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KENNARASAMBAND ÍSLANDS 
Fjármála- og 
efnahagsráðuneytið

Málþing aðila vinnumarkaðarins og lífeyrissjóðanna

Áhrif og áskoranir hækkandi lífaldurs

Þriðjudaginn 26. apríl 2016 kl. 13:00-16:00 á Grand Hótel

Aukin hagsæld og framfarir í læknavísindum hafa síðustu áratugi stöðugt aukið 
lífslíkur okkar. Frá því samið var um stofnun almennu lífeyrissjóðanna árið 1969 hefur 
meðalævi íslenskra karla lengst úr tæpum 72 árum í tæpt 81 ár og kvenna úr 77,5 í tæp 84 
ár. Sextug kona gat árið 1970 vænst þess að lifa í 21,7 ár til viðbótar og vera á lífeyri í 14,7 ár 
m.v. 67 ára eftirlaunaaldur. Í dag getur sextug kona vænst þess að lifa í rúm 25 ár og vera 
rúm 18 ár á lífeyri. Þessi jákvæða þróun hefur umtalsverð áhrif á samfélagið og er nú víða 
horft til hækkunar á almennum eftirlaunaaldri. Slík breyting dugar ekki ein og sér þar sem 

atvinnulífið. Í því felst m.a. að auka verður möguleika eldra fólks til lengri og virkari 
þátttöku á vinnumarkaði með góðum vinnuaðstæðum og heilsueflingu, sí- og endur- 
menntunartækifærum sem viðhalda og auka þekkingu og auknum sveigjanleika í 
starfslokum og töku lífeyris.

Dagskrá:

13:00-13:10 Setning

 Þorbjörn Guðmundsson, formaður stjórnar LL

13:10-14:00  Longer Lives - Better Brains  

 Henning Kirk MD, Dr.Med.Sci.

Hverjar eru afleiðingar hækkandi lífaldurs á stefnumörkun varðandi atvinnuþátttöku eldra 
fólks, eftirlaunaaldur og lífeyri? Heldur hæfni heilans í við lengri lífaldur? Í erindinu verður 
leitast við að svara þessum spurningum ásamt því hvort vilji sé til þess á vinnumarkaði að nýta 
þekkingu og hæfni eldra fólks.

14:00-14:20 Kynning á hugmyndum um breytingar á lífeyrisaldri á næstu   
 áratugum og auknum möguleikum til sveigjanlegri starfsloka   

 Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða 
 

14:20-14:40 Kaffi

14:40-15:10 Staða eldra fólks á vinnumarkaði og þróunin næstu áratugina

 Stefán Ólafsson, prófessor við HÍ
 

15:10-16:00 Pallborðsumræður með aðilum vinnumarkaðarins 

Nýjar áskoranir á vinnumarkaði – Hvernig tekst vinnumarkaðurinn á við breytingarnar framundan? 

Fulltrúar frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi háskólamanna, Bandalagi starfsmanna ríkis og 
 

sveitarfélaga og Samtökum atvinnulífsins taka þátt í umræðum.

Stjórnandi: Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans   

Tilkynning um þátttöku berist Landssamtökum lífeyrissjóða á tölvupóstfangið radstefna@ll.is


