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Borgarráð

       

Tillaga um viðauka vegna endurskoðunar á lánsfjáráætlun vegna breytinga á samþykktum 
Brúar lífeyrissjóðs

Lagt er til að borgarráð samþykki að endurskoða lánsfjáráætlun borgarsjóðs og auka lántökur 
borgarsjóðs um allt að 5.000 mkr á fyrri hluta ársins í tengslum við væntanlegt uppgjör á 
lífeyrisskuldbindingum við A-deild Brúar lífeyrissjóðs vegna breytinga á samþykktum Brúar 
lífeyrissjóðs. Í fylgiskjali er að finna áhrifin sjóðstreymi A-hluta og samstæðu 
Reykjavíkurborgar.

Greinargerð
Eins og rakið var í minnisblaði fjármálastjóra til borgarráðs dags. 16. janúar 2017 hefur 
löggjafinn ákveðið með lögum nr. 127/2016 að gerðar skuli breytingar á samþykktum 
Lífeyrissjóðsins Brúar (áður Lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga). Breytingarnar fela 
eftirfarandi í sér skv. upplýsingum frá Brú lífeyrissjóði:

· Réttindaávinnsla sjóðfélaga í A-deild er breytt úr jafnri réttindaávinnslu yfir í aldurstengda 
réttindaávinnslu og nýir sjóðfélagar frá 1. júní 2017 fara beint í aldurstengda réttindaávinnslu. 

· Lífeyrisaldur er samræmdur við almennan vinnumarkað og verður 67 ár. 

· A deild er viðhaldið og þeir sem greiða áfram iðgjald til sjóðsins fara yfir í aldurstengda 
réttindaávinnslu en mismunur á réttindum í jafnri og aldurstengdri ávinnslu er greiddur með 
sérstöku framlagi, lífeyrisauka, sem launagreiðendur, sveitarfélög, og ríki greiða inn til sjóðanna. 

· Nýir sjóðfélagar frá og með 1. júní 2017 fara beint í aldurstengda réttindaávinnslu. 

· Launagreiðendur, ríki og sveitarfélög greiða einnig til sjóðanna framlag í varúðarsjóð. 

· Mótframlag launagreiðanda lækkar úr 12% í 11,5% þann 1. júní 2017. 

· Réttindi þeirra sem byrjaðir eru á lífeyri þann 31.maí í 2017 og þeirra sem verða 60 ára á sama 
tíma verða ekki skert eða aukin þó svo til skerðingar eða réttindaaukningar komi hjá öðrum 
sjóðfélögum. Launagreiðendur, sveitarfélög og ríkissjóður gera sérstaklega upp fjárhagsleg áhrif 
vegna þessara sjóðfélaga við sjóðinn. 

Með þessum breytingum á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs verður Reykjavíkurborg skylt:

ü Að gera upp áfallnar skuldbindingar umfram eignir pr. 31.5.2017 (jafnvægisframlag) annað hvort 
með skuldabréfi á 3,5% verðtryggðum vöxtum eða með beinni greiðslu þegar uppgjör liggur fyrir 
(væntanlega í ágúst/sept 2017). Samkvæmt grófri áætlun m.v. 31.12.2016 nemur þessi fjárhæð 
3.600 mkr fyrir borgarsjóð.

ü Að gera upp framlag í lífeyrisaukasjóð annað hvort með peningum eða með skuldabréfi á 3,5% 
verðtryggðum vöxtum til allt að 30 ára þegar mat á framlaginu liggur fyrir (væntanlega í 
ágúst/sept 2017). Samkvæmt grófri áætlun m.v. 31.12.2016 nemur þessi fjárhæð 9.800 mkr fyrir 



borgarsjóð.

ü Að gera um framlag í varúðarsjóð annað hvort með peningum eða með skuldabréfi á 3,5% 
verðtryggðum vöxtum til allt að 20 ára þegar mat á framlaginu liggur fyrir (væntanlega í 
ágúst/sept 2017). Samkvæmt grófri áætlun m.v. 31.12.2016 nemur þessi fjárhæð 1.000 mkr fyrir 
borgarsjóð.

ü Í heildina þýðir þetta að framlög borgarsjóðs til sjóðsins vegna þessa uppgjörs verða um 14.400 
mkr skv. áætlun tryggingarstærðfræðings sjóðsins að viðbættum framlögum vegna tímabilsins 
1.1.2017-31.5.2017.

Fyrir liggur samþykki stofnaðila Brúar lífeyrissjóðs á endurskoðuðum samþykktum er varðar 
allt ofangreint.

Vakin er athygli á því að skv. framangreindum forsendum er ekki gert ráð fyrir að 
Reykjavíkurborg njóti þess við uppgjörið að verðtryggð krafa borgarinnar á markaði er 
talsvert undir 3,5% um þessar mundir, eða um 2,75% á bréfum til 36 ára. Því telur 
fjármálaskrifstofa skynsamlegt að fjármagna a.m.k. hluta framlagsins með því að afla fjár á 
skuldabréfamarkaði og greiða inn í sjóðinn. Í ljósi tímarammans og þess að aðstæður á 
markaði eru heppilegar telur fjármálaskrifstofa brýnt að hefja nú þegar þessa lánsfjáröflun og 
er þess vegna farið fram á endurskoðun á fjárhagsáætlun og útgáfuáætlun vegna skuldabréfa 
borgarsjóðs sem veiti heimild til að taka allt að 5.000 mkr lán á fyrri hluta ársins. Á næstu 
vikum mun fara fram ítarlegri greining á valmöguleikum við uppgjörið gagnvart Brú og mun 
sú greining liggja til grundvallar endanlegri ákvörðun um lántöku. Endanlegt mat Brúar 
lífeyrissjóðs á skuldbindingunni mun síðan leiða í ljós í ágúst/september nk hvort og þá hve 
mikið þyrfti að auka lántökuna á seinni hluta ársins. 

Ofangreindar breytingar á samþykktum Brúar lífeyrissjóðs fela í sér að skuldir A-hluta aukast 
sem nemur lántökum til að fjármagna uppgjörið, hvernig sem það skiptist milli beins framlags 
og framlags í formi skuldabréfs á 3,5% verðtryggðum vöxtum. Almennt myndi svona uppgjör 
fela í sér að krafan í heild sinni er gjaldfærð á því rekstrarári sem hún er innheimt. Líta má á 
framlögin í lífeyrisaukasjóð og varúðarsjóð sem framlög gagnvart kröfum til framtíðar. Það 
réttlætir að þessi framlög verði eignfærð í efnahag og síðan gjaldfærð eftir t.d. línulegri aðferð 
en áfallin skuldbinding gjaldfærð á árinu. Er unnið að því að fá endurskoðun á reglugerð til að 
þessi niðurstaða megi verða. Það myndi létta verulega áhrifin á rekstrarniðurstöðuna m.v. að 
taka allt sem gjaldfærslu á þessu ári.

Dagur B. Eggertsson

     

Hjálagt:
Áhrif 5.000 mkr. lántöku vegna greiðslu á framlögum til Brúar lífeyrissjóðs á sjóðstreymi A-hluta og samstæðu 
Reykjavíkurborgar.
  Kynning Brúar lífeyrissjóðs á breytingum á A-deild lífeyrissjóðs dags. 21. mars 2017
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