. nefna 
reglur um hlutverk stjórnar, framkvæmdastjóra og annarra starfsmanna við ávöxtun eigna sjóðsins, 
verklagsreglur um verðbréfaviðskipti lífeyrissjóðsins, stjórnar hans og starfsmanna, reglur um varnir 
gegn peningaþvætti og reglur um upplýsingagjöf framkvæmdastjóra og fleiri aðila til stjórnar. 

Stjórn LH hefur samþykkt fjárfestingarstefnu og um form og efni hennar ásamt úttekt á ávöxtun fer 
eftir reglugerð útgefinni af fjármálaráðuneytinu nr. 916/2009. Í fjárfestingarstefnu eru tilgreindar 
megináherslur sem unnið er eftir við ávöxtun á fjármunum sjóðsins. Stefnan miðar að því að tryggja 
góða ávöxtun til lengri tíma en jafnframt að takmarka áhættu eftir því sem kostur er. 

http://www.lsr.is/


Þá hefur stjórnin samþykkt áhættustefnu, en áhættustýring hjá sjóðnum byggir á leiðbeinandi 
tilmælum FME nr. 1/2013, um áhættustýringu (eftirlitskerfi) samtryggingardeilda lífeyrissjóða og 
leiðbeinandi tilmælum FME nr. 2/2013, um áhættustýringu (eftirlitskerfi) vörsluaðila 
séreignarsparnaðar. Þessar meginreglur innihalda helstu ferla áhættustýringar varðandi alla þætti í 
starfsemi sjóðsins. 

Áhættustefnan er eitt af lykilverkfærum stjórnar við að uppfylla þær skyldur sem á yfirstjórn sjóðsins 
hvíla. Henni er beitt samhliða fjárfestingarstefnu sjóðsins og stuðlar hún að því að lífeyrissjóðurinn nái 
settum markmiðum með ásættanlegri áhættu í starfsemi sinni með kerfisbundnum og öguðum 
vinnubrögðum. 

Það er eitt af verkefnum stjórnar að móta innra eftirlit lífeyrissjóðsins og skjalfesta eftirlitsferla. Allir 
helstu ferlar í starfseminni hafa verið skjalfestir og hlutverk skilgreind. Lögð er áhersla á að greina 
helstu áhættuþætti og innleitt er virkt eftirlit til að draga úr áhættu og villum.  

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra, ákveður laun hans, gengur frá starfslýsingu hans og setur honum 
erindisbréf.   Framkvæmdastjóri annast daglegan rekstur sjóðsins í umboði stjórnar. 

Endurskoðunarnefnd er undirnefnd stjórnar og er hún skipuð til eins árs í senn. Hún starfar í samræmi 
við IX. kafla laga um ársreikninga nr. 3/2006. Nefndin hefur eftirlit með vinnuferli við gerð 
reikningsskila, tilhögun innra eftirlits og aðferðum við áhættumat í því skyni að auka trúverðugleika í 
starfsemi sjóðsins. 

Önnur undirnefnd stjórnar er starfsnefnd, en hún fjallar um vafamál sem upp kunna að koma um 
viðmiðunarlaun til greiðslu lífeyris. Upplýsingar um endurskoðunarnefnd og starfsnefnd er að finna á 
heimasíðu sjóðsins. 

Með lögum, samþykktum, reglum og leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins er markaður rammi 
sem lífeyrissjóðurinn starfar eftir. Til viðbótar eru settar skýrar innanhússreglur og verkferlar sem 
auðvelda störf starfsmanna, auka gagnsæi og bæta þjónustu við sjóðfélaga í hvívetna. 

 

Samþykkt af stjórn LH 10. mars 2017 

 

 


