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Hluthafastefnur lífeyrissjóða og  
launakjör stjórnenda í fyrirtækjum í eigu lífeyrissjóða 

 
Lífeyrissjóðir launafólks eru stórir eigendur í mörgum stærstu fyrirtækjum landsins. Hlutverk 
sjóðanna er fyrst og fremst að tryggja hámarksávöxtun á lífeyrissparnað almennings að teknu 
tilliti til áhættu og með langtímahagsmuni sjóðsfélaga í fyrirrúmi. Á sama tíma er mikilvægt að 
sjóðirnir séu ábyrgir hluthafar og eigendur og beiti áhrifum sínum til þess að tryggja bæði að 
samfélagsábyrgð og siðferði sé viðhaft innan þeirra fyrirtækja sem fjárfest er í en jafnframt 
stuðla að því að efla viðkomandi fyrirtæki. Hafa flestir lífeyrissjóðir beinlínis skuldbundið sig til 
að hlíta slíkum viðmiðum með aðild að alþjóðlegum leiðbeinandi reglum þar að lútandi. 
Undanfarið hafa margir lífeyrissjóðir mótað skýrari stefnu um það hvernig þeir vilja koma fram 
sem hluthafar. Einn angi þessarar umræðu eru starfskjör stjórna og stjórnenda í fyrirtækjum 
sem lífeyrissjóðir launafólks eru hluthafar í.  
 
Launabilið í samfélaginu hefur breikkað mikið á síðustu árum og laun æðstu stjórnenda sumra 
fyrirtækja eru svo há að þau hafa réttilega verið nefnd ofurlaun. Það hefur augljóslega þýðingu 
fyrir samfélagsgerðina ef launabilið milli þeirra sem hafa völd og áhrif og almennings breikkar 
um of. Það segir einnig heilmikið til um samfélagið hver launamunurinn er á milli þessara hópa 
og í hvaða átt hann þróast.  

Þegar umræðan berst að launum almenns launafólks er oft vísað til þess að of miklar 
launahækkanir séu ávísun á hækkandi verðlag með tilheyrandi verðbólgu og óstöðugleika í 
efnahagslífinu. Krafan er sú að launafólk axli þá þungu ábyrgð að skapa ákjósanlegt og stöðugt 
efnahagsumhverfi öllum til hagsbóta. Þegar launakjör æðstu stjórnenda fyrirtækja og valdhafa 
eiga í hlut, virðist hins vegar oft sem önnur lögmál gildi. Til þess að samstaða náist í 
samfélaginu um það markmið að skapa stöðugleika er nauðsynlegt að hátekjuhóparnir og ekki 
síst stjórnendur og valdhafar viðurkenni í reynd að þeir hafi samfélagslegri skyldu að gegna í 
þessum efnum.  
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Hver hefur afstaða verkalýðshreyfingarinnar verið? 
Í umræðum og í aðdraganda stefnu ASÍ í lífeyrismálum sem unnin var á árunum 2010-2012 
kom fram rík krafa um að fulltrúar launafólks í stjórnum lífeyrissjóða beiti sér fyrir því að settar 
séu skýrar reglur um val á stjórnarmönnum í þeim fyrirtækjum sem sjóðirnir eiga í og 
launagreiðslur til stjórnenda sem koma í veg fyrir ofurlaun. Í umæðum um málið innan 
hreyfingarinnar undanfarið hefur þeim sjónarmiðum hins vegar ítrekað verið lýst að sjóðirnir 
hafi ýmist ekki mótað sér stefnu varðandi þetta eða hún sé óljós og hafi ekki unnið gegn 
óhóflegum kjörum stjórnenda. Það sé því rétt að umræður um hvaða viðmið eigi að hafa 
varðandi launakjör stjórnenda og með hvaða hætti lífeyrissjóðirnir eigi að beita sér í þeim 
efnum, fari fram á vettvangi Alþýðusambandsins.       
 
Í stefnu ASÍ í lífeyrismálum og málefnum lífeyrissjóðanna segir m.a. : 
 
Það er afdráttarlaust afstaða aðildarsamtaka Alþýðusambandsins að lífeyrissjóðirnir eigi 
að setja sér skýrar reglur um siðferði og samfélagslega ábyrgð, bæði hvað varðar 
fjárfestingar sínar og innri starfsemi. Jafnframt er nauðsynlegt að setja skýrar verklagsreglur í 
daglegri starfsemi sjóðanna sem tryggir að þessi stefna nái fram að ganga í einstökum 
ákvörðunum við fjárfestingar og eftirfylgni með þeim. 
 
Lífeyrissjóðirnir séu ábyrgir hluthafar sem fylgja fjárfestingum sínum eftir 

o  Sjóðirnir setji sér hluthafastefnu um hvernig þeir hyggjast beita sér sem fjárfestar 
og fylgja eignum sínum eftir. 

o Sjóðirnir setji sér skýrar reglur um launagreiðslur stjórnar og stjórnenda þeirra 
fyrirtækja sem fjárfest er í með það að markmiði að koma í veg fyrir óeðlileg 
ofurlaun. 

o Sjóðirnir skipi fulltrúa sína í stjórnir hlutafélaga sem þeir eiga hlut í sé þess kostur 
og skoði í þeim efnum möguleika á að beita sér sameiginlega með öðrum sjóðum. 

o Stjórnarmenn og starfsmenn lífeyrissjóðs skulu ekki sitja í stjórnum hlutafélaga í 
umboði hans. 

 
Sjóðirnir hafa ýmsar leiðir til þess fylgja þessum þáttum eftir. Mikilvægur liður í því er að 
sjóðirnir setji sér grundvallar stefnu um þá þætti sem þeir hafa til hliðsjónar í viðskiptum sínum 
- s.k. hluthafastefnu eða eigendastefnu.  Í slíkri stefnu ætti m.a. að koma fram hvaða kröfur 
lífeyrissjóðurinn gerir um stjórnarhætti, umhverfismál og siðferði í þeim fyrirtækjum sem hann 
fjárfestir í. Í hluthafastefnu ætti einnig að tilgreina með skýrum hætti með hvaða beinu 
aðgerðum sjóðurinn sinnir eigendaskyldum sínum og hvernig hann fylgir fjárfestingum sínum 
eftir, t.d. hvað varðar setu í stjórnum fyrirtækja, atkvæðagreiðslur og tillögur á 
hluthafafundum fyrirtækja, hvernig samskiptum við stjórnendur fyrirtækja sem þeir eiga hlut 
í er háttað og hvernig athugasemdum er komið á framfæri við þessa aðila.   
 
Hluthafastefnan ætti einnig að kveða á um hvaða viðmið sjóðurinn hefur varðandi launakjör 
stjórnenda í fyrirtækjum sem sjóðurinn fjárfestir í.   
 
Hluthafastefna er mikilvæg leiðbeining fyrir stjórnir og fulltrúa sjóðanna sem sitja í stjórnum 
atvinnufyrirtækja og nauðsynlegt að hún sé raunhæf leiðbeining sem hægt sé að styðjast við í 
því landslagi sem sjóðirnir starfa í. Stefnan má jafnframt ekki vera svo opin og almenn að í 
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henni felist engin skýr sýn og leiðbeining. Nauðsynlegt er að sjóðirnir fylgist með skipulögðum 
hætti með því hvort orð og athafnir þeirra sem sitja sem fulltrúar sjóðanna í stjórnum 
fyrirtækja séu í samræmi við hluthafastefnu viðkomandi sjóðs. Eðlilegt er að slíkt fari fram í 
aðdraganda ársfundar og endurnýjunar á umboði viðkomandi stjórnarmanns. 
 
Nokkrir lífeyrissjóðir launafólks innan ASÍ hafa sett sér hluthafastefnur og nokkrir vinna að slíkri 
stefnumótun. Stefnurnar eru ólíkar og mis umfangsmiklar. Líkt og hjá flestum erlendum 
fjárfestum sem hafa sett sér viðmið um launakjör stjórnenda eru ekki settar fram ákveðnar 
tölur um hvað séu ásættanleg kjör stjórnenda í fyrirtækjum en lýst ákveðnum þáttum sem 
fyrirtækjum bera að fara eftir þegar samið er um kaup og kjör við stjórnendur.  
 
Hvað eru „eðlileg“ launakjör stjórnenda? 
Umræða um kjör og umbunakerfi stjórnenda í fyrirtækjum í eigu lífeyrissjóða einskorðast ekki 
við Ísland og sitt sýnist hverjum hvað eru ásættanleg og eðlileg launakjör stjórnenda. Hér 
vegast eðlilega á mörg sjónarmið.  
  

Góðir stjórnendur er vissulega mikilvægir til að tryggja langtíma uppbyggingu og verðmæti 
fyrirtækja og því mikilvægt að kjör stjórnenda séu samkeppnishæf. Störfin eru oft erilsöm og 
vinnutíminn langur og eðlilegt að launakjör endurspegli ábyrgð og vinnuálag. Álitaefnið er hins 
vegar hvenær launin teljast orðin óhófleg og úr samhengi við frammistöðu og 
langtímahagsmuni fyrirtækisins og hluthafanna.  Spyrja má hvað réttlæti að greiða einum 
manni sem samsvarar launum tuga eða jafnvel hundruða almennra launamanna? Eru slík 
launakjör ef til vill nauðsynleg til þess að fyrirtæki fái til sín hæfa stjórnendur? Góðum 
stjórnendum sem ná miklum árangri í rekstri og auka verðmæti fyrirtækja mikið þarf kannski 
að greiða há laun en hvenær eru launin orðin svo há að ekki geti lengur talist líklegt að frekari 
hækkun muni laða að hæfari stjórnendur eða auka árangur í starfi enn frekar.  
 

Í þessu samhengi hefur einnig m.a. verið bent að að óeðlilegt sé að kjör stjórnenda ákvarðist 
af utanaðkomandi þáttum í efnahagslífinu sem tengist ekki frammistöðu stjórnandans á 
nokkurn hátt og þegar gerðir eru starfslokasamningar sem verðlauna lélega frammistöðu. Þá 
hefur skort verulega á að mat fari fram á því hvort starfskjarastefna fyrirtækja gagnvart 
stjórnendum skili markmiði sínu og auki raunverulega árangur og verðmæti fyrirtækisins en sé 
ekki einungis tilflutningur á óhóflegum verðmætum frá hluthöfum til stjórnenda. Nauðsynlegt 
sé tryggja að umbunar- og hvatakerfi stjórnenda hvetji til langtímahugsunar og verðlauni ekki 
skammsýni og áhættustjórnun sem skili einungis hagnaði til skemmri tíma. Mikilvægt er að 
launakerfi stjórnenda séu gagnsæ og skýr, byggi fyrst og fremst á föstum launum og að sett sé 
þak á árlega heildarfjárhæð launa og annarra hlunninda sem greidd er til stjórnenda. Einnig 
þarf að ríkja almenn sátt meðal hluthafa um launakjör og umbunakerfi æðstu stjórnenda og 
þau mega ekki vera með þeim hætti að það skaði orðspor fyrirtækisins.  
 
Þá er einnig mikilvægt að horfa til þess hvernig góður árangur fyrirtækis skiptist á milli 
starfsfólks innan fyrirtækisins. Góður árangur fyrirtækja er sjaldnast afrakstur eins eða fárra 
stjórnenda í æðstu stöðum heldur samvinna allra starfsmanna í viðkomandi fyrirtæki. Þannig 
gegna góðir starfsmenn ekki síður en góðir stjórnendur lykilhlutverki við að byggja upp 
starfssemina og langtíma verðmæti fyrirtækja. Því er nauðsynlegt að horfa til þess hvort og 
með hvaða hætti allir starfsmenn viðkomandi fyrirtækis njóta afrakstur þess þegar vel gengur 
eða hvort það gildi einungis fyrir fáir stjórnendur á toppnum?  



4 
 

 
Ein skýring sem nefnd hefur verið á auknum ofurlaunagreiðslum til stjórnenda er að eigendur 
stórra fyrirtækja eru í dag oft mjög fjarlægir rekstrinum sjálfum og koma nær eingöngu að 
fyrirtækjunum sem fjárfestar sem treysta alfarið á fagþekkingu stjórnenda. Hlutabréf í 
skráðum fyrirtækjum eru að stórum hluta ekki í beinni eigu einstaklinga heldur í eigu ýmissa 
fjárfestingafélaga og lífeyrissjóða sem taka að sér að ávaxta sparifé einstaklinga. Þessir 
fagfjárfestar þ.á.m. lífeyrissjóðir hafa verið gagnrýndir fyrir að hafa ekki næga innsýn inn í 
daglegan rekstur fyrirtækja og vera  veikir hluthafar sem veiti fyrirtækjunum of lítið aðhald. Af 
þeim sökum sé auðveldara fyrir stjórnendurna sjálfa að taka ákvarðanir um ofurlaunakjör sín.  

Við hvað á að miða?  
Ljóst er að álitaefnin varðandi hvað séu sanngjörn og eðlileg starfskjör hjá æðstu stjórnendum 
eru mörg. Lífeyrissjóðir eru alþjóðlegir fjárfestar og fyrirtækin sem fjárfest er í eru fjölbreytt. 
Þau eru mis umsvifamikil, starfa í mismunandi atvinnugreinum og á misstórum mörkuðum svo 
dæmi séu tekin. Hafa þarf hugfast að íslenskir lífeyrissjóðir eru afar litlir á erlendum 
hlutabréfamörkuðum og koma sjaldan eða aldrei fram sem virkir hluthafar. Því vaknar 
spurning hvort viðmið um launakjör eigi að beina að innlendum fyrirtækjum – sem þó er ekki 
alltaf hægt að afmarka með skýrum hætti, samanber félög eins og Marel og Össur.  
 
Til umhugsunar og umræðu: 
 

 Á verkalýðshreyfingin að setja ákveðin viðmið um launakjör stjórnenda í fyrirtækjum í 
eigu lífeyrissjóða? 

 Hver eiga þau viðmið að vera? Eiga þau að vera almenn eða tölusett? 

 Setja ákvæði laga um að stjórnir lífeyrissjóða eigi að ná ,,bestu ávöxtun‘‘skorður á 
viðbrögð þeirra við ofurlaunum?  

 Er hægt að setja eitt og sama viðmiðið fyrir öll fyrirtæki, óháð eðli þeirra og stærð?  

 Geta lífeyrissjóðir farið eftir þessum viðmiðum?  

 Hvernig eiga lífeyrissjóðir að bregðast við ef viðmiðum er ekki fylgt? 

 Er hægt að réttlæta lægri ávöxtun og lakari lífeyrisréttindi með skírskotun í slík viðmið? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 


