Tillögur til breytinga á samþykktum Birtu lífeyrissjóðs lagðar fram á ársfundi sjóðsins 2.
maí 2018:

A. Sjóðfélagar á grundvelli kjarasamninga:
4.1. Sjóðfélagar eru:
1.
Sjóðfélagar skulu vera allir þeir launamenn, sem náð hafa 16 ára aldri fyrir lok næsta
almanaksmánaðar á undan og byggja starfskjör sín á kjarasamningum eftirtalinna
stéttarfélaga sem ákvarða lágmarkskjör í viðkomandi starfsgreinum á því svæði sem
samningarnir taka til eða njóta ráðningarbundinna starfskjara sem byggð eru á
kjarasamningum þessara félaga:
Aðildarfélög Rafiðnaðarsambands Íslands (RSÍ)
AFL Starfsgreinafélag
Byggiðn – Félag byggingarmanna
Félag iðn‐ og tæknigreina
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Félag skipstjórnarmanna
Félag vélstjóra og málmtæknimanna
Grafía – stéttarfélag í prent‐ og miðlunargreinum
Iðnsveinafélag Skagafjarðar, Sauðárkróki
Matvæla‐ og veitingafélag Íslands
Samband stjórnendafélaga
Stéttarfélag Vesturlands, iðnaðarmannadeild
Veggfóðrarafélag Reykjavíkur
Þingiðn
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Gr. 5.9 (Um skipan stjórnar til ársfundar 2018) – falli brott.
Ný gr. 12.4
Gr. 12.4 Við töku eftirlaunalífeyris fyrir 67 ára aldur ráðstafar sjóðfélagi eftirlauna‐ og
örorkulífeyrisréttindum sínum endanlega og á því ekki sjálfstæðan rétt til örorkulífeyris eftir
það. Hafi hann áunnið sér viðbótarrétt til eftirlaunalífeyris með iðgjaldagreiðslum eftir að
hann hóf töku lífeyris skal endurúrskurða honum eftirlaunalífeyri hafi hann misst starfsorku
sem nemur 50% eða meira.
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12.5 Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku eftirlaunalífeyris allt til 80 ára aldurs, og hækkar þá
upphæð eftirlaunalífeyris vegna réttinda, sem áunnin voru fram til 67 ára aldurs, í samræmi
við ákvæði Töflu II. Greiða skal eftirlaunalífeyri eigi síðar en vegna næsta mánaðar eftir 70
ára afmælisdaginn, hafi umsókn ekki borist
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Ný gr. 12.7
Sjóðfélagi sem ekki hefur hafið töku eftirlaunalífeyris hjá sjóðnum getur ákveðið að hefja
töku hálfs eftirlaunalífeyris hvenær sem er eftir að 60 ára aldri er náð og telst hann þá hafa
ráðstafað þeim hluta eftirlaunalífeyrisréttinda sinna, sbr. gr. 12.4. Ákvæði gr. 12.3 skal gilda
um þann hluta sem ráðstafað er fyrir 67 ára aldur. Ákvæði gr. 12.5 skal gilda um hinn
frestaða hluta eftir að 67 ára aldri er náð.
Ný gr. 12.8 (ákvæði til bráðabirgða)
Sjóðfélagi sem hafið hefur töku eftirlaunalífeyris við gildistöku þessa ákvæðis getur með
sérstakri umsókn þar að lútandi fram til 1. janúar 2020 farið á hálfan eftirlaunalífeyri. Skal
þá tryggingastærðfræðingur meta sérstaklega áhrif frestunar‐ og/eða flýtingar á fjárhæð
lífeyris enda gilda ekki ákvæði gr. 12.3 og 12.5 í slíkum tilvikum. Við mat
tryggingastærðfræðings skal byggja á því að tryggingafræðilegar skuldbindingar
lífeyrissjóðsins breytist ekki, þannig skal byggja á sömu sjónarmiðum og liggja að baki
ákvæðum gr. 12.3 og 12.5. Sjóðfélagi sem nýtir sér ákvæði þetta telst eftir sem áður hafa
ráðstafað réttindum endanlega samkvæmt ákvæði gr. 12.4.
26.1 Tillögur sjóðfélaga um breytingar á samþykktum þessum má því aðeins taka fyrir, að
þær hafi borist stjórn sjóðsins fyrir lok janúar. Stjórn sjóðsins skal, fullum tveimur
mánuðum fyrir ársfund senda aðildarfélögum sjóðsins, aðildarfyrirtækjum skv. gr. 4.2 og SA
tillögurnar til kynningar. Enn fremur verður að geta tillagnanna í fundarboði. Komi tillögur
um breytingar á samþykktum þessum frá stjórn skal stjórn sjóðsins með sama hætti senda
tillögurnar til kynningar fullum mánuði fyrir ársfund. Séu tillögur stjórnar um breytingar
settar á grundvelli heimildarákvæða í settum lögum eða reglugerðum með stoð í lögum er
heimilt að víkja frá framangreindum tímafrestum, enda standi til þess málefnaleg rök, að
mati stjórnar. Miði tillaga að aukningu réttinda eða breytingum á fjárfestingarstefnu sem
ætla má að haft geti áhrif á getu sjóðsins til greiðslu lífeyris skal fylgja tryggingafræðileg
athugun á afleiðingum breytingarinnar á gjaldhæfi sjóðsins. Breytingartillögu, sem skert
getur stöðu sjóðsins svo hann fullnægi ekki lágmarkskröfum samkvæmt samningi milli ASÍ
og SA um lífeyrismál, 12. desember 1995, með síðari breytingum, skal vísa frá ársfundi.
Tillögurnar skulu liggja frammi á skrifstofu sjóðsins í tvær vikur fyrir ársfund og þær
auglýstar þannig að sjóðfélögum gefist kostur á að koma að athugasemdum á ársfundi.
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26.2 Tillögur að breytingum á ákvæðum sem teljast efni kjarasamninga, s.s. um iðgjöld og
stjórnskipan sjóðanna, þ.m.t. ákvæði um hlutverk og skipan fulltrúaráðs og stjórna, verða
einungis teknar fyrir á ársfundi að fengnu samþykki aðildarfélaga viðkomandi lífeyrissjóðs.
26.3 Stjórn lífeyrissjóðsins er heimilt að gera breytingar á samþykktum sjóðsins án þess að
bera þær undir ársfund eins og mælt er fyrir um í gr. 26.4, ef þær leiða af ófrávíkjanlegum
ákvæðum laga eða reglugerða. Ef stjórn sjóðsins nýtir heimild samkvæmt ofangreindu skal
hún gera grein fyrir henni á næsta ársfundi.
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26.4 Breytingar á samþykktum þessum taka því aðeins gildi að þær hljóti samþykki a.m.k.
2/3 hluta atkvæðisbærra fulltrúa á ársfundi og hafi hlotið staðfestingu
fjármálaráðuneytisins.
Gr. 27.1 Samþykktir þessar voru staðfestar á ársfundi Birtu lífeyrissjóðs 2. maí 2018 og koma í stað
eldri samþykkta frá 1. júlí 2017. Samþykktirnar öðlast gildi fyrsta dag næsta mánaðar eftir að
staðfesting fjármála‐ og efnahagsráðuneytisins liggur fyrir. Þó skulu gr. 12.7 og gr. 12.8 ekki öðlast
gildi fyrr en 1. september 2018.
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