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Útdráttur 

Meginmarkmið þessarar BA ritgerðar er að leita svara við þeirri spurningu hver séu 

tilgangur og hlutverk þeirra sjóða sem starfræktir eru innan vébanda stéttarfélaganna en til 

þeirra hefur verið stofnað annars vegar með kjarasamningum og hins vegar með lögum. Við 

lausn á þeirri spurningu nálgaðist höfundur efnið út frá tveimur ólíkum sjónarhornum.  

Annars vegar verður álitaefnið skoðað með hliðsjón af sögu stéttarfélaga og lögum nr. 

80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Þá verður jafnframt gerð grein fyrir því hvernig 

íslenskur vinnumarkaður skiptist í tvennt, þ.e. í svokallaðan almennan vinnumarkað og 

opinberan og litið til þess hvort ólíkar reglur gilda um sjóði stéttarfélaga á hvoru sviði.  

Hins vegar voru hinir ólíku sjóðir stéttarfélaga kannaðir en þeir eru sjúkrasjóður, 

orlofssjóður, fræðslusjóður, endurhæfingarsjóður og vinnudeilusjóður. Sjóðirnir voru 

rannsakaðir út frá lögum nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og lögum nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og 

launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla. Komist er að þeirri niðurstöðu að atvinnurekendum 

ber samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 að halda eftir iðgjaldi af launum starfsmanna 

sinna sem greiðslu félagsgjalds eða vinnuréttargjalds til viðkomandi stéttarfélags, með öðrum 

orðum greiðir starfsmaðurinn fyrir það með þessum gjöldum að starfa eftir þeim 

kjarasamningi sem gildir um viðkomandi starfsstétt. Jafnframt var komist að þeirri niðurstöðu 

að samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 ber öllum atvinnurekendum að greiða í 

fræðslusjóð atvinnulífsins, sjúkrasjóð og orlofssjóð, óháð aðild að samtökum atvinnurekenda. 

Samkvæmt norrænum rétti er Ísland eina landið af Norðurlöndunum sem samið hefur í 

kjarasamningum og síðan lögfest um starfrækslu sjóða stéttarfélaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The main purpose of this BA thesis is to explain the purpose and role of trade union 

funds which have been established through wage agreements or by law. In order to do this the 

subject is approached from two different perspectives. 

On the one hand, the subject is approached from the perspective of trade union history 

and according to Act, No. 80/1938 on trade unions and labour disputes. Furthermore, the 

division of the Icelandic labour market, into the government sector and the general labour 

market is explained, observing whether different rules apply for trade union funds in each 

case. 

On the other hand, different trade union funds are examined; sick-pay funds, holiday 

funds, education funds, rehabilitation funds and labour dispute funds. These funds are 

examined with regard to Act, No. 55/1980 on wage terms for wage-earners and mandatory 

insurance of pension rights, and Act, No. 19/1979 on labourers´ rights to a term of notice and 

wages in cases of sickness or accidents. The conclusion is that employers are obligated, 

according to the first paragraph of Article 6, Act, No. 55/1980, to retain an insurance premium 

from employees´ wages as a payment of union dues or work injuries insurance. In other 

words, with these dues the employee pays for working in accordance with wage agreements 

applicable for the profession in question. Moreover, the findings show that according to the 
first paragraph of Article 6, Act, No. 55/1980 all employers are obligated to pay into an 

education and training fund, sickness fund and holiday fund, independent of membership to 

the Confederation of Icelandic Employers. According to Nordic rights Iceland is the only 

Nordic country which has negotiated and later legalised laws concerning the operation of 

trade union funds through its wage agreements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Efnisyfirlit 
Dómaskrá .............................................................................................................................................. 1 

Lagaskrá ............................................................................................................................................... 2 

1. Inngangur ......................................................................................................................................... 3 

2. Stéttarfélög ........................................................................................................................................ 4 

2.1 Tvískiptur vinnumarkaður ............................................................................................................ 5 

2.2. Lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur .......................................................................... 7 

2.3. Tilgangur stéttarfélaga ............................................................................................................... 10 

2.4. Stéttarfélög á Norðurlöndunum ................................................................................................. 12 

3. Lög nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda ......................... 13 

3.1. Greiðsluskylda samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 ......................................................... 14 

3.1.1 Greiðsluskylda samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna .................................................................................................................................. 15 

3.1.2 Niðurstöður dómstóla .......................................................................................................... 16 

4. Veikindaréttur launafólks – lög – kjarasamningar – sjúkrasjóðir ............................................. 19 

5. Sjóðir stéttarfélaga ......................................................................................................................... 22 

5.1. Sjúkrasjóður .............................................................................................................................. 22 

5.1.1. Aðild - greiðsluskylda ........................................................................................................ 24 

5.2. Orlofssjóður ............................................................................................................................... 25 

5.3. Fræðslusjóður ............................................................................................................................ 27 

5.4. Endurhæfingarsjóður ................................................................................................................. 29 

5.5. Vinnudeilusjóður ....................................................................................................................... 31 

5.6. Sjóðir annarra Norðurlanda ....................................................................................................... 31 

6. Niðurstöður ..................................................................................................................................... 33 

Heimildaskrá ...................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 



1 
 

Dómaskrá 

 

Bæjarþing Reykjavíkur 16. janúar 1984 í máli nr. 8547/1983. 

Hrd. 7. júní 1971 í máli nr. 196/1970. 

Hrd. 24. nóvember 1988 í máli nr. 344/1988. 

Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 114/2004.  

Hrd. 31. mars 2011 í máli nr. 390/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Lagaskrá 

 

Lög um breytingu á lögum nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda, með síðari breytingum nr. 76/2010. 

Lög um dagpenge ved sygdom eller fødsel nr. 282 frá 26. apríl 2006.  

Lög um fyrirtækjaskrá nr. 17/2003. 

Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986. 

Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. 

Lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum (í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum 

við undirritun kjarasamninga o.fl.) nr. 73/2011. 

Lög um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og 

slysaforfalla nr. 19/1979. 

Lög um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt þess og fastra starfsmanna til 

launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla nr. 16/1958. 

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 
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1. Inngangur  

Gríðarleg þróun hefur átt sér stað á síðustu árum og áratugum á starfsemi stéttarfélaga en  

uppruna þeirra má rekja allt aftur til iðnbyltingarinnar. Ein af meginástæðum þess að 

stéttarfélög urðu til er sú að nýr hópur á vinnumarkaði leit dagsins ljós, þ.e. verkamenn sem 

höfðu lífsviðurværi sitt af því að selja vinnu sína gegn vægu kaupgjaldi. Árið 1938 voru hér á 

landi sett lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur í þeim tilgangi að gæta að 

hagsmunamálum launamanna meðal annars við gerð kjarasamninga. Jafnframt var 

Félagsdómur settur á fót sem sérdómstóll í  vinnuréttarmálum. Af lögum um stéttarfélög og 

vinnudeilur er augljóst að megintilgangur stéttarfélaga er að standa vörð um réttindi 

félagsmanna til þess að semja sameiginlega um kaup og kjör og beita í því ferli þeim 

þvingunarúrræðum sem lögin fela í sér. Þá hefur verið löng hefð fyrir því að stéttarfélögin 

hafi sinnt margþættu félagslegu hlutverki. Meðal annars hafa stéttarfélög talið frá upphafi að 

lífeyrismál, húsnæðismál, almannatryggingar, orlofsheimili, öryggis- og vinnuvernd, 

menningarmál, menntamál og sjúkratryggingar séu undir sinni forsjá þar sem öryggi á 

vinnustöðum, hámarksvinnutími og svo framvegis er flokkað með réttindum verkafólks. Til 

að gera stéttarfélögum kleift að sinna félagslegum störfum hefur þeim verið heimilað að safna 

sjóðum og ráðstafa fjármunum úr þeim samkvæmt reglum sem stéttarfélögin setja sér. Við lok 

19. aldar og í upphafi 20. aldar, í frumbernsku stéttarfélaga, var rétturinn til að safna í sjóði 

víða umdeildur. Réttur til sjóðssöfnunar og ráðstöfunar þeirra fjármuna til félagslegra málefna 

hefur ekki verið umdeildur hér á landi og ber starfsemi stéttarfélaganna þess skýr merki.
1
 

Með ritgerð þessari er ætlunin að leita svara við spurningunni um hver sé tilgangur og 

hlutverk þeirra sjóða sem starfræktir eru innan vébanda stéttarfélaganna og stofnað hefur 

verið til annars vegar með kjarasamningum og hins vegar með lögfestingu laga á Alþingi. 

Rakin verður þróun stéttarfélaga á Íslandi og þeirra laga sem sett voru í kjölfarið um 

stéttarfélög og vinnudeilur. Til þess að varpa ljósi á viðfangsefnið er nauðsynlegt að fara 

nokkrum orðum um skipulag vinnumarkaðarins á Íslandi og þær reglur sem um hann gilda og 

jafnframt þær reglur sem stéttarfélögin og starfsemi þeirra eru settar. Í samanburðaskyni hafa 

verið valin tvö félög þ.e. VR, sem er á hinum almenna vinnumarkaði, og Kennarasambands 

Íslands, sem er á hinum opinbera vinnumarkaði. Litið verður til þess hvernig starfsemi 

stéttarfélaga er háttað í norrænum rétti. Í kjölfarið verður gerð grein fyrir lögum nr. 55/1980 

um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda en þeim er ætlað að tryggja 

                                                             
1
 Alþýðusamband Íslands, „Stéttarfélög – Skilgreining og skipulag“ 

<http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-201/272_read-509> skoðað 14. febrúar 2012. 

 

http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-201/272_read-509%3e
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launþegum lágmarkskjör og réttindi til greiðslna úr þeim sjóðum sem samið er um í 

kjarasamningum á milli samtaka atvinnurekenda og samtaka launfólks hverju sinni. Í 

framhaldi af því verður kjarni laga nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá 

störfum og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla kannaður og greint frá þeim skilyrðum 

sem þar koma fram hvað varðar veikindarétt launamanna og greiðsluskyldu atvinnurekenda í 

sjúkrasjóði stéttarfélaga. Að því loknu verður kastljósinu beint að meginviðfangsefni 

ritgerðarinnar þar sem gerð verður grein fyrir hverjum og einum þeirra sjóða sem samið hefur 

verið um í kjarasamningum og lögfest með lögum á Alþingi, auk þess sem gerð verður grein 

fyrir reglum hvers sjóðs innan VR sem er aðildarfélag innan Alþýðusamband Íslands og 

Kennarasambands Íslands sem eru utan Alþýðusamband Íslands. Starfsemi Kennarasamband 

Íslands er aðallega innan sveitafélaganna og lýtur að grunnskólum landsins en jafnframt hjá 

ríkinu að því leyti sem snýr að framhaldsskólum. Að lokum eru helstu niðurstöður dregnar 

saman. 

2. Stéttarfélög 

Upphaf verkalýðshreyfingarinnar eða stéttarfélaga má rekja allt aftur til iðnbyltingarinnar. Ný 

stétt varð til á 19. öldinni, svokallað verkafólk, sem aflaði lífsnauðsynja sinna með því að 

selja vinnuafl sitt á markaði sem var háður duttlungum framboðs og eftirspurnar og 

yfirburðaaðstöðu atvinnurekenda.
2
 Hugtakið verkafólk hefur verið skilgreint með eftirfarandi 

hætti: „Starfsfólk, fólk sem vinnur erfiðisvinnu eða miður hreinlega vinnu; fólk sem vinnur 

launavinnu“.
3
 Af því má álykta að verkafólk hafi aflað mun lægri launa heldur en það fólk 

sem það vann fyrir. Auk þess hafi vinnutími verkafólks verið gríðarlega langur og því hafi 

réttindi þess verið af skornum skammti.  

Verkafólk tók sig til og stofnaði stéttarfélög til að ná betri aðstöðu gagnvart 

atvinnurekendum sínum. Í flestum löndum varð verkafólk að heyja langvinna baráttu fyrir 

félagafrelsi
4
 en það hugtak hefur verið skilgreint með eftirfarandi hætti: „Frelsi til að stofna 

og starfrækja félög“.
5
 Árið 1825 tókst bresku verkalýðshreyfingunni að fá afnumið bann við 

myndun verkalýðsfélaga sem höfðu verið bönnuð áður. Á Norðurlöndunum hóf 

verkalýðshreyfingin baráttu sína fyrir alvöru árið 1870 og jafnframt var fjöldi 

verkalýðshreyfinga og landssambanda stofnaður á Norðurlöndunum á síðustu tveimur 

                                                             
2 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur  (Alþýðusamband Íslands 1995) 22. 
3 Mörður Árnason, Íslensk orðabók M-Ö (Edda 2002) 1729. 
4 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 22. 
5 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók (Mál og Menning 1996) 197. 
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áratugum 19. aldar. Verkamanna- og jafnaðarmannaflokkar sem voru nátengdir 

verkalýðshreyfingunni voru stofnaðir samhliða þeirri þróun. Á seinni hluta 19. aldar voru 

stofnuð hér á landi félög til þess  að auka kjarabætur almennings. Árið 1882 var Kaupfélag 

Þingeyinga stofnað og 1884 var fyrsta góðtemplarafélagið stofnað á Akureyri. 

Samvinnuhreyfingin og góðtemplarar áttu mikinn þátt í að efla félagshyggju með þjóðinni og 

veittu mönnum reynslu í félagsstörfum. Árið 1887 var fyrsta stéttarfélagið stofnað á Íslandi en 

það var Prentarafélagið. Virkustu félagsmenn þess fluttu til Vesturheims og Danmerkur 

þremur árum síðar og því varð félagið ekki langlíft og dagaði uppi. Árið 1896 var fyrsta 

verkamannafélagið stofnað á Seyðisfirði. Tilgangur þess var að stytta gríðarlega langan 

vinnutíma og hækka laun. Auk þess voru gerðar hærri launakröfur á hendur þeim 

atvinnurekendum sem ekki höfðu gengið til samninga um kauptaxta félagsins en þeim sem 

það höfðu gert. Þetta félag varð heldur ekki langlíft. Prentarar stofnuðu aftur félag árið 1897 

sem fékk nafnið Hið íslenska prentarafélag. Síðan þá hefur fjöldi stéttarfélaga og 

landssambanda verið stofnaður en hér verður ekki gefinn nánari gaumur að því. Gríðarleg 

breyting varð á starfsháttum atvinnuvega hér á landi í og eftir seinni heimsstyrjöld. 

Atvinnurekendur stofnuðu félög með svipuðum hætti og stéttarfélög sem varð til þess að gerð 

kjarasamninga tók á sig skarpari mynd. Vinnuveitendafélag Íslands, sem síðar varð 

Vinnuveitendasamband Íslands og heitir nú Samtök atvinnulífsins, var stofnað 1934 en þá 

voru þegar starfandi ýmis félög atvinnurekenda í einstaka atvinnugreinum.
6
  

Hjá hinu opinbera sér samningsnefnd ríkisins í launamálum um samningsmál fyrir 

hönd ríkisins. Í 3. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna er kveðið á 

um að fjármálaráðherra fari með fyrirsvar ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga. 

Fjármálaráðherra skipar nefnd sem annast samninga og tilkynnir viðsemjendum sínum skipan 

hennar. Fjármálaráðherra veitir nefndinni umboð til að gera samninga við samtök opinberra 

starfsmanna og hin ýmsu félög. Sveitarfélög á Íslandi semja ýmist beint við viðsemjendur sína 

eða veita umboð sérstakri launanefnd á vegum Sambands íslenskra sveitafélaga, samkvæmt 4. 

gr. sömu laga.
7
    

2.1 Tvískiptur vinnumarkaður 

Íslenskum vinnumarkaði er gjarnan skipt í tvennt. Þannig er í daglegu tali annars vegar talað 

um almennan vinnumarkað og hins vegar opinberan. Þannig gilda lög nr. 80/1938 um 

stéttarfélög og vinnudeilur sem almenn lög um starfsemi stéttarfélaga en auk þess gilda lög nr. 

                                                             
6 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 22-23. 
7 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 38. 



6 
 

94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna um starfsemi stéttarfélaga opinbera 

starfsmana. Sem fyrr segir verður litið sérstaklega til tveggja félaga til samanburðar á reglum 

og starfsemi sjóða þeirra. Það eru VR og Kennarasamband Íslands.  

VR er stéttarfélag innan Alþýðusambands Íslands, þ.e. fellur undir svokallað samband 

stéttarfélaga. Samkvæmt 2. gr. laga VR er tilgangur félagsins eftirfarandi:  

Að efla og styðja hag verslunar-, þjónustu- og skrifstofufólks á 

félagssvæðinu með því að vinna að framgangi allra þeirra mála, er 

verða mega til aukinna réttinda, menningar og bættra kjara launafólks 

í landinu. Félagið gerir kjarasamninga fyrir félagsmenn sína og kemur 

fram fyrir þeirra hönd gagnvart stjórnvöldum og öðrum, að því er 

varðar hagsmuni félagsmanna.
8
 

Til þess að rækja þetta hlutverk sitt innheimtir félagið félagsgjald, iðgjald sem 

félagsmenn inna sjálfir af hendi sbr. 9. gr. laga VR. Þá rekur félagið sjóði sbr. 26. 

gr. laga VR í þessum tilgangi, en nánar verður vikið að þeim og reglum um þá 

síðar.
9
 

Kennarasamband Íslands eru samtök átta stéttarfélaga en þau eru Félag 

grunnskólakennara, Félag framhaldsskólakennara, Félag leikskólakennara, Félag 

tónlistarkennara, Skólastjórafélag Íslands, Félag stjórnenda í framhaldsskólum, Félag 

stjórnenda leikskólum og Félag kennara á eftirlaunum. Tvö af átta stéttarfélaganna, Félag 

framhaldskólakennara og Félaga stjórnenda í framhaldskólum starfa innan vébanda ríkisins en 

sex stéttarfélög innan vébanda sveitarfélaga.
10

 Samkvæmt 2. gr. laga Kennarasamband Íslands 

er tilgangur félagsins eftirfarandi: 

Að gæta hagsmuna og réttinda félagsmanna og fara með samningsrétt 

um kaup og kjör félagsmanna. Auka samstarf kennara og efla fag- og 

stéttarvitund og vinna að eflingu kennaramenntunar og 

endurmenntunar félagsmanna. Vinna að því að efla skólastarf og 

stuðla að framförum í uppeldis- og skólamálum. Hafa samvinnu við 

önnur samtök kennara og hafa samvinnu við samtök annarra 

launamanna. Hafa samvinnu við stofnanir og hagsmunasamtök sem 

vinna að skólamálum og einnig við samtök kennaranema.
11

  

 Til þess að rækja þetta hlutverk sitt innheimtir félagið félagsgjald, iðgjald sem félagsmenn 

inna sjálfir af hendi sbr. 6. gr. laga Kennarasambands Íslands. Samkvæmt lögum sambandsins 

                                                             
8 VR, „Lög VR“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223> skoðað 4. apríl 2012. 
9 VR, „Lög VR“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223> skoðað 3. maí 2012. 
10

 Símafundur við starfsmann Kennarasamband Íslands við höfund (4. maí 2012). 
11 Kennarasamband Íslands, „Lög KÍ“ <http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12642> skoðað þann 4. apríl 

2012. 

http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223
http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223
http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12642
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er hvert félag sjálfstætt um sín mál sbr. 9. gr. laga Kennarasambands Íslands en sjúkrasjóður, 

orlofssjóður og vinnudeilusjóður félaganna er sameiginlega undir merkjum þess að 

undanskildum fræðslusjóðum sem reknir eru af hverju stéttarfélagi fyrir sig, en nánar verður 

vikið að þeim og reglum um þá síðar.
12

  

Lög stéttarfélaga á hinum almenna vinnumarkaði og á hinum opinbera vinnumarkaði 

eru eins uppbyggð en með því er átt við að hvort sem stéttarfélag starfi á almennum 

vinnumarkaði eða opinberum er starfsemi þeirra sú hin sama, það er að bæta kaup og kjör 

félagsmanna ásamt því að sinna hlutverki sem snýr að félagslegri starfsemi. Hvert stéttarfélag 

er mótað af þeim starfsstéttum sem því er ætlað að starfa fyrir en með því er t.d. átt við að VR 

er opið öllu verslunar-, þjónustu- og skrifstofufólki samkvæmt 3. gr. laga VR
13

 en 

Kennarasamband Íslands er opið þeim sem starfa við kennslu, stjórnun eða ráðgjöf í skólum 

eða vinna við stofnanir og fyrirtæki sem sinna eða tengjast kennslu og fræðslumálum 

samkvæmt 3. gr. laga Kennarasambands Íslands.
14

 

2.2. Lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur 

Kjarabarátta launmanna á sér langa sögu og í baráttu verkalýðshreyfingarinnar fyrir bættum 

kaup og kjörum launamanna. Í fræðigrein lögfræðinnar fjallar hugtakið vinnuréttur um 

réttarreglur á vinnumarkaði. Greina má vinnurétt niður eftir efni sínu en það er annars vegar 

ráðningaréttur, sem fjallar um ráðningarsamninga og réttaráhrif þeirra, og hins vegar sá hluti 

vinnumarkaðarins sem snýr að samskiptum aðila, stéttarfélögum, kjarasamningum og 

vinnudeilum.
15

 Umbætur í réttindamálum hafa að sumu leyti komið erlendis frá, án þess að 

tekist hafi verið á um þær fyrst hér á landi. Til að mynda komu reglur um trúnaðarmenn 

hingað til lands í tengslum við byggingu virkjana í Soginu. Árið 1901 var komið í veg fyrir að 

laun væru greidd í vörum eða jafnvel gömlum fatnaði sem tíðkaðist á þessum árum með 

lögum um greiðslu verkakaups. Með flutningi fólks af landsbyggðinni til bæja um aldamótin 

breyttust atvinnuhættir og stéttaandstæður skerptust með stofnun fjölda stéttarfélaga. Bann við 

verkföllum opinberra starfsmanna var sett í lög árið 1915 og gilda þau lög að nokkru leyti 

enn. Tíu árum síðar eða um 1925 var embætti sáttasemjara stofnað og lög sett um 

sáttatilraunir í vinnudeilum. Vökulögin svokölluðu voru sett árið 1921 en það voru fyrstu 

lögin um vinnuvernd hér á landi og voru það lög um hvíldartíma háseta á íslenskum 

                                                             
12 Kennarasamband Íslands, „Lög KÍ“ <http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12642> skoðað 16. apríl 

2012. 
13 VR, „Lög VR“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223> skoðað 7. apríl 2012.   
14

 Kennarasamband Íslands, „Lög KÍ“ <http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12642> skoðað 7. apríl 

2012. 
15 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 22. 

http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12642
http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223
http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=12642
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botnvörpuskipum. Engar reglur höfðu verið til á þessum tíma um það hversu lengi hægt var 

að láta menn vaka til sjós. Lög um greiðslu verkakaups voru endurskoðuð árið 1930 og fimm 

árum síðar eða um 1935 voru fyrstu lög um alþýðutryggingar sett, sem síðar voru kallaðar 

almannatryggingar.
16

 

Árið 1938 urðu ákveðin tímamót á íslenskum vinnumarkaði hvað varðar kjarabaráttu 

launþega en þá voru samþykkt lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Þær reglur, sem 

lögfestar voru, varða samskipti aðila vinnumarkaðarins, stofnun og aðild að stéttarfélögum,   

gerð kjarasamninga, trúnaðarmenn á vinnustöðum, sáttasemjara og Félagsdóm sem er 

sérdómstóll í vinnuréttarmálum. Lögin mynduðu þann grunn sem samskipti aðila 

vinnumarkaðarins byggja á enn þann dag í dag og eru í raun undirstaða skipulags 

verkalýðshreyfingar á Íslandi.
17

 Ör þróun hefur engu að síður orðið frá þeim tíma sem lögin 

voru samþykkt. Til dæmis má nefna að kjarasamningar hafa tekið á ýmsum réttindamálum 

sem löggjafinn hefur síðan fylgt eftir. Má þar nefna að flest öll stéttarfélög höfðu sett ákvæði 

um sjúkrasjóði í kjarasamninga, nema félög verslunarmanna, þegar greiðsluskylda 

atvinnurekenda til sjúkrasjóða var lögfest árið 1979.
18

 

Hugtakið stéttarfélag er ekki skilgreint í lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og 

vinnudeilur en í athugasemdum með frumvarpinu segir: „Orðið er notað í lögunum um félög, 

sem stofnuð eru í þeim tilgangi að gæta hagsmuna þeirra manna, sem hafa lífsviðurværi sitt af 

því að selja vinnu sína gegn ákveðnu kaupgjaldi“.
19

 Gunnar Sæmundsson, hrl. skilgreindi 

hugtakið stéttarfélag á eftirfarandi hátt í tímaritinu Úlfljóti árið 1989:  

Er stéttarfélag í skilningi laga nr. 80/1938 félagsskapur manna sem 

hafa, eða höfðu við inngöngu í félagið, lífsviðurværi sitt af störfum í 

þágu annarra og taka laun fyrir vinnu sína en einnig manna sem hafa 

samkvæmt kunnáttu sinni heimild til að vinna í þeirri starfsgrein sem 

félagði starfar í, enda fáist þeir ekki við atvinnurekstur í greininni, 

stofnaður í þeim tilgangi að gæta hagsmuna þeirra, fyrst og fremst 

gagnvart vinnukaupendum.
20

 

 

 

                                                             
16 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands 1993) 24. 
17 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 23. 
18 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands 1993) 24. 
19

 Alþt. 1938, A-deild, 354. 
20 Gunnar Sæmundsson, „Stéttarfélög í skilningi laga nr. 80/1938 og aðild að þeim og stéttarfélagsamböndum“ 

(1989) 1 Úlfljótur 57, 60. 
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Lára V. Júlísdóttir skilgreinir í bók sinni Stéttarfélög og vinnudeilur hugtakið 

stéttarfélag á eftirfarandi hátt: 

Stéttarfélag er því félag sem er stofnað er í þeim tilgangi að gæta 

hagsmuna félagsmanna sinna fyrst og fremst gagnvart 

vinnuveitendum en félagsmenn hafa við inngöngu í félagið 

lífsviðurværi sitt af störfum í þágu annarra og taka laun fyrir vinnu 

sína eða þeir hafa samkvæmt kunnáttu sinni heimild til að vinna í 

þeirri starfsgrein sem félagið starfar í enda fáist þeir ekki við 

atvinnurekstur í greininni.
21

 

Í lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur er gert ráð fyrir að stéttarfélög séu 

hin skipulagslega grunneining. Fyrst og fremst er byggt á því að stéttarfélag fari með 

samningsréttinn fyrir félagsmenn sína samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laganna.
22

 Í ákvæðinu segir: 

„Stéttarfélög eru lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna, enda hafi 

félagið í samþykktum sínum ákveðið að láta starfsemi sína taka til slíkra málefna“.
23

 

Kjarasamningar eru oftast á milli stéttarfélaga og félags eða samtaka atvinnurekenda en 

einstaka atvinnurekendur geta gert kjarasamning við stéttarfélög upp á eigin spýtur. 

Stéttarfélag fer sjálft með samningamál. Mjög algengt er að kjarasamningar séu gerðir á 

vettvangi samtaka stéttarfélaga, oftast viðkomandi starfsgreinar eða heildarsamtaka. Venjan er 

sú að þegar kjarasamningar eru gerðir af samtökum eru þeir samþykktir með fyrirvara og 

síðan lagðir fram til samþykktar í hverju félagi fyrir sig. Með þessu eru stéttarfélögin ekki að 

framselja samningsrétt sinn heldur taka sjálfstæða ákvörðun til samningsdraganna. Sú venja 

hefur myndast að stéttarfélög veiti samtökum umboð til að semja við atvinnurekendur fyrir 

starfsgreinina í heild sinni og þá eru samningarnir ekki bornir upp í hverju félagi síðar þar sem 

samtökin hafa fullt umboð til að ljúka samningsgerðinni. Afgreiðsla kjarasamninga hjá 

stéttarfélögum fer eftir lögum viðkomandi stéttarfélags og þeim venjum og hefðum sem þar 

hafa skapast. Stéttarfélög hafa sjálfstæða ákvörðun um sín innri málefni og eru félagsmenn 

bundnir við löglega gerðar samþykktir og samninga félagsins. Algengast er að afstaða til 

kjarasamninga sé tekin á félagsfundum stéttarfélaga eða í allsherjaratkvæðagreiðslu sem 

stendur yfir í nokkra daga hjá félögunum.
24

 

                                                             
21 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 24. 
22 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 26. 
23 Lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938, 1. mgr. 5. gr.  
24 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands 1993) 31-32. 
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Í lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur er stéttarfélögum takmörkun sett 

um starfsemi sína en í 1. mgr. 3. gr. laganna kemur fram að stéttarfélög ráða málefnum sínum 

sjálf en með þeim takmörkunum sem þeim eru settar í lögum nr. 80/1938.
25

  

2.3. Tilgangur stéttarfélaga 

Um stéttarfélög gilda ekki sérstök lög og því verður aðeins litið til laga nr. 80/1938 um 

stéttarfélög og vinnudeilur. Stéttarfélög eru almenn ófjárhagsleg félög sem stofnuð eru í 

ákveðnum tilgangi. Slík félög hafa skipulagsfrelsi hvað varðar innri málefni sem eru þó með 

takmörkunum sett samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 80/1938. Í því felst að stéttarfélag getur 

meðal annars ákveðið í samþykktum sínum hvert félagssvæði þess sé að því tilskyldu að 

félagssvæðið nái yfir að minnsta kosti eitt sveitarfélag. Jafnframt til hvaða starfsgreinar 

félagið nær.
26

 Einn megintilgangur stéttarfélaga er að vera lögformlegur samningsaðili um 

kaup og kjör félagsmanna sinna samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga nr. 80/1938. 

Í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár íslenska lýðveldisins, lög nr. 33/1944, og 11. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, lög nr. 62/1994, er mönnum tryggður réttur til að stofna félög í 

sérhverjum löglegum tilgangi og réttur til að ganga í félög án sérstaks leyfis stjórnvalda. Það 

er kallað jákvætt félagafrelsi. Vegna ríkra tengsla félagafrelsis við tjáningar- og skoðunarfrelsi 

hefur verið viðurkennt að í félagafrelsi felist einnig réttur manna til að standa utan félaga og 

ganga úr þeim. Það er kallað neikvætt félagafrelsi. Við gerð Mannréttindasáttmála Evrópu var 

því hafnað að setja inn ákvæði um neikvætt félagafrelsi en Mannréttindadómstóll Evrópu 

hefur skilgreint 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu á þann veg að hún veiti vernd gegn 

þvingunum til þátttöku í félögum við vissar aðstæður og hefur dómstóllinn meðal annars haft 

til hliðsjónar ákvæði sáttmálans um skoðana- og tjáningarfrelsi.
27

 Stéttarfélög eru talin til 

almennra félaga en hugtakið almenn félög er skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Almenn félög eru skipulagsbundin, varanleg samtök tveggja eða fleiri 

aðili sem stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja með 

einkaréttarlegum löggerningi í því skyni að vinna að ófjárhagslegum 

tilgangi.
28

  

Ekki er í lögum kveðið á um skipan almennra félaga og því skipta máli ákvæði samþykkta 

stéttarfélaga um túlkun á réttarstöðu félaganna, auk þess sem meginreglur félagaréttar koma 

til skoðunar. Við stofnun almenns félags verður til lögaðili en hins vegar er skráning ekki 

                                                             
25 Lög um stéttarfélög vinnudeildur nr. 80/1938, 1. mgr. 3. gr. 
26 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 26. 
27 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 17. 
28 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 67. 
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skilyrði fyrir rétthæfi. Möguleiki er á því að fá þau skráð í fyrirtækjaskrá Hagstofunnar skv. 

lögum nr. 17/2003 um fyrirtækjaskrá. Ein af meginreglunum um almenn félög er sú að 

félagsmenn leggja fjármuni til félagsins í formi félagsgjalds og bera ekki persónulega ábyrgð 

á skuldbindingum félagsins umfram þá fjármuni sem þeir hafa lagt því til. Stjórn félagsins, 

sem kosin er á aðalfundi, ber ábyrgð á fjárreiðum og eignum þess og tekur allar meiriháttar 

ákvarðanir sem snúa að fjármálum. Félagsaðild felur ekki í sér beinan fjárhagslegan hagnað 

þar sem um er að ræða ófjárhagsleg félög. Því njóta félagsmenn ekki sömu stöðu og eigendur 

þeirra félaga sem stefna að fjárhagslegum hagnaði. Sá munur er þar af leiðandi á 

félagsmönnum almennra félaga og hlutafélaga að félagsmenn almennra félaga eiga ekki hlut í 

félaginu. Því má segja að þegar um almennt félag er að ræða er eigandi þess félagið sjálft. 

Félagsmenn í almennu félagi hafa jafnan rétt og má þar nefna málfrelsi, tillögurétt og 

atkvæðisrétt á félagsfundum. Til dæmis um almenn félög má nefna stjórnmálaflokka, 

stéttarfélög, fagfélög og samtök vinnuveitenda.
29

  

  Samkvæmt lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur er tilgangur stéttarfélaga 

fyrst og fremst sá að semja sameiginlega um kaup og kjör og beita í því ferli þeim 

þvingunarúrræðum sem lögin leyfa. Þá hefur skapast hefð fyrir því að stéttarfélögin sinni 

margþættu félagslegu hlutverki. Meðal annars hafa stéttarfélög talið frá upphafi að 

lífeyrismál, húsnæðismál, almannatryggingar, orlofsheimili, öryggis- og vinnuverndarmál, 

menningarmál, menntamál og sjúkratryggingar falli undir þeirra verksvið vegna þess að atriði 

eins og öryggi á vinnustöðum, hámarksvinnutími o.s.frv. hafa verið flokkuð með réttindum 

verkafólks. Til þess að stéttarfélög geti sinnt félagslegu hlutverki sínu hefur þeim verið 

heimilt að safna sjóðum og ráðstafa þeim til verkefna sem hver sjóður sinnir og er bundinn af. 

Við lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar, í frumbernsku stéttarfélaga, var sá réttur til að safna í 

sjóði víða umdeildur. Réttur til sjóðssöfnunar og ráðstöfunar þeirra fjármuna til félagslegra 

málefna hefur ekki verið umdeildur hér á landi og ber starfsemi stéttarfélaga þess skýr 

merki.
30

 Má þar nefna þá þjónustu sem stéttarfélögin veita hverjum og einum félagsamanni 

t.d. varðandi túlkun á ráðningarsamningi, launakjör, uppsagnir og svo framvegis. Önnur 

hlutverk sem stéttarfélög hafa sinnt samkvæmt kjarasamningum og lögum eru rekstur sjóða en 

það eru sjúkrasjóður, orlofssjóður, fræðslusjóður atvinnulífsins, endurhæfingarsjóður og 

vinnudeilusjóður. Sjóðirnir hafa mismunandi hlutverki að gegna. Síðar í þessari ritgerð verður 

fjallað um þá, einkum um hlutverk þeirra og þær reglur sem gilda um hvern og einn sjóð. 

                                                             
29

 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfan Codex 1999) 67- 68. 
30 Alþýðusamband Íslands, „Stéttarfélög – Skilgreining og skipulag“ 

<http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-201/272_read-509> skoðað 14. febrúar 2012. 

http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-201/272_read-509%3e
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Félagsmenn leggja stéttarfélögum til fjármuni í formi félagsgjalda. Sem fyrr segir 

hefur 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrár íslenska lýðveldisins, lög nr. 33/1944 veitt heimild til 

stofnunar stéttarfélaga. Stéttarfélög eru ófjárhagsleg félög sem setja sjálf reglur um starfsemi 

sína. Sérstakar lagareglur sem settar hafa verið af Alþingi hafa áhrif á starfsemi stéttarfélaga 

en það eru lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur og lög nr. 94/1986 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna.  

Stéttarfélög starfa í þágu félagsmanna sinna. Tilgangur þeirra er í raun að vinna að því 

að tryggja fjárhagslega hagsmuni félagsmanna. Fjárhagslegur ávinningur félagsmanna verður 

ekki rakinn til fjárhagslegrar starfsemi félaganna heldur til dæmis niðurstaðna 

samningaviðræðna, upplýsingastarfsemi og/eða annars konar þjónustu sem félagsmönnum 

stendur til boða. Meðan hin fjárhagslega starfsemi er stunduð í þágu ófjárhagslegs markmiðs 

er um að ræða almennt félag. 

2.4. Stéttarfélög á Norðurlöndunum 

Stéttarfélög á Norðurlöndunum eru starfrækt með sama tilgangi og stéttarfélög á Íslandi, það 

er að bæta kaup og kjör og almenn réttindi launþega á vinnumarkaðinum. Eitt af mikilvægustu 

verkefnum stéttarfélaga er tryggja að allir vinnustaðir eigi aðild að kjarasamningum og taka 

þátt í að leysa vandamál sem tengjast launamálum starfsmanna. Stéttarfélög á 

Norðurlöndunum eru skipulögð á sama hátt og stéttarfélög á Íslandi en með því er átt við 

frjáls félög sem setja sér eigin reglur. Stéttarfélög á Íslandi hafa það umfram stéttarfélög á 

Norðurlöndunum að eiga og reka eigin sjóði en nánar verður fjallað um sjóði stéttarfélaga 

síðar í ritgerðinni. Í Danmörku er staðið með svipuðum hætti að uppbyggingu stéttarfélaga og 

hér á landi. Stéttarfélög þar eru aðilar samtaka stéttarfélaga sem síðan eiga aðild að enn stærri 

samtökum. Dæmi um samskonar uppbyggingu á Íslandi er Alþýðusamband Íslands sem 

samanstendur af landssamböndum stéttarfélaga. Samtök stéttarfélaga sjá til að mynda um 

kjaraviðræður í Danmörku og á Íslandi. Í Danmörku eru þrjú stór samtök sem stéttarfélög eru 

aðilar að. Landsorganisationen i Danmark (LO) eru stærstu samtök stéttarfélaga í Danmörku. 

Í LO eru 18 stéttarfélög og yfir 1.1 milljón félagsmanna. Í LO eru bæði stéttarfélög opinberra 

starfsmanna og starfsmanna einkafyrirtækja og meðal félagsmanna eru menntaðir starfsmenn 

fyrirtækja og stofnana, verkamenn og almennt skrifstofufólk. Stærsta stéttarfélag innan LO er 

HK. Næststærstu samtök stéttarfélaga í Danmörku eru Funktionærernes og Tjenestemændenes 

Fællesråd (FTF). Í FTF eru 81 stéttarfélag og yfir 450 þúsund félagsmenn. Í þeim eru fyrst og 

fremst stéttarfélög fyrir almennt skrifstofufólk hjá hinu opinbera og embættismenn. 

http://www.ftf.dk/
http://www.ftf.dk/
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Akademikernes Centralorganisation (AC) er stéttarfélag háskólamenntaðra hjá hinu opinbera 

og á almennum vinnumarkaði. Í AC eru 23 stéttarfélög og yfir 210 þúsund félagsmenn.
31

  

Þegar stéttarfélög á Íslandi og annars vegar á hinum Norðurlöndunum er borin saman 

er tilgangur þeirra eins hvað varðar annars vegar stéttarfélögin sjálf og hins vegar 

aðildarsamtök þeirra. Um er að ræða ófjárhagsleg almenn félög sem hafa þann tilgang að bæta 

fjárhagslega hagsmuni félagsmanna sinna. Stéttarfélög á Norðurlöndunum hafa ekki innan 

sinna vébanda sjóði sambærilega þeim sem íslensk stéttarfélög hafa sett á fót og samið um. 

3. Lög nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

Árið 1974 voru sett  lög á Alþingi nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl., forveri laga nr. 

55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Með þessum lögum var 

ætlunin að tryggja starfsmönnum að þau kjör, sem samið væri um, væru lágmarksréttindi 

viðkomandi starfsstéttar. Slíka tryggingu var ekki að finna í lögum á þeim tíma og töldu 

forsvarsmenn stéttarfélaganna hættu á því að atvinnurekendur myndu nota sér aðstöðuna með 

því að skammta naumar en kjarasamningar kváðu á um. Löggjafinn brást við því og 

samþykkti lög nr. 9/1974 með fyrrgreindum hætti. Jafnframt var verið að tryggja þeim 

konum, sem á þessum árum sinntu margar hverjar störfum innan veggja heimilisins og vildu 

fá sér hálfsdagsvinnu eða ígripavinnu, að þeim yrðu ekki greidd laun undir þeim kjörum sem 

búið var að semja um í kjarasamningum.
32

 

Um langan tíma hafði verið samið um heimild í kjarasamningum til greiðslu 

atvinnurekenda til sjúkrasjóða og orlofssjóða. Með setningu laga nr. 9/1974 um starfskjör 

launafólks o.fl. sbr. lög nr. 55/1980 um starfkjör launafólks og skyldtryggingu lífeyrisréttinda 

var atvinnurekendum samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laganna sbr. 1. mgr. 6. gr. núgildandi laga gert 

skylt að greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um 

hverju sinni, og samkvæmt þeim reglum sem kjarasamningar greina.  Löggjafinn sá að opin 

leið var fyrir smærri atvinnurekendur að komast undan með því að greiða í sjúkrasjóði og 

orlofssjóði og spara með því gríðarlegt fé. Það gátu þeir gert með því að standa sjálfir utan 

samtaka atvinnurekenda og/eða að starfsfólk þeirra stæði af einhverjum ástæðum utan 

launþegasamtaka. Tekið var fram í með frumvarpi að lögum nr. 9/1974 að ekki myndi 

einungis skapast misrétti milli launþega með því að sumir greiddu ekki í sjúkrasjóði og 

orlofssjóði, heldur einnig og ekki síður á milli atvinnurekenda. Því væri möguleiki fyrir 

                                                             
31 Ruth Nielsen, Lærebog I arbejdsret  9. reviderede udgave (Jurist- og økonomforbundets forlag 2005) 81-84. 
32 Alþt. 1973, A-deild, þskj. 76 – 70. mál, athugasemdir við 1. gr.  

http://www.ac.dk/1
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andfélagslega sinnaða atvinnurekendur að auðgast á kostnað launamanna í skjóli 

löggjafarinnar. Með setningu laga nr. 55/1980 hefur 1. mgr. 6. gr. breyst í gegnum tíðina 

meðal annars hefur atvinnurekendum verið gert skylt að greiða í fræðslusjóð atvinnulífsins 

samhliða greiðslum í sjúkrasjóð og orlofssjóð.
33

 Með setningu laga nr. 55/1980 var 2. mgr. 6. 

gr. laganna nýmæli. Í því er atvinnurekendum gert skylt að halda eftir iðgjaldi af launum 

starfsmanna sinna. Um er að ræða félagsgjald sem starfsmanninum ber að greiða fyrir það að 

njóta félagsaðildar að viðkomandi stéttarfélagi.
34

 Munur er á 1. mgr. 6. gr. laganna og 2. mgr. 

6. gr. laganna að því leyti að í 1. mgr. 6. gr. laganna er kveðið á um skyldu atvinnurekenda að 

greiða í fræðslusjóð atvinnulífsins, sjúkrasjóð og orlofssjóð en í 2. mgr. 6. gr. laganna er sagt 

fyrir um að starfsmaðurinn greiði af launum sínum félagsgjald til viðkomandi stéttarfélags. 

Nánar verður fjallað um 1. mgr. 6. gr. laganna og 2. mgr. 6. gr. síðar í ritgerðinni.   

3.1. Greiðsluskylda samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 

Sem fyrr segir var með lögum nr. 55/1980 um starfskjör og launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrissréttinda komið á greiðsluskyldu félagsgjalds til stéttarfélaga. Í kjarasamningum 

stéttarfélaga eru ákvæði um það hvernig skuli háttað skilum á félagsgjöldum til þeirra. 

Ákvæði 11.1. kjarasamnings VR og Samtaka atvinnulífsins er svohljóðandi: „Vinnuveitendur 

taki að sér að innheimta árgjöld félagsins gegn stimplaðri kvittun gjaldkera, eða starfsmanns 

þess, eða með öðrum hætti sem samkomulag verður um“.
35

 Þegar lög nr. 55/1980 tóku við, 

urðu helstu breytingar þær að 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 skylduðu alla atvinnurekendur að 

halda eftir iðgjaldi af launum starfsmanna sinna til greiðslu til viðkomandi stéttarfélags 

samkvæmt þeim reglum sem kjarasamningar tilgreina, en um var að ræða félagsgjald. 

Í mörgum kjarasamningum er vísað til laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda um innheimtu félagsgjalda. Má þar meðal annars nefna 

kjarasamning VR og Samtaka atvinnulífsins en þar segir í ákvæði 11.1. að „Vinnuveitendur 

taki að sér að innheimta árgjöld félagsins gegn stimplaðri kvittun gjaldkera, eða starfsmanns 

þess, eða með öðrum hætti sem samkomulag verður um.“
36

 Ákvörðun um fjárhæð gjalds þess 

fer svo samkvæmt lögum VR en samkvæmt 9. gr. laga VR er það ákveðið á aðalfundi ár 

hvert.
37

 Almennt hafa stéttarfélögin litið svo á að félagsgjaldið, árgjaldið sé innt af hendi fyrir 

þá þjónustu sem þau veita, meðal annars gerð kjarasamninga og gæslu félagslegra réttinda. 

                                                             
33 Alþt. 1973, A-deild, þskj. 76 – 70. mál, athugasemdir við 2. og 3. gr.  
34 Alþt. 1979-80, A-deild, þskj. 420 – 182. mál, athugasemdir  við 6. gr. 
35 VR, Kjarasamningur á milli VR og Samtaka atvinnulífsins (VR 2011-2014) 45. 
36 VR, Kjarasamningur á milli VR og Samtaka atvinnulífsins (VR 2011-2014) 45. 
37 VR, „Lög VR“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223> skoðað 3. maí 2012. 

http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=223
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Starfsmaðurinn greiðir sérstakt gjald fyrir það að fá starfa eftir kjarasamningi viðkomandi 

stéttarfélags en stéttarfélögin hafa það hlutverk að lögum að gera þá sbr. 5. gr. laga nr. 

80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Einn megintilgangur kjarasamninga er að tryggja 

lágmarkskjör ásamt öðrum mikilvægum réttindum eins og þau hafa þróast á umliðnum árum. 

Kjarasamningur kveður á um lágmarkskjör sem tryggir launamanninum ýmis réttindi auk þess 

sem kveðið er á um hvaða laun skuli að lágmarki greiða fyrir vinnu hans. Stéttarfélög ganga 

ekki stíft eftir því að menn séu félagsmenn svo fremi sem félagsgjöld eða vinnuréttargjald séu 

greidd til þeirra og réttindi þeirra, sem standa utan stéttarfélags, séu nokkurn veginn þau sömu 

og fullgildra félagsmanna.
38

 Því ber starfsmanni að greiða félagsgjald eða vinnuréttargjald 

óháð því hvort hann vill standa utan eða innan stéttarfélagsins enda sé verið að greiða fyrir 

það að starfa eftir þeim kjarasamningi sem við á um viðkomandi starfsstétt. 

Krafa stéttarfélaga á greiðslu stéttarfélagsgjalda hefur verið umdeild og þá sérstaklega 

af hálfu atvinnurekenda. Stéttarfélög hafa að lögum ákveðnu hlutverki að gegna og verða því 

að  hafa fjárhagslegt bolmagn til þess að vinna það verk. Því myndi teljast ósanngjarnt að 

starfsmaður sem starfar eftir kjarasamningi viðkomandi starfsstéttar komist undan því að 

greiða félagsgjald til viðkomandi stéttarfélags. Dómar hafa fallið um fyrrgreint ágreiningsefni 

og verður fjallað um þá síðar. 

3.1.1 Greiðsluskylda samkvæmt 2. mgr. 7. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna 

Á sama hátt og á hinum almenna vinnumarkaði eru í kjarasamningum opinberra starfsmanna 

ákvæði um það hvernig skuli háttað skilum á félagsgjöldum til viðkomandi stéttarfélags. Í 

ákvæði 12.1.2. kjarasamnings Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands Íslands 

vegna Félags grunnskólakennara segir: „Launagreiðandi innheimtir félagsgjöld fyrir 

stéttarfélögin, sé þess óskað“.
39

 Í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna segir að þeir starfsmenn, sem lögin ná til og eru ekki félagsmenn viðkomandi 

stéttarfélags, skuli greiða gjald jafnt því sem þeim bæri að greiða miðað við fulla aðild, enda 

fari laun starfsmanna og önnur starfskjör eftir þeim kjarasamningum. Rökin fyrir því að 

ófélagsbundnir launþegar skuli greiða félagsgjald til viðkomandi stéttarfélags eru þau að 

réttlætanlegt þykir að þeir greiði fyrir þá vinnu sem stéttarfélögin inna við kjarasamninga eins 

og á hinum almenna vinnumarkaði. Gjaldinu er einungis ætlað að standa straum af kostnaði 

stéttarfélagsins við að tryggja starfsmanninum kjarasamning til að starfa eftir en veitir ekki 

                                                             
38

 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeildur (Alþýðusamband Íslands 1995) 47-48. 
39 Kennarasamband Íslands, Kjarasamningur Samband íslenskra sveitafélaga og Kennarasamband Íslands vegna 

Félags grunnskólakennara (Kennarasamband Íslands 2011-2014) 37. 
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önnur réttindi hjá stéttarfélagi sambærileg við þau sem fullgildir félagsmenn njóta. Sú umræða 

hefur komið upp að slík gjaldtaka feli í sér ákveðna félagsnauðung og því kjósi launamenn að 

vera félagsmenn fyrst þeir þurfi hvort eð er að greiða tiltekið gjald og njóta þá víðtækari 

réttinda heldur en ef þeir væru ekki félagsmenn. Því er ekki heldur um að ræða að launamenn 

geti án sérstakra kvaða valið hvort þeir vilji vera félagsmenn í viðkomandi stéttarfélagi eða 

ekki, heldur er um að ræða lögbundna skyldu.
40

 

3.1.2 Niðurstöður dómstóla 

Stéttarfélög hafa viljað líta svo á að greiðskylda starfsmanna á félagsgjaldi eða 

vinnuréttargjaldi sé óháð því hvort viðkomandi einstaklingur hefur gerst meðlimur í 

stéttarfélagi eða ekki. Ágreiningur um að atvinnurekendum sé skylt að halda eftir iðgjaldi af 

launum starfsmanna sinna til greiðslu á félagsgjaldi samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 

um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda hefur verið borinn undir 

dómstóla. Til nánari skýringar verður fjallað um tvo dóma sem hafa fallið vegna ágreinings 

um tiltekið iðgjald. Sá fyrri féll í Bæjarþingi Reykjavíkur 16. janúar 1984 í máli nr. 

8547/1983 en ekki er til að dreifa dómi Hæstaréttar.  

Ásrún Vilbergsdóttir (stefnandi) fyrrum starfsmaður hjá Hagkaupum hf. höfðaði mál á 

hendur Vezlunarmannafélagi Reykjavíkur (stefndi) og gerði kröfu að henni yrði endurgreidd 

sú fjárhæð sem dregin var af launum hennar í félagsgjöld til stefnda. Stefnandi taldi sig aldrei 

hafa verið félagsmaður í stefnda. Stefnandi hélt því fram að fé hefði verið tekið af henni án 

heimildar og vilja hennar. Jafnframt byggði stefnandi á lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og 

vinnudeilur um að hvergi væri vísað til þess í lögunum að starfsmenn ættu að vera meðlimir í 

stéttarfélagi. Jafnframt byggði stefnandi á þáverandi 73. gr. stjórnarskrá íslenska lýðveldisins, 

lögum nr. 33/1933 um félagafrelsi.  

Stefndi byggði málsástæður sínar á 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör 

launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda og samhljóða ákvæði í reglugerð með lögum 

um starfskjör launafólks og skyldutrygginga lífeyrisréttinda að allir atvinnurekendur væru 

skyldugir til að halda eftir iðgjaldi af launum starfsmanna sinna til viðkomandi stéttarfélags. 

Stefndi byggði á þáverandi kjarasamningi Verzlunarmannafélags Reykjavíkur, þar sem tekið 

var fram að skrifstofu- og verslunarmenn væru skyldugir að vera í stéttarfélagi 

verslunarmanna.  

                                                             
40 Alþýðusamband Íslands, „Félagsgjöld – Opinberir starfsmenn“ <http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-

207/278_read-543> skoðað 22. febrúar 2012.  

http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-207/278_read-543
http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-207/278_read-543
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Verzlunarmannafélag Reykjavíkur var sýknað af öllum kröfum með þeim rökum að 

stefnandi hefði unnið eftir þeim kjörum sem félagið samdi um í kjarasamningi á hverjum tíma 

fyrir sig. Eðli máls samkvæmt veita kjarasamningar báðum aðilum ákveðin réttindi en 

jafnframt er lögð á þá gagnkvæm skylda. Var því talið að það gjald sem stefndi tók af 

stefnanda samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda, fæli ekki í sér brot á þáverandi 73. gr. stjórnarskrá íslenska 

lýðsveldisins, lögum nr. 33/1944 um félagafrelsi. 

Hæstiréttur hefur nýverið fjallað um svipað álitaefni. Í þeim dómi var staðfest sú 

skylda sem hvílir á  atvinnurekendum að  halda eftir iðgjaldi af launum starfsmanna sinna til 

viðkomandi stéttarfélags samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks 

og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, á þeim forsendum að atvinnurekendur séu aðilar að 

samtökum atvinnurekenda og/eða starfsmaður sé aðili að viðkomandi stéttarfélagi. Um er að 

ræða Hrd. 31. mars. 2011 í máli nr. 390/2010.  

Félag skipstjórnarmanna (stefnandi) höfðaði mál hendur Jóhanni Gunnarssyni og 

Brimi hf. (stefndi). Stefnandi krafði stefnda um greiðslu á svonefndu vinnuréttargjaldi sem 

hann taldi að ætti að leggja á ófélagsbundna menn. Í ákvæði 1.35. í kjarasamningi 

Landssambands íslenskra útvegsmanna og Sjómannasambands Íslands segir að 

„Útgerðarmönnum er skylt að halda eftir af kaupi sjómanna, er hjá þeim starfa fjárhæð, sem 

nemur ógreiddu félags- eða vinnuréttargjaldi til viðkomandi stéttarfélags innan SSÍ“.
41

 Þá var 

þess aðallega krafist að Brim hf. stæði stefnanda skil á umræddum gjöldum.  

Stefndi, Jóhann, var lögskráður á skip stefnda, Brims hf., sem áður var útgerðarfélagið 

Sólbakur ehf. Því var um tvö tímabil að ræða, annars vegar þegar Sólbakur ehf. sem var í eigu 

Brims hf. og síðan þegar Sólbakur ehf. hafði sameinast Brimi hf. undir nafn þess síðara. Það 

lá fyrir að stefndi, Brim hf., var aðili að kjarasamningi stefnanda og Landssambandi íslenskra 

útvegsmanna. Óumdeilt var í dómnum að stefndi, Jóhann, var ekki félagsmaður í stefnanda.  

Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að atvinnurekenda væri samkvæmt 2. mgr. 6. 

gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda skylt að 

halda eftir af launum starfsmanna sinna iðgjaldi og skila því til viðkomandi stéttarfélags 

samkvæmt þeim reglum sem kjarasamningar greina. Þessi skylda atvinnurekenda, sem fara 

með samningsaðild starfsmanna, brýtur hvorki í bága við 74. gr. stjórnarskrár íslenska 

                                                             
41 Sjómannasamband Íslands, Kjarasamningur Landssambands íslenskra útvegsmanna og Sjómannasamband 

Íslands (Sjómannasamband Íslands 2009-2011) 31. 
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lýðveldisins, lögum nr. 33/1944 um félagafrelsi né 11. gr. laga nr. 62/1994, 

Mannréttindasáttmála Evrópu um félagafrelsi. 

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar og komst hann að hluta til að annarri niðurstöðu. 

Fram kom í héraðsdómi að um tvö tímabil væri að ræða. Á fyrra tímabilinu var 

útgerðarfélagið Sólbakur ehf., sem áfrýjandinn Jóhann starfaði hjá, ekki í samtökum 

atvinnurekenda. Þar sem áfrýjandi og Sólbakur ehf. voru ekki aðilar að fyrrgreindum 

kjarasamningi, varð greiðsluskylda áfrýjanda ekki reist á honum einum. Stefndi taldi að stoð 

fyrir þeirri skyldu væri fundin í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Er í hvorugu að finna skyldu launamanna sem standa utan 

stéttarfélaga að greiða félagsgjald eða fjárhæð, sem til þess svarar, til stéttarfélags í starfsgrein 

sinni. Þegar litið er til 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980, hljóðaði ákvæði þess sem hér segir: 

„Öllum atvinnurekendum er skylt að greiða í sjúkrasjóð og orlofssjóð viðkomandi 

stéttarfélags iðgjald, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja um hverju sinni“.
42

 Í 2. mgr. 

sömu lagagreinar var þá eins og nú mælt svo fyrir: „Atvinnurekendum er skylt að halda eftir 

af launum starfsmanns iðgjaldi hans til viðkomandi stéttarfélags samkvæmt þeim reglum, sem 

kjarasamningar greina“.
43

 Þegar litið er til þessara tveggja lagagreina þá er augljós 

greiðsluskylda allra atvinnurekenda samkvæmt þeirri fyrri en samkvæmt þeirri síðari er 

eingöngu um greiðsluskyldu að ræða hjá þeim atvinnurekendum sem eru aðilar að 

kjarasamningum, annað hvort beint eða vegna aðildar að samtökum atvinnurekenda. Því var 

Sólbaki ehf., á fyrra tímabilinu ekki skylt samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 að greiða 

vegna áfrýjandans, Jóhanns, vinnuréttargjald til stefnda. Hvað varðar síðari tímabilið, var 

Brim hf. aðili að Landssambandi íslenskra útvegsmanna og var fyrirtækið því bundið af 

fyrrgreindum kjarasamningi þess við Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, sem stefndi 

er aðili að, og bar því stefnda að inna af hendi umkrafin gjöld samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga 

nr. 55/1980 vegna ákvæðis 1.35. í kjarasamningi Landssambands íslenskra útvegsmanna og 

Sjómannasambands Íslands. 

 Samkvæmt Hrd. 31. mars 2011 í máli nr. 390/2010, má draga þá ályktun að þær 

skyldur sem lagðar eru á atvinnurekendur að halda eftir félagsgjaldi af starfsmönnum sínum 

til viðkomandi stéttarfélags samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks 

og skyldutryggingu lífeyrisréttinda eigi einungis um sjómenn. Því eins og komið hefur fram er 

ákvæði 1.35. í kjarasamningi Landssambands íslenskra útvegsmanna og Sjómannasamband 

                                                             
42 Lög um starfskjör  launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980, 1. mgr. 6. gr. 
43 Lög um starfskjör  launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980, 2. mgr. 6. gr.  
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Íslands ólíkt til dæmis ákvæði 11.1. í kjarasamningi VR og Samtaka atvinnulífsins á þann hátt 

að í kjarasamningi Landssambands íslenskra útvegsmanna og Sjómannasambands Íslands er 

lögð skylda á atvinnurekendur að halda eftir af kaupi sjómanna félagsgjaldi til viðkomandi 

stéttarfélags en hins vegar tekur vinnuveitandi einungis að sér að innheimta árgjöld félagsins 

af starfsmönnum sínum samkvæmt kjarasamningi VR og Samtaka atvinnulífsins.    

Samkvæmt niðurstöðum dóma sem um hefur verið fjallað er atvinnurekendum 

almennt  skylt að halda eftir iðgjaldi af starfsmönnum sínum samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 

55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda á þeim forsendum að 

atvinnurekendur séu aðilar að samtökum atvinnurekenda og/eða launamaður er aðili að 

viðkomandi stéttarfélagi. Í Hrd. 31. mars 2011 í máli nr. 390/2010 bar dómurinn 2. mgr. 6. 

gr. laga nr. 55/1980 saman við 1. mgr. 6. gr. sömu laga um greiðsluskyldu atvinnurekenda í 

sjúkrasjóði og orlofssjóði og komst að þeirri niðurstöðu að öllum atvinnurekendum beri, hvort 

sem þeir eru aðilar að samtökum atvinnurekenda eða ekki, að greiða í sjúkrasjóð og orlofssjóð 

viðkomandi stéttarfélags en síðar í ritgerðinni verður fjallað um sjóði stéttarfélaga.  

4. Veikindaréttur launafólks – lög – kjarasamningar – sjúkrasjóðir 

Áður en fjallað verður um sjúkrasjóði stéttarfélaga verður ekki hjá því komist að fjalla um 

veikindarétt launamanna og aðdraganda að greiðsluskyldu atvinnurekenda í sjúkrasjóð 

stéttarfélaga enda er tilvist sjúkrasjóða samofin baráttu stéttarfélaga fyrir réttindum 

launamanna í veikindum.  

Árið 1954 voru greiðslur launa í veikinda- og slysaforföllum launamanna á hinum 

opinbera vinnumarkaði tryggðar með lögum nr. 38/1954 sbr. lög nr. 70/1996 um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins. Árið 1958 voru greiðslur launa í veikinda- og slysaforföllum 

launamanna á hinum almenna vinnumarkaði tryggðar með lögum nr. 16/1958 um rétt 

verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt þess og fastra starfsmanna til launa 

vegna sjúkdóms- og slysaforfalla. Greiðslur launa í sjúkdóma- og slysatilfellum eru meðal 

mikilvægustu réttinda launamanna sem hafa áunnist í kjarabaráttu síðastliðin ár. Tuttugu árum 

síðar gaf þáverandi ríkistjórn samtökum launafólks loforð um breytingar til batnaðar í félags- 

og réttindamálum um leið og sett voru lög um ráðstafanir til viðnáms verðbólgu þar sem 

umsamdar launahækkanir voru afnumdar með lögum sem í raun þýddi að launamenn greiddu 

þá tryggingu sem tryggði þeim launagreiðslur í veikindum. Árið 1979 komu í stað laga nr. 

16/1958 lög nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna 

sjúkdóms- og slysaforfalla. Veikindarétturinn er hluti af launakjörum launamanna og geta 



20 
 

menn ekki samið sig í ráðningarsamningi frá reglum um hann eða afsalað sér honum. Allt 

launafólk á rétt á greiðslum í veikinda- og slysaforföllum en reglur um hann eru flóknar og 

mismunandi eftir starfshópum. Því er að finna reglur um veikinda- og slysaforföll launamanna 

í lögum sem taka til einstakra starfshópa og í kjarasamningum.
44

 

Lög nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna 

sjúkdóms- og slysaforfalla ná til almennra launamanna og tryggja því lágmarksréttindi. Þó ná 

lög nr. 19/1979 ekki til opinberra starfsmanna heldur gilda sérlög um þá en það eru lög nr. 

70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Í flestöllum ákvæðum kjarasamninga um 

veikindarétt á almennum vinnumarkaði er vísað til laga nr. 19/1979.
45

 

Í eldri lögum nr. 16/1958 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests og um rétt þess og 

fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla var réttur til launa vegna 

atvinnusjúkdóms ekki tryggður. Þegar lög nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests 

frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla voru sett var 4. gr. laganna ný í þeim 

skilningi að henni var ætlað að bæta rétt launamanna til launa vegna atvinnusjúkdóma. 

Breytingin fól í sér að allir launamenn eiga rétt á allt að þriggja mánaða greiðslu 

dagvinnulauna ef þeir forfallast frá vinnu vegna atvinnusjúkdóma, sem eiga rætur að rekja til 

þeirrar vinnu sem viðkomandi stundar, og jafnframt til vinnuslysa.
46

  

Samkvæmt hinum eldri lögum 16/1958 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests og um 

rétt þess og fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla átti starfsmaður 

einungis rétt á einum mánuði á launum í veikinda- og slysaforföllum að því tilskyldu að hann 

hefði starfað eitt ár eða lengur hjá sama atvinnurekanda. Veikindaréttur launamanna hafði 

staðnað miðað við réttarvitund fólks og kröfur um nýja tíma enda höfðu launamenn náð mun 

betri rétti en þetta í kjarasamningum. Má þar nefna starfsfólk í verslunum sem samið höfðu í 

viðkomandi kjarasamningi um greiðslu launa í veikinda- og slysatilfellum í tvo mánuði eftir 

eins árs starf hjá sama atvinnurekenda og allt að 6 mánuðum eftir 10 ára starf. Með setningu 

laga nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna 

sjúkdóms- og slysaforfalla urðu breytingar á réttindum launamanna til launa í veikinda- og 

slysaforföllum. Í breytingunni fólst að í 5. gr. laga nr. 19/1979 var tryggt að allir fastráðnir 

launamenn, sem starfað hefðu eitt ár eða lengur samfellt hjá sama atvinnurekenda og forfallast 

frá vinnu vegna veikinda eða slysa þó að það væri óviðkomandi störfum þeirra, fengju 

                                                             
44 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði  (Alþýðusamband Íslands 1993) 134. 
45 Lára V. Júlíusdóttir, Réttindi og skyldur á vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands 1993) 135. 
46 Alþt. 1978, A-deild, þskj. 273 – 159. mál, athugasemdir við 4. gr.  
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greiðslu launa í einn mánuð eins og verið hefði en héldu síðan dagvinnulaunum í einn mánuð 

til viðbótar eftir þriggja ára starfstíma og í tvo mánuði eftir fimm ára samfellda ráðningu. Auk 

þess skyldu fastráðnir launamenn halda dagvinnulaunum í þrjá mánuði til viðbótar ef um 

vinnuslys eða atvinnusjúkdóm væri að ræða.
47

  

Sjúkrasjóðir voru stofnaðir í þeim tilgangi að taka við greiðslum atvinnurekenda til 

launamanna sem fullnýtt höfðu veikindarétt sinn hjá atvinnurekenda en þurftu vegna veikinda 

að vera áfram frá vinnu. Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl. 

var kveðið á um að atvinnurekendum vær skylt að greiða í sjúkrasjóð viðkomandi stéttarfélags 

en ákvæði laganna voru ekki í kjarasamningum VR eða annarra verslunarmannafélaga og því 

áttu lögin ekki við þá starfstétt. Samningar verslunarmanna gengu hins vegar lengra en 

samningar flestra annarra stéttarfélaga um beinar greiðslur atvinnurekenda í veikindatilfellum 

og notuðu samtök atvinnurekenda það gegn kröfu VR um greiðslu í sjúkrasjóð. Við samþykkt 

laga nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna 

sjúkdóms- og slysaforfalla, var atvinnurekendum launamanna samkvæmt 7. gr. laganna gert 

skylt að greiða 1% af útborguðum launum í sjúkrasjóð nema um hærri greiðslur hefði verið 

samið í kjarasamningum. Með þessu var starfsmönnum í verslunum og öðrum launamönnum í 

stéttarfélögum innan Alþýðusamband Íslands tryggður réttur í sjúkrasjóði viðkomandi 

stéttarfélags.
48

  

Við setningu laga nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til 

launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla voru réttindi almennra launamanna til greiðslu vegna 

atvinnusjúkdóma og veikinda- og slysaforfalla aukin í samræmi við réttarvitund fólks og 

kröfur í anda nýrra tíma enda höfðu launamenn náð mun betri rétti í kjarasamningum. Með 

setningu laganna var almennum launamönnum tryggður réttur á greiðslum úr sjúkrasjóði 

viðkomandi stéttarfélags með því að skylda alla atvinnurekendur til að greiða í sjúkrasjóð 

fyrir starfsmenn sína í viðkomandi stéttarfélagi. Á hinum opinbera vinnumarkaði er 

veikindaréttur opinbera starfsmanna tryggður í lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins. Í lögum nr. 70/1996 er hinu opinbera ekki gert skylt að greiða í 

sjúkrasjóð viðkomandi stéttarfélags vegna starfsmanna sinna enda er réttur opinberra 

                                                             
47

 Alþt. 1978, A-deild, þskj. 273 – 159. mál, athugasemdir við 5. gr.  
48 Magnús L. Sveinsson, Áfangar í kjarabaráttu Verzlunarmannafélags Reykjavíkur 1955-2003. 

(Verzlunarmannafélag Reykjavíkur 2004) 55. 
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starfsmanna til launa í veikindum betri heldur en hjá þeim sem eru á hinum almenna 

vinnumarkaði.
49

 

5. Sjóðir stéttarfélaga 

Tilvist þeirra sjóða, sem stéttarfélögin hafa sett á fót til að auka réttindi félagsmanna sinna á 

ýmsum sviðum, grundvallast sem fyrr segir á ákvæðum kjarasamninga þar um eða lögum sbr. 

1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Þá 

er og kveðið á um í 7. gr. laga nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum 

og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla iðgjalds í sjúkrasjóði. Sjóðirnir eru bundnir af 

tilgangi sínum þannig að stéttarfélögunum er aðeins heimilt að verja fjármunum þeirra í 

samræmi við þann tilgang. Stéttarfélögin eru með öðrum orðum ekki frjáls að því að ráðstafa 

sjóðunum með öðrum hætti og verða í einu og öllu að fylgja þeim reglum sem viðkomandi 

sjóðum hafa verið settar.  Í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 er kveðið á um greiðsluskyldu 

atvinnurekenda til fræðslusjóða atvinnulífsins, sjúkrasjóða og orlofssjóða viðkomandi 

stéttarfélaga í samræmi við ákvæði kjarasamninga. Skylda til greiðslu iðgjalds í sjúkrasjóði er 

bundin í 7. gr. laga nr. 19/1979 en samkvæmt því er öllum atvinnurekendum skylt að greiða 

að lágmarki 1% af útborguðu kaupi launamanna í sjúkrasjóð viðkomandi stéttarfélags. Í næstu 

köflum verður fjallað um hlutverk hvers sjóðs stéttarfélaganna. 

5.1. Sjúkrasjóður 

Sjúkrasjóðir stéttarfélaga hafa þann tilgang að veita félagsmönnum fjárhagslegan stuðning í 

veikinda-, slysa- og dánartilvikum, svo og í elli- og örorkutilvikum. Ennfremur er verkefni 

sjóðanna að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum er snerta starfsöryggi og heilsufar. Fyrst og 

fremst er tilgangur sjúkrasjóða að greiða félagsmanni bætur í veikinda- og slysatilfellum eftir 

að launagreiðslum frá atvinnurekenda lýkur. Sjúkrasjóðirnir eru á forræði stéttarfélaganna og 

setja félögin sjálf þær reglur um sjóðina sem þeir starfa eftir. Af sjóðum stéttarfélaga er mest 

leitað til sjúkrasjóðanna. Iðgjöld í sjóðina koma frá atvinnurekendum samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 

laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldtryggingu lífeyrisréttinda og 7. gr. laga nr. 

19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og 

slysaforfalla. Nokkuð hafði vantað upp á það að samræmdar reglur milli félaga sem segðu 

fyrir um greiðslur, lengd bótatímabila, fjárhæð bóta og önnur verkefni sjúkrasjóða. Ekki höfðu 

                                                             
49 Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, 12. gr. 
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verið settar ákveðnar grunnreglur sem hver sjúkrasjóður varð að fylgja þar sem kveðið væri á 

um að hver sjóður mætti ekki veita lakari rétt í reglum sínum en grunnreglurnar tilgreindu.
50

 

Alþýðusamband Íslands hefur unnið að því að setja ákveðnar sameiginlegar 

grunnreglur fyrir sjúkrasjóði sem aðildarfélög innan sambandsins eru skyldug að fara eftir og 

setja í reglugerðir hjá sér. Má nefna þá reglu til dæmis að ef launþegi hefur öðlast rétt á 

greiðslu úr sjúkrasjóðum eins aðildarfélags öðlast hann sama rétt hjá nýju aðildarfélagi 

samkvæmt þeim reglum, sem þar gilda, eftir einn mánuð í starfi enda hafi hann haft slík 

réttindi fram að því hjá fyrra stéttarfélaginu.
51

 

Við samanburð á reglum sjúkrasjóða VR og Kennarasambands Íslands sést að 

tilgangur þessara sjóða er sá sami og í samræmi við það sem almennt gerist. Það sem helst 

skilur milli í reglum þessa tveggja stéttarfélaga eru ákvæði um stjórnir þeirra og 

úthlutunarreglur til félagsmanna. Stjórn VR er jafnframt stjórn sjúkrasjóðs félagsins en stjórn 

er heimilt að fela fimm mönnum framkvæmdastjórn sem fer með daglega afgreiðslu 

sjóðsins.
52

 Stjórn sjúkrasjóðs Kennarasambands Íslands er kosin á þingi KÍ.
53

  

Úthlutunarreglur sjúkrasjóða VR og Kennarasambands Íslands eru jafnframt mjög 

ólíkar. Réttur félagsmanna VR er bundinn því skilyrði að greitt hafi verið í sjóðinn a.m.k. í 

einn mánuð til að viðkomandi öðlist rétt til sjúkra- og slysadagpeninga en réttur til annarra 

styrkja, til dæmis dánarbóta, er háður því að iðgjaldið hafi a.m.k. náð lágmarksfélagsgjaldi. 

Sjúkradagpeningar eru 80% af meðallaunum og greiddir eru að hámarki 810 dagar en samfellt 

í 270 daga á hverju 12 mánaða tímabili.
54

 Hjá Kennarasambandi Íslands hafa félagsmenn rétt 

til greiðslna sjúkra- og slysadagpeninga eftir 6 mánaða iðgjaldagreiðslur í sjóðinn. 

Félagsmenn eiga rétt á 8.000 krónum á dag í slysa- og sjúkradagpeninga miðað við fullt starf 

síðastliðna 12 mánuði eða samkvæmt meðalstarfshlutfalli þann tíma. Fjöldi 

sjúkradagpeningadaga miðast við veikindarétt félagsmanna eða að hámarki 360 daga.
55

  

Sjúkrasjóðir stéttarfélaga hafa sama markmið en það er að veita félagsmanni 

fjárhagslegan stuðning í veikinda- og slysatilfellum eftir að launagreiðslum frá 

                                                             
50 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélag og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 62. 
51 Alþýðusamband Íslands, „XII. kafli: Um sjúkrasjóði“ <http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-

58/152_read-624> skoðað 11. mars 2012. 
52 VR, „Reglugerð fyrir sjúkrasjóð VR“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=133> skoðað 5. apríl 2012. 
53 Kennarasamband Íslands, „ Reglur sjúkrasjóðs“ <http://www.ki.is/pages/471> skoðað 5. apríl 2012. 
54

 VR, „Reglugerð fyrir sjúkrasjóð VR“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=133> skoðað 5. apríl 2012. 
55 Kennarasamband Íslands, „Úthlutunarreglur sjúkrasjóðs Kennarasamband Íslands“ 

<http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13918> skoðað 5. apríl 2012. 

http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-58/152_read-624%3e
http://www.asi.is/desktopdefault.aspx/tabid-58/152_read-624%3e
http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=133
http://www.ki.is/pages/471
http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=133
http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=13918
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atvinnurekanda lýkur. Þar sem ekki hefur náðst að samræma úthlutunarreglur á milli 

stéttarfélaga á almennum og opinberum vinnumarkaði, eins og Alþýðusamband Íslands hefur 

gert fyrir aðildarfélög sín, er réttur félagsmanna VR til greiðslna úr sjúkrasjóðum á flestum 

sviðum mun betri heldur en réttur félagsmanna Kennarasambands Íslands. Þannig eiga 

félagsmenn VR rétt á 80% af meðallaunum sínum úr sjúkrasjóðum á meðan félagsmenn 

aðildarfélaga Kennarasambands Íslands eiga rétt á að fá 8.000 krónur á dag óháð launum. 

Jafnframt eiga félagsmenn VR rétt á greiðslum úr sjúkrasjóði einum mánuði eftir að iðgjaldi 

hefur verið skilað til félagsins á meðan félagsmenn í Kennarasambandi Íslands eiga ekki rétt á 

greiðslum úr sjúkrasjóði fyrir en eftir þeir hafa greitt í sjóðinn í 6 mánuði. Því má ætla að 

réttur launamanna á hinum almenna vinnumarkaði á greiðslum úr sjúkrasjóði stéttarfélaga sé 

betri heldur en réttur starfsmanna á hinum opinbera vinnumarkaði. 

5.1.1. Aðild - greiðsluskylda   

Deilur hafa skapast um greiðsluskyldu atvinnurekenda í sjúkrasjóði og orlofssjóði samkvæmt 

1. mgr. 6. gr. laga nr. 50/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Af 

dómum má ráða að skylda til greiðslu í sjúkrasjóði tengist því að þeir starfsmenn, sem 

greiðslan er eyrnamerkt, eigi rétt á greiðslu úr sjóðnum.
56

 Sem dæmi um slíkan ágreining má 

taka mál Hrd. 7. júní í máli nr. 196/1970. Dómur Hæstaréttar frá 7. júní 1971 í máli nr. 

196/1970, féll fyrir gildistöku laga nr. 55/1980 þar sem kveðið er á um greiðsluskyldu á 

atvinnurekendur í sjúkrasjóði og orlofssjóði viðkomandi stéttarfélaga.  

Félag starfsfólks í veitingahúsum (stefnandi) höfðaði mál á hendur Smárakaffi h/f. 

(stefndi) fyrir að hafa ekki greitt í sjúkrasjóð og orlofssjóð og krafðist greiðslu iðgjalda í 

sjóðina vegna starfsmanna stefnda. Byggði félagið kröfu sína á ákvæðum gildandi 

kjarasamnings Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda og Félags starfsfólks í veitingahúsum. 

Stefndi taldi sig ekki bundinn af þeim kjarasamningi þar sem hann væri ekki aðili að 

Sambandi veitinga- og gistihúsaeiganda. Þá  voru starfsmenn stefnda  ekki  félagsmenn í 

Félagi starfsfólks í veitingahúsum. Hæstiréttur sýknaði  stefnda með þeim rökum að þar sem 

hann væri ekki aðili að Sambandi veitinga- og gistihúsaeigenda yrði hann ekki bundinn af 

þeim kjarasamningi sem það samband hefði gert auk þess sem starfsmennirnir væru ekki 

félagsmenn í félagi stefnanda.  

Þegar dómur þessi féll var greiðsluskylda á hendur atvinnurekendum í sjúkrasjóði og 

orlofssjóði ekki lögbundin eins og hún er nú. Eftir að slíkt fyrirkomulag var lögfest með 

                                                             
56 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeildur (Alþýðusamband Íslands 1995) 62. 
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lögum nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, féll annar 

dómur um svipað álitaefni. Það er Hrd. 24. nóvember 1988 í máli nr. 344/1988. Um var að 

ræða að Rafiðnaðarsamband Íslands (stefnandi) höfðaði mál á hendur Leifi Haraldssyni 

rafverktaka (stefndi), fyrir það að hafa ekki greitt í sjúkrasjóð og orlofssjóð vegna starfsmanna 

sinna. Stefndi taldi sér ekki skylt að greiða slík gjöld vegna þess að starfsmenn hans væru ekki 

félagsmenn í Rafiðnaðarsambandi Íslands en stefndi var hins vegar aðili að 

Vinnuveitendasambandi Íslands.  

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að stefndi væri bundinn af kjarasamningi við 

Rafiðnaðarsamband Íslands með þeim rökum að tilgangurinn með lagasetningu á 1. mgr. 6. 

gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda með vísun til 

athugasemdar við 3. gr. frumvarp laga nr. 9/1974 um starfskjör launafólks o.fl., væri meðal 

annars sá að koma í veg fyrir að atvinnurekendur gætu komið sér hjá því að greiða í 

sjúkrasjóð og orlofssjóð fyrir starfsmenn sína með því að standa fyrir utan samtök 

atvinnurekenda og/eða að því tilskildu að starfsfólk þeirra standi af einhverjum ástæðum utan 

stéttarfélags. Því væri skýrt samkvæmt lögum og kjarasamningum að greiðsluskylda væri af 

hálfu atvinnurekenda og skipti ekki máli hvort starfsmenn stefnda væru félagsmenn í 

Rafiðnaðarsambandi Íslands eða ekki. Jafnframt yrði að líta til þess út frá reglu sjóðanna að 

greiðsluskylda til starfsmanna byggðist á því að atvinnurekandi skilaði greiðslu til sjóðanna. 

Af dómi Hrd. 24. nóvember 1988 í máli nr. 344/1988, má draga þá ályktun hvað 

varðar greiðsluskyldu atvinnurekenda í sjúkrasjóði og orlofssjóði samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 

laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, er sú að 

atvinnurekendur séu skyldugir að greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði óháð aðild þeirra að 

samtökum atvinnurekenda. Skiptir ekki máli hvort starfsmenn áfrýjanda eru félagsmeðlimir 

eða ekki. Enda var markmiðið með setningu 1. mgr. 6. gr. laganna að koma í veg fyrir að 

atvinnurekendur gætu komið sér hjá því að greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði með því standa 

fyrir utan samtök atvinnurekenda og/eða starfsfólk þeirra stæði af einhverjum ástæðum fyrir 

utan stéttarfélag. 

5.2. Orlofssjóður 

Orlofssjóður, eða orlofsheimilasjóður eins og hann er stundum kallaður, sér um kaup og 

rekstur á orlofshúsum stéttarfélaga. Tilgangur slíkra sjóða er að stuðla að raunhæfu gildi 

orlofsins með því að auðvelda félagsmönnum að njóta orlofs og hvíldar. Jafnframt hafa 

orlofssjóðir margra stéttarfélaga styrkt félagsmenn sína til margs konar annarra kaupa sem 
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tengjast orlofi þeirra. Má þar nefna meðal annars ferðir erlendis, golfkort, útilegukort, 

veiðikort og margt fleira.
57

  

Í allflestum kjarasamningum er framlag atvinnurekanda til orlofssjóðs ákveðið 0,25% 

af útborguðum launum starfsmanna. Ákvæði 9.2. í kjarasamning VR og Samtaka 

atvinnulífsins er svohljóðandi: „Vinnuveitendur greiði til Orlofsheimilasjóðs verslunarmanna 

0,25% af sama launastofni og lífeyrissjóðsiðgjöld eru reiknuð“.
58

 Ákvæði 4.9. í kjarasamningi 

Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags 

grunnskólakennara er svohljóðandi: „Launagreiðandi greiðir sérstakt gjald í Orlofssjóð KÍ. 

Gjald þetta skal nema 0,25% af fullum launum starfsmanns. Gjald þetta skal greiða 

mánaðarlega eftir á skv. útreikningum launagreiðanda“.
59

 Auk þess fá slíkir sjóðir leigutekjur 

af þeim orlofshúsum sem leigð eru út. Eins og fyrr hefur komið fram, eða í kafla 5.1.1. um 

greiðsluskyldu í sjúkrasjóði og orlofssjóði stéttarfélaga, hvílir sú skylda á  atvinnurekanda að 

greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði stéttarfélaga samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um 

starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Atvinnurekendum ber samkvæmt 1. 

mgr. 6. gr. sömu laga jafnframt að greiða í orlofssjóði stéttarfélaga vegna starfsmanna sinna 

og var það jafnframt staðfest með dómi Hrd. 24. nóvember 1988 í máli nr. 344/1988, en 

hann er reifaður í kafla 5.1.1. 

Í reglum orlofssjóða VR og Kennarasamband Íslands segir að tilgangur þeirra beggja 

sé að stuðla að raunhæfu gildi orlofsins með því að auðvelda félagsfólki að njóta orlofs og 

hvíldar. Tilgangur orlofssjóða félaganna er uppfylltur með því að meðal annars er boðið upp á 

orlofshús fyrir félagsmenn, lánveitingar eða styrki til starfsmannafélaga til byggingar 

orlofshúsa eða greiða kostnað vegna orlofsferða félagsmanna.
60

  

Það sem helst skilur á milli félaganna í reglum sjóðanna eru þær úthlutunarreglur sem 

gilda við úthlutun orlofshúsa til félagsmanna þeirra. Úthlutunarreglur VR eru með þeim 

formerkjum að „fyrstur kemur, fyrstur fær“ en í því felst að fullgildur félagsmaður getur leigt 

orlofshús óháð því hvort sem um er að ræða sumarleigu eða vetrarleigu.
61

 Til að teljast 

fullgildur félagsmaður þarf sá sem í hlut á að hafa greitt lágmarksfélagsgjald, en það er 4.489 

                                                             
57 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeildur (Alþýðusamband Íslands 1995) 63. 
58 VR, Kjarasamningur á milli VR og Samtaka atvinnulífsins (VR 2011-2014) 42. 
59 Kennarasamband Íslands, Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitafélaga og Kennarasamband Íslands 

vegna Félags grunnskólakennara (Kennarasamband Íslands 2011-2014) 26. 
60

 Kennarasamband Íslands, „Reglur orlofssjóð“ <http://www.ki.is/pages/887> skoðað 4. maí 2012 ; VR, 

„Reglugerð orlofssjóðs VR“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=476180> skoðað 4. maí 2012. 
61 VR, „Orlofshús og gististaða á Íslandi“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=161> skoðað 4. maí 2012. 

http://www.ki.is/pages/887
http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=476180
http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=161
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krónur í maí 2012.
62

 Í úthlutunarreglum orlofssjóðs Kennarasambands Íslands er um ákveðið 

punktakerfi að ræða sem felur í sér að félagsmaður þarf að eiga ákveðinn fjölda punkta til 

þess að geta leigt orlofshús. Félagsmenn safna 24 punktum fyrir hvert unnið ár eða tveimur 

punktum fyrir hvern unninn mánuð. Sumarleiga orlofshúsa Kennarasambands Íslands er 

punktastýrð en félagsmönnum er skipt upp í fimm flokka miðað við punktaeign sem þýðir að 

þeir sem eiga flesta punktana geta bókað fyrst. Hvað varðar vetraleiguna gildir sú regla að 

„fyrstur kemur, fyrstur fær“ auk þess að viðkomandi þarf jafnframt að eiga punkta.
63

  

Orlofssjóðir stéttarfélaganna hafa sama tilgang, það er að stuðla að raunhæfu gildi 

orlofsins með því að auðvelda félagsfólki að njóta orlofs og hvíldar með því til dæmis að  

bjóða upp á leigu sumarhúsa til félagsmanna sinna. Úthlutunarkerfið, sem VR notast við 

„fyrstur kemur, fyrstur fær“, veitir fleiri félagsmönnum tækifæri til að nýta sér þau réttindi að 

leigja sér orlofshús í samanburði við Kennarasamband Íslands þar sem takmarkaður hópur 

félagsmanna getur nýtt sér þjónustuna og tekið sumarhús á leigu en það eru einungis þeir sem 

eiga flestu punktana.  

5.3. Fræðslusjóður 

Fræðslusjóður hefur þann tilgang að styrkja félagsmenn stéttarfélaga til flestallra tegunda 

náms og námsskeiða. Markmið fræðslusjóða er að auka hæfni og menntun launþega og stuðla 

að auknu framboði af námi og námsefni. Mörg stéttarfélög hafa samið um í kjarasamningum 

sínum að atvinnurekendur greiði iðgjald í sjóði sem kallast fræðslusjóðir.
64

  

Fyrir breytingu á 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda hafði komið til ágreinings um greiðsluskyldu atvinnurekenda 

í fræðslusjóð þar sem einungis var kveðið á um greiðskyldu atvinnurekenda í sjóðinn í 

kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags.  Það var í Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 

114/2004. Um var að ræða að Rafiðnaðarsamband Íslands (stefnandi) höfðaði mál hendur 

Íslenskri erfðagreiningu ehf. (stefndi). Stefnandi gerði kröfu um greiðslu á svokölluðu 

eftirmenntunargjaldi sem samið var um í kjarasamningi milli samtaka atvinnurekanda og 

stefnanda. Stefndi var ekki aðili að tilteknum samtökum atvinnurekanda og deildu stefnandi 

og stefndi um skyldu stefnda til að greiða gjald í sjóðinn vegna rafiðnaðarmanna.  

                                                             
62 VR, „Félagsgjald VR og iðgjöld í sjóði“ <http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=218> skoðað 4. maí 2012. 
63

 Kennarasamband Íslands, „Reglur orlofssjóð KÍ um leigu orlofshúsnæðis“ 

<http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=14116> skoðað 6 apríl 2012. 
64 Lára V. Júlíusdóttir, Vinnumarkaðsréttur (Úlfljótur 2006 ) 117. 
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Hæstiréttur byggði niðurstöðu sína á 1. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks 

og skyldutryggingu lífeyrisréttinda um að launþegar ættu rétt á lágmarkskjörum sem samtök 

atvinnurekenda semja um á hverjum tíma í kjarasamningum og að launþegar ættu kröfur á 

hendur atvinnurekendum um tiltekinn lágamarkskjör. Jafnframt byggði Hæstiréttur 

niðurstöður sínar á 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um að öllum atvinnurekendum væri skylt að 

greiða í sjúkrasjóði og orlofssjóði samkvæmt kjarasamningum. Slíka kröfu ættu stéttarfélögin 

vegna sjúkrasjóða og orlofssjóða og væri það tæmandi upptalning. Því yrðu kröfur 

stéttarfélaga vegna annarra sjóða en taldir voru í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 ekki reistar á 

þessu lagaákvæði. Því brast stefnanda heimild að krefja stefnda um greiðslu í tiltekinn 

eftirmenntunarsjóð og var því stefndi sýknaður af kröfum stefnanda. 

Árið 2010 var gerð sú breyting á 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör 

launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda með breytingarlögum nr. 76/2010 en þá var 

bætt inn í ákvæðið að atvinnurekendur væru skyldugir að greiða í sérstakan fræðslusjóð 

atvinnulífsins auk greiðslu til sjúkrasjóðs og orlofssjóðs. Í athugasemdum við frumvarp með 

breytingarlögum nr. 76/2010 kom fram að markmiðið með þessum breytingum væri  að 

tryggja að öllum atvinnurekendum yrði skylt að greiða í fræðslusjóð atvinnulífsins iðgjöld þau 

sem samið væri um í kjarasamningum af hálfu samtaka atvinnurekenda og samtaka 

launamanna á hverjum tíma. Jafnframt kom fram að fyrirkomulagið varðandi greiðslu í 

fræðslusjóði yrði með sams konar hætti og tíðkaðist í sjúkrasjóðum og orlofssjóðum 

stéttarfélaga. Með breytingum þessum var verið að tryggja jafnan rétt launamanna til greiðslu 

úr sjóðnum óháð því hvort atvinnurekendur væru aðilar að samtökum atvinnurekenda eða 

ekki. Ætlunin var m.a. að uppfylla markmið í stöðugleikasáttmála Alþýðusambands Íslands, 

Bandalags háskólamanna, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Kennarasambands Íslands, 

Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja, Samtaka atvinnulífsins, ríkisstjórnarinnar og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga sem undirritaður var 25. júní 2009 um að ríkisstjórn Íslands 

myndi beita sér fyrir tilteknum aðgerðum sem komu fram í yfirlýsingu hennar frá 17. febrúar 

2008 um réttindi launafólks. Til þess að ná markmiðum með yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 

þótti jafnframt mikilvægt að tryggja að atvinnurekendur væru skyldugir að greiða í 

fræðslusjóð atvinnulífsins eins og sjúkrasjóð og orlofsjóð.
65

 

Reglur Starfsmenntasjóðs verslunarinnar og reglur Starfsmenntunarsjóða 

Kennarasambands Íslands eru samhljóða hvað tilgang sjóðanna varðar, sem er að auka færni 

                                                             
65 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 948 – 558. mál, athugasemdir við 1. gr. 
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og menntun félagsmanna sinna. Reglur fyrrgreindra sjóða  eru hins vegar ólíkar á þann hátt að 

innan Kennarasambands Íslands eru reknir fjórir fræðslusjóðir sem tengdir eru hverju 

skólastigi hvers stéttarfélags innan sambandsins, það er Starfsmenntunarsjóður 

tónlistarkennara, verkefna- og námsstyrkssjóður kennara og skólastjórnenda í grunnskólum, 

vísindasjóður Félags framhaldsskólakennara og Félags stjórnenda í framhaldsskólum og 

vísindasjóður Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda leikskóla
66

 á meðan VR rekur 

einn fræðslusjóð fyrir alla félagsmenn sína óháð starfsgrein.
67

 Þar sem um er að ræða ólíkar 

og umfangsmiklar reglur í hverjum starfsmenntasjóði fyrir sig, sem skýrist helst af því að 

endurmenntun félagsmanna Kennarasambands Íslands er í fyrirrúmi, verður ekki fjallað 

sérstaklega um reglur hvers fræðslusjóðs fyrir sig. Til nánari upplýsingar er bent á 

neðanmálsgreinar nr. 66 og 67.   

Nú hefur verið lögð sú skylda á atvinnurekendur að greiða í fræðslusjóð atvinnulífsins 

samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldtryggingu 

lífeyrisréttinda á sama hátt og greiðslu til sjúkrasjóðs og orlofssjóðs. Tilgangur og markmið 

stéttarfélaga eru að styrkja félagsmenn til flestallra tegunda náms og námsskeiða, auka hæfni 

og menntun launamanna og stuðla að auknu framboði af námi og námsefni. Reglur 

fræðslusjóða stéttarfélaganna eru mjög ólíkar og byggist það helst á því að starfsgreinar þeirra 

eru mismunandi og byggja á mismikilli menntun. 

5.4. Endurhæfingarsjóður 

Auk fyrrgreinda sjóða hafa stéttarfélög innan vébanda sinna stofnað til endurhæfingarsjóðs. 

Endurhæfingarsjóður gegnir því hlutverki að draga markvisst úr líkum á því að launamenn 

hverfi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku. Það er meðal annars gert með því að auka 

virkni og efla endurhæfingu og önnur úrræði. Tilvist þessara sjóða má rekja til 17. febrúar 

2008 þegar nýr kjarasamningur var undirritaður af Alþýðusambandi Íslands og Samtökum 

atvinnulífsins en í honum var meðal annars samkomulag um endurhæfingu þeirra 

félagsmanna sem voru ekki lengur á vinnumarkaði vegna langvarandi veikinda. Markmið 

samningsaðila var að koma eins snemma og kostur væri að málum til að stuðla að því að hver 

einstaklingur verði svo virkur á vinnumarkaði sem vinnugeta hans leyfir. Í kjölfarið var Virk 

starfsendurhæfingarsjóður settur á laggirnar í samstarfi við stéttarfélög og atvinnurekendur en 
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þar býðst  öllu launamönnum ráðgjöf og aðstoð við að komast aftur út á vinnumarkaðinn.
68

 

Virk hefur sett sér skipulagsskrá sem unnið er eftir sameiginlega innan þeirra stéttarfélaga 

sem bjóða upp á starfsemi endurhæfingarsjóðsins, má þar meðal annars nefna VR og 

Kennarasamband Íslands.
69

  

Árið 2007 hóf VR að bjóða félagsmönnum sínum, sem sóttu um sjúkradagpeninga hjá 

félaginu, ráðgjöf og stuðning til þess að auðvelda þeim að snúa aftur til vinnu eftir veikindi 

eða slys. VR var fyrsta stéttarfélagið sem bauð upp á slíkt úrræði.
70

 Endurhæfingarsjóður var 

stofnaður með það í huga að skipuleggja og hafa umsjón með störfum þjónustufulltrúa, sem 

flestir eru starfsmenn sjúkrasjóða stéttarfélaganna, greiða kostnað af störfum þeirra og 

kostnaðinn við ráðgjöf fagaðila. Jafnframt eru þeir fjármunir sem lagðir eru til sjóðsins 

notaðir til að greiða kostnað við úrræði og endurhæfingu til viðbótar þeirri þjónustu sem 

heilbrigðiskerfið veitir.  

Þegar samið var um stofnun endurhæfingarsjóðs í kjarasamningum var miðað við að  í 

heild yrði ráðstafað 0,39% af launum til sjóðsins. Alþýðusamband Íslands og Samtök 

atvinnulífsins sömdu um að atvinnurekendur myndu greiða sem svarar 0,13% á sama 

gjaldstofn og iðgjald til lífeyrissjóða. Í kjarasamningum var gert ráð fyrir að ríkissjóður myndi 

leggja endurhæfingarsjóði til sömu upphæð og atvinnurekendur samkvæmt sérstöku 

samkomulagi. Ekki hefur ennþá verið staðið við það samkomulag. Greiðsluskylda 

lífeyrissjóða var tryggð með 12. gr. laga nr. 73/2011 um ráðstafanir í ríkisfjármálum (í 

samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við undirritun kjarasamninga o.fl.).
71

   

Með stofnun endurhæfingarsjóðs er launamönnum veitt  aðstoð við að komast aftur út 

á vinnumarkaðinn eftir langvarandi veikindi. Sá munur er á endurhæfingarsjóði og þeim 

sjóðum sem fjallað hefur verið um hér fyrr í ritgerðinni að endurhæfingarsjóður er einn sjóður 

sem atvinnurekendur og lífeyrissjóðir reka sameiginlega og starfræktur er af Virk.   

Í mörgum kjarasamningum er atvinnurekendum gert skylt að greiða í 

endurhæfingarsjóð en ekki hefur sú skylda verið sett í lög eins og greiðsluskylda  
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lífeyrissjóðanna. Ætla má að ef tiltekin greiðsluskylda atvinnurekenda yrði leidd í lög yrði 

hún að öllum líkindum felld undir ákvæði 1. mgr. 6. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks 

og skyldutryggingu lífeyrisréttinda þar sem skylda er lögð á alla atvinnurekendur að greiða í 

fræðslusjóði atvinnulífsins, sjúkrasjóði og orlofssjóði. Einnig má gera ráð fyrir að ef látið yrði 

reyna á greiðsluskyldu atvinnurekenda í endurhæfingarsjóð fyrir dómi eins og ákvæði 1. mgr. 

6. gr. laga nr. 55/1980 standa nú, yrði niðurstaðan sennilega sú að atvinnurekendur væru ekki 

skyldugir að greiða í endurhæfingarsjóð því ekkert er getið um hann í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 

55/1980. Í Hrd. 21. október 2004 í máli nr. 114/2004, sem reifaður var í kafla 5.3., sagði 

Hæstiréttur að ákvæði í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 sé tæmandi upptalning og því væri ekki 

hægt að krefja málsaðila um greiðslu í aðra sértæka sjóði sem ekki eru tilgreindir í ákvæðinu. 

Ef niðurstaða dómstóla færi á þann veg að atvinnurekendur væru ekki skyldugir að greiða í 

endurhæfingarsjóð væru lífeyrissjóðir landsins að öllum líkindum einu sem skyldugir væru að 

greiða í endurhæfingarsjóð á grundvelli 12. gr. laga nr. 73/2011 um ráðstafanir í 

ríkisfjármálum (í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við undirritun 

kjarasamninga o.fl.).  

5.5. Vinnudeilusjóður 

Vinnudeilusjóði, eða verkfallssjóði eins og hann oft kallaður, er ætlað til þess að standa undir 

kostnaði og styrkja félagsmenn stéttarfélaganna í vinnudeilum. Gert er ráð fyrir að sjóðurinn 

sé skipaður með sérstakri reglugerð, sem samþykkt er á aðalfundi stéttarfélaganna, eins og 

gildir um aðra sjóði. Yfirleitt eru tekjur vinnudeilusjóðs tilteknar í hundraðshlutum 

félagsgjalda og leggja stéttarfélögin sjálf fjármuni í sjóðinn en ekki atvinnurekendur eins og í 

fyrrnefnda sjóði stéttarfélaga.
72

 Hvorki fundust reglur hjá VR eða Kennarasamband Íslands 

um starfshætti þessara sjóða.  

5.6. Sjóðir annarra Norðurlanda 

Nú verður fjallað um sjóði á Norðurlöndum, sambærilega þeim sem hér hafa verið teknir til 

umfjöllunar. Í kjarasamningum eða lögum á Norðurlöndunum hefur ekki verið sama þróun og 

á Íslandi að stofnað sé til sjóða eins og starfræktir eru í stéttarfélögum. Starfsmaður sem 

starfar á Norðurlöndum og veikist eða verður fyrir slysi hefur ákveðinn rétt til launa frá 

atvinnurekanda sínum en mismunandi reglur gilda um það í hverju landi fyrir sig. Ef 

starfsmaður hefur fullnýtt rétt sinn til launa í hjá atvinnurekenda vegna veikinda- eða 

slysaforfalla en getur ekki snúið aftur til starfa, á hann rétt á sjúkradagpeningum frá 
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almannatryggingum eða sveitafélögum og gilda reglur hvers lands fyrir sig um það.
73

 Í 

Danmörku gilda lög nr. 282 frá 26. apríl 2004 „om dagpenge ved sygdom eller fødsel“. Í 

lögunum kemur fram hver sé réttur launamanna til launa í veikinda- og slysaforföllum hjá 

atvinnurekanda. Jafnframt er tilgreindur í lögunum réttur launamanns til sjúkradagpeninga hjá 

sveitarfélögum eftir að rétti er lokið hjá atvinnurekanda í veikinda- og slysaforföllum og 

starfsmaðurinn þarf að vera lengur frá vinnu.  

Réttindi Íslendinga eru mun betri hvað varðar greiðslu launa frá atvinnurekendum í 

veikinda- og slysaforföllum. Til að mynda er hámark greiðslu launa frá atvinnurekenda í 

veikinda- og slysaforföllum í Danmörku tvær vikur
74

 á meðan lágmarks réttindi félagsmanna 

VR til greiðslu launa í veikinda- og slysaforföllum eru tveir mánuðir eftir 12 mánaða starf hjá 

sama atvinnurekenda, svo dæmi sé tekið.
75

 Ísland er eina landið af þeim Norðurlöndum þar 

sem stéttarfélög reka sjúkrasjóði og sjá um greiðslu sjúkradagpeninga eftir að veikindarétti 

launþega hjá atvinnurekanda er lokið, en á hinum Norðurlöndunum eru sjúkradagpeningar 

greiddir annars vegar úr almannatryggingum eða frá sveitarfélögum. Hvað varðar aðra sjóði 

stéttarfélaganna; fræðslusjóði atvinnulífsins, orlofssjóði, endurhæfingarsjóði og 

vinnudeilusjóði, er einungis um slíka sjóði að ræða á Íslandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73

 Ruth Nielsen, Lærebog I arbejdsret  9. reviderede udgave (Jurist- og økonomforbundets forlag 2005) 547-549. 
74

 Retsinformation, „Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel“ 

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30131> skoðað 18. apríl 2012. 
75 VR, Kjarasamningur milli VR og Samtaka atvinnulífsins (VR 2011-2014) 37. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30131


33 
 

6. Niðurstöður 

Í upphafi var varpað fram spurningunni um hver sé tilgangur og hlutverk þeirra sjóða sem 

starfræktir eru innan vébanda stéttarfélaganna og stofnað hefur verið til annars vegar með 

kjarasamningum og hins vegar með lögfestingu laga á Alþingi. Hér að framan hefur margt 

komið fram um þessi málefni, bæði í fræðilegri umfjöllun, lögum og dómum sem staðfesta 

hver sé í raun tilgangur stéttarfélaga og hver séu hlutverk þeirra sjóða sem starfræktir eru 

innan þeirra.  

 Saga stéttarfélaga rekur rætur sínar allt aftur til iðnbyltingarinnar eða til 19. aldar 

þegar verkafólk steig fram og stofnaði stéttarfélög til þess að bæta réttindi sín hvað varðar 

kaup og kjör. Árið 1938 voru hér á landi sett lög nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur 

sem höfðu þann tilgang að tryggja stéttarfélögum ákveðin réttindi, meðal annars aðkoma við 

gerð kjarasamninga. Jafnframt var Félagsdómur ákveðinn sem sérdómstóll í 

vinnuréttarmálum. Stéttarfélög falla í flokk almennra félaga en það kallast félög sem starfa í 

ófjárhagslegum tilgangi. Um starfsemi stéttarfélaga fer eftir lögum sem þau setja sér með 

þeim takmörkunum sem sett eru með lögum nr. 80/1938. Á Norðurlöndunum er tilgangur og 

form stéttarfélaga með líkum hætti og á Íslandi, þ.e. að semja um og bæta kaup og kjör 

félagsmanna. Á Norðurlöndunum er form stéttafélaga líkt og á Íslandi en það eru almenn 

félög. 

Í 2. mgr. 6 laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 

lífeyrissréttinda  er atvinnurekendum gert skylt að halda eftir  iðgjaldi af launum launþega 

sinna til viðkomandi stéttarfélaga. Um er að ræða félagsgjald eða vinnuréttargjald sem 

launamenn leggja stéttarfélögunum til af launum sínum, annars vegar til að standa straum af 

gerð kjarasamninga og hins vegar fyrir það að starfa eftir þeim. Sú skylda að 

atvinnurekendum beri að halda eftir iðgjaldi af launum starfsmanna sinna til viðkomandi 

stéttarfélags samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laganna hefur verið staðfest í Hrd. 31. mars. 2011 í 

máli nr. 390/2010, sem reifaður var í kafla 3.1.2. með þeirri undatekningu að ef 

atvinnurekandi er ekki í samtökum atvinnurekenda og/eða að starfsmaður er ekki í 

viðkomandi stéttarfélagi ber starfsmanni ekki að greiða gjaldið samkvæmt 2. mgr. 6. gr. 

laganna, þar sem þeir eru ekki aðilar að þeim kjarasamningi sem gildir um þeirra starfstétt. Þá 

fyrirvara skal hafa á fyrrgreindum dómi að í kjarasamningi Landssamband íslenskra 

útvegsmanna og Sjómannasamband Íslands er atvinnurekendum gert skylt að halda eftir af 

launum starfsmanna sinna iðgjaldi til viðkomandi stéttarfélags sbr. umfjöllun í kafla 3.1.2. 

Reglu um að atvinnurekendanum beri að halda eftir iðgjaldi af launum starfsmanna sinna til 
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viðkomandi stéttarfélags er jafnframt að finna í 2. mgr. 7. gr. laga nr. 94/1986 um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

 Stéttarfélög hafa unnið að markmiðum sínum með því að byggja upp sjóði sem hver 

um sig hefur ákveðinn og afmarkaðan tilgang. Þeir sjóðir, sem starfræktir eru innan 

stéttarfélaga, eru sjúkrasjóður, orlofssjóður, fræðslusjóður atvinnulífsins, endurhæfingarsjóður 

og vinnudeilusjóður. Hver sjóður er bundinn af tilgangi sínum og félögunum aðeins heimilt að 

ráðstafa þeim samkvæmt reglum sem viðkomandi stéttarfélag setur sér. Tilgangur 

stéttarfélaganna með starfsemi sjóðanna er með svipuðum hætti hjá stéttarfélögum á  

almennum og opinberum vinnumarkaði. Um sjóði stéttarfélaganna hefur verið samið í 

kjarasamningum á milli samtaka atvinnurekenda og samtaka launamanna, auk þess sem 

lögfest hefur verið á Alþingi. Þau lög sem Alþingi hefur sett og tengjast sjóðum stéttarfélaga 

eru lög nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrissréttinda ásamt lögum 

nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og 

slysaforfalla. Um greiðslur atvinnurekenda í sjóði stéttarfélaganna hefur verið samið í 

kjarasamningum. Er sú greiðsluskylda atvinnurekenda í sumum tilvikum lögbundin en 

samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 er atvinnurekendum skylt að greiða í fræðslusjóð 

atvinnulífsins, sjúkrasjóð og orlofssjóð viðkomandi stéttarfélags. Enn sem komið er hefur 

greiðskylda atvinnurekenda í endurhæfingarsjóð ekki verið lögfest í lögum frá Alþingi heldur 

er einungis kveðið á um slíka skyldu í kjarasamningum viðkomandi stéttarfélaga.  

 Þegar lög nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa 

vegna sjúkdóms- og slysaforfalla voru sett og launamönnum tryggð aukin réttindi til veikinda- 

og slysaforfalla og réttur til greiðslu vegna atvinnusjúkdóma, sem ekki höfðu verið í lögum, 

var atvinnurekendum jafnframt skylt að greiða í sjúkrasjóð viðkomandi stéttarfélags. 

Hæstiréttur hefur litið svo á að atvinnurekendum sé skylt að inna af hendi þau iðgjöld, sem 1. 

mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

kveður á um, óháð því hvort atvinnurekandi sé aðili að samtökum þeim sem kjarasamning 

gera að því tilskildu að reglur hlutaðeigandi sjóða tryggi viðkomandi starfsmanni greiðslu úr 

sjóðnum sbr. Hrd. 24. nóvember í máli nr. 344/1988, sem reifaður var í kafla 5.1.1. Eftir að 

sá dómur gekk hefur sú breyting verið gerð á 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 að fræðslusjóði 

atvinnulífsins hefur verið aukið við upptalningu sjóðanna sem Hrd. 21. október 2004 í máli 

nr. 114/2004, sem reifaður var í kafla 5.3., kvað vera tæmandi talningu.  
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Það sem helst greinir á milli reglna sjúkrasjóða stéttarfélaganna er að ekki er um 

samræmdar reglur að ræða á milli félaga hvað varðar greiðslur, lengd bótatímabila, fjárhæð 

bóta og önnur verkefni sjúkrasjóða. Alþýðusamband Íslands hefur unnið og gefið út 

samræmdar grunnreglur sjúkrasjóða til aðildarfélaga sinna sem þeim ber að fara eftir. Hvað 

varðar aðrar reglur hinna sjóðanna er ekki um verulegan mun að ræða er þá einna helst að 

finna í úthlutunarreglum til félagsmanna. Ísland er eina landið á Norðurlöndunum þar sem 

stéttarfélög hafa komið upp sjóðum sem sinna félagslegum hagsmunum félagsmanna sinna. 

Það, að félagsmaður skili ekki félagsgjaldi til viðkomandi stéttarfélags samkvæmt 2. mgr. 6. 

laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda, hefur ekki áhrif 

á rétt hans til greiðslna úr sjóðum stéttarfélaganna því eins og fram hefur komið eru 

atvinnurekendur skyldugir til að greiða í sjóði stéttarfélaganna samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga 

nr. 55/1980, óháð aðild að samtökum atvinnurekenda og/eða því að starfsfólk þeirra standi af 

einhverjum ástæðum utan stéttarfélags. 
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