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Upphaf lífeyristöku
A-deild

• Mismunandi reglur í A- og B-deild

• Fjárhæð lífeyris í A-deild reiknast út frá áunnum réttindum og fylgir
neysluverðsvísitölu

• Réttindin reiknast út frá greiddum iðgjöldum

• Eftir því sem iðgjöld eru hærri, því meiri verða réttindin

• Lífeyristökualdur 60 – 70 ára, viðmið 65 ára í „eldra“ kerfi en 67 ára í
nýju

• Ekki skilyrði að hafa látið af störfum



Breytingar á A-deild 01.06.2017

• Lagabreyting 1. júní 2017

• Sérstakt ákvæði um þá sem hófu töku lífeyris fyrir 01.06.2017 og þá sem
voru orðnir 60 ára á þeim tíma

• Ríkissjóður með bakábyrgð á réttindum þeirra

• Ekki hægt að breyta réttindunum



Upphaf lífeyristöku
B-deild

• Lífeyrir er almennt reiknaður af fullum dagvinnulaunum við starfslok

• Fjárhæð lífeyris reiknast sem hlutfall áunninna réttinda af
viðmiðunarlaunum

• Lífeyrir reiknast einnig af vaktaálagi greiddu af reglubundnum vöktum,
orlofsuppbót og persónuuppbót

• Almennur lífeyristökualdur er 65 ár

• Skilyrði til töku lífeyris er að sjóðfélagi hafi látið af starfi sem veitir rétt
til aðildar að sjóðnum



Verðtrygging lífeyris í B-deild
Meðaltalsreglan og eftirmannsreglan

•Sami lífeyrir í upphafi lífeyristöku

•Lífeyrisgreiðslur breytast skv. meðaltalsreglu eða eftirmannsreglu

•Einungis þeir sem hefja töku lífeyris í beinu framhaldi af starfi geta valið 
á milli

•Meðaltalsregla 
– lífeyrir breytist til samræmis við meðalbreytingar sem verða á launum opinberra 

starfsmanna fyrir dagvinnu. Hagstofa Íslands reiknar þessa vísitölu mánaðarlega 
og er horft til breytinga hjá öllum opinberum starfsmönnum hjá ríki og 
sveitarfélögum.

•Eftirmannsregla
– lífeyrir breytist til samræmis við breytingar sem verða á launum sem greidd eru 

fyrir það starf er lífeyrisþeginn gegndi síðast. Markmiðið að lífeyrinn endurspegli 
þau laun sem greidd eru fyrir starfið.



• Ákvæði í kjarasamningi 

• Árlegar fyrirspurnir til launagreiðenda 

• Samskipti við stéttarfélög

• Fyrirspurnir frá sjóðfélögum

Hægt að breyta!
• Þeir sem velja eftirmannsreglu við upphaf lífeyristöku geta 

síðar sótt um að lífeyrisgreiðslur fylgi meðaltalsreglu

Framkvæmd eftirmannsreglu







Ellilífeyrir verður → Eftirlaun
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