1007. Stjórnarfundur VR – aukafundur með stjórn Lív
Haldinn laugardaginn 04. október 2008 kl. 11:00 í Kringlunni 7 á 0. hæð.
Mætt voru: Gunnar Páll Pálsson, Stefanía Magnúsdóttir, Benedikt Vilhjálmsson, Eyrún Ingvaldsdóttir,
Gunnar Böðvarsson, Jóhanna Sigurbjörg Rúnarsdóttir, Jón Hrafn Guðjónsson, Jón Magnússon, Lykke
Bjerre Larsen, Margrét Sverrisdóttir, Sigurður Sigfússon, Valur M. Valtýsson, Steinar J. Kristjánsson
og Árni Leósson sem ritar fundargerð.
Auk þess frá Lív:Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, Margrét Ingþórsdóttir, Úlfhildur Rögnvaldsdóttir og
Snæbjörn Sigurðarson sem var með símatengingu við fundinn.

Dagskrá:
1. Sameiginlegur fundur stjórna VR og Lív.
Gunnar Páll skýrði fundarboð þessa aukafundar með stjórn Lív en það er til
þess að greina frá stöðu mála í sambandi við alvarlegt efnahagsástand og í
kjölfarið verða kallaðar saman stjórnir lífeyrissjóðanna. Gunnar Páll og
Ingibjörg lögðu áherslu á að allt sem kæmi fram á þessum fundi væri
trúnaðarmál og mætti alls ekki spyrjast út um helgina.
2. Fjármunir lífeyrissjóða erlendis
Gunnar Páll skýrði frá því að ríkisstjórn hefði óskað eftir því að lífeyrissjóðir
landsins komi með erlendar eignir sínar heim til Íslands og forði okkur þannig
frá gjaldeyriskreppu. Lögð er áhersla á að ákvörðun um þetta verði tekin fyrir
mánudag að öðrum kosti gæti staða fleiri banka verið í hættu. Einhver vinna er
þegar byrjuð hjá lífeyrissjóðum um hvernig þetta yrði framkvæmt.
3. Skilyrði ASÍ/SA
Ingibjörg fór yfir áherslupunkta sem ASÍ hefur unnið að með SA og eru nú
sett fram sem eins konar drög að skilyrðum fyrir aðkomu okkar að björgun
mála. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að þetta eru ekki punktar sem hafa
verið samþykktir af miðstjórn en eru drög eða rammi.
4. Sameiginlegt átak
Gunnar Páll og Ingibjörg töluðu um að lífeyrissjóðirnir myndu ekki geta
bjargað öllum málum einir sér heldur yrði aðkoma þeirra aðeins hluti af
margræðum heildaraðgerðum og þannig ætti þetta að takast. Við erum ekki að
stofna fjármunum félagsmanna í hættu því þeir yrðu aldrei lagðir fram nema
sem einn hluti af heildarpakka aðgerða.
Formannafundur ASÍ verður haldinn annað kvöld eftir fund með ríkisstjórn.
Fundarmenn voru almennt sammála um að fara þessa leið sem rædd hefur
verið ef allir eru með. Gæti orðið erfitt með sumt gagnvart t.d. BSRB og
gætum þurft að sleppa einhverjum atriðum.
Gunnar Páll sagði að við förum inn í þessar viðræður – allir séu með en
verðum að taka einhverjar „blindar ákvarðanir“ í trausti þess að ekki sé nein
blekking á ferð. Fækkum punktum og lögum þá til.
Ingibjörg sagði ástandið sennilega verra en við teljum svo við verðum að
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reyna þetta.
Verðum í SMS sambandi á morgun með fréttir eða höldum fund. Ákveðið á
morgun.
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