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Kynning á samþykktarbreytingum



Aðdragandi og inntak samþykktarbreytinga

• Dreifibréf FME, 3. júlí 2019, varðandi sjálfstæði stjórnarmanna

• Umræður í stjórn LV og samskipti við FME

• Samkomulag ASÍ og SA, 4. mars 2021

Markmiðið með samþykktarbreytingunum er að koma til móts við tilmæli FME og

skýra við hvaða aðstæður umboð stjórnarmanna verði afturkallað auk þess sem

sjálfstæði stjórnarmanna sjóðsins er áréttað. Jafnframt er tekið mið af framangreindu

samkomulagi ASÍ og SA.

• Sjónarmið varðandi fyrirsjáanleika m.t.t. takmarkanna á heimildum

stjórnarmanna til að sitja í stjórnum tiltekinna félaga



Breyting á grein 5.3 (Stjórn og framkvæmdastjóri)
Gr. 5.3 er svohljóðandi: Láti stjórnarmaður af störfum áður en kjörtímabili hans lýkur, skulu þau samtök sem

tilnefndu hann, sbr. gr. 5.1., tilnefna nýjan stjórnarmann samkvæmt sömu skilyrðum og áður og skal hann sitja

út kjörtímabil fráfarandi stjórnarmanns.

Gr. 5.3 – Breytingartillaga

Stjórnarmaður getur látið af störfum áður en kjörtímabili hans lýkur og tilkynningu þar um skal hann senda

stjórn sjóðsins og samtökum þeim er tilnefndu hann.

Tilnefningaraðili hefur heimild til að afturkalla tilnefningu stjórnarmanns áður en kjörtímabili hans lýkur hafi

stjórnarmaðurinn brotið gegn starfsskyldum sínum samkvæmt lögum, samþykktum þessum eða öðrum

gildandi reglum. Afturköllun tilnefningar skal rökstudd og staðfest af fulltrúum viðkomandi tilnefningaraðila í

fulltrúaráði sjóðsins og tilkynnt stjórn sjóðsins formlega.

Láti stjórnarmaður af störfum áður en kjörtímabili hans lýkur tekur varamaður hans sæti í stjórn sjóðsins í

hans stað þar til þau samtök er tilnefndu hann hafa tilnefnt nýjan aðalmann í stjórn samkvæmt þeim reglum

sem um það gilda samkvæmt samþykktum þessum. Nýr stjórnarmaður situr út kjörtímabil fráfarandi

stjórnarmanns.



Breyting á grein 5.9 (Hlutverk stjórnar og verkaskipting)

Gr. 5.9 er svohljóðandi:

Stjórnin skiptir með sér verkum, þó þannig að fulltrúar atvinnurekenda og VR hafi á hendi formennsku til

skiptis tvö ár í senn. Stjórnin skal setja sér starfsreglur og halda gerðarbók, þar sem skráð skal það sem gerist á

stjórnarfundum og skal hún undirrituð af þeim sem fundinn sitja. Stjórnarfundur er ályktunarbær ef a.m.k.

fimm stjórnarmenn eru mættir eða varamenn í þeirra stað. Stjórn skal í störfum sínum taka mið af

leiðbeiningum um stjórnarhætti eftir því sem við á m.t.t. starfsemi lífeyrissjóðsins (nú 5. útgáfa leiðbeininga

útgefnum af Viðskiptaráði Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Kauphöll Íslands).

Gr. 5.9, ný málsgrein til viðbótar við gildandi grein:

Stjórnarmenn skulu rækja skyldur sínar af heilindum, hafa möguleika á að verja þeim tíma til stjórnarstarfa

sem slík seta krefst og taka sjálfstæðar ákvarðanir í hverju máli fyrir sig.



Gildistaka

Gildistaka – 25. gr.

Samþykktarbreytingar taka gildi, að fengnu samþykki aðildarsamtaka lífeyrissjóðsins,

sbr. gr. 24 í samþykktum sjóðsins og staðfestingu ráðherra, sbr. 28. gr. laga nr.

129/1997, með síðari breytingum.



Umræður og atkvæðagreiðsla



Tengjast atkvæðagreiðslukerfi

• www.live.is/kosning

• Smella á tengilinn sem birtist þar

• Innskráning með rafrænum skilríkjum

http://www.live.is/kosning


Atkvæðagreiðsla:

Samþykkir fulltrúaráð breytingu á greinum 5.3, 

5.9, og 25.1 í samþykktum LV?



Önnur mál
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Atkvæðagreiðsla

Spurning 1:

Samþykkir fulltrúaráð breytingu á grein 5.3 í 

samþykktum LV?



Atkvæðagreiðsla

Spurning 2:

Samþykkir fulltrúaráð breytingu á grein 5.9 í 

samþykktum LV?



Atkvæðagreiðsla

Spurning 3:

Samþykkir fulltrúaráð breytingu á grein 25.1 í 

samþykktum LV?


