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i 

Útdráttur 

Sjúkrasjóðir stéttarfélaga starfa á grundvelli kjarasamninga og laga nr. 19/1979 og nr. 55/1980, 

þar sem kveðið er á um greiðsluskyldu vinnuveitenda í slíka sjóði. Réttur til greiðslna úr 

sjúkrasjóðum er hluti af starfskjörum launþega á vinnumarkaði, en einnig mikilvægt bótaúrræði 

vegna tímabundins missis starfsorku. Sé litið á sögu sjúkrasjóða og hlutverk þeirra innan 

bótakerfisins er ljóst að réttindi í sjúkrasjóðum eru hluti efnahagslegra og félagslegra réttinda 

sem löggjafinn hefur talið nauðsynlegt að tryggja öllum launþegum. Þrátt fyrir það gilda engar 

heildstæðar réttarreglur um starfsemi sjúkrasjóða, heldur er hún að mestu ákveðin í reglum sem 

stéttarfélögin sjálf setja. Lögbundið hlutverk sjóðanna er að greiða dagpeninga þegar launþegi 

hefur fullnýtt kjarasamningsbundinn rétt til launa vegna veikinda og slysa. Um inntak þess 

bótaréttar gilda reglur hvers sjóðs, en þar er ákveðin fjárhæð bóta, lengd greiðslutímabils og 

önnur skilyrði bótaréttar.  

 Greining á reglum sjúkrasjóða sem varða dagpeningagreiðslur leiðir í ljós að um ýmis 

atriði getur borið töluvert á milli, hver réttur sjóðfélaga í mismunandi sjóðum er. Munar þar 

mestu um reglur sem varða skerðingu eða brottfall réttinda, auk reglna sem veita stjórn sjóðsins 

heimild til að taka matskenndar ákvarðanir um úthlutun bóta. Einnig er mjög misjafnt hversu 

ítarlegar og skýrar þær reglur eru sem sjúkrasjóðir birta á opinberum vettvangi, en engin skylda 

hvílir á sjúkrasjóðum að birta reglur sínar. Þetta getur leitt til þess að sjóðfélagar séu í vafa um 

rétt sinn og hafi ekki forsendur til að meta hvort ákvörðun um bótarétt sé réttmæt. Ákvarðanir 

sjóðstjórnar sæta engu ytra eftirliti; sé sjóðfélagi ósáttur við ákvörðun á hann yfirleitt ekki annan 

kost en að leita til dómstóla. Ástæða er til að íhuga hvort rétt væri að skapa þessari starfsemi 

ítarlegri umgjörð, sem gæti betur tryggt réttaröryggi og jafnræði sjóðfélaga.  
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Abstract 

Union Sickness Benefit Funds are run by Trade Unions in accordance with the unions’ 

collective agreements, along with Act No. 19/1979 and Act No. 55/1980, which require all 

employers to pay a premium to such funds. Benefit payments from Union Funds are regarded 

as part of a worker’s compensation, as well as important social benefits to cover temporary 

incapacity. These benefits are part of social and economic rights that the state has seen fit to 

guarantee for all employees. Despite this, no cohesive rules apply to those funds, whose 

operating conditions are mainly decided in each union’s regulations. According to law, Union 

Sickness Benefit Funds must pay an allowance to members who have exhausted their right to 

paid sick leave. All conditions of those payments, including amounts and duration, are set out 

in regulations for each fund.  

 An analysis of the Union Funds’ regulations shows that different rules apply to members 

of each fund, especially when it comes to suspension and termination of benefits, but also 

concerning the degree to which a funds’ board may reach discretionary decisions on a member’s 

right to benefits. In addition, Union Funds are under no obligation to publish regulations or 

decision making guidelines, and the quality of published material differs greatly. As a result, 

members may lack capacity to determine which benefits they are entitled to, or if a decision of 

the board is legitimate. Decisions of the board are usually final; if a member disagrees, their 

only option is to bring the case to court. It must be considered whether Union Sickness Benefit 

Funds should be subject to more coordinated regulations or law that could better ensure the 

legal protection and equality of their members. 
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1. Inngangur 

Með 3. gr. laga nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl. var vinnuveitendum í fyrsta sinn gert 

skylt að greiða í sjúkrasjóði stéttarfélaga „iðgjöld þau, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins 

semja um hverju sinni, og samkvæmt þeim reglum, sem kjarasamningar greina“.1 Kjara-

samningar höfðu þá um nokkurn tíma geymt ákvæði um slíkar greiðslur vinnuveitenda og litið 

var á framlag til sjúkrasjóða sem hluta af launakjörum,2 sem löggjafinn taldi nauðsynlegt að 

tryggja öllum launþegum.3 Ákvæði um skyldu vinnuveitenda til að greiða iðgjald í sjúkrasjóði 

fyrir starfsmenn sína eru nú í 7. gr. laga nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá 

störfum og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla og í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 um 

starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Setning laga nr. 19/1979 var hluti af 

umbótum í félags- og réttindamálum launþega, sem samkvæmt samkomulagi ríkisstjórnarinnar 

og aðila vinnumarkaðarins skyldu koma í stað mikilla launahækkana og stemma stigu við verð-

bólgu.4 Réttindi í sjúkrasjóðum stéttarfélaga eru þannig skilgreind sem mikilvægur hluti af 

kjörum launamanna og ljóst að starfsemi sjóðanna skiptir miklu máli frá sjónarhóli vinnuréttar. 

Þá er gert ráð fyrir rétti til dagpeningagreiðslna úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga sem hluta 

af bótarétti. Þannig eru fyrirmæli um það í 2. mgr. 2. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 að frá 

skaðabótum fyrir tímabundið atvinnutjón skuli meðal annars draga „greiðslur frá sjúkrasjóði“. 

Rökin fyrir því eru sú, að greiðslur sem fjármagnaðar eru með framlagi vinnuveitanda séu 

bætur af félagslegum toga, en útreikningur bóta samkvæmt lögunum gerir ráð fyrir að slíkar 

greiðslur komi að fullu til frádráttar skaðabótum.5 Löggjafinn hefur þannig staðsett greiðslur 

úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga innan bótakerfisins, meðal bóta almannatrygginga, lífeyrissjóða, 

vátrygginga og skaðabóta. 

Starfsemi sjúkrasjóða stéttarfélaga er því viðfangsefni sem á jöfnum höndum heima á 

sviði vinnuréttar og bótaréttar. Einstaklingar ávinna sér réttindi í sjúkrasjóðum með þátttöku á 

vinnumarkaði og þar skoðast þau sem hluti af starfs- og launakjörum, en eru á sama tíma hluti 

af samspili bótaúrræða við starfsorkumissi. Ólíkt því sem gildir um flest önnur bótaúrræði hefur 

löggjafinn ekki séð ástæðu til að binda starfsemi sjúkrasjóða í lög nema að afar takmörkuðu 

                                                 
1 Lög nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl. Stjtíð 1974, A-deild, 222, 3. gr. 
2 Alþt. 1957-1958, A-deild, þskj. 193 – 97. mál, um 5. gr.; Alþt. 1973-1974, B-deild, 70. mál, 28. fundur (Helgi 

Seljan). 
3 Alþt. 1973-1974, A-deild, þskj. 76 – 70. mál, um 2. og 3. gr. 
4 Alþt. 1978-1979, A-deild, þskj. 117 – 106. mál; Alþt. 1978-1979, A-deild, þskj. 273 – 159. mál, almennar 

athugasemdir. 
5 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 971 – 183. mál, mgr. 26–31. 
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leyti. Í lögum nr. 19/1979 og nr. 55/1980 eru ákvæði um skyldu atvinnurekenda til greiðslu 

iðgjalds í sjúkrasjóði, en að þeim slepptum er ekki fjallað frekar um sjúkrasjóði eða starfsemi 

þeirra í settum lögum. Þetta má vafalítið rekja til þess að tilvist sjóðanna byggir í grunninn á 

kjarasamningum; litið hefur verið svo á að flest sem varðar starfsemi sjóðanna sé í eðli sínu 

samningsatriði milli aðila vinnumarkaðarins.6 Í stað þess að starfsemin ráðist af  lögbundnu 

regluverki hefur samningsaðilum á vinnumarkaði og stéttarfélögunum sjálfum verið eftirlátið 

að ákveða starfsumhverfi sjóðanna, bæði með kjarasamningum en einkum með eigin 

reglusetningu hvers stéttarfélags og sjúkrasjóðs.  

Þessi skortur á heildstæðum og samræmdum réttarreglum kann að vera ástæða þess að 

innan lögfræðinnar hefur lítið verið fjallað um þær reglur sem gilda um starfsemi sjúkrasjóða 

stéttarfélaga. Öll helstu atriði starfseminnar eru ákveðin í reglugerðum sjóðanna sjálfra og 

nánari starfs- eða úthlutunarreglum sem stjórn hvers sjóðs setur. Þar er að finna bótareglur, 

málsmeðferðarreglur, reglur um meðferð fjármuna og reglur um form sjóðanna og stjórn þeirra. 

Lög og aðrar réttarheimildir setja efni þessara reglna takmarkaðar skorður og hafa sjóðirnir því 

töluvert frelsi til að ákveða hvað skuli bætt úr sjóðunum og samkvæmt hvaða skilyrðum. 

Ástæða er til að íhuga hvort slíkt fyrirkomulag sé góðra gjalda vert, eða hvort rök standi til þess 

að samræma frekar reglur á þessu sviði. Hér verður sú umfjöllun afmörkuð við dagpeninga-

greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga og bótareglur sem gilda um slíkar greiðslur. 

Dagpeningar hafa nokkra sérstöðu umfram aðrar greiðslur sjúkrasjóða. Þó sjúkrasjóðir greiði 

gjarna ýmsa aðra styrki var þeim upphaflega einkum ætlað að mæta tekjutapi launþega. Sú 

takmarkaða lagasetning sem varðar sjóðina miðar við það hlutverk.7 Dagpeningar bera 

jafnframt sterk einkenni bótagreiðslna og eru þær greiðslur sjúkrasjóða þar sem helst reynir á 

samspil við önnur bótaúrræði. Því þykir tilefni til að skoða þær sérstaklega. 

1.1. Uppbygging og afmörkun efnis 

Starfsemi sjúkrasjóða stéttarfélaga snertir jafnt vinnurétt og bótarétt og nauðsynlegt er að 

byggja fræðilega umfjöllun um sjóðina á þeim tvöfalda grunni. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er 

starfsemi sjúkrasjóða skoðuð innan hvors réttarsviðs, með áherslu á það hlutverk þeirra að 

greiða dagpeninga í veikinda- og slysaforföllum. Umfjöllun á sviði vinnuréttar beinist að 

nokkru leyti að uppruna sjúkrasjóðanna. Markmið dagpeningagreiðslna sjúkrasjóða eru skoðuð 

                                                 
6 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 1084 – 501. mál. Sjá einnig: Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 461 – 244. mál. 
7 Alþt. 1957-1958 (n. 2) um 5. gr.; Alþt. 1978-1979, B-deild, 159. mál, 47. fundur (Magnús H. Magnússon); 

Arnmundur Backman og Gunnar Eydal, Vinnuréttur: Um lög og rétt á vinnumarkaði (Mál og menning 1978) 160. 
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og hugmyndafræðin sem liggur þeim til grundvallar, rökin fyrir því að koma á slíkum 

greiðslum og ekki síður rökin að baki því að fjármagna þær með iðgjöldum sem vinnuveitendur 

greiða. Á sviði bótaréttar eru bætur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga settar í samhengi við önnur 

bótaúrræði þegar tekjutap verður vegna veikinda- og slysaforfalla og skoðað hvernig bóta-

umhverfið hefur breyst frá því að samið var um greiðslur til sjúkrasjóða í kjarasamningum. 

 Í síðari hluta ritgerðarinnar er sjónum beint að þeim reglum sem gilda um dagpeninga-

greiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga. Reglur sjóðanna eru skoðaðar og settar í samhengi við 

réttarheimildir sem taka til starfseminnar; lagareglur, kjarasamninga og ólögfestar reglur, sem 

og dómaframkvæmd. Einkum er horft á bótareglur: Hvaða skilyrðum réttur til greiðslna er 

háður, hvaða viðmiðum er beitt varðandi fjárhæð bóta og lengd bótatímabils, og hvaða reglur 

gilda um samspil dagpeninga og annarra bótagreiðslna. Þessi atriði ráðast af reglum hvers sjóðs 

fyrir sig. Því er óhjákvæmilegt að bera saman reglur mismunandi sjóða, skoða hvaða atriði eru 

sameiginleg og hvar ber mikið á milli. Þannig er leitast við að greina þær reglur og þau 

sjónarmið sem almennt gilda um greiðslu dagpeninga úr sjúkrasjóðum. Þá eru dregin fram 

helstu álitaefni sem vakna og þau sett í samhengi við sjónarmið um jafnræði og réttaröryggi, 

nýtingu fjármuna sjóðanna og hugmyndir um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi. 

Markmiðið með þessari greiningu er að skoða hvort starfsemi sjúkrasjóðanna búi við 

nægilega góða umgjörð til að geta tryggt sem best rétt þeirra sem greiðslnanna njóta. Við matið 

er horft til þess hvernig núverandi starfsemi sjóðanna samsvarar lögbundnu hlutverki þeirra, en 

einnig kannað hvernig dagpeningar sjúkrasjóða nýtast í samhengi við önnur bótaúrræði og 

hvort bótakerfið sé skilvirkt. Vert er að líta gagnrýnum augum á stöðu sjúkrasjóðanna innan 

bótakerfisins, sem hefur tekið töluverðum breytingum frá því sjóðunum var komið á. Þar er 

jafnvel ekki úr vegi að velta fyrir sér hvort enn sé þörf á að stéttarfélög hafi aðkomu að því að 

tryggja bótarétt vegna starfsorkumissis, eða hvort önnur bótaúrræði veiti launþegum nægilega 

vernd. Að lokum er varpað fram hugleiðingum um það hvaða sjónarmið sjúkrasjóðirnir geti 

haft að leiðarljósi við að móta starfsemi sína til framtíðar.  
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1.2. Helstu hugtök 

Hugtakanotkun í umfjöllun um stéttarfélög og sjóði þeirra er með ýmsum hætti. Því er vert að 

skilgreina helstu hugtök sem notuð eru í þessari ritgerð. 

Stéttarfélög: Stéttarfélög eru frjáls (eða almenn) félög um ófjárhagslegan tilgang.8 Í 

skilningi laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur eru stéttarfélög lögformlegur 

samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna. Tekur það til allra félaga sem fara með slíkt 

samningsumboð, þó þau starfi undir ýmsum nöfnum: verkalýðsfélög, verkamanna- og 

kvennafélög, starfsgreinafélög og félög kennd við einstakar starfsstéttir. Fagfélög og önnur 

félög starfsstétta sem ekki eru lögformlegur samningsaðili á vinnumarkaði falla utan þessarar 

skilgreiningar. Grundvallarsamþykktir um starfsemi stéttarfélags eru almennt nefndar lög 

félagsins. 

Sambönd stéttarfélaga: Mörg stéttarfélög hafa með sér samstarf um sameiginleg 

hagsmunamál og hafa þá gjarna stofnað sambönd (eða bandalög) um þá starfsemi. Oft er um 

að ræða landssamband stéttarfélaga innan ákveðins starfssviðs. Allur gangur er á því hvort 

aðildarfélög framselja slíkum samböndum samningsumboð sitt í kjaramálum eða semja samt 

sem áður hvert fyrir sig. Alþýðusamband Íslands (ASÍ), sem ekki er lögformlegur samnings-

aðili á vinnumarkaði heldur „heildarsamtök launafólks“,9 fellur utan þessarar skilgreiningar.  

Sjúkrasjóður: Sjóðir stéttarfélaga sem taka við greiðslu iðgjalds á grundvelli kjara-

samninga og/eða 7. gr. laga nr. 19/1979 og 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980. Sjóðirnir nefnast 

ýmist sjúkrasjóðir eða styrktarsjóðir án þess að munur sé á starfseminni. Hér er hugtakið 

sjúkrasjóður notað í almennri umfjöllun. Grundvallarreglur um starfsemi sjúkrasjóðs eru 

almennt nefndar reglugerð sjóðsins. 

Tímabundinn missir starfsorku: Í ritgerðinni eru til umfjöllunar greiðslur sjúkrasjóða 

þegar slys eða veikindi valda tímabundnu tekjutapi. Hugtakanotkun í löggjöf er mjög 

mismunandi; talað er um „orkutap“ í lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

og starfsemi lífeyrissjóða, „tímabundið atvinnutjón“ í skaðabótalögum nr. 50/1993 og 

„óvinnufærni“ í lögum nr. 100/2007 um almannatryggingar. Hér er notað hugtakið „tíma-

bundinn missir starfsorku“, til samræmis við hugtakanotkun í slysatryggingum launþega.  

                                                 
8 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Bókaútgáfa Orators 1999) 38 og 67; Ástráður Haraldsson, „Nokkrar 

athugasemdir um almenn félög og sérstöðu stéttarfélaga meðal þeirra“ (2008) 1 (1) Grábrók: Tímarit lagadeildar 

Háskólans á Bifröst 9, 13 og 19. 
9 Alþýðusamband Íslands, „ASÍ“ (asi.is) <http://www.asi.is/um-asi/almennt/hvad-er-asi/> skoðað 4. maí 2016.  



5 

1.3. Aðferðafræði og heimildir 

Ritgerðin byggir á greiningu og túlkun reglna um greiðslu dagpeninga úr sjúkrasjóðum 

stéttarfélaga. Þar er að hluta stuðst við frumheimildir: lög, lögskýringargögn og dóma sem 

varða starfsemi stéttarfélaga og sjúkrasjóða þeirra, auk lagareglna sem varða önnur bótaúrræði. 

Til viðbótar þeim heimildum eru gögn frá stéttarfélögunum sjálfum og sjúkrasjóðum þeirra: 

Lög og aðrar reglur stéttarfélaganna, reglugerðir sjúkrasjóða og aðrar reglur sem félögin eða 

sjóðirnir hafa sett um starfsemina, en einnig gögn sem varða fjármál sjóðanna. Þá eru kjara-

samningar, vátryggingarskilmálar og fleiri gögn höfð til hliðsjónar. Þessi aðferð tekur á margan 

hátt mið af lögskýringarfræði, á þann hátt að greiningu og túlkun reglna er beitt til að komast 

að niðurstöðu um gildandi rétt á ákveðnu sviði.10 Tilgangur greiningarinnar er þó ekki aðeins 

að komast að niðurstöðu um tiltekið lögfræðilegt álitaefni (rétt sjóðfélaga), heldur einnig að 

meta skilvirkni og réttmæti gildandi reglna. Um er að ræða lýsandi greiningu, þar sem 

marmiðið er samt sem áður mat, gagnrýni og tillaga að lausnum. Þar er jafnframt stigið inn á 

svið réttarpólitískrar umræðu og félagslegum sjónarmiðum veitt nokkuð vægi. 

 Framangreindri aðferð til fyllingar er fræðileg umfjöllun á grundvelli afleiddra 

heimilda. Notast var við ýmsar heimildir um starfsemi stéttarfélaga og þróun réttinda á 

vinnumarkaði, auk heimilda um önnur bótaúrræði og sögu þeirra. Einnig er unnið út frá viðtali 

sem höfundur tók vorið 2015 við Guðrúnu Kr. Óladóttur, fyrrum starfsmann Eflingar og áður 

Verkakvennafélagsins Sóknar. Höfundur ákvað að afla frekari upplýsinga um sögu og 

starfsemi sjúkrasjóða með eigindlegri viðtalsaðferð, þar sem rannsakandi hefur ákveðin 

viðfangsefni til hliðsjónar og spyr opinna spurninga, en leyfir viðmælanda að stýra samtalinu 

að mestu. Á þann hátt getur viðmælandi beint umræðu að þeim sviðum sem hann telur mikil-

vægast að leggja áherslu á og vakið hugmyndir um atriði sem vert sé að skoða sérstaklega í 

öðrum heimildum.11 Höfundur komst í samband við viðmælanda eftir ábendingu leiðbeinanda, 

Bergþóru Ingólfsdóttur, en Guðrún starfaði lengi innan verkalýðshreyfingarinnar og þekkir vel 

starfsemi sjúkrasjóða síðustu áratugi.  

Í heimildaskráningu er leitast við að vísa til rafrænnar útgáfu skjala fremur en prent-

útgáfu. Vísað er til gildandi laga í rafrænni útgáfu á vef Alþingis, útgáfu 145a frá 1. janúar 

                                                 
10 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða (Bókaútgáfan Codex 2007) 20–22. 
11 Hilary Arksey og Peter T. Knight, Interviewing for Social Scientists: An Introductory Resource with Examples 

(SAGE 1999) 4–8; Valerie Raleigh Yow, Recording Oral History: A Guide for the Humanities and Social 

Sciences (Rowman Altamira 2005) 6–9. 
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2016.12 Til gildandi reglugerða er vísað í rafrænni útgáfu á vef reglugerðasafns innanríkis-

ráðuneytisins,13 en til annarra gildandi stjórnvaldsfyrirmæla á vef Stjórnartíðinda.14 Vísað er til 

brottfallinna laga og stjórnvaldsfyrirmæla í upphaflegri útgáfu, eftir atvikum með tilvísun til 

breytingalaga, í prentaðri útgáfu Stjórnartíðinda. Eigi tilvísun við tiltekið ákvæði brottfallinna 

laga í prentútgáfu er vísað til lagagreinar fremur en blaðsíðutals, til samræmis við tilvísanir í 

rafræna útgáfu. Tilvísun til þingskjala í A-deild Alþingistíðinda miðast við rafræna útgáfu á 

vef Alþingis15 og sama á við um þingskjöl í B-deild frá og með 1939. Eldri þingskjöl B-deildar 

eru ekki aðgengileg í rafrænni útgáfu og því vísað til þeirra í prentaðri útgáfu Alþingistíðinda. 

Hvað varðar aðrar heimildir í rafrænum aðgangi er vefslóð heimildar tilgreind þegar vísað er 

beint í texta vefsíðu eða stök skjöl sem hlaðið er upp á vefinn. Hafi heimild verið gefin út á 

prenti og síðar færð í rafrænan búning er litið á prentaða útgáfu sem frumútgáfu og vísað til 

efnisins sem slíks. Í vafatilvikum er fyrst og fremst horft til samræmis, þannig að tilvísanir til 

efnis af sama tagi séu sambærilegar. 

  

                                                 
12 Alþingi, „Leit í lagasafni“ <http://www.althingi.is/lagasafn/>  
13 Innanríkisráðuneytið, „Reglugerðasafn“ <http://www.reglugerd.is/> 
14 Innanríkisráðuneytið, „Stjórnartíðindi“ <https://www.stjornartidindi.is/> 
15 Alþingi, „Leit að þingskjölum“ <http://www.althingi.is/thingstorf/leit-ad-thingmalum/leit_ad_thingskjolum/> 
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2. Sjúkrasjóðir stéttarfélaga sem réttindi á vinnumarkaði 

Sjúkrasjóðir stéttarfélaga voru í upphafi þáttur í viðleitni stéttarfélaga til að bæta félagslegt 

öryggi verkamannastéttarinnar.16 Með iðnbyltingunni, breyttum atvinnuháttum og aukinni 

þéttbýlismyndun við lok 19. aldar varð í fyrsta sinn til stétt verkafólks á Íslandi. Þeirri 

samfélagsbreytingu fylgdu ýmis ný félagsleg vandamál sem bitnuðu hvað helst á þeim þjóð-

félagshópi.17 Samband verkamannsins við vinnuveitanda var fyrst og fremst launþegasamband; 

skyldur vinnuveitandans við starfsfólk sitt náðu ekki til annars en að greiða því kaup. Þetta var 

ólíkt sambandi húsbænda og hjúa í gamla landbúnaðarsamfélaginu, þar sem húsbónda var skylt 

að framfæra hjú sín. Sú framfærsluskylda hélst í nokkurn tíma þrátt fyrir veikindi eða slys 

hjúsins, sem jafnframt hélt launum í skammvinnari veikindum.18 Verkamenn áttu engin 

sambærileg réttindi.  

Með þéttbýlismyndun og breyttum atvinnuháttum var að nokkru marki kippt stoðunum 

undan því samhjálparkerfi sem þó var við lýði í landbúnaðarsamfélaginu. Vissulega var fátækt 

alvarlegt félagslegt vandamál í sveitum, en fólk gat þar fremur reitt sig á aðstoð stórfjölskyldu 

og nærsamfélags þegar áföll dundu yfir.19 Öll framkvæmd fátækraaðstoðar á fyrstu áratugum 

20. aldar miðaði við hina eldri samfélagsgerð og réði illa við vandamál sem spruttu af breyttum 

þjóðfélagsaðstæðum.20 Á svipuðum tíma tók sú hugmynd að ryðja sér til rúms að efnahagsleg 

og félagsleg réttindi skyldu teljast meðal algildra mannréttinda; allir skyldu njóta ákveðinna 

grundvallarréttinda af þeim toga.21 Í ljósi alls þessa þótti félagslegu öryggi íslensku 

verkamannastéttarinnar við upphaf 20. aldar um margt ábótavant. Krafan um öryggisnet sem 

tryggt gæti framfærslu ef veikindi, slys eða önnur áföll dyndu yfir kom því snemma til kasta 

stéttarfélaganna. 

                                                 
16 Guðmundur Jónsson, „Velferðarkerfið: Ávöxtur af baráttu verkalýðshreyfingarinnar?“ í Sumarliði R. Ísleifsson 

og Þórunn Sigurðardóttir (ritstj.), Samfélagsleg áhrif verkalýðshreyfingarinnar á 20. öld – Framtíðarsýn á 21. 

öldinni (Efling stéttarfélag og ReykjavíkurAkademían 2007) 85, 87–88. 
17 Jón Blöndal (ritstj.), Félagsmál á Íslandi (Félagsmálaráðuneytið 1942) 3–5. 
18 Tilskipun um vinnuhjú á Íslandi, dags. 26. janúar 1866. Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1867, I Viðbætir A, 45, 

14. gr. og 21.–26. gr.; Fátækralög nr. 44/1905. Stjtíð 1905, A-deild, 264, 16.–21. gr.; Hjúalög nr. 22/1928, 7. gr. 

og 9.–16. gr. 
19 Jón Blöndal (n. 17) 4; Stefán Ólafsson, Íslenska leiðin: Almannatryggingar og velferð í fjölþjóðlegum 

samanburði (Tryggingastofnun ríkisins 1999) 22 og 70–71. 
20 Stefán Ólafsson (n. 19) 115. 
21 sama heimild 25–26 og 74; Björg Thorarensen, „Beiting ákvæða um efnahagsleg og félagsleg mannréttindi í 

stjórnarskrá og alþjóðasamningum“ (2001) 51 (2) Tímarit lögfræðinga 75, 77–78; Jón Blöndal (n. 17) 6. 
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Fyrsta íslenska stéttarfélagið, „Prentarafélagið eldra“ var stofnað árið 1887 og á næstu 

tveimur áratugum stofnuðu verkamenn, iðnaðarmenn og sjómenn víða um land slík félög.22 

Grunnmarkmið með stofnun stéttarfélaga var að styrkja stöðu launþega gagnvart atvinnu-

rekendum og jafna stöðu samningsaðila á vinnumarkaði.23 Samhliða tóku félögin fljótlega að 

berjast fyrir félagslegum umbótum. Sú barátta fór fram á þrennum vettvangi: í kjarasamningum 

við atvinnurekendur, með kröfum um nýja löggjöf og loks með samhjálparstarfsemi félaganna 

sjálfra. Í fyrstu beittu stéttarfélög sér einkum fyrir því að samningar næðust við einstaka vinnu-

veitendur um bætt réttindi launþega, með takmörkun vinnutíma, kröfu um greiðslu kaups í 

peningum, hækkun launataxta og bættum aðbúnaði á vinnustöðum.24 Þá var eitt helsta 

baráttumálið á fyrstu áratugum 20. aldar að viðurkenndur yrði réttur stéttarfélaga til að semja 

fyrir hönd félagsmanna sinna,25 en þannig náðist sterkari samningsstaða til að knýja fram ýmsar 

umbætur með kjarasamningum.26 Þau réttindi sem á skorti reyndu stéttarfélögin að tryggja með 

eigin samtryggingarsjóðum, sem skyldu styrkja verkamenn í sjúkdóms- og slysatilfellum, 

vegna atvinnuleysis, elli eða örorku.27  

Þó ýmis réttindi fengjust með kjarasamningum varð fljótlega ljóst að samningaleiðin 

dugði ekki ein og sér til að tryggja ásættanlegt félagslegt öryggi. Einnig skorti samtryggingar-

sjóði stéttarfélaganna bolmagn til að standa undir viðunandi styrkja- eða bótakerfi.28 Þetta 

leiddi til þess að stéttarfélög tóku að beita sér fyrir nýmælum og breytingum á löggjöf, sem 

bæði snertu réttindi aðila á vinnumarkaði og félagslega aðstoð í víðara samhengi. Sex stéttar-

félög stóðu að stofnun Alþýðusambands Íslands árið 1916 og sama ár var Alþýðuflokkurinn 

stofnaður. Framan af voru sterk tengsl milli flokksins og Alþýðusambandsins og flokkurinn 

barðist ötullega fyrir málefnum sem brunnu á stéttarfélögunum.29 Með tímanum voru fest í lög 

ýmis réttindi sem stéttarfélögin höfðu áður náð fram í kjarasamningum, bæði hvað varðaði bein 

                                                 
22 Arnmundur Backman og Gunnar Eydal (n. 7) 12–13; Ingólfur Ingvarsson (ritstj.), Með oddi og egg: Stéttarfélög 

á Íslandi (Útgáfufélagið Frúin 2004) 15; Skúli Þórðarson, „Félög verkamanna og atvinnurekenda“ í Jón Blöndal 

(ritstj.), Félagsmál á Íslandi (Félagsmálaráðuneytið 1942) 223, 223–224. 
23 Hákon Guðmundsson, „Kjarasamningar“ (1974) 24 (2) Tímarit lögfræðinga 72, 72–73; Ingólfur Ingvarsson  

(n. 22) 9. 
24 Arnmundur Backman og Gunnar Eydal (n. 7) 13; Jón Blöndal (n. 17) 6. 
25 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, „Vinnulöggjöfin (lög nr. 80/1938) í 70 ár“ (2008) 4 (2) Stjórnmál og stjórnsýsla 

181, 185–186; Ingólfur Ingvarsson (n. 22) 17. 
26 Hákon Guðmundsson (n. 23) 73. 
27 Guðmundur Jónsson (n. 16) 87–88; Jón Blöndal (n. 17) 6. 
28 Guðmundur Jónsson (n. 16) 88–89; Stefán Ólafsson (n. 19) 23. 
29 Guðmundur Jónsson (n. 16) 89; Ingólfur Ingvarsson (n. 22) 16. 
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réttindi launþega á vinnumarkaði,30 en einnig víðtækari félagslegar umbætur.31 Á síðari árum 

hefur jafnframt verið sett löggjöf um grundvöll þeirra samtryggingarsjóða sem stéttarfélögin 

hafa starfrækt frá öndverðu.32 Kjarabarátta stéttarfélaga hafði þannig víðtæk áhrif, ekki aðeins 

á vinnumarkaðinn heldur einnig á uppbyggingu velferðarkerfis. 

2.1. Verkalýðshreyfingin og velferðarkerfið 

Tengsl verkalýðsbaráttu við þróun efnahagslegra og félagslegra réttinda er vel þekkt í Evrópu 

og ekki síst á Norðurlöndunum. Sú skoðun hefur verið sett fram að á Íslandi hafi verkalýðs-

hreyfingin jafnvel spilað stærra hlutverk í mótun velferðarkerfisins en hjá öðrum norrænum 

þjóðum, einkum eftir því sem leið á 20. öldina.33 Hér urðu „verkalýðsflokkarnir svokölluðu“ 

aldrei jafn sterkt stjórnmálaafl og í Svíþjóð og Danmörku og baráttumál verkalýðsins áttu ekki 

sama brautargengi að fagna í stjórnmálum. Því hafi frekar komið í hlut verkalýðs-

hreyfingarinnar „að knýja fram með aðgerðum og samningum á vinnumarkaði ýmsa löggjöf 

sem náðist fram að frumkvæði stjórnmálaflokkanna [...] á öðrum Norðurlöndum.“34  

 Mörg af helstu baráttumálum verkalýðshreyfingarinnar um félagslegar umbætur voru 

dregin saman í fyrsta frumvarpi til laga um alþýðutryggingar sem þrír þingmenn 

Alþýðuflokksins lögðu fram 1932. Í greinargerð með frumvarpinu segir:  

Hjá verkalýðnum, sem [...] selur öðrum vinnuafl sitt, er því bilið örmjótt milli 

bjargálna og örbirgðar. Slys eða veikindi, sem valda atvinnumissi, þótt um 

skamman tíma sé, geta þar alveg riðið baggamuninn. Sama er, ef starfsorkan verður 

verðlaus vegna þess að enginn vill kaupa hana, atvinnuleysi. [...] Það er sízt ofmælt, 

að þetta öryggisleysi um afkomu sína og sinna sé ein hin þyngsta byrði verka-

lýðsins. Ofan á daglegt strit [...] bætast sífelldar áhyggjur fyrir komandi degi, kvíði 

og öryggisleysi, meðvitundin um það, að hvað sem út af ber: slys, veikindi, 

atvinnuleysi, örkuml eða elli, þá eru allar bjargir bannaðar, nema bónbjargir.35 

Hvatinn að baki lagasetningu um alþýðutryggingar kemur skýrt fram: að komið yrði á kerfi 

félagslegra trygginga fyrir verkafólk, sem veitt gæti örugga framfærslu ef innkomu launa 

                                                 
30 Sjá t.d. lög nr. 53/1921 um hvíldartíma háseta á íslenzkum botnvörpuskipum, lög nr. 16/1958 um rétt verkafólks 

til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt þess og fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla og 

lög nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl. 
31 Sjá t.d. lög nr. 26/1936 um alþýðutryggingar.  
32 Lög nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl. (n. 1) 3. gr.; lög nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests 

frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla, 7. gr.; lög nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda, 1. mgr. 6. gr. 
33 Guðmundur Jónsson (n. 16) 89–91; Jón Blöndal (n. 17) 14; Stefán Ólafsson, „Launþegahreyfingin á nýrri öld: 

Staða og horfur“, Samfélagsleg áhrif verkalýðshreyfingarinnar á 20. öld – Framtíðarsýn á 21. öldinni (Efling 

stéttarfélag og ReykjavíkurAkademían 2007) 101, 106. 
34 Guðmundur Jónsson (n. 16) 90. 
35 Alþt. 1932, A-deild, þskj. 273 – 273. mál, mgr. 17–23. 
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brysti. Frumvarpið varð ekki útrætt, hvorki á þinginu 1932 né árið eftir þegar það var lagt fram 

á ný, óbreytt.36 Nýtt frumvarp, samið af sérstaklega skipaðri nefnd, var lagt fram á Alþingi 

1935 og varð að lögum nr. 26/1936 um alþýðutryggingar. Flutningsmenn frumvarpsins komu 

allir úr röðum Alþýðuflokksins og verður að telja svipaða hugmyndafræði að baki því og lýst 

var í fyrri frumvörpum. Með lögunum var í fyrsta sinn komið á heildstæðu kerfi félagslegra 

trygginga á Íslandi, með ákvæðum um slysatryggingar, sjúkratryggingar, elli- og 

örorkutryggingar og atvinnuleysistryggingar.37 Kerfið reyndist þó ýmsum annmörkum háð og 

sum ákvæði laga nr. 26/1936 komust aldrei í framkvæmd. Samhliða voru á fjórða og fimmta 

áratug 20. aldar gerðar auknar kröfur til ríkisvaldsins að tryggja efnahagsleg og félagsleg 

réttindi þegna sinna, þar á meðal ákveðna lágmarksframfærslu.38 Verkalýðshreyfingin beitti sér 

áfram fyrir framþróun félagslegra trygginga og árið 1947 leystu lög nr. 50/1946 um 

almannatryggingar alþýðutryggingalögin af hólmi.39 Efnisskipan þeirra var með nokkuð öðrum 

hætti; framfærslusjónarmið höfðu meira vægi en áður og fyrirkomulag sjúkratrygginga og 

heilbrigðisþjónustu var mikið breytt. 

Ýmis baráttumál stéttarfélaga hafa þannig orðið kveikjan að þeirri löggjöf sem í dag 

myndar velferðarkerfið. Réttindi hafa færst yfir til hins opinbera, fremur en að vera samnings-

atriði á vinnumarkaði. Líklega má telja þá skipan um margt hentugri hvað varðar 

grundvallarréttindi af efnahags- og félagslegum toga. Ákveðnir þættir slíkra réttinda hafa þó 

orðið eftir í höndum aðila vinnumarkaðarins og er skipað  með kjarasamningum að meira eða 

minna leyti. Helst má þar nefna slysatryggingu launþega og sjúkrasjóði stéttarfélaga. Einnig 

eru málefni lífeyrissjóða að nokkru leyti enn á forræði samningsaðila vinnumarkaðarins, þó lög 

hafi verið sett um starfsemi þeirra. Réttindi þeirra sem þurfa aðstoð við framfærslu eru því 

gjarna samsett úr nokkrum þáttum, sem sumir eru á ábyrgð hins opinbera meðan aðrir ávinnast 

með þátttöku á vinnumarkaði. 

2.2. Samspil réttarheimilda um réttindi á vinnumarkaði 

Á upphafsárum stéttarfélaga var helsta baráttumál þeirra að afla viðurkenningar bæði vinnu-

veitenda og ríkisvalds á rétti félaganna til að gera bindandi samninga fyrir hönd félagsmanna 

                                                 
36 Alþt. 1933, A-deild, þskj. 81 – 64. mál. 
37 Jón Blöndal (n. 17) 80; Stefán Ólafsson (n. 19) 81. 
38 Sbr. 22. og 25. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var 10. desember 1948. Sjá: 

Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“, Alþjóðlegir mannréttinda-

samningar sem Ísland er aðili að (Háskólaútgáfan 2003) 9. 
39 Guðmundur Jónsson (n. 16) 89–91; Stefán Ólafsson (n. 19) 22–26 og 115–117. 
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sinna. Sú barátta komst í hámæli á þriðja og fjórða áratug 20. aldar. Samhliða kröfðust stéttar-

félög þess að laun verkafólks væru greidd samkvæmt taxta viðkomandi stéttarfélags, að 

félagsmenn hefðu forgangsrétt til vinnu umfram ófélagsbundna og að allir verkamenn skyldu 

vera í stéttarfélagi. Þannig vildu stéttarfélög hamla því að vinnuveitendur gætu ráðið aðila utan 

félaga á lægri launum og sniðgengið kröfur stéttarfélaganna. Framan af voru vinnuveitendur 

tregir til að samþykkja samningsrétt stéttarfélaga, en eftir ítrekaðar vinnudeilur og verkföll á 

þriðja áratugnum sáu vinnuveitendur hag sínum best borgið í því að ganga að samningaborði 

til að tryggja sér vinnu- og rekstrarfrið.  

Upp úr 1930 var samningsréttur stéttarfélaga að mestu viðurkenndur.40 Vinnudeilur 

voru þó enn tíðar og eftir því sem bæði stéttarfélög og samtök vinnuveitenda styrktust höfðu 

stjórnvöld vaxandi áhyggjur af því að deilur þessara aðila hefðu neikvæð áhrif á hag þjóðar-

búsins. Sett höfðu verið lög um sáttatilraunir í vinnudeilum,41 en efni þeirra var takmarkað og 

innihélt engar reglur um stöðu samningsaðila á vinnumarkaði eða samskipti deiluaðila í 

vinnudeilum. Víða erlendis hafði aftur á móti verið sett heildstæð vinnulöggjöf sem tók á 

þessum atriðum. Það var ekki síst Vinnuveitendafélag Íslands sem átti frumkvæði að setningu 

heildstæðrar vinnulöggjafar á Íslandi. Skiptar skoðanir voru um slíka löggjöf innan verkalýðs-

hreyfingarinnar og töldu ýmsir, einkum í fyrstu, að hún myndi jafnvel binda hendur 

stéttarfélaganna um of. Að lokum náðist samstaða um frumvarp sem samið var af sérstaklega 

skipaðri vinnulöggjafarnefnd. Þar var reynt að samrýma helstu sjónarmið verkalýðs-

hreyfingarinnar og Vinnuveitendasambandsins, og varð það að lögum nr. 80/1938 um 

stéttarfélög og vinnudeilur. 42 

2.2.1. Kjarasamningar og löggjöf 

Með setningu vinnulöggjafarinnar jókst vægi kjarasamninga umtalsvert. Samkvæmt 5. gr. laga 

nr. 80/1938 eru það stéttarfélög, ekki einstakir launþegar, sem eru lögskipaður samningsaðili á 

vinnumarkaði; en samkvæmt 7. gr. eru samningar einstakra verkamanna við atvinnurekendur 

ógildir að svo miklu leyti sem þeir fara í bága við kjarasamninga. Með þessum ákvæðum urðu 

réttindi sem aðilar vinnumarkaðarins semja um í kjarasamningum bindandi lágmarksréttur fyrir 

                                                 
40 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (n. 25) 185–186; Hákon Guðmundsson (n. 23) 73; Ingólfur Ingvarsson (n. 22) 15 

og 17. 
41 Lög nr. 55/1925 um sáttatilraunir í vinnudeilum. Stjtíð 1925, A-deild, 171. 
42 Alþt. 1938, A-deild, þskj. 318 – 95. mál; Alþt. 1938, B-deild, 819 (Thor Thors); Alþt. 1938, B-deild, 821 

(Héðinn Valdimarsson); Alþt. 1938, B-deild, 823 (Finnur Jónsson); Alþt. 1938, B-deild, 826 (Einar Olgeirsson); 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (n. 25) 185–191; Hákon Guðmundsson (n. 23) 73–74; Ingólfur Ingvarsson (n. 22) 

17–18. 
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alla launþega og vinnuveitendur sem aðild eiga að kjarasamningnum. Löggjafinn framseldi í 

raun aðilum vinnumarkaðarins vald til að setja bindandi reglur um starfskjör launþega með 

kjarasamningum. Þetta fyrirkomulag var styrkt enn frekar með setningu laga nr. 9/1974 um 

starfskjör launþega o.fl. Samkvæmt 1. gr. þeirra laga skyldu réttindi samkvæmt kjara-

samningum vera lágmarkskjör fyrir alla launþega í viðkomandi starfsstétt, óháð aðild launþega 

eða vinnuveitanda að kjarasamningnum. Kjarasamningar voru þannig lögfestir sem almenn 

réttarheimild um starfskjör launþega.43 Þá var kjarasamningum veitt sérstök vernd með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, ákvæði sem nú er 2. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar.44 

Þrátt fyrir að kjarasamningar teljist fullgildar réttarheimildir um réttindi á vinnumarkaði 

hefur löggjafinn talið ástæðu til að setja löggjöf um tiltekin atriði sem áður voru ákveðin í 

kjarasamningum. Í sumum tilfellum mun það hafa verið vegna þrýstings frá aðilum vinnu-

markaðarins, til að greiða fyrir lausn kjaradeilna eða vegna þess að ekki hafi tekist að ná 

ásættanlegri niðurstöðu með kjarasamningum.45 Önnur löggjöf hefur verið talin nauðsynleg til 

að bregðast við réttaróvissu sem risið hefur vegna túlkunar dómstóla á réttindum samkvæmt 

kjarasamningum.46 Þá hafa sum málefni vinnumarkaðarins útheimt aðkomu ríkisvaldsins hvað 

varðar fjármögnun, svo sem atvinnuleysistryggingar; eða eðli réttindanna hefur þótt kalla á að 

löggjafinn tryggði jafnan aðgang allra launþega, eins og í tilviki lífeyrisréttinda.47  

Löggjöf um starfskjör og réttindi launþega kveður gjarna á um lágmarksrétt. Samningar 

um rýrari rétt en samkvæmt lögunum eru ógildir, en heimilt er að semja á annan veg sé það 

hagstæðara fyrir launþegann,48 í samræmi við meginregluna um samningafrelsi. Lagður er 

ákveðinn grunnur að réttindum með lögum, en lagt í hendur samningsaðila á vinnumarkaði að 

útfæra þau nánar í kjarasamningum. Reglur sem settar eru í kjarasamningum taka þá við  

þar sem lögum sleppir. Jafnvel kann að vera vísað til slíkra reglna í lagaákvæðum,  

sbr. 1. og 2. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980. Þannig hafa réttindi á vinnumarkaði mótast í samspili 

löggjafar og kjarasamninga.  

                                                 
43 Hákon Guðmundsson (n. 23) 87–88; Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði – grundvöllur laga – réttarheimildir 

(Hið íslenska bókmenntafélag 2007) 148–149. 
44 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, um 13. gr.; Sigurður Líndal (n. 43) 147. 
45 Alþt. 1957-1958 (n. 2) almennar athugasemdir; Alþt. 1960-1961, A-deild, þskj. 64 – 59. mál, almennar 

athugasemdir; Alþt. 1969-1970, A-deild, þskj. 225 – 142. mál, almennar athugasemdir. 
46 Alþt. 1973-1974 (n. 3) um 2. og 3. gr. 
47 Alþt. 1979-1980, A-deild, þskj. 420 – 182. mál. mgr. 8–15. 
48 Sjá  t.d. 10. gr. laga nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- 

og slysaforfalla. 
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2.3. Sjúkrasjóðir stéttarfélaga 

Meðan efnahagsleg og félagsleg réttindi voru enn að takmörkuðu leyti tryggð í löggjöf reyndu 

félögin sjálf, samhliða baráttu fyrir betri kjörum, að efla samhjálp félagsmanna og mynda eigið 

öryggisnet sem kæmi til hjálpar í áföllum og erfiðleikum. Samtryggingarsjóðir sem veittu styrki 

til félagsmanna vegna veikinda eða slysa voru hluti af slíku öryggisneti. Erlendis var algengt 

að stéttarfélög eða annar félagsskapur starfsstétta starfræktu sjúkrasamlög, sem voru samtök 

um sjúkratryggingar og greiddu sjúkrakostnað félagsmanna sinna og sjúkradagpeninga.49 Á 

Íslandi stofnaði Hið íslenzka prentarafélag sjúkrasamlag 1897, en fleiri urðu sjúkrasamlög 

stéttarfélaga ekki hérlendis. Sjúkrasamlag Hins íslenzka prentarafélags var lagt niður við 

gildistöku laga nr. 26/1936 um alþýðutryggingar, en á grunni þess var stofnaður sjúkrasjóður 

félagsins.50 Vegna þessara afdrifa sjúkrasamlagsins hefur verið litið svo á að þar hafi farið fyrsti 

sjúkrasjóður íslensks stéttarfélags.51 Starfsemi sjúkrasjóðanna virðist um margt hafa byggt á 

svipuðum grunni og verið drifin áfram af sömu hugsjón og sjúkrasamlög starfsstétta erlendis. 

Fram að gildistöku alþýðutryggingalaganna voru sjúkrasamlög á Íslandi frjáls félagasamtök og 

þátttaka í þeim mjög lítil, mest um 3%.52 Þörfin fyrir samtryggingarsjóði stéttarfélaga var því 

sjálfsagt brýn. 

 Að frátöldum sjúkrasjóði (eða sjúkrasamlagi) Hins íslenzka prentarafélags skortir 

áreiðanlegar heimildir um hvenær fyrsti sjúkrasjóður stéttarfélags var stofnaður á Íslandi. Eldri 

sjóðir eru til af svipuðum meiði, þó ekki hafi þeir beinlínis verið starfræktir af stéttarfélögum. 

Sá fyrsti var líklega Styrktar- og sjúkrasjóður verzlunarmanna í Reykjavík, stofnaður 1867 að 

danskri fyrirmynd og er enn starfandi.53 Styrktarsjóður verkamanna í Dagsbrún mun hafa verið 

meðal fyrstu sjúkrasjóða stéttarfélaga, en hann tók til starfa 1911.54 Ákveðin straumhvörf  

urðu í starfsemi stéttarfélaga með stofnun Verkamannafélagsins Dagsbrúnar árið 1906.  

                                                 
49 Alþt. 1911, A-deild, þskj. 258 – 86. mál, athugasemdir landlæknis við frumvarp til laga um sjúkrasamlög, 

athugasemdir við 3. gr., 1. staflið; Jón Blöndal (n. 17) 74–76; Stefán Ólafsson (n. 19) 23. 
50 Ingi Rúnar Eðvarðsson, „Prentarar í heila öld: Hið íslenzka prentarafélag 100 ára“ (1996) 16 (2) Prentarinn 20. 
51 Guðmundur Jónsson (n. 16) 88; Stefán Ólafsson (n. 19) 23. 
52 Jón Blöndal (n. 17) 74; Stefán Ólafsson (n. 19) 106. 
53 Styrktar- og sjúkrasjóður verzlunarmanna í Reykjavík var stofnaður af Kaupmannafélaginu í Reykjavík, sem 

ekki var hagsmunafélag heldur „gleðskaparfjelag“ eða klúbbur. Sjóðurinn er því ekki talinn meðal elstu 

sjúkrasjóða stéttarfélaga, þrátt fyrir að styrktarhlutverk hans hafi verið hugsað á svipaðan hátt. Sjá: Vilhjálmur Þ. 

Gíslason, Styrktar- og sjúkrasjóður verzlunarmanna í Reykjavík 75 ára: Þáttur úr verzlunarsögu (Styrktar- og 

sjúkrasjóður verzlunarmanna í Reykjavík 1942) 5–9. 
54 Styrktarsjóður verkamanna í Dagsbrún, „Reglugerð fyrir Styrktarsjóð verkamanna í Dagsbrún“ (1911). 

Greiðslur í sjóðinn hófust við stofnun Dagsbrúnar 1906, en ekkert mátti greiða úr honum fyrstu fimm árin og hófst 

starfsemi hans því fyrst árið 1911, sjá: Verkamannafélagið Dagsbrún, „Lög Verkamannafélagsins Dagsbrún“ 

(1906) 13. gr.; Þorleifur Friðriksson, Við brún nýs dags: Saga Verkamannafélagsins Dagsbrúnar 1906-1930 

(Efling stéttarfélag, Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands og Háskólaútgáfan 2007) 44 og 180–181. 
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Stefna félagsins í verkalýðsmálum var mun ákveðnari en áður hafði þekkst og var Dagsbrún 

lengi í forystuhlutverki um margt sem sneri að því að treysta réttindi og afkomu félagsmanna. 

Meðal markmiða í stofnskrá Dagsbrúnar og í fyrstu lögum félagsins var að styrkja félagsmenn 

sem urðu fyrir óhöppum eða slysum og var styrktarsjóðurinn stofnaður í samræmi við það 

markmið.55 

2.3.1. Fjölgun sjúkrasjóða og fjármögnun þeirra 

Stéttarfélög höfðu náð nokkrum árangri í samningum um rétt til launagreiðslna í veikindum á 

þriðja og fjórða áratug 20. aldar56 og með lögum nr. 26/1936 var lágmarksréttur fastráðinna 

starfsmanna til launa í veikindaforföllum lögfestur.57 Þrátt fyrir það þótti félagslegt öryggi 

þeirra sem misstu úr vinnu vegna langvarandi veikinda ótryggt. Þegar leið á öldina brugðust 

stéttarfélög í auknum mæli við þessu með því að stofna eigin sjúkrasjóði og efla þá.58 Framan 

af voru sjúkrasjóðirnir fjármagnaðir með sérstöku iðgjaldi59 eða framlagi úr félagssjóði sem 

nam hluta iðgjalda félagsmanna, auk ýmis konar tilfallandi fjáröflunar.60 Ekki var skylduaðild 

að sjóðunum og þátttaka í þeim oft dræm. Iðgjaldatekjur voru því gjarna rýrar og stóðu ekki 

undir því að mynda nægilega stóra og stöðuga sjóði til að sinna því hlutverki sem vænst var 

til.61 Það var því ljóst að leita þurfti annarra leiða til að efla sjóðina, ef þeir ættu að gagnast sem 

skyldi.  

Krafa stéttarfélaganna um tryggari fjármögnun sjúkrasjóðanna hóf að bera árangur á  

sjötta áratugnum, en þá tókst ýmsum félögum að semja svo um í kjarasamningum að 

vinnuveitendur greiddu framlag í sjúkrasjóð.62 Árið 1955 sömdu ellefu iðnaðarmannafélög um 

1% lægri launahækkun en verkamannafélögin fengu, gegn því að greitt yrði í sjúkrasjóð.63 

Mikill árangur náðist í kjarasamningum árið 1961. Þá sömdu Kaupfélag Eyfirðinga og 

Samband íslenskra samvinnufélaga við stéttarfélög á Akureyri um að vinnuveitendur skyldu 

                                                 
55 Guðmundur Jónsson (n. 16) 87–88; Ingólfur Ingvarsson (n. 22) 15; Verkamannafélagið Dagsbrún, „Lög 

Verkamannafélagsins Dagsbrún“ (n. 54) 5. tl. 3. gr.; Þorleifur Friðriksson (n. 54) 180. 
56 Alþt. 1935, A-deild, þskj. 405 – 131. mál, um 39. gr. 
57 Lög nr. 26/1936 um alþýðutryggingar. Stjtíð 1936, A-deild, 59, 41. gr. 
58 Stefán Ólafsson (n. 33) 106.  
59 Styrktarsjóður verkamanna í Dagsbrún (n. 54) 5. gr. 
60 Verkamannafélag Akureyrar, „Reglugjörð fyrir Sjúkrasjóð Verkamannafélags Akureyrar“, í Lög Verkamanna-

fjelags Akureyrar (1931) 2. gr.; Verkalýðsfélagið Brynja, „Skipulagsskrá sjúkrasjóðs verkalýðsfélagsins Brynja“, 

í Lög og fundarsköp Verkalýðsfélagsins Brynja (1936) 3. gr. 
61 Guðmundur Jónsson (n. 16) 88; Stefán Ólafsson (n. 19) 23; Þorleifur Friðriksson (n. 54) 181. 
62 Lög nr. 16/1958 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og um rétt þess og fastra starfsmanna til launa 

vegna sjúkdóms- og slysaforfalla. Stjtíð 1958, A-deild, 33, 5. gr. Sjá einnig: Félag íslenskra rafvirkja, „Reglugerð 

fyrir Styrktarsjóð Félags íslenzkra rafvirkja“, í Lög og reglugerðir Félags íslenzkra rafvirkja (1958) 3. gr.; Félag 

bifvélavirkja, „Reglugerð fyrir Styrktarsjóð Félags bifvélavirkja“, í Lög Félags bifvélavirkja (1960) 4. gr. 
63 Sumarliði R. Ísleifsson, Saga Alþýðusambands Íslands, 2. bindi: Til velferðar (Forlagið 2013) 251. 
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greiða 1% af greiddu dagvinnukaupi hvers starfsmanns í sjúkrasjóði félaganna.64 Stuttu síðar 

sömdu Samband íslenskra samvinnufélaga og Verkamannafélagið Dagsbrún í Reykjavík um 

sömu kjör og í kjölfarið var gerður fjöldi kjarasamninga á sama grundvelli.65 Með þessum 

samningum varð nokkuð almennt að vinnuveitendur greiddu framlag í sjúkrasjóði stéttarfélaga 

vegna starfsmanna sinna, þó ekki væri það algilt.66 Við þetta styrktist rekstargrundvöllur 

sjóðanna mjög og félögum fjölgaði sem stofnuðu og starfræktu slíka sjóði. 

2.3.2. Iðgjaldagreiðslur vinnuveitenda - hluti launakjara 

Stofnun og eflingu sjúkrasjóða var ætlað að bæta öryggi og hag verkamanna sem áttu rýran rétt 

til veikindalauna hjá vinnuveitanda og innan hins opinbera velferðarkerfis. Sjóðirnir voru 

dæmigert samhjálpar- eða samtryggingarkerfi félagsmanna. Þegar iðgjöld í sjóðina tóku að 

berast beint frá atvinnurekendum varð nokkur breyting á því hvernig horft var á eðli sjóðanna 

og réttindi félagsmanna í þeim. Frá upphafi virðist hafa verið litið svo á kjarasamningsákvæði 

um framlag atvinnurekenda í sjúkrasjóði væru hluti af launakjörum starfsmannsins, kjarabót 

sem hefði komið að einhverju leyti í stað launahækkana. Þar af leiðandi væri öll skerðing á 

þeim greiðslum í raun ígildi launalækkunar.67  

Skyldan til að greiða slíkt framlag var háð því að í það minnsta annað hvor aðili 

ráðningarsambands, vinnuveitandi eða launþegi, ætti aðild að kjarasamningi þar sem samið 

hefði verið um slíkt. sbr. dóm Hæstaréttar frá 6. júní 1972 í máli nr. 196/1971 (Hrd. 1972,  

bls. 523). Þar var vinnuveitanda skylt að greiða í sjúkrasjóð vegna starfsmanna sinna, enda 

væru þeir félagsmenn stéttarfélags sem ætti aðild að kjarasamningi þar sem samið væri um slíkt 

framlag og tækju almennt kjör samkvæmt þeim samningi, jafnvel þó vinnuveitandinn sjálfur 

væri ekki aðili kjarasamningsins. Í dómi Hæstaréttar frá 7. júní 1971 í máli nr. 196/1970  

(Hrd. 1971, bls. 646) var niðurstaðan aftur á móti sú að vinnuveitanda væri ekki skylt að greiða 

framlag í sjúkrasjóð ef hvorki vinnuveitandi né starfsmenn væru aðilar að þeim samtökum sem 

gert hefðu kjarasamninginn sem greiðsluskyldan byggði á. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem 

Hæstiréttur staðfesti, segir:  

 

                                                 
64 „KEA og SÍS semja við verkalýðsfélögin á Akureyri um kaup og kjör“ Alþýðumaðurinn (Akureyri,  

6. júní 1961) 1. 
65 „SÍS og Dagsbrún semja til eins árs“ Alþýðublaðið (Reykjavík, 10. júní 1961) 1; „Íhaldið í Reykjavík 

þverskallast enn“ Verkamaðurinn (Akureyri, 16. júní 1961) 1. 
66 „Úr bæ og byggð: Nýir kjarasamningar“ Vesturland: Blað vestfirzkra sjálfstæðismanna (Ísafjörður,  

11. júlí 1961) 1. 
67 Alþt. 1957-1958 (n. 2) um 5. gr. 
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Telja verður, að á sama hátt og atvinnurekendum er frjálst að vera utan samtaka 

stéttar sinnar, er þeim, sem utan standa, frjálst að taka á sig skyldur sem væru þeir 

innan samtakanna, ef þeir kjósa svo. Þannig verður atvinnurekanda, sem er utan 

samtaka og kýs að greiða eigi gjöld þessi, ekki gert að gera það, þegar og á það er 

litið, að starfsfólk hans er eigi í stéttarfélagi því, sem greiðslurnar eiga að renna til. 

Þessi niðurstaða varð kveikjan að því að með 3. gr. laga nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl. 

var skylda allra vinnuveitanda til að greiða iðgjald í sjúkrasjóði lögfest.68 Vísað var til þess að 

um væri að ræða mikilsverð réttindi launþega og hluta þeirra starfskjara sem samið hefði verið 

um í kjarasamningum. Það væri andstætt jafnréttissjónarmiðum að launagreiðandi gæti komið 

sér undan að greiða þetta framlag, með því að standa utan samtaka vinnuveitenda og ráða aðeins 

til sín starfsfólk sem stæði utan stéttarfélaga.69 Þetta var fyrsta lagaákvæðið sem fjallaði 

beinlínis um sjúkrasjóði stéttarfélaga.  

Þegar lög nr. 9/1974 voru sett giltu lög nr. 16/1958 um veikindarétt launþega, en 

samkvæmt 4. gr. laganna skyldu „[f]astir starfsmenn og tíma- og vikukaupsmenn [...] eigi missa 

neins af í launum sínum [...] fyrstu fjórtán dagana eftir að þeir forfallast frá vinnu sökum 

veikinda eða slysa“. Með lögum nr. 19/1979 var veikindaréttur verulega aukinn, en þó var ekki 

talin ástæða til að endurskoða greiðslur vinnuveitenda í sjúkrasjóði. Í framsöguræðu 

félagsmálaráðherra, Magnúsar H. Magnússonar, vegna frumvarps sem varð að lögum nr. 

19/1979, segir um sjúkrasjóðina: 

Það kann að virðast ofrausn að viðhalda þessum greiðslum eftir þá miklu aukningu 

á launagreiðslum í veikinda- og sjúkdómstilfellum sem frv. gerir ráð fyrir. Hér er 

þó þess að gæta, að þótt þetta frv. verði að lögum eru réttindi nokkurs hluta 

verkafólks þó enn ótrygg og geta sjúkrasjóðir því vissulega haft mikilsverðu 

hlutverki að gegna áfram.70 

Við þessa miklu aukningu veikindaréttar er eðlilegt að álykta að sjaldnar hafi komið til álita að 

greiða dagpeningagreiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga vegna veikinda- eða slysaforfalla 

sjóðfélaga, þó vissulega væru ýmis tilvik þar sem enn reyndi á þær. Af ræðu félagsmálaráðherra 

má álykta að búist hafi verið við því að hlutverk sjúkrasjóðanna myndi breytast nokkuð við 

aukningu veikindaréttar á vinnumarkaði. Lítt er þó vikið að því hvernig áætlað væri að hlutverk 

sjóðanna myndi þróast, og litlar sem engar röksemdir færðar fram fyrir því að viðhalda 

                                                 
68 Í 3. gr. var fjallað um skyldu til að greiða í sjúkrasjóði „iðgjöld þau, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja 

um hverju sinni“, en af 1. gr. laganna leiddi að þau kjör sem samið var um í kjarasamningum giltu óháð því hvort 

launþegi var félagsmaður í stéttarfélagi sem aðild átti að samningnum. 
69 Alþt. 1973-1974 (n. 3) um 2. og 3. gr.; Alþt. 1973-1974, B-deild, 70. mál, 20. fundur (Björn Jónsson);  

Alþt. 1973-1974, B-deild, 70. mál, 28. fundur (Helgi Seljan). 
70 Alþt. 1978-1979, B-deild, 159. mál, 47. fundur (Magnús H. Magnússon). 



17 

iðgjaldagreiðslum vinnuveitenda í sjóðina, þó aðrar lög- og kjarasamningsbundnar greiðslur 

hefðu tekið við drjúgum hluta þess sem áður hefði greiðst úr sjúkrasjóði. Ekki er ólíklegt að 

sjónarmiðin sem birtust í frumvarpi til laga nr. 16/1958 hafi ráðið nokkru, þ.e. að afnám eða 

skerðing iðgjaldagreiðslna í sjúkrasjóði jafngilti í raun kjaraskerðingu.71 

2.3.3. Sjúkrasjóðir opinberra starfsmanna 

Lög nr. 19/1979 og lög nr. 55/1980 taka aðeins til starfsmanna á almennum markaði og framan 

af starfræktu stéttarfélög opinberra starfsmanna ekki sjúkrasjóði.72 Skýrist þetta að mestu af 

því að félagsleg réttindi opinberra starfsmanna voru jafnan betur tryggð en verkalýðsins. 

Þannig áttu embættismenn og fleiri opinberir starfsmenn styrktarsjóði og/eða lífeyrissjóði sem 

komið var á með lögum, löngu áður en alþýðu- og síðar almannatryggingar urðu einhvers 

megnandi.73 Veikindaréttur opinberra starfsmanna hefur líka löngum verið mun betri en á 

almennum markaði.74 Stéttarfélög opinberra starfsmanna sömdu þó um að greitt yrði framlag í 

sjúkrasjóði í kjarasamningum árið 2000. Þeim sjóðum var meðal annars ætlað að standa straum 

af skertum tekjum opinberra starfsmanna í fæðingarorlofi vegna nýrra laga nr. 95/2000 um 

fæðingar- og foreldraorlof.75 Á grundvelli laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna eru kjarasamningar sem stéttarfélög opinberra starfsmanna gera bindandi 

réttarheimild um kaup og kjör, á sama hátt og kjarasamningar á opinberum markaði.76 

Vinnuveitendum opinberra starfsmanna er skylt að greiða í sjúkrasjóði stéttarfélaga, rétt eins 

og vinnuveitendum á opinberum markaði, á grundvelli kjarasamninga. Þar sem 7. gr. laga nr. 

19/1979 gildir ekki um framlag í sjúkrasjóði stéttarfélaga opinberra starfsmanna er heimilt að 

semja um lægra iðgjald en 1% og er það nú á bilinu 0,3-0,75%.77     

                                                 
71 Alþt. 1957-1958 (n. 2) um 5. gr.  
72 Lára V. Júlíusdóttir, Stéttarfélög og vinnudeilur (Alþýðusamband Íslands 1995) 63. 
73 Jón Blöndal (n. 17) 78–79.  
74 Eftir ár í starfi fá opinberir starfsmenn greidda 133 daga í veikinda- og slysaforföllum, auk viðbótarréttar ef um 

vinnuslys er að ræða, sjá: „Dreifibréf 1/2007 – Veikindaréttur“ (Fjármálaráðuneytið, 20. nóvember 2007) 

<http://www.fjarmalaraduneyti.is/starfsmenn-rikisins/dreifibref/yfirlit/2007> skoðað 29. apríl 2015. Eftir sama 

starfstíma eiga starfsmenn á almennum markaði lögbundinn rétt til veikindalauna í einn mánuð, sjá:  

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

1. mgr. 5. gr. 
75 Alþt. 2000-2001 (n. 6) 1. spurning; „Samkomulag Bandalags háskólamanna, BSRB og Kennarasambands 

Íslands annars vegar og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga hins 

vegar um tiltekin atriði er varða réttindi starfsmanna í ofangreindum samtökum“ (Fjármálaráðuneytið, 24. október 

2000) 3.1 gr. <https://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Kjarasamningar/samkomulag-24okt2000.pdf> skoðað  

18. mars 2016. 
76 Í 1. mgr. 4. gr. og 24. gr.  laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna eru sambærileg ákvæði og 

5. og 7. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. 
77 Guðmundur Sigurðsson, „Íslenskur bótaréttur vegna vinnuslysa“ (óútg. 2015) 15. 
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3. Sjúkrasjóðir stéttarfélaga sem bótaúrræði 

Dagpeningagreiðslur sjúkrasjóða stéttarfélaga eru eitt margra úrræða sem koma til skoðunar í 

veikinda- og slysatilfellum. Bætur slíkra sjóða eru þannig ein af stoðum bótaréttarins, sem á 

reynir þegar einstaklingur missir starfsorku sína og getur ekki séð sér farborða með vinnu. Í 

umfjöllun um bótarétt er gjarna lögð mest áhersla á skaðabætur og bætur vátrygginga og 

almannatrygginga,78 en nauðsynlegt er að horfa á fleiri bótaúrræði til að gera sér grein fyrir 

heildar rétti einstaklings til bóta. Þar koma réttur til launa í veikinda- og slysaforföllum, bætur 

úr lífeyrissjóðum og bætur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga fyrrgreindum úrræðum til viðbótar.79 

Samspil greiðslna úr þessum mismunandi stoðum bótaréttarins getur verið með ýmsum hætti, 

eftir því um hvers konar tjón er að ræða og hvernig það bar að.  

 Bótaúrræði vegna líkamstjóns hafa þróast mjög á þeim tíma sem liðinn er síðan fyrst 

var samið um framlag vinnuveitenda í sjúkrasjóði stéttarfélaga í almennum kjarasamningum 

árið 1961. Má nefna aukinn rétt verkafólks til launa í veikinda- og slysaforföllum með lögum 

nr. 19/1979; kjarasamningsákvæði um greiðslur vinnuveitenda í lífeyrissjóði árið 1969 og síðar 

lagasetningu um skylduaðild að lífeyrissjóðum 1974;80 og ákvæði um slysatryggingu launþega 

sem tekin voru upp í flesta kjarasamninga á áttunda áratug 20. aldar.81 Þá hefur orðið mikil 

aukning á því að einstaklingar hafi persónulegar slysatryggingar, til dæmis sem hluta af 

samsettum fjölskyldutryggingum vátryggingafélaga. Ætla má að ýmis bótaúrræði skarist nú 

við dagpeningagreiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga, sem ekki voru jafn víðtæk eða almenn 

í árdaga sjóðanna. 

3.1. Stoðir bótaréttarins 

Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu stoðum bótaréttarins. Litið er til þess hvaða greiðslur vegna 

tímabundins missis starfsorku rúmast innan þeirra í dag, en einnig skoðað hvaða bótaúrræði 

voru til staðar um það leyti sem lög nr. 9/1974 tóku gildi. Þannig er dregin upp heildarmynd af 

bótakerfinu á hvorum tíma fyrir sig. 

                                                 
78 Sjá t.d. efnistök nýrra rita um bótarétt: Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I: Skaðabótaréttur 

(Bókaútgáfan Codex 2015); Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur II: Vátryggingaréttur og 

bótareglur félagsmálaréttar (Bókaútgáfan Codex 2015). 
79 Guðmundur Sigurðsson, „Íslenskur bótaréttur vegna vinnuslysa“ (n. 77) 2–3; Guðmundur Sigurðsson, „Mat á 

varanlegum afleiðingum líkamstjóna: Ólík nálgun í bótarétti“ (2006) 3 (2) Tímarit Lögréttu 101, 101–102. 
80 Már Guðmundsson, Íslenska lífeyriskerfið (Landssamtök lífeyrissjóða 2000) 29–30; lög nr. 9/1974 um starfskjör 

launþega o.fl. (n. 1) 2. gr. 
81 Arnljótur Björnsson, „Yfirlit yfir bótakerfi á Íslandi“ (1981) 34 (1-2) Úlfljótur 17, 27. 
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3.1.1. Skaðabætur 

Skaðabótaréttur byggir að miklu leyti á ólögfestum reglum sem flestar eru gamlar að uppruna. 

Réttarstaða manna hvað varðar rétt til skaðabóta fyrir líkamstjón hefur að meginstefnu byggt á 

sömu reglum frá því snemma á 20. öld, en með setningu skaðabótalaga nr. 50/1993 voru þó 

lögfestar reglur um ákvörðun bóta fyrir líkamstjón. Réttur til skaðabóta er aðeins til staðar að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Algengast er að skaðabótaábyrgð verði til á grundvelli sakar, 

þ.e. að einhver annar en tjónþoli eigi sök á tjóninu, en í vissum tilvikum stofnast skaðabóta-

ábyrgð án sakar (hlutlæg ábyrgð).82 Séu skilyrði um grundvöll skaðabótaábyrgðar uppfyllt er 

réttur til skaðabóta mjög víðtækur. Markmið skaðabótalaganna er að tjónþoli fái fullar bætur 

tjóns síns83 og þó umdeilt sé hversu vel lögin nái því markmiði er bótaréttur jafnan best tryggður 

sé skaðabótaréttur til staðar.84 Á grundvelli 2. gr. skaðabótalaga skal bæta „tímabundið 

atvinnutjón“. Í samræmi við sjónarmiðið um „fullar bætur“ er átt við heildarupphæð tekna sem 

tjónþoli verður af, eftir að hann hefur fullnýtt rétt til veikindalauna. Ekki eru sett nein skilyrði 

um hvernig starfsorkumissi bar að, svo fremi sem skaðabótaábyrgð sé til staðar.85  

3.1.2. Vátryggingabætur 

Vátryggingar sem taka til veikinda og slysa eru af ýmsum toga og gildissvið þeirra misjafnt 

eftir því. Þar kann að reyna á sjúkra- og slysatryggingar, sjúkdóma- og líftryggingar og jafnvel 

ábyrgðartryggingar. Þær tryggingar sem oftast koma til skoðunar vegna tímabundins missis 

starfsorku eru slysatryggingar af ýmsu tagi og ábyrgðartryggingar bifreiða, en bætur úr þeirri 

síðastnefndu ákvarðast samkvæmt reglum skaðabótaréttar. Skilyrði bótaréttar og reglur um 

hvað fáist bætt er að finna í skilmálum hverrar tryggingar fyrir sig. Í slysatryggingum er jafnan 

áskilið að tjónsatvik teljist vera „slys“, eins og það hugtak er skilgreint í vátryggingar-

skilmálum.86 Skilyrði þess að bætur séu greiddar úr lögboðnum ökutækjatryggingum er að tjón 

hafi orðið við „notkun“ ökutækis, eins og það hugtak er skilgreint í 88. gr. umferðarlaga nr. 

50/1987. Önnur skilyrði bótaréttar eru af ýmsu tagi, eftir skilmálum. Sé bótaréttur úr 

vátryggingu til staðar afmarkar skilmáli hennar jafnframt hverjar bæturnar eru.  

                                                 
82 Um grundvöll skaðabótaábyrgðar, sjá: Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I (n. 78) 91–330. 
83 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 596 – 326. mál, 2.1. Endurbætur á reglum um bætur fyrir líkamstjón. 
84 Guðmundur Sigurðsson, „Bótaréttur launþega er breytinga þörf?“ (1999) 5 (1) Lögmannablaðið 10, 11. 
85 Tjónþoli getur þó þurft að sæta lækkun bóta hafi hann verið meðvaldur að tjóni sínu, samkvæmt reglum um 

meðábyrgð tjónþola, sjá: Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur I (n. 78) 409–432. 
86 Almenn skilgreining vátryggingaréttar á hugtakinu slys er að það sé: „skyndileg[ur] utanaðkomandi atburð[ur], 

sem veldur meiðslum á líkama vátryggðs og gerist sannanlega án vilja hans.“ Sjá: Eiríkur Jónsson og Viðar Már 

Matthíasson, Bótaréttur II (n. 78) 179. 
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 Frjálsar, einstaklingsbundnar slysatryggingar voru frekar nýjar af nálinni um 1970 og 

fjölbreytileiki þeirra og útbreiðsla mun minni en nú. Einkum virðist hafa verið um að ræða eins 

konar almenna slysatryggingu sem gilti vegna hvers kyns slysa, allan sólarhringinn. Eitthvað 

var þó hægt að sérsníða slysatrygginguna, svo sem að takmarka hana við ferða- eða 

frítímaslysatryggingu. Úr slíkum tryggingum, væru þær til staðar, voru jafnan greiddir dag-

peningar vegna tekjumissis.87 Slysatrygging launþega var aftur á móti orðin nokkuð almenn 

um miðjan áttunda áratuginn. Með heildarkjarasamningi Alþýðusambands Íslands og samtaka 

atvinnurekenda frá 4. desember 1971 var samið um að vinnuveitendur keyptu slysatryggingu 

fyrir starfsfólk sitt. Þessi samningur tók til allra aðildarfélaga ASÍ og tók slysatryggingin gildi 

1. júní 1972. Fyrstu árin takmarkaðist tryggingin við dánarbætur og bætur vegna varanlegrar 

örorku, en með nýjum heildarkjarasamningi ASÍ frá 22. júní 1977 var bætt við tryggingu vegna 

tímabundins starfsorkumissis. Samkvæmt kauptöxtum Dagsbrúnar frá 22. júní 1977 voru þá í 

fyrsta sinn greiddar nánar tilgreindar upphæðir dagpeninga í allt að 48 vikur í samræmi við 

heildarkjarasamning ASÍ. Sambærileg ákvæði um slysatryggingu launþega voru fljótlega tekin 

upp í kjarasamninga opinberra starfsmanna og við lok áttunda áratugarins má ætla að stór hluti 

launþega hafi notið slysatryggingar við vinnu.88 

Dagpeningar vegna tímabundins missis starfsorku eru í dag greiddir úr flestum sjúkra- 

og slysatryggingum vátrygginga. Þær greiðslur hefjast yfirleitt að loknum ákveðnum biðtíma, 

sem tilgreindur er á vátryggingaskírteini eða (í tilfelli slysatryggingar launþega) ákveðinn í 

kjarasamningi. Hámarkslengd bótatímabils er ákveðin og tilgreind á sama hátt. Upphæð dag-

peningagreiðslna úr vátryggingum miðast við fasta upphæð samkvæmt vátryggingarskírteini 

eða kjarasamningi. Biðtími í sjúkra- og slysatryggingum kann að vera styttri en það tímabil 

sem réttur til launa í veikinda- og slysatilfellum varir. Greiðsla dagpeninga úr slíkum 

tryggingum getur því hafist þó hinn veiki eða slasaði fái enn laun frá vinnuveitanda. Í 

slysatryggingum launþega er yfirleitt áskilið að réttur til veikinda- og slysalauna sé fullnýttur, 

en dagpeningagreiðslur úr tryggingunni renni til vinnuveitanda meðan hann greiðir enn laun.89 

                                                 
87 Arnljótur Björnsson (n. 81) 36–37; Arnljótur Björnsson, „Um vátryggingar“ (1971) 24 (3) Úlfljótur 191, 202; 

Samvinnutryggingar, „Slysatrygging er öryggi“ (1971) 62 (3) Skinfaxi 48; Almennar tryggingar, „Algjör nýjung 

– Sjúkra- og slysatrygging – Látið okkur bera áhyggjurnar“ (1971) 31 (1) Frjáls verslun 2. 
88 Arnljótur Björnsson (n. 81) 27; Verkamannafélagið Dagsbrún, „Kauptaxtar – Gilda frá og með 22. júní 1977“ 

(1977) 28 (3) Dagsbrún 8. 
89 „Samningur milli Samtaka atvinnulífsins og Eflingar stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins Hlífar og Verkalýðs- og 

sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis – gildir frá 1. febrúar 2014 til 28. febrúar 2015“ (Efling stéttarfélag,  

1. febrúar 2014) 8.7.6 gr. <http://www.efling.is/wp-content/uploads/2014/04/Kjarasamningur-2014-SA-og-Floi-

A5-vefutgafa.pdf> skoðað 17. mars 2016. 
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Ekki er algilt að dagpeningar vegna tímabundins missis starfsorku séu greiddir úr 

slysatryggingum launþega, heldur fer það eftir kjarasamningum.90 

3.1.3. Bætur almannatrygginga 

Bætur almannatrygginga skiptast í lífeyristryggingar samkvæmt III. kafla laga nr. 100/2007  

um almannatryggingar, sjúkratryggingar samkvæmt lögum nr. 112/2008, slysatryggingar 

samkvæmt lögum nr. 45/2015 og greiðslur á grundvelli laga nr. 99/2007 um félagslega 

aðstoð.91 Þessi stoð bótaréttarins er á sviði opinbers réttar, ólíkt vátryggingarétti og skaðabóta-

rétti sem tilheyra sviði einkaréttarins. Reglur stjórnsýsluréttarins gilda því um málsmeðferð og 

ákvarðanir sem teknar eru um bótarétt og bótafjárhæðir eru stjórnvaldsákvarðanir.92 

Vegna tímabundinna afleiðinga sjúkdóma og slysa eru greiddir dagpeningar úr sjúkra- 

og slysatryggingum almannatrygginga, á grundvelli laga nr. 112/2008 og 45/2015. Fram til 

1993 giltu um þetta efni lög nr. 67/1971 um almannatryggingar, með síðari breytingum.93 

Ákvæði laganna um slysadagpeninga94 og sjúkradagpeninga95 voru um flest sambærileg 

núgildandi reglum. Fjárhæðir dagpeninga voru þó hlutfallslega töluvert hærri á áttunda 

áratugnum en þær eru í dag.96  

Sjúkradagpeningar greiðast ef einstaklingur verður „algerlega óvinnufær“ vegna 

tímabundinna áhrifa sjúkdóma eða annars heilsubrests, „enda leggi hann niður vinnu og launa-

tekjur falli niður“, sbr. 32. gr. laga nr. 112/2008. Slysadagpeningar eru greiddir samkvæmt  

11. gr. laga nr. 45/2015 vegna þeirra slysa sem falla undir lögin, þegar réttur til greiðslna frá 

vinnuveitanda er fullnýttur. Slysatryggingar taka til slysa sem verða við vinnu, iðnnám, 

björgunarstörf, íþróttaiðkun og heimilisstörf og er slysahugtakið skilgreint á sama hátt og 

tíðkast hefur í vátryggingarétti.97 Í lögunum er einnig skilgreint hvenær einstaklingur telst vera 

                                                 
90 Í sumum kjarasamningum er aðeins samið um tryggingu sem tekur til varanlegrar örorku og andláts, sjá: 

„Kjarasamningur Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja og Samtaka atvinnulífsins – gildir frá 16. maí 2011 til 

31. janúar 2014“ (Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, 16. maí 2011) 7.1 gr. <http://www.vinnumarkadur.

outcome.is/files/Kjarasamningur SSF og SA 2011_1864431112.pdf> skoðað 6. nóvember 2015. 
91 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur II (n. 78) 510. 
92 sama heimild 511; Guðmundur Sigurðsson, „Íslenskur bótaréttur vegna vinnuslysa“ (n. 77) 11; Guðmundur 

Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir, „Slysatryggingar almannatrygginga: Opinber réttur, einkaréttarleg 

sjónarmið“ í Pétur Kr. Hafstein o.fl. (ritstj.), Guðrúnarbók: Afmælisrit til heiðurs Guðrúnu Erlendsdóttur 3. maí 

2006 (Hið íslenska bókmenntafélag 2006) 201, 208–210. 
93 Lögunum var ítrekað breytt á áttunda áratugnum. Helstu breytingar sem varða sjúkra- og slysadagpeninga, sjá: 

Lög nr. 96/1971. Stjtíð 1971, A-deild, 250; lög nr. 112/1972. Stjtíð 1972, A-deild, 296; lög nr. 59/1978. Stjtíð  

A-deild, 1978, 307. 
94 Lög nr. 67/1971 um almannatryggingar. Stjtíð 1971, A-deild, 156, 33. gr.; sbr. lög nr. 96/1971 (n. 93) 8. gr. 
95 Lög nr. 67/1971 um almannatryggingar (n. 94) 44. gr.; sbr. lög nr. 96/1971 (n. 93) 9. gr.; sbr. lög nr. 112/1972 

(n. 93) 11. gr.; sbr. lög nr. 59/1978 (n. 93) 10. gr. 
96 Sjá kafla 3.2.3. 
97 Lög nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga, 1. mgr. 5. gr., sbr. 1. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 8. gr. 
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„við vinnu“.98 Slysatryggingar hafa nokkra sérstöðu meðal almannatrygginga. Þær byggja ekki 

eingöngu á félagslegum sjónarmiðum og hafa um margt á sér einkaréttarlegri blæ en lífeyris- 

og sjúkratryggingar.99 Slysatryggingar eru fjármagnaðar með tryggingagjaldi sem innheimt er 

af vinnuveitendum og þeim sem starfa við eigin atvinnurekstur.100 Þær eru þannig í raun reknar 

á grundvelli iðgjalda. Ekki er þó heimilt að binda bótarétt tiltekins einstaklings við að 

vinnuveitandi hans hafi staðið skil á tryggingagjaldi, uppfylli hann að öðru leyti skilyrði laga 

nr. 45/2015.101  

Við langvarandi starfsorkumissi kemur til álita að almannatryggingar greiði endur-

hæfingarlífeyri á grundvelli 7. gr. laga nr. 99/2007, meðan „ekki verður séð hver starfshæfni 

einstaklings [...] verður til frambúðar eftir sjúkdóma eða slys“. Ákvæði um endurhæfingar-

lífeyri var bætt í lög nr. 67/1971 árið 1989 og var þá nýmæli.102 

3.1.4. Bætur úr lífeyrissjóðum 

Samið var um stofnun atvinnutengdra lífeyrissjóða með skylduaðild í kjarasamningum á 

almennum vinnumarkaði árið 1969, en með lögum nr. 9/1974 var skylduaðild að lífeyrissjóðum 

lögfest. Lífeyrissjóðum var einkum ætlað að tryggja fólki framfærslu að lokinni starfsævi, þar 

sem ellilífeyrir almannatrygginga var afar lágur.103 Lífeyrissjóðir stéttarfélaganna greiddu þó 

einnig frá upphafi örorkulífeyri vegna varanlegs orkutaps sem náði ákveðnu lágmarki.104 Ekki 

urðu grundvallarbreytingar þar á með setningu laga nr. 129/1997, enda byggðu lögin á reglum 

sem gilt höfðu um lífeyrisréttindi hjá stærstu lífeyrissjóðum.105 Greiðslur úr lífeyrissjóðum eru 

sem fyrr að mestu bundnar við að missir starfsorku sé varanlegur, eða í það minnsta mjög 

langvarandi. Samkvæmt 5. mgr. 15. gr. laga nr. 129/1997 er lífeyrissjóðum heimilt að setja það 

skilyrði fyrir greiðslum að orkutap hafi varað í sex mánuði hið minnsta. Þá má einnig ákveða 

að ekki sé greitt fyrir fyrstu þrjá mánuðina eftir orkutap.106 Greiðslur lífeyrissjóða koma því 

sjaldnast til skoðunar vegna tímabundins missis starfsorku fyrr en að sex mánuðum liðnum.  

                                                 
98 sama heimild 2. mgr. 5. gr.  
99 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir (n. 92) 208 og 220. 
100 Lög nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga, 16. gr.; Lög nr. 113/1990 um tryggingagjald. 
101 Álit Úrskurðarnefndar almannatrygginga 10. ágúst 2005 í máli nr. 181/2005; Guðmundur Sigurðsson og 

Ragnhildur Helgadóttir (n. 92) 223. 
102 Alþt. 1988-1989, A-deild, þskj. 549 – 300. mál. 
103 Lög nr. 9/1974 um starfskjör launþega o.fl. (n. 1) 2. gr.; Már Guðmundsson (n. 80) 29–30.  
104 Alþt. 1975-1976, A-deild, þskj. 477 – 231. mál, um 1. gr. 
105 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 294 – 249. mál, Helstu atriði frumvarpsins – Réttindi í lífeyrissjóðum. 
106 Lífeyrissjóðum er þó heimilt að setja ákvæði um rýmri rétt í samþykktir sínar, sjá: sama heimild um 13. gr. 
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3.1.5. Bætur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga 

Fjármunir sem vinnuveitendur greiða á grundvelli kjarasamninga, í samræmi við 7. gr. laga nr. 

19/1979 og 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980, mynda sjúkrasjóði stéttarfélaga. Ekki eru sérstök 

ákvæði í lögum eða kjarasamningum um starfsemi sjúkrasjóðanna eða skilyrði þess að réttur 

stofnist til greiðslna úr þeim. Það má því efast um að réttur einstakra félagsmanna til greiðslu 

úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga hverju sinni geti talist lögvarinn.107 Af réttarheimildum, 

lögskýringargögnum og sjónarmiðum sem varða sögu sjóðanna verður þó dregin sú ályktun að 

sjóðunum sé skylt að tryggja sjóðfélaga áframhaldandi greiðslur þegar rétt til launa í veikinda- 

og slysaforföllum þrýtur.108  

Sjóðirnir starfa eftir eigin reglugerð og úthlutunarreglum, sem eru misjafnar frá einum 

sjóði til annars og hafa tekið töluverðum breytingum frá 1970. Má þar nefna tekjutengingu 

sjúkradagpeninga, sem fyrst varð almenn upp úr aldamótum en verður að teljast meginregla í 

dag.109 Árið 2005 voru sett ákvæði í lög ASÍ um lágmarksrétt til dagpeninga úr sjúkrasjóðum 

aðildarfélaga sambandsins.110 Þar er tryggður réttur til dagpeninga vegna eigin starfsorku-

missis, en einnig ef tekjur sjóðfélaga falla niður vegna langvarandi veikinda maka eða barna.111 

Af reglugerðum sjúkrasjóða kringum 1970 verður ráðið að sjóðunum hafi þá fyrst og fremst 

verið ætlað að mæta tekjutapi vegna starfsorkumissis sjóðfélaga sjálfs,112 en ákvæði um 

dagpeningagreiðslur vegna veikinda maka eða barna voru tekin upp í auknum mæli á níunda 

áratugnum.113 Réttur til dagpeningagreiðslna úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga hefur þannig 

rýmkað nokkuð. 

3.1.6. Réttur til launa í veikinda og slysaforföllum 

Fyrsta úrræði sem á reynir við tímabundinn missi starfsorku er vitanlega réttur til launa í 

veikinda- og slysaforföllum. Aðrar bætur eru yfirleitt ekki greiddar fyrr en sá réttur er full-

nýttur, þannig að um raunverulegt tekjutap sé að ræða. Samkvæmt 4.-6. gr. laga nr. 19/1979 

skal starfsfólk eiga rétt til launa í veikinda- og slysaforföllum: tvo daga fyrir hvern unninn 

                                                 
107 Arnljótur Björnsson (n. 81) 35. 
108 Arnmundur Backman og Gunnar Eydal (n. 7) 160; Lára V. Júlíusdóttir (n. 72) 62. 
109 Guðrún Kr. Óladóttir, viðtal við höfund (29. apríl 2015). 
110 Sumarliði R. Ísleifsson (n. 63) 253. 
111 Alþýðusamband Íslands, „Lög Alþýðusambands Íslands“ (samþykkt á 39. þingi ASÍ árið 2000, síðast breytt á 

41. þingi 2014) 49. gr. <http://www.asi.is/um-asi/skipulag/log-og-reglugerdir-asi/> skoðað 3. nóvember 2015. 
112 Félag járniðnaðarmanna, „Reglugerð Slysa og sjúkrasjóðs Félags járniðnaðarmanna“, í Lög, fundarsköp og 

reglugerðir styrktarsjóða Félags járniðnaðarmanna (1971) 2. gr.; Iðja, félag verksmiðjufólks, „Reglugerð 

Sjúkrasjóðs Iðju, félags verksmiðjufólks, Reykjavík“ (1971) 2. gr. 
113 Sjómanna- og vélastjórafélag Grindavíkur, „Reglugerð styrktar- og sjúkrasjóðs Sjómanna- og vélstjórafélags 

Grindavíkur“ (1985) 3. mgr. 7. gr.; Verslunarmannafélag Austurlands, „Úthlutunarreglur Sjúkrasjóðs V.F.A.“, í 

Lög Verslunarmannafélags Austurlands (1985) 2.3 gr.  
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mánuð á fyrsta ári í starfi; mánuð eftir eins árs starf hjá sama vinnuveitanda; tvo mánuði eftir 

þriggja ára starf og fjóra mánuði eftir fimm ár hjá sama vinnuveitanda. Séu forföll vegna 

vinnuslyss eða atvinnusjúkdóms á starfsmaður rétt til launa í þrjá mánuði til viðbótar við annan 

veikindarétt, óháð starfsaldri. Slys sem verða á leið til og frá vinnu teljast vinnuslys í skilningi 

laganna. Lögin kveða á um lágmarksrétt, en réttur til launa í veikinda- og slysaforföllum er 

jafnan útfærður nánar í kjarasamningum og ráðningarsamningum.114  

Fyrir gildistöku laga nr. 19/1979 giltu lög nr. 16/1958 um rétt verkafólks og fastráðinna 

starfsmanna til launa í sjúkdóms- og slysaforföllum. Þeir starfsmenn sem lögin tóku til áttu rétt 

á fullum launum fyrstu 14 dagana sem þeir voru frá vinnu vegna sjúkdóma eða slysa, sbr.  

4. gr. Veikindaréttur samkvæmt lögum nr. 16/1958 var, líkt og nú, útfærður nánar í kjara-

samningum og ráðningarsamningum. Í kjarasamningum virðist algengt að starfsmenn sem 

höfðu unnið ár eða lengur hjá sama vinnuveitanda ættu rétt til launa í fjórar vikur, þ.e. tvær 

vikur umfram hinn lögbundna rétt.115  

3.1.7. Önnur félagsleg úrræði 

Bresti alla aðra framfærslu kemur til álita fjárhagsaðstoð samkvæmt lögum nr. 40/1991 um 

félagsþjónustu sveitarfélaga. Slíkum greiðslum er ætlað að vera „neyðaraðstoð og öryggisnet 

fyrir þá sem eru að fara á milli annarra framfærslukerfa eða eiga af einhverjum ástæðum ekki 

rétt á annarri framfærslu“.116 Fyrir gildistöku laga nr. 40/1991 giltu framfærslulög nr. 80/1947 

um framfærsluskyldu skyldmenna, eða eftir atvikum sveitarfélaga, vegna þeirra sem hvorki 

gátu sjálfir framfleytt sér né áttu rétt til annarra greiðslna. 

  

                                                 
114 Guðmundur Sigurðsson, „Íslenskur bótaréttur vegna vinnuslysa“ (n. 77) 13. 
115 Verkamannafélagið Dagsbrún, „Kauptaxtar – Gilda frá 1. september 1971“ (1971) 22 (2) Dagsbrún 11; 

„Samningur milli Félags bílamálara og vinnuveitenda í bílamálun á Íslandi – gildir frá undirskrift til 1. október 

1971“ (Félag bílamálara, 1970) 7. gr.; „Kaup og kjarasamningur milli M.F. byggingamanna á Akranesi og 

Trésmíðafélags Akraness, skammstafað T.F.A., sem tekur til húsasmiða og húsgagnasmiða – gildir frá 1. mars 

1974 til 1. mars 1976“ (Trésmíðafélag Akraness, 1974) 8. gr. Dæmi eru um betri rétt í einstökum samningum, sjá: 

„Samningur milli Félags íslenska iðnrekenda, Vinnuveitendasambands Íslands og Iðju, félags verksmiðjufólks – 

gildir frá 26. febrúar 1974 til 1. apríl 1976“ (Iðja, félag verksmiðjufólks, 1974) 19. gr.; „Þýðingarmikil nýmæli 

felast í kjarasamningunum í Straumsvík“ Þjóðviljinn (Reykjavík, 29. desember 1970) 1. 
116 „Stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2014-2018“ (Samband íslenskra sveitarfélaga,  

21. nóvember 2014) 3.3.17 gr. <http://www.samband.is/um-okkur/saga-sambandsins/stefnumorkun-sambands-

islenskra-sveitarfelaga/stefnumorkun-sambandsins-2014-2018/> skoðað 31. október 2015.  
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Töluverðar breytingar hafa orðið á samspili bótaúrræða á síðustu 45 árum, þó stoðir 

bótaréttarins séu í aðalatriðum þær sömu. Dagpeningagreiðslur sjúkrasjóða þarf að skoða innan 

bótakerfisins í heild og í samhengi við það hvernig hlutverk þeirra hefur mótast og breyst með 

þróun annarra bótaúrræða. Bótakerfið er umfangsmikið og oft getur sá sem slasast eða veikist 

þurft að sækja bætur til margra aðila, jafnvel samtímis. Skilyrði bótaréttar geta verið afar 

mismunandi og langt í frá að sömu reglur gildi um allar stoðir bótaréttarins. Einnig þarf huga 

að víxlverkandi áhrifum; í sumum tilvikum þarf að tæma bótarétt úr einni stoð bótaréttarins 

áður en sótt er í aðra, eða þá að bætur frá einum aðila dragast frá öðrum bótum. Þá er yfirleitt 

hámark á heildarbótagreiðslu, í samræmi við það sjónarmið að tjónþoli eigi ekki að hagnast á 

tjóni sínu, sem getur haft áhrif á samsetningu bóta. 

3.2. Samspil bótaúrræða 

Samsetning bóta getur verið með ýmsu móti. Hér er reynt að sýna samspil ólíkra bótaúrræða 

með raunhæfum dæmum og draga fram hlutverk dagpeningagreiðslna úr sjúkrasjóðum stéttar-

félaga í mismunandi tilvikum. Til samanburðar við núverandi réttarstöðu er skoðað hvernig 

bótaréttur hefði verið samsettur í svipuðum tilvikum upp úr 1970, skömmu áður en löggjafinn 

taldi nauðsynlegt að skylda atvinnurekendur til greiðslu sjúkrasjóðsiðgjalds. Sú umfjöllun 

byggir vissulega á nokkuð brotakenndum heimildum og er ekki ætlað að sýna nákvæma 

útreikninga, en gefur þó hugmynd um bótaumhverfið á þeim tíma. 

3.2.1. Dæmi A: Vinnuslys  

Elín er 30 ára og hefur unnið við að aka hópbifreið frá 1. maí 2012. Hún á eina unga dóttur. 

Elín er félagsmaður í Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og nágrennis (VSFK) og um 

starfskjör hennar fer eftir kjarasamningi Samtaka atvinnulífsins og „Flóabandalagsins“.117 Frá 

1. maí 2015 voru grunnlaun Elínar kr. 260.936,-. Hún vinnur 20 yfirvinnustundir á mánuði svo 

heildarlaun hennar eru að meðaltali kr. 315.132,- á mánuði.118 

Þann 1. nóvember 2015 datt Elín illa þegar hún steig út úr bifreið sem hún ók í vinnunni. 

Hún hlaut alvarlega áverka og verður samkvæmt læknisvottorði óvinnufær í það minnsta til  

                                                 
117 „Samningur milli SA og Eflingar, Hlífar og VSFK – gildir frá 1. febrúar 2014 til 28. febrúar 2015“ (n. 89),  

sbr. „Kjarasamningur milli Eflingar stéttarfélags, Verkalýðsfélagsins Hlífar, Verkalýðs- og sjómannafélags 

Keflavíkur og nágrennis og Stéttarfélags Vesturlands og Samtaka atvinnulífsins – gildir frá 29. maí 2015 til  

31. desember 2018“ (Efling stéttarfélag, 29. maí 2015) <http://www.efling.is/wp-content/uploads/2015/05/

nyr_kjarasamningur_almenna_29.05.15..pdf> skoðað 17. mars 2016.  
118 „Kjarasamningar 2015“ (Efling stéttarfélag, Verkalýðsfélagið Hlíf, Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur 

og nágrennis og Stéttarfélag Vesturlands, 2015) 6 <http://www.vsfk.is/files/pdf/kjarasamningur-2015.pdf> 

skoðað 17. mars 2016. 
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1. nóvember 2016. Slys Elínar taldist ekki hafa orðið við „notkun“ bifreiðarinnar í skilningi  

1. mgr. 88. gr. umferðarlaga og ekki var sýnt fram á að vinnuveitandi Elínar bæri sakarábyrgð 

á slysinu. Hún átti því hvorki rétt til skaðabóta né bóta úr lögboðinni slysatryggingu ökutækis. 

Vinnuveitandi Elínar var með slysatryggingu launþega hjá Verði, en um hana gilda skilmáli 

félagsins nr. S-3119 og ákvæði kjarasamnings. Elín var sjálf ekki með neinar vátryggingar sem 

tóku til slyssins.  

 

mánuður 
laun í 

slysaforföllum 
slysatrygging 

launþega 
slysatrygging 

alm.tr. 
% launa sjúkrasjóður alls greitt 

1 315.132,-     315.132,- 

2-6 260.936,-     260.936,- 

7-9  163.573,-120 69.630,- 121 74% 18.903,- 252.106,- 

10  76.334,-122 69.630,- 46% 106.142,- 252.106,- 

11-12   69.630,- 22%  69.630,- 

Elín á rétt til launa í slysaforföllum samkvæmt kjarasamningi.123 Réttur vegna hvers kyns slysa 

og veikinda er einn mánuður á staðgengilslaunum og tveir á dagvinnulaunum.124 Þegar um 

vinnuslys er að ræða bætast þrír mánuðir á dagvinnulaunum við þann rétt.125 Fyrstu sex 

mánuðina sem hún er fjarverandi fær hún því greitt frá vinnuveitanda. Að þeim tíma liðnum 

fær Elín dagpeninga úr slysatryggingu launþega126 og slysatryggingum almannatrygginga.127 

Ef samanlögð upphæð bóta úr slysatryggingu launþega og almannatryggingum er lægri en  

                                                 
119 Vörður tryggingar hf., „Slysatrygging launþega: Skilmáli nr. S-3“ (Vörður tryggingar hf., 1. janúar 2016) 

<https://vordur.is/media/1097/s-3-slysatrygging-launthega.pdf> skoðað 18. mars 2016. 
120 Dagpeningar samkvæmt kjarasamningi eru kr. 37.058,- á viku, en uppreiknast í samræmi við vísitölu 

neysluverðs til verðtryggingar 1. hvers mánaðar. Til einföldunar er miðað við vísitölu 1. febrúar 2016 fyrir allt 

greiðslutímabilið og eru bæturnar þá kr. 38.167,- á viku. Til frekari einföldunar er miðað við 30 daga (4 vikur og 

2 daga) í hverjum mánuði og á það við allar dagpeningagreiðslur. 
121 Fjárhæð slysadagpeninga árið 2016 er kr. 1.895,- á dag, auk kr. 426,- vegna hvers barns á framfæri hins slasaða. 

Samanlagt eru bætur einstaklings með eitt barn kr. 2.321,- á dag. Sjá: Sjúkratryggingar Íslands, „Fjárhæðir 

slysatrygginga, sjúkradagpeninga og kílómetragjald“ (sjukra.is) <http://www.sjukra.is/media/gjaldskrar/

Botafjarhaedir-slysatrygginga-og-sjukradagpeninga-2016.pdf> skoðað 10. mars 2016. Meðan hinn slasaði fær 

greidd laun samkvæmt kjarasamningi renna greiðslurnar til vinnuveitanda. 
122 Kr. 38.167,- á viku í tvær vikur, en þá er bótatímabilinu lokið. 
123 Til einföldunar er miðað við að réttur til launa í veikinda- og slysaforföllum sé óskertur, þ.e. að Elín hafi ekki 

nýtt neina veikindadaga á síðustu 12 mánuðum, nema annars sé getið. 
124 „Samningur milli SA og Eflingar, Hlífar og VSFK – gildir frá 1. febrúar 2014 til 28. febrúar 2015“ (n. 89) 

8.4.1 gr. 
125 sama heimild 8.2.1 gr. 
126 sama heimild 8.7.6 gr.; Vörður tryggingar hf. (n. 119) 13. gr. 
127  Lög nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga, 11. gr. 
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80% af meðallaunum Elínar síðustu sex mánuði fyrir slysið (eða kr. 252.106,-) á hún rétt á 

greiðslum úr sjúkrasjóði VSFK upp að því marki, í allt að fjóra mánuði.128 

Fyrstu mánuðina eftir að kjarasamningsbundnum launagreiðslum í slysaforföllum lýkur 

greiðist stærstur hluti bóta til Elínar úr slysatryggingum. Greitt er úr slysatryggingu launþega í 

37 vikur, að liðnum fjögurra vikna biðtíma. Meðan Elín fær greidd laun samkvæmt kjara-

samningi renna greiðslurnar til vinnuveitanda.129 Úr sjúkrasjóði VSFK er greitt það sem upp á 

vantar að 80% launa í fjóra mánuði, alls kr. 162.851,-. Þegar forföll Elínar hafa varað í tíu 

mánuði standa aðeins greiðslur úr slysatryggingum almannatrygginga eftir. 

Til samanburðar hefði fastráðinn verkamaður eða iðnaðarmaður með sömu starfs-

reynslu og Elín, sem lenti í vinnuslysi á árunum upp úr 1970, átt rétt til launa í 14 daga 

samkvæmt lögum nr. 16/1958. Góðar líkur eru á að í kjarasamningi hans hefði verið ákvæði 

um lengri veikindarétt, mögulega alls fjórar vikur.130 Eftir 1. júní 1972 hefði kjarasamningur 

væntanlega haft ákvæði um slysatryggingu launþega, í samræmi við heildarkjarasamning ASÍ 

frá 4. desember 1971. Sú trygging hefði þó aðeins náð til örorku og dánarbóta, því ekki var 

samið um að slysatrygging launþega tæki til tímabundins starfsorkumissis fyrr en með heildar-

kjarasamningi ASÍ frá 22. júní 1977. Ólíklegt er að verkamaðurinn hefði haft persónulega 

slysatryggingu, enda höfðu þær ekki náð mikilli útbreiðslu. Þegar rétti til launagreiðslna lyki 

tækju við dagpeningagreiðslur úr slysatryggingum almannatrygginga og úr sjúkrasjóði stéttar-

félags. Gjarna virðist hafa verið greitt úr sjúkrasjóði í þrjá mánuði, þó stundum með einhverjum 

biðtíma.131 Greiðsla úr sjúkrasjóði stéttarfélags var yfirleitt ekki tekjutengd, heldur föst upphæð 

sem tók mið af hjúskaparstöðu og fjölda barna (eða skylduómaga) á framfæri. Dagpeninga-

greiðslur úr slysatryggingum almannatrygginga samkvæmt lögum nr. 67/1971 voru einnig föst 

upphæð, óháð hjúskaparstöðu en að teknu tilliti til barnafjölda. 

                                                 
128 Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðs- og sjómannafélags 

Keflavíkur og nágrennis“ (samþykkt á aðalfundi 24. apríl 2012) 12.1 gr. <http://www.vsfk.is/sjukrasjodur/

reglugerd> skoðað 17. mars 2016. Samkvæmt ákvæðinu skulu „dagpeningar [...] að viðbættum bótum almanna-

trygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð 

en 80% af meðaltali […] heildarlauna“ [áhersla höfundar]. Líklega væri heimilt að greiða hærri upphæð, en engar 

leiðbeiningar eru í reglugerðinni um hvort eða hvenær slíkt yrði gert.  
129 „Samningur milli SA og Eflingar, Hlífar og VSFK – gildir frá 1. febrúar 2014 til 28. febrúar 2015“ (n. 89)  

8.7.6 gr. 
130 Sjá: Verkamannafélagið Dagsbrún, „Kauptaxtar – Gilda frá 1. september 1971“ (n. 115) 10–11; „Samningur 

Félags bílamálara og vinnuveitenda í bílamálun – gildir frá undirskrift til 1. október 1971“ (n. 115) 7. gr.; „Kaup 

og kjarasamningur M.F. byggingamanna á Akranesi og Trésmíðafélags Akraness – gildir frá 1. mars 1974 til  

1. mars 1976“ (n. 115) 8. gr. 
131 Félag járniðnaðarmanna (n. 112) 4. gr.; Sveinafélag skipasmiða, „Reglugerð Slysa- og sjúkrasjóðs“, í  

Lög og reglugerðir Sveinafélags skipasmiða (1972) 5. gr. Sjá aftur á móti ákvæði með biðtíma: Iðja, félag 

verksmiðjufólks (n. 112) 5. gr.; Verkalýðsfélagið Valur, Dalasýslu, „Reglugerð sjúkrasjóðs Verkalýðsfélagsins 

Vals, Dalasýslu, samþykkt 26. október 1970“, í Lög og reglugerðir (1979) 1. tl. 5. gr. 
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vika 

laun í 

slysaforföllum 

slysatrygging 

launþega 

slysatrygging 

alm.tr. 
sjúkrasjóður alls greitt 

1-4 óskert laun -   óskert laun 

5-17  - 2.744,- 2.058,- 4.802,- 

18-52  - 2.744,-  2.744,- 

Við upphaf árs 1972 voru slysadagpeningar almannatrygginga kr. 317,- á dag, auk kr. 75,- fyrir 

hvert barn á framfæri.132 Væri hinn slasaði svo til dæmis sjóðfélagi í slysa- og sjúkrasjóði 

Félags járniðnaðarmanna fengi hann úr sjúkrasjóði kr. 262,- á dag að viðbættum kr. 32,- vegna 

barns, í 13 vikur.133 Upplýsingar um launataxta járniðnaðarmanna liggja ekki fyrir, en til 

samanburðar má líta til þess að grunnlaun bílamálara með þriggja ára reynslu voru árið 1971 

kr. 4.618,- á viku og eftirvinnukaup kr. 154,- á klst.134 Væri miðað við svipuð laun og nokkrar 

yfirvinnustundir á viku (eins og í dæmi Elínar) mætti giska á að vikulaun viðkomandi hefðu 

verið rúmar kr. 5000,-. Launaskerðing væri því ekki mikil fyrstu fjóra mánuðina. Að þeim tíma 

liðnum stæðu eftir slysadagpeningar almannatrygginga, sem næmu líklega um helmingi launa. 

3.2.2. Dæmi B: Frítímaslys 

Þann 1. nóvember 2015 rann Elín í hálku heima við og féll aftur fyrir sig. Afleiðingar slyssins 

urðu þær sömu og áður var lýst. Elín var með fjölskyldutryggingu hjá TM, Heimatryggingu 3, 

sem innifelur meðal annars slysatryggingu í frítíma. Um hana gildir skilmáli félagsins  

nr. 103.135 Engar aðrar vátryggingar tóku til slyssins og ekki varð það heldur rakið til atvika 

eða aðstæðna sem nokkur bæri skaðabótaábyrgð á. 

Réttur Elínar til launa í slysaforföllum er samkvæmt kjarasamningi einn mánuður á 

staðgengilslaunum og tveir á dagvinnulaunum.136 Fyrstu þrjá mánuðina fær hún því greitt frá 

vinnuveitanda. Elín á einnig rétt á dagpeningum úr frítímaslysatryggingu Heimatryggingar-

innar. Þær greiðslur hefjast þegar sex vikur eru liðnar frá slysi, óháð því að Elín fær þá enn 

                                                 
132 Lög nr. 96/1971 (n. 93) 8. gr. 
133 Félag járniðnaðarmanna (n. 112) 4. gr. 
134 „Samningur Félags bílamálara og vinnuveitenda í bílamálun – gildir frá undirskrift til 1. október 1971“ (n. 115) 

1.1 gr. Vikukaup verkamanns með tveggja ára reynslu sem vann eftir kauptaxta Dagsbrúnar var nokkuð lægra, 

eða á bilinu kr. 3.749,- til kr. 4.631,- eftir taxta, sjá: Verkamannafélagið Dagsbrún, „Kauptaxtar – Gilda frá  

1. september 1971“ (n. 115). 
135 Tryggingamiðstöðin hf., „103 Heimatrygging TM3: Vátryggingarskilmálar“ (Tryggingamiðstöðin hf.,  

13. janúar 2015) <https://www.tm.is/media/skilmalar/2010/einn-dalkur-103.pdf> skoðað 4. nóvember 2015. 
136 „Samningur milli SA og Eflingar, Hlífar og VSFK – gildir frá 1. febrúar 2014 til 28. febrúar 2015“ (n. 89) 

8.4.1 gr. 
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greidd laun samkvæmt kjarasamningi.137 Frá þeim tíma sem launagreiðslur falla niður á Elín 

rétt á dagpeningum úr sjúkratryggingum almannatrygginga.138 Þá á Elín rétt á greiðslum úr 

sjúkrasjóði VSFK í allt að fjóra mánuði. Dagpeningar úr frítímaslysatryggingu dragast ekki frá 

þeirri upphæð, aðeins dagpeningar almannatrygginga.139 

 

mánuður 
laun í 

slysaforföllum 
slysatrygging í 

frítíma 
sjúkratrygging 

alm.tr. 
% launa sjúkrasjóður alls greitt 

1 315.132,-     315.132,- 

2 260.936,-. 57.086,-140    318.022,- 

3 260.936,-. 95.143,-    356.079,- 

4-7  95.143,- 59.310,-141 19% 192.796,- 347.249,- 

8-12  95.143,- 59.310,-   154.453,- 

Hér kemur upp sú sérkennilega staða að um tíma virðist tjónþoli „hagnast“ á tjóni sínu, fær 

hærri bætur en sem nemur tekjutapi. Þetta skýrist af því að hvorki er gert ráð fyrir því að bætur 

úr slysatryggingu í frítíma dragist frá launagreiðslum í slysaforföllum, né dagpeningagreiðslum 

sjúkrasjóðs. Sú niðurstaða getur að vissu leyti talist eðlileg, þar sem slysatrygging í frítíma er 

frjáls vátrygging sem hinn vátryggði hefur sjálfur stofnað til með eigin iðgjaldagreiðslum. Þrátt 

fyrir það hafa sumir sjúkrasjóðir komið í veg fyrir þessa stöðu með því að setja í reglugerð 

ákvæði um að allar greiðslur tryggingafélaga komi til frádráttar dagpeningum.142 

 Réttur til launa í slysaforföllum er skemmri og greiðslur úr sjúkrasjóði stéttarfélags 

hefjast fyrr þegar um er að ræða frítímaslys en ekki vinnuslys. Þar sem greiðslur úr slysa-

tryggingu í frítíma koma ekki til frádráttar (ólíkt slysatryggingu launþega) fær Elín mun hærri 

upphæð úr sjúkrasjóði VSFK, alls kr. 771.184,- á fjögurra mánaða tímabili. Sjö mánuðum eftir 

slysið standa eftir greiðslur úr sjúkratryggingum almannatrygginga og slysatryggingu í frítíma, 

sem jafngilda um helmingi launa.  

                                                 
137 Tryggingamiðstöðin hf., „103 Heimatrygging TM3: Vátryggingarskilmálar“ (n. 135) 34. gr.  
138 Lög nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, 32. gr.  
139 Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis (n. 128) 12.1 gr. Þar sem slysatrygging í frítíma er frjáls 

vátrygging en ekki lögboðin verður ekki séð að dagpeningar úr henni komi til frádráttar. 
140 Dagpeningar í tryggingunni eru kr. 22.200,- á viku. (Í september greiðast 2 vikur og 4 dagar). Greitt er í  

46 vikur að liðnum sex vikna biðtíma, sjá: Tryggingamiðstöðin hf., „Heimatrygging TM“ (tm.is) Hvað er innifalið 

í heimatryggingu TM? <https://www.tm.is/heimatrygging-tm> skoðað 4. maí 2016.  
141 Fjárhæð sjúkradagpeninga árið 2015 er kr. 1.552,- á dag, auk kr. 425,- vegna hvers barns á framfæri hins 

slasaða. Samanlagt eru bætur einstaklings með eitt barn kr. 1.977,- á dag. Sjá: Sjúkratryggingar Íslands (n. 121). 
142 Sjá kafla 4.3.7. 
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Á árunum upp úr 1970 var kjarasamningsbundinn réttur fastráðins verka- eða 

iðnaðarmanns til launa í slysaforföllum aftur á móti yfirleitt sá sami, hvort sem hann lenti í 

vinnuslysi eða öðru slysi.143 Munur á greiðslum vátrygginga vegna þessara tveggja slysa hefði 

sömuleiðis verið lítill eða enginn, enda var sjaldnast gert ráð fyrir dagpeningagreiðslum úr 

slysatryggingu launþega í kjarasamningum og fáir höfðu persónulega slysatryggingu. Þegar 

rétti til launa í slysaforföllum lyki tækju því við greiðslur úr sjúkratryggingum almanna-

trygginga og sjúkrasjóði stéttarfélags.  

 

vika 

laun í 

slysaforföllum 

persónuleg 

slysatrygging  

sjúkratrygging 

alm.tr. 
sjúkrasjóður alls greitt 

1-4 óskert laun -   óskert laun 

5-17  - 2.282,- 2.058,- 4.340,- 

18-52  - 2.282,-  2.282,- 

Byggt er á sömu forsendum og í kafla 3.2.1, en miðað við fjárhæð sjúkradagpeninga almanna-

trygginga.144 Tekjuskerðing væri því nokkru meiri, einkum þegar dagpeningagreiðslum úr 

sjúkrasjóði lyki.  

3.2.3. Dæmi C: Alvarleg veikindi 

Haustið 2015 greindist Elín með alvarlegan sjúkdóm. Frá 1. nóvember 2015 var hún alveg 

óvinnufær og verður áfram, að minnsta kosti til 1. nóvember 2016. Elín var með sjúkdóma-

tryggingu hjá TM en sjúkdómurinn féll ekki undir skilmála hennar.145 Aðrar vátryggingar komu 

ekki til álita, né skaðabótaábyrgð.  

Elín á rétt til launa í veikindaforföllum samkvæmt kjarasamningi. Vegna aðdraganda 

veikindanna hefur hún þó þegar nýtt veikindadaga sem nema einum mánuði. Hún fær því 

greidd dagvinnulaun frá vinnuveitanda fyrstu tvo mánuðina sem hún er fjarverandi.146 Frá þeim 

                                                 
143 Verkamannafélagið Dagsbrún, „Kauptaxtar – Gilda frá 1. september 1971“ (n. 115) 10–11; „Samningur Félags 

bílamálara og vinnuveitenda í bílamálun – gildir frá undirskrift til 1. október 1971“ (n. 115) 7. gr.;  

„Kaup og kjarasamningur M.F. byggingamanna á Akranesi og Trésmíðafélags Akraness – gildir frá 1. mars 1974 

til 1. mars 1976“ (n. 115) 8. gr. Þó eru dæmi um betri rétt vegna vinnuslyss, sjá: „Samningur Félags iðnrekenda, 

VSÍ og Iðju – gildir frá 26. febrúar 1974 til 1. apríl 1976“ (n. 115) 19. gr. 
144 Lög nr. 96/1971 (n. 93) 9. gr. 
145 Tryggingamiðstöðin hf., „323 Sjúkdómatrygging: Vátryggingarskilmálar“ (Tryggingamiðstöðin hf., 29. apríl 

2015) <https://www.tm.is/media/skilmalar/2010/einn-dalkur-323.pdf> skoðað 5. nóvember 2015.  
146 „Samningur milli SA og Eflingar, Hlífar og VSFK – gildir frá 1. febrúar 2014 til 28. febrúar 2015“ (n. 89) 

8.4.1 gr. 



31 

tíma sem launagreiðslur falla niður á Elín rétt á dagpeningum úr sjúkratryggingum almanna-

trygginga.147 Samhliða því fær Elín greitt úr sjúkrasjóði VSFK í allt að fjóra mánuði, fjárhæð 

sem nemur 80% meðallauna síðustu sex mánuði, að frádregnum bótum almannatrygginga. Eftir 

sex mánuði er nær allur bótaréttur vegna tímabundins starfsorkumissis fullnýttur, enda tekur 

ekki annað við þegar rétti til launagreiðslna lýkur en dagpeningagreiðslur sjúkrasjóðs og 

almannatrygginga. 

 

mánuður 
laun í 

veikindum 
sjúkratrygging 

alm.tr. 
% launa sjúkrasjóður alls greitt 

1-2 260.936,-    260.936,- 

3-6  59.310,- 19% 192.796,- 252.106,- 

7-12  59.310,-   59.310,- 

Í þessu tilviki er bótaréttur Elínar í raun líkastur því sem lýst hefur verið í samanburðardæmum 

frá áttunda áratugnum; þegar réttur til launa í veikindum er fullnýttur taka við dagpeninga-

greiðslur sjúkrasjóðs og almannatrygginga. Aftur á móti náðu sjúkra- eða slysadagpeningar 

almannatrygginga líklega að mæta mun stærri hluta tekjutapsins þá. Lægsta vikukaup 

samkvæmt taxta Dagsbrúnar frá 1. september 1971 voru kr. 3.531,-.148 Slysadagpeningar (án 

framfærslu barna) voru þá kr. 2.219,- á viku en sjúkradagpeningar kr. 1.757,-149 sem jafngildir 

um 50-63% tekjutapsins. Lægsta mánaðarkaup samkvæmt nýjasta taxta Eflingar frá 1. janúar 

2016 er kr. 244.517,-.150 Slysadagpeningar (án framfærslu barna) eru frá sama tíma kr. 56.850,- 

á mánuði en sjúkradagpeningar kr. 46.560,-151 sem jafngildir um 19-23% tekjutapsins. Hér 

virðist Elín því verr sett en verkamenn áttunda áratugarins hefðu verið í sambærilegri stöðu. 

3.2.4. Dæmi D: Alvarleg veikindi barns 

Að lokum má líta á tilvik þar sem ekki er um eiginlegan missi starfsorku að ræða. Þann  

1. nóvember 2015 veiktist Þóra, fimm ára dóttir Elínar, skyndilega. Þrem dögum síðar var hún 

lögð inn á sjúkrahús og lá inni í 12 daga. Eftir það varð Þóra að vera heima til 1. maí 2016, þar 

                                                 
147 Lög nr. 112/2008 um sjúkratryggingar, 32. gr.  
148 Verkamannafélagið Dagsbrún, „Kauptaxtar – Gilda frá 1. september 1971“ (n. 115) 1. 
149 Lög nr. 96/1971 (n. 93) 8.–9. gr. 
150 Efling stéttarfélag, „Launatafla Eflingar og Samtaka atvinnulífsins frá 1. janúar 2016“ (efling.is) 

<http://www.efling.is/wp-content/uploads/2016/02/Kauptaxtar_2016_jan_SA_heimasida.pdf> skoðað 10. mars 

2016. 
151 Sjúkratryggingar Íslands (n. 121). 
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sem hún þurfti stöðuga umönnun og eftirlit ásamt tíðum læknisheimsóknum. Elín var frá vinnu 

allan þennan tíma. Sjúkdómur Þóru féll ekki undir skilmála sjúkdómatryggingar TM. Í 

Heimatryggingu fjölskyldunnar var „umönnunartrygging barna“ og úr henni voru greiddir 

dagpeningar vegna þeirra daga sem Þóra dvaldi á sjúkrahúsi.152  

 

vika 
greiddir dagar v. 

veikinda barna 
umönnunar-

trygging barna 
sjúkrasjóður umönnunarbætur 

1-2 10 vinnudagar 43.543,-153  
eftir skilyrðum 

reglugerðar  

nr. 504/1997 
3-15   252.106,- (á mánuði) 

frá viku 16 öll réttindi fullnýtt 

Samkvæmt kjarasamningi fær Elín greidda tólf vinnudaga vegna veikinda barna á hverju tólf 

mánaða tímabili.154 Hún hefur aðeins nýtt tvo slíka daga á síðustu tólf mánuðum og heldur því 

launum fyrstu tvær vikurnar eftir að Þóra veikist. Að loknum greiðslum samkvæmt kjara-

samningi fær Elín dagpeninga úr sjúkrasjóði VSFK, sem greiddir eru ef sjóðfélagi er frá vinnu 

vegna umönnunar langveiks eða alvarlega fatlaðs barns. Slíkir dagpeningar eru reiknaðir með 

sama hætti og dagpeningar vegna eigin veikinda eða slyss og greiðast í allt að þrjá mánuði.155 

Þá kann að vera að Elín eigi rétt á umönnunargreiðslum á grundvelli 4. gr. laga nr. 99/2007 um 

félagslega aðstoð og reglugerðar nr. 504/1997 um fjárhagslega aðstoð við framfærendur 

fatlaðra og langveikra barna. Slíkar umönnunargreiðslur dragast frá greiðslum sjúkrasjóðs eins 

og aðrar bætur almannatrygginga, en annars fær Elín alls greiddar kr. 756.318,- úr sjúkrasjóði 

á þessum þrem mánuðum.  

Bótakerfi vátrygginga og almannatrygginga bjóða fá úrræði ef veikindi barns leiða til 

langvarandi fjarveru foreldris frá vinnumarkaði. Fátt tekur við þegar kjarasamningsbundnum 

greiðslum lýkur annað en sjúkrasjóður stéttarfélags.156 Þó er staða launþega hvað þetta varðar 

                                                 
152 Tryggingamiðstöðin hf., „103 Heimatrygging TM3: Vátryggingarskilmálar“ (n. 135) 39. gr. 
153 Dagpeningar í tryggingunni eru kr. 25.400.- á viku. Greitt er fyrir þá daga sem innlögn varir,  

sjá: Tryggingamiðstöðin hf., „Heimatrygging TM“ (n. 140) Hvað er innifalið í heimatryggingu TM? 
154 „Samningur milli SA og Eflingar, Hlífar og VSFK – gildir frá 1. febrúar 2014 til 28. febrúar 2015“ (n. 89)  

8.5.1 gr. 
155 Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis (n. 128) 12.2 gr. 
156 Mörg tryggingafélög eru þó farin að bjóða upp á svonefnda „Barnatryggingu“, en einn bótaþáttur hennar eru 

bætur vegna umönnunar barns á heimili í langvarandi veikindum. Skilyrði greiðslna úr slíkum tryggingum eru 

þröng, sjá: Sjóvá Almennar tryggingar hf., „Barnatrygging: Skilmáli nr. 303“ (Sjóvá Almennar tryggingar hf.,  

12. febrúar 2016) 7. gr. <http://www.sjova.is/files/skilmalar/SKI-0019.pdf> skoðað 18. mars 2016; Vörður 

tryggingar hf., „Skilmáli Barnatryggingar: Skilmáli L-6“ (Vörður tryggingar hf., 1. janúar 2015) 9. gr. 

<https://vordur.is/media/ 1078/l-6-barnatrygging.pdf> skoðað 18. mars 2016. 
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betri en á áttunda áratugnum, þegar almennt var ekki gert ráð fyrir launaðri fjarveru vegna 

veikinda barna í kjarasamningum, né stofnaðist réttur til dagpeningagreiðslna úr sjúkrasjóði 

stéttarfélags vegna þeirra. 

3.3. Dagpeningagreiðslur sjúkrasjóða í samhengi við aðrar greiðslur 

Af þessum dæmum sést glöggt hve mikil þróun hefur orðið í bótarétti frá 1970. Fyrir það fyrsta 

eru bótaúrræði fjölbreyttari en fyrir 40-45 árum – en einnig flóknari. Tekjuvernd þess sem 

verður fyrir tímabundnum starfsorkumissi nær yfir töluvert lengra tímabil en áður, en að sama 

skapi hefur ástæða starfsorkumissis nú mun meiri áhrif á aðstöðu launþega. Bætur fyrir 

tímabundinn missi starfsorku úr slysatryggingu launþega, sem bætt var í kjarasamninga undir 

lok áttunda áratugarins, skipta þar töluverðu máli. Einnig hefur aukin útbreiðsla frjálsra 

vátrygginga gegn slysum sitthvað að segja. Lög- og kjarasamningsbundinn réttur til launa í 

veikinda- og slysaforföllum hefur sömuleiðis stóraukist og því taka dagpeningagreiðslur 

sjúkrasjóða mun síðar við. Greiðslutímabil sjúkrasjóða hefur ekki breyst verulega, en 

tekjutenging dagpeninga tryggir hærri greiðslur úr sjúkrasjóði en áður.  

Dæmin sýna einnig hvernig mismunandi bótaúrræði vinna saman í ólíkum tilvikum. 

Almennt þarf að tæma rétt til launa áður en önnur úrræði taka við. Samspil vátryggingabóta, 

bóta almannatrygginga og greiðslna úr sjúkrasjóðum getur síðan orðið nokkuð flókið og ræðst 

oft af ástæðu starfsorkumissis; hvort hann kemur til vegna sjúkdóms eða annars heilsubrests, 

eða hvort hann er afleiðing slyss – og þá hvers konar slyss. Vernd þeirra sem slasast í 

vinnuslysum er betri en þegar um annars konar slys er að ræða. Kemur það meðal annars til 

vegna ákvæða kjarasamninga sem skylda vinnuveitendur til að kaupa slysatryggingu fyrir 

starfsfólk sit. Auk þess tryggja lög og kjarasamningar lengri rétt til launa í slysaforföllum vegna 

vinnuslysa en annars konar slysa. Bætur úr slysatryggingum almannatrygginga greiðast aðeins 

vegna slysa sem verða við vinnu eða á beinni leið til og frá vinnu,157 en fjárhæð slysa-

dagpeninga er nokkuð hærri en sjúkradagpeningar almannatrygginga. Bótavernd vegna annarra 

slysa en vinnuslysa er mjög háð frjálsum vátryggingum, en þegar kemur að sjúkdómum og 

öðrum heilsubresti er staðan oft sú að engar vátryggingar taka til tekjumissis. Þar hafa 

dagpeningagreiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga brúað bilið eftir að réttur til launagreiðslna 

er fullnýttur. Ef ástæða fjarveru frá vinnu er ekki eigin starfsorkumissir heldur alvarleg veikindi 

barns eða maka eru úrræði almannatrygginga, vátrygginga og hjá lífeyrissjóðum mjög rýr og 

                                                 
157 Lög nr. 45/2015 um slysatryggingar almannatrygginga, 2. mgr. 5. gr. 
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þröngum skilyrðum háð. Flestir sjúkrasjóðir stéttarfélaga greiða aftur á móti dagpeninga í 

slíkum tilvikum.  

Engar samræmdar reglur gilda um hvernig aðrar greiðslur hafi áhrif á fjárhæð 

dagpeninga úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga, heldur er það ákveðið í reglugerð hvers sjóðs. Í 

reglum þess sjúkrasjóðs sem hér var miðað við er ráðgert að bætur almannatrygginga, greiðslur 

úr slysatryggingu launþega og öðrum lögbundnum tryggingum dragist frá greiðslum úr sjúkra-

sjóði. Aftur á móti virðist ekki ætlunin að greiðslur úr frjálsum vátryggingum komi til 

frádráttar. Þetta getur orðið til þess að tjón sjóðfélaga sé í raun ofbætt í sumum tilvikum. Undir 

öðrum kringumstæðum verða bætur hins vegar fljótt rýrar. 

Í framhaldi af þessari umfjöllun vaknar sú spurning, hversu lengi megi ætlast til að 

tekjutap launþega vegna starfsorkumissis sé borið uppi af bótaúrræðum sem vinnuveitandi 

fjármagnar á einn eða annan hátt. Bæði slysatrygging launþega og sjúkrasjóðir stéttarfélaga 

grundvallast á framlagi launagreiðenda og er ætlað að vera eins konar framlenging á veikinda-

rétti launþegans. Vinnuveitendur bera því á endanum kostnað af veikinda- og slysaforföllum 

starfsmanna sinna allt upp undir 6-10 mánuði. Að auki leiðir þetta fyrirkomulag til þess að fólk 

sem ekki sinnir reglulegri launavinnu á mun rýrari rétt en þeir sem eru launþegar í fullu starfi,158 

þar sem bæði réttur til launa í veikinda- og slysaforföllum og réttindi í sjúkrasjóðum eru háð 

samfelldri þátttöku sem launþegi á vinnumarkaði. Kostnaður almannatryggingakerfisins af 

tímabundnum starfsorkumissi er aftur á móti afar lítill; hlutfallslega mun minni en fyrir  

40-45 árum. Þegar allur annar réttur er uppurinn og aðeins dagpeningar almannatrygginga 

standa eftir er launþeginn þannig mun verr settur nú. Sé starfsorkumissir langvarandi kemur að 

því á endanum að réttur stofnast til endurhæfingarlífeyris á grundvelli 7. gr. laga nr. 99/2007 

um félagslega aðstoð og/eða frá lífeyrissjóði. Þess utan virðast önnur bótaúrræði, þar á meðal 

aukin dagpeningaréttur í sjúkrasjóðum, að miklu leyti hafa útrýmt þörfinni fyrir bætur vegna 

tímabundins starfsorkumissis úr almannatryggingum.     

                                                 
158 Stefán Ólafsson (n. 19) 203–204. 
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4. Reglur um dagpeningagreiðslur úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga 

Réttindi á vinnumarkaði ákvarðast í grunninn af samspili kjarasamninga og löggjafar. 

Starfsemi stéttarfélaga er að mörgu leyti ólögákveðin, svo sem yfirleitt gildir um frjáls félög, 

en lög nr. 80/1938 fjalla þó um ýmislegt sem starfseminni tengist. Má þar nefna 2. gr. um rétt 

manna til að ganga í stéttarfélög, 5. gr. og 7. gr. um stöðu stéttarfélaga sem samningsaðila á 

vinnumarkaði og 3. gr. um rétt stéttarfélaga til að ráða málefnum sínum sjálf. Í síðastnefnda 

ákvæðinu felst að stéttarfélög hafa mikið sjálfstæði hvað varðar innri málefni félagsins,159 þar 

á meðal til að setja sér lög og frekari reglur um starfsemi sína. Slíkar reglur skipta meginmáli 

við skýringu á réttarstöðu stéttarfélaga og félagsmanna þeirra, en þeim til frekari fyllingar og 

skýringar er horft til meginreglna félagaréttar.160 Mörg stéttarfélög eru aðilar að lands-

samböndum og sömuleiðis á fjöldi stéttarfélaga aðild að Alþýðusambandi Íslands. Í slíkri aðild 

felst skuldbinding til að lúta lögum viðkomandi sambands og veita því skýrslur um starfsemi 

félagsins.161  

Sjúkrasjóðir stéttarfélaga starfa fyrst og fremst á grundvelli kjarasamninga. Oft er þó 

jafnframt vikið að tilvist sjóðsins í lögum stéttarfélagsins og jafnvel kann þar að vera sett 

ákveðin umgjörð um starfsemi hans.162 Reglugerð sjúkrasjóðs þarf því að vera í samræmi við 

ákvæði kjarasamninga, lög stéttarfélagsins og eftir atvikum lög sambanda sem viðkomandi 

félag á aðild að, auk þess sem reglur sjúkrasjóða þurfa að standast þær lögfestu og ólögfestu 

lagareglur sem gilda um starfsemi stéttarfélaga og réttindi félagsmanna í þeim. 

4.1. Réttarstaða stéttarfélaga og sjóða þeirra 

Ákveðin sjónarmið takmarka það sjálfsákvörðunarvald sem stéttarfélög hafa á grundvelli 3. gr. 

laga nr. 80/1938. Stéttarfélög hafa töluverða sérstöðu meðal annarra frjálsra félaga vegna þess 

þjóðfélagslega hlutverks sem þau gegna. Þannig njóta þau sérstakrar verndar 1. mgr. 74. gr. 

stjórnarskrárinnar sem takmarkar að nokkru leyti heimildir stjórnvalda til að hafa afskipti af 

starfsemi þeirra.163 Stéttarfélög bera einnig sérstakar skyldur sem tengjast lögbundnum 

réttindum þeirra og því almannaþjónustuhlutverki sem þau sinna. Þessari sérstöðu fylgir að 

                                                 
159 Lára V. Júlíusdóttir (n. 72) 55. 
160 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 8) 21–22 og 67; Ástráður Haraldsson (n. 8) 13–15. 
161 Lára V. Júlíusdóttir (n. 72) 57–58. 
162 Verkfræðingafélag Íslands, „Félagslög VFÍ“ (samþykkt á stofnfundi sameinaðs félags Verkfræðingafélags 

Íslands og Stéttarfélags verkfræðinga 31. maí 2011, síðast breytt á aðalfundi 8. apríl 2016) 27. gr. 

<http://www.vfi.is/um-vfi/felagslog-vfi/> skoðað 4. maí 2016; VR, „Lög VR“ (samþykkt á aðalfundi VR  

28. febrúar 1955, síðast breytt 25. mars 2015) 26. gr. <http://www.vr.is/um-vr/log-og-reglugerdir/log-vr/> skoðað 

1. desember 2015.  
163 Ástráður Haraldsson (n. 8) 12–13 og 19–20. 
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frelsi stéttarfélaga til að ráða fyrirkomulagi starfsemi sinnar er takmarkaðra en gildir um önnur 

frjáls félög. Athafnafrelsi þeirra takmarkast af þeim ríku hagsmunum sem einstaklingar hafa af 

því að vera í stéttarfélagi og endurspeglast í 2. gr. laga nr. 80/1938. Félögin verða að haga 

starfsemi sinni, markmiðum og umsvifum með þeim hætti að stórir hópar launamanna telji sig 

ekki nauðbeygða til að standa utan stéttarfélaga.164  

Stéttarfélög eru einkaréttarlegir aðilar og í því felst að reglur stjórnsýsluréttarins gilda 

ekki um starfsemi þeirra. Þó má segja að þessar takmarkanir á athafnafrelsi sem leiðir af eðli 

félaganna og hlutverki þeirra séu „eðlislíkar þeim takmörkunum [...] sem stjórnvöld þurfa að 

sæta“.165 Þannig verða stéttarfélög meðal annars að gæta þess að fylgja jafnræðisreglu gagnvart 

félagsmönnum sínum.166 Félagsmenn hafa einnig ákveðin réttindi gagnvart stéttarfélögum sem 

ekki má skerða. Þar á meðal er réttur til aðildar, á grundvelli 2. gr. laga nr. 80/1938, sem þýðir 

að stéttarfélög hafa takmarkaðri rétt en önnur frjáls félög til að setja tiltekin skilyrði fyrir félags-

aðild.167 Einnig skulu félagsmenn eiga jafnan rétt til aðildar að sjóðum félagsins. Stéttarfélögin 

setja vissulega nánari reglur um skilyrði aðildar og rétt til að njóta styrkja úr sjóðum, en sjónar-

mið um jafnræði félagsmanna og hagsmuni einstaklinga af aðild koma þeim reglum ávallt til 

fyllingar.168 

Hvað varðar sjóði stéttarfélaga þá er ekki alltaf ljóst hvert rekstrarform þeirra sé. Deilt 

hefur verið um hvort þeir séu aðeins deildir innan stéttarfélagana eða sjálfstæðar lögpersónur 

– og þá hvers konar félög eða stofnanir.169 Engar samræmdar reglur eru til um hvert skuli vera 

form þessara sjóða. Í framkvæmd virðist allur gangur á því hvort sjúkrasjóðir stéttarfélaga eru 

flokkaðir (samkvæmt eigin skipulagsskrám eða reglugerðum) sem sjálfseignarstofnanir, eign 

félagsins, eða hvort rekstrarforms þeirra er yfir höfuð getið. Því þarf að skoða í hverju tilviki 

hvaða stöðu sjúkrasjóður hefur gagnvart því stéttarfélagi sem starfrækir hann. Almennt verður 

að líta svo á að lög stéttarfélagsins gildi um starfsemi sjóðanna, að svo miklu leyti sem þau geta 

átt við, enda sé rekstur sjóðsins hluti af starfsemi félagsins.  

 

                                                 
164 sama heimild 20–22 og 27. 
165 sama heimild 28. 
166 Lára V. Júlíusdóttir (n. 72) 60. 
167 sama heimild 40–47; Ástráður Haraldsson (n. 8) 19. 
168 Lára V. Júlíusdóttir (n. 72) 60–62. 
169 Dómur gerðardóms frá 17. desember 2010, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga gegn Bandalagi háskólamanna. 
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4.2. Reglugerðir og aðrar reglur sjúkrasjóða 

Yfirleitt starfa sjúkrasjóðir eftir reglugerð sem fjallar gagngert um starfsemi sjóðsins, þar á 

meðal um rétt sjóðfélaga til greiðslna úr sjóðnum. Efnistök slíkra reglna eru misjöfn og ákvæði 

þeirra misítarleg. Einnig er algengt að sjóðirnir hafi sett sér úthlutunarreglur eða starfsreglur af 

einhverjum toga. Alþýðusamband Íslands hefur gefið út viðmiðunarreglugerð, sem 

aðildarfélög sambandsins hafa til hliðsjónar við setningu reglugerðar fyrir sjúkrasjóði sína. Þá 

eru í lögum sambandsins tilgreind lágmarksréttindi sem sjúkrasjóðum aðildarfélaga er skylt að 

veita félagsmönnum sínum.170 Reglur sem stéttarfélög og sjóðir þeirra setja um starfsemi sína 

byggja lögmæti sitt á 3. gr. laga nr. 80/1938, auk ákvæða í lögum og kjarasamningum sem gera 

ráð fyrir tilvist sjúkrasjóða. Þangað sækja stéttarfélögin heimild til að hafa þessa starfsemi með 

höndum og ráða fyrirkomulagi hennar. Á þeim grundvelli hafa reglur sjóðanna bindandi gildi 

gagnvart félagsmönnum.  

4.2.1. Hver setur reglur um starfsemi sjóðanna og hvernig 

Samkvæmt 2. mgr. 49. gr. laga ASÍ er aðildarfélögum sambandsins skylt að setja sjúkrasjóðum 

sínum reglugerð, sem skal staðfest af miðstjórn ASÍ. Reglugerðin verður að standast lágmarks-

ákvæði laga ASÍ um bótarétt og hafa skal hliðsjón af viðmiðunarreglugerð sambandsins. Ekki 

er tilgreint nánar með hvaða hætti reglugerðin skal sett, eða af hverjum. Í félagslögum margra 

stéttarfélaga er minnst á reglugerð sjúkrasjóðs, stundum aðeins í því samhengi að meðal mark-

miða félagsins sé að reka sjúkrasjóð „samkvæmt sérstakri reglugerð“171 eða að félagsmenn eigi 

rétt á styrkjum úr sjóðum félagsins „eftir því sem ákveðið er í reglugerðum þeirra“.172 Í sumum 

tilvikum innihalda félagslög aftur á móti nánari reglur um hvernig reglugerð sjúkrasjóðs skuli 

sett. Í lögum mikils meirihluta aðildarfélaga ASÍ er að finna eftirfarandi ákvæði:  

Allir sjóðir félagsins aðrir en félagssjóður, skulu hafa sérstaka reglugerð samþykkta 

á aðalfundi. Reglugerðum sjóðanna má aðeins breyta á aðalfundi. [Eða: Breytingar 

á reglugerðum sjóða lúta sömu reglum og lagabreytingar.]173 Reglugerð hvers sjóðs 

skal tilgreina hlutverk sjóðsins, hverjar tekjur hans skuli vera, hvernig verja skuli 

fé hans og hvernig honum er stjórnað.  

                                                 
170 Alþýðusamband Íslands, „Lög Alþýðusambands Íslands“ (n. 111) 49. gr. 
171 Póstmannafélag Íslands, „Lög Póstmannafélags Íslands“ (síðast breytt á aðalfundi PFÍ 28. apríl 2014) 4. tl.  

2. gr. <http://www.pfi.is/Index/UmPostmannafelagid/LogPFI/> skoðað 2. desember 2015. 
172 Félag íslenskra atvinnuflugmanna, „Lög FÍA“ (síðast breytt á aðalfundi 2015) b–liður 11. gr. 

<http://www.fia.is/loeg-og-fundarskoep> skoðað 2. desember 2015. 
173 Framsýn stéttarfélag, „Félagslög, Framsýn stéttarfélag“ (samþykkt á stofnfundi Framsýnar stéttarfélags 1. maí 

2008) 31. gr. <http://www.framsyn.is/framsyn/log-og-reglugerdir/#felagslog> skoðað 2. desember 2015. 
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Ákvæði um að reglugerðir sjúkrasjóða skuli hljóta samþykki aðalfundar eða sambærilegrar 

samkomu174 er að finna í lögum fleiri félaga.175 Breytingar á reglugerðum sjúkrasjóða verða 

yfirleitt samþykktar með sama hætti176 og er það gjarna áréttað í reglugerðunum sjálfum.177  

Lög stéttarfélaga láta þess sjaldnast getið hverjir koma að því að semja reglugerð sjúkra-

sjóðs eða gera tillögur til breytinga, sem síðar verða bornar undir aðalfund. Þar sem lög taka á 

því er þetta verkefni falið félagsstjórn og/eða sjóðstjórn.178 Telja má að það sé almenn 

framkvæmd, enda fer stjórn félagsins með umboð til að ráðstafa innri málefnum þess á 

grundvelli 3. gr. laga 80/1938. Í ljósi þess að stjórn stéttarfélags hefur almennt nokkuð rúmar 

heimildir til slíkra ráðstafana er skuldbindingagildi reglugerða sjúkrasjóða gagnvart sjóð-

félögum varla háð því að efni þeirra eða setningarmáti sé afmarkað í lögum stéttarfélags. Ætti 

aftur á móti að framselja öðrum en félagsstjórn eða sjóðstjórn vald til að setja þessar reglur má 

ætla að slík heimild þyrfti að koma fram í félagslögum. 

Reglugerðir sjúkrasjóða heimila oft stjórn sjóðsins að setja nánari starfs- eða 

úthlutunarreglur. Sjaldnast er afmarkað að ráði hvert skuli vera efni slíkra reglna.179 Í 14.2 gr. 

viðmiðunarreglugerðar ASÍ segir að stjórn sjóðsins setji „nánari reglur um fyrirkomulag á 

greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun“. Þá kann að vera vísað til þess að slíkar reglur skuli 

samræmast reglugerð sjóðsins og/eða markmiðum hans.180 Hjá sjóðum aðildarfélaga ASÍ er 

                                                 
174 Svo sem sambandsþings landssambanda. 
175 SFR, stéttarfélag í almannaþjónustu, „Lög SFR“ (sett á framhaldsstofnfundi 22. nóvember 1939, síðast breytt 

á aðalfundi 2016) 3. mgr. 20. gr. <http://sfr.is/um-sfr/log-sfr/> skoðað 4. maí 2016; SSF, samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja, „Samþykktir SSF“ (samþykktar á aukaþingi SÍB 19. apríl 1978, síðast breytt á 45. þingi SSF 

15. mars 2013) f–liður 1. gr. <http://www.ssf.is/um-ssf/samthykktir/> skoðað 2. desember 2015; 

Rafiðnaðarsamband Íslands, „Lög Rafiðnaðarsambands Íslands“ (samþykkt á 17. þingi Rafiðnaðarsambands 

Íslands 28.-30. apríl 2011) 4.8 gr. <http://www.rafis.is/um-rsi/log-felagsins> skoðað 2. desember 2015.  
176 Bandalag háskólamanna, „Lög Bandalags háskólamanna“ (samþykkt á aðalfundi 22. apríl 2015) 3.7.8 gr. 

<http://www.bhm.is/um-bhm/log/> skoðað 3. desember 2015; SFR, stéttarfélag í almannaþjónustu (n. 175) 3. tl. 

2. mgr. 13. gr. 
177 Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði aðildarfélaga ASÍ“ (samþykkt á fundi 

miðstjórnar ASÍ 2. ágúst 2006) 19. gr. <http://www.asi.is/um-asi/skipulag/log-og-reglugerdir-asi/reglugerdir-og-

reglur/> skoðað 5. nóvember 2015; Styrktarsjóður BSRB, „Reglugerð fyrir Styrktarsjóð BSRB“ (samþykkt á 

aðalfundi Styrktarsjóðsins 4. september 2015) 18. gr. <https://styrktarsjodur.bsrb.is/sjodurinn/reglugerd/> skoðað 

4. maí 2016.  
178 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Lög Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga“ (sett á aðalfundi félagsins 9. maí 

2014) 28.4 gr. <http://hjukrun.is/um-felagid/log-fih/> skoðað 27. apríl 2016; Verkalýðsfélag Vestfirðinga, 

„Starfs- og siðareglur Verkalýðsfélags Vestfirðinga“ (samþykktar á aðalfundi Verkalýðsfélags Vestfirðinga  

27. maí 2014) 3.10.2 gr. <http://www.verkvest.is/um_felagid/reglur_felagsins/Starfs-_og_sidareglur_

Verk_Vest/> skoðað 27. apríl 2016. 
179 Sjá þó: SSF, samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, „Samþykktir Styrktarsjóðs SSF“ (staðfestar af 

samninganefnd bankanna í Reykjavík 11. júní 1999, endurskoðaðar á 44. þingi SSF í mars 2010) 2.3 gr. 

<http://www.ssf.is/styrktarsjodur-2/samthykktir/> skoðað 2. desember 2015.  
180 SFR, stéttarfélag í almannaþjónustu, „Reglur samkv. 20. gr. laga SFR [um styrktar- og sjúkrasjóð]“ 

(samþykktar á aðalfundi SFR 2014) 5. gr. <http://sfr.is/page_2col.asp?ID=242> skoðað 27. apríl 2016; FIT, félag 

iðn- og tæknigreina, „Reglugerð sjúkra- og styrktarsjóðs Félags iðn- og tæknigreina“ (samþykkt á tveimur 

félagsfundum 8. nóvember 2007) 1. mgr. 4. gr. <http://www.fit.is/sjukrasjodur-sp-1382165962> skoðað  
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yfirleitt kveðið á um flestar bótareglur og málsmeðferðarreglur í reglugerð sjóðsins, í samræmi 

við viðmiðunarreglugerð sambandsins. Hjá félögum utan ASÍ er aftur á móti nokkuð algengt 

að reglugerð sjúkrasjóðs innihaldi aðallega ákvæði um skipulag sjóðsins, stjórn hans, 

sjóðsaðild og reglur um meðferð fjár.181 Bótareglur þeirra sjóða eru að miklu leyti ákveðnar í 

úthlutunar- eða starfsreglum, sem eru þá jafnan háðar samþykki félagsstjórnar. 

4.2.2. Efnistök reglna um starfsemi sjóðanna 

Engar reglur eru til um starfsemi sjúkrasjóða sem taka til allra stéttarfélaga. Í 49. gr. laga ASÍ 

er fjallað um lágmarksrétt til greiðslna úr sjúkrasjóðum, flutning réttinda á milli sjóða, skyldu 

til að setja sjóðnum reglugerð, auk ákvæða um ársreikninga og endurskoðun. Í viðmiðunar-

reglugerð fyrir sjúkrasjóði aðildarfélaga ASÍ er að finna ítarlegri ákvæði um starfsemi 

sjóðanna. Þau eru ekki bindandi en hafa samt sem áður haft mjög mótandi áhrif. Eftir stendur 

þó að hver sjóður setur sér sjálfur reglur um réttindi félagsmanna til bóta úr sjóðnum.182 Lög, 

kjarasamningar og lög stéttarfélaga afmarka aðeins að litlu leyti efni þeirra reglna sem skulu 

gilda um starfsemi sjúkrasjóða. Þess fyrir utan ræðst það aðallega af markmiðum sjóðanna, 

almennum reglum félagaréttar og sjónarmiðum um hagsmuni félagsmanna í stéttarfélögum, 

hvaða atriði þurfi að koma fram í reglugerðum og öðrum reglum sjúkrasjóða.  

 Í grófum dráttum má flokka efni reglna sem gilda um sjúkrasjóði stéttarfélaga í fernt: 

1. Reglur um form og stjórn sjóðanna 

2. Málsmeðferðarreglur (um afgreiðslu bóta og styrkja) 

3. Bótareglur (um hvaða bætur og styrki skal veita og hvaða 

skilyrði þarf að uppfylla til að eiga rétt á greiðslum) 

4. Reglur um meðferð fjár (um tekjur sjóðsins, varðveislu hans, 

ávöxtun og útgjöld) 

                                                 
18. janúar 2015; Matvæla- og veitingafélag Íslands, „Reglugerð fyrir sjúkrasjóð MATVÍS“ (samþykkt á  

ársfundi MATVÍS 17. maí 2006, síðast breytt á aðalfundi 12. mars 2013) 4.5 gr. <http://www.matvis.is/um-

matvis/loeg-og-reglugerdhir/47-reglugerdh-fyrir-sjukrasjodh-matvi-s-medh-breytingum-fra-adhalfundi-2012> 

skoðað 13. janúar 2015. 
181 Bandalag háskólamanna, „Skipulagsskrá fyrir Sjúkrasjóð Bandalags háskólamanna“ (samþykkt á aðalfundi 

BHM 5. júlí 2004) <http://www.bhm.is/media/sjukrasjodur/skipulagsskra-SBHM-2004.pdf> skoðað 3. desember 

2015; Sjúkrasjóður Bandalags háskólamanna, „Úthlutunarreglur Sjúkrasjóðs“ (síðast breytt 16. desember 2014) 

<http://www.bhm.is/media/sjukrasjodur/Uthlutunarreglur-SBHM-01.01.2015.pdf> skoðað 3. desember 2015; 

Kennarasamband Íslands, „Reglur fyrir sjúkrasjóð Kennarasambands Íslands“, í Lög Kennarasambands Íslands, 

ásamt vinnureglum Orlofssjóðs, Sjúkrasjóðs og Vinnudeilusjóðs (samþykkt á 6. þingi KÍ 1.-4. apríl 2014) 

<http://ki.is/component/attachments/download/170> skoðað 3. desember 2015; Sjúkrasjóður Kennarasambands 

Íslands, „Úthlutunarreglur Sjúkrasjóðs Kennarasambands Íslands“ (í gildi frá 1. október 2015) 

<http://ki.is/component/attachments/download/252> skoðað 3. desember 2015. 
182 Alþt. 2000-2001 (n. 6) 6. spurning. 
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Eftirfarandi umfjöllun miðast við bótareglur sem varða dagpeningagreiðslur. Samkvæmt 

samantekt höfundar á fyrri hluta árs 2015 voru þá starfandi 69 sjúkrasjóðir á grundvelli laga 

nr. 19/1979 og nr. 55/1980. Skoðaðar voru og greindar reglugerðir frá 65 sjúkrasjóðum, eins 

og þær voru birtar á vefsíðum eða fengust afhentar frá félögunum á árunum 2015 og 2016.183 

Frá þremur sjóðum tókst ekki að afla gagna.184 Einn sjóð þótti rétt að undanskilja þar sem 

félagið sem starfrækir hann, Félag lykilmanna, er ekki stéttarfélag í skilningi laga nr. 80/1938, 

þó sjóðurinn taki við sjúkrasjóðsiðgjaldi vinnuveitanda. Þá ekki er um eiginlegan sjóð að ræða, 

heldur byggir bótavernd á hópvátryggingarsamningi og bætur greiðast á grundvelli 

vátryggingarskilmála.185 Auk reglugerða byggir umfjöllunin á starfs- og úthlutunarreglum 

sjóðanna, að því marki sem þær voru aðgengilegar á vefsíðum félaganna. Einnig voru leiðbein-

ingar og skýringar á vefsíðum félaganna hafðar til hliðsjónar og fyllingar. 

 Við greiningu á reglum sjúkrasjóða veldur nokkrum vanda að aðgengilegar reglur eru 

afar misjafnlega ítarlegar. Yfirleitt er ekkert kveðið á um birtingu reglna fyrir sjúkrasjóði, 

hvorki í lögum stéttarfélaga né í reglum sjóðanna. Engin ákvæði eru til að mynda um birtingu 

í lögum eða viðmiðunarreglugerð ASÍ. Nokkrir sjóðir hafa þó sett ákvæði um að reglur skuli 

vera aðgengilegar,186 birtar opinberlega (t.d. á vefsíðu)187 eða kynntar sjóðfélögum „á 

viðeigandi vettvangi“188 og að breytingar á þeim taki gildi við birtingu.189 Vegna þessa er ekki 

hægt að ganga út frá því að ákvæði þeirra reglna sem birtar eru séu tæmandi. Þó engin ákvæði 

séu í reglugerð um tiltekin atriði, til dæmis brottfall réttinda eða skerðingu dagpeninga vegna 

annarra bótagreiðslna, er ekki þar með hægt að ganga út frá því að engar slíkar reglur gildi hjá 

sjóðnum. Vel er mögulegt að frekari ákvæði sé að finna í starfs- eða úthlutunarreglum sem ekki 

eru aðgengilegar á vefsíðum, eða í verklagsreglum stjórnar.  

 Þrennt réði því að ákveðið var að takmarka greiningu og umfjöllun við reglur sem greitt 

aðgengi er að á vefnum. Í fyrsta lagi er ekki ætlunin að svara spurningum um rétt sjóðfélaga í 

einstökum tilvikum, heldur gefa yfirlit yfir gildandi reglur. Í þeim tilgangi nægir aðgengilegt 

                                                 
183 Gögn af vefsíðum voru yfirfarin 5. maí 2016. Þar sem ekki voru aðgengilegar reglur á vefsíðum var gagna 

aflað beint frá félögunum á tímabilinu frá janúar 2015 til maí 2016. Sjá viðauka I. 
184 Sjúkrasjóður Félags íslenskra atvinnuflugmanna, Sjúkrasjóður Flugvirkjafélags Íslands og Fjölskyldu- og 

styrktarsjóður Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. 
185 FLM – Félag lykilmanna, „Skilmálar“ (flm.is) <http://flm.is/is/page/skilmalar> skoðað 4. desember 2015. 
186 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Starfsreglur fyrir Styrktarsjóð Fíh“ (samþykktar á aðalfundi Fíh 31. maí 

2013) 5.2 gr. <http://www.hjukrun.is/library/Skrar/Adalfundir/2013/mál 8.1.pdf> skoðað 14. apríl 2015. 
187 Styrktarsjóður BSRB (n. 177) 20. gr.  
188 Bandalag háskólamanna (n. 181) 7.2–7.3 gr.; Verkfræðingafélag Íslands, „Reglugerð Styrktarsjóðs 

Verkfræðingafélags Íslands“ (samþykkt á 1022. stjórnarfundi SV 5. október 2004) 5.2 gr. <http://www.vfi.is/

media/kjaramal/styrktarsjodur_reglugerd.pdf> skoðað 4. desember 2015.  
189 Verkfræðingafélag Íslands (n. 188) 5.3 gr.  



41 

efni. Í öðru lagi hefði verið afar tímafrekt að afla allra reglna hjá öllum sjóðum og ekki víst að 

slík gagnaöflun hefði skilað fullum árangri. Í þriðja lagi skiptir greitt aðgengi að reglum 

töluverðu máli fyrir sjóðfélaga, þegar þeir meta réttarstöðu sína gagnvart sjóðnum. Séu ákvæði 

óljós, eða aðeins skráð í úthlutunar- eða verklagsreglum, kann að vera verulega íþyngjandi fyrir 

sjóðfélaga þegar þeim er beitt. Slíkt skapar óþægilega óvissu fyrir þann sem sækir rétt sinn til 

sjóðsins. Formleg birting og gott aðgengi að reglum eykur réttaröryggi og það á líka við hér.  

4.3. Efni bótareglna um dagpeningagreiðslur sjúkrasjóða 

Greiðsla dagpeninga í veikinda- og slysatilfellum er ein þeirra skuldbindinga sem liggur starf-

semi sjúkrasjóða til grundvallar. Þetta endurspeglast í 12.10 gr. viðmiðunarreglugerðar ASÍ:  

Við ráðstöfun fjármuna skv. 12.8 og 12.9 [heimild til greiðslu forvarnar- og 

endurhæfingarstyrkja, styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar og styrkja í 

tengslum við fyrirbyggjandi aðgerðir sem snerta öryggi og heilsufar] skal þess gætt 

að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna 

sjúkdóma og slysa skerðist ekki [áhersla höfundar].  

Þær upphaflegu skuldbindingar sjúkrasjóðanna sem vísað er til eru greiðsla dagpeninga 

samkvæmt 12.1-12.3 gr. reglugerðarinnar og dánarbóta eftir 12.4 gr. Í athugasemdum við 

viðmiðunarreglugerð ASÍ kemur fram að meginhlutverk sjúkrasjóðanna sé að „greiða bætur 

þegar samnings- eða lögbundnum rétti lýkur eða bæta þann rétt í tiltekinn tíma og sem tiltekið 

hlutfall launa“.190 Litið er svo á að réttur til dagpeningagreiðslna vegna eigin starfsorkumissis 

sé kjarni þeirra réttinda sem sjóðfélagi í sjúkrasjóði stéttarfélags nýtur.191 Þetta fær stoð í lögum 

og lögskýringargögnum sem varða sjúkrasjóðina, en af þeim verður ráðið að bótaskylda 

sjóðanna gagnvart sjóðfélögum nái fyrst og fremst til greiðu dagpeninga. Af eldri reglugerðum 

sjúkrasjóða sést að lengi var lögð töluverð áhersla á greiðslu dánarbóta eða styrkja vegna 

andláts sjóðfélaga. Dánarbætur eru enn hluti af þeim styrkjum sem flestir sjóðir greiða, en 

dregið hefur verið úr þeim greiðslum á síðustu áratugum.192 Aðrar greiðslur en dagpeningar og 

dánarbætur eru samkvæmt þessu viðbótarskuldbindingar sem sjóðurinn getur kosið að takast á 

hendur ef fjárhagsleg afkoma leyfir.  

                                                 
190 Guðmundur Rúnar Árnason, „Skýrsla forseta um störf Alþýðusambands Íslands árið 2006“ (Alþýðusamband 

Íslands, 2006) 234 <http://www.asi.is/media/6312/Skyrslaforseta2006.pdf> skoðað 10. desember 2015. 
191 sama heimild 231. 
192 Aldan stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Öldunnar stéttarfélags“ (samþykkt á aðalfundi félagsins 8. apríl 

2010) athugasemdir við 11.3 gr. <http://www.stettarfelag.is/files/8/20080221164310960.pdf> skoðað 13. janúar 

2015; Guðrún Kr. Óladóttir (n. 109). 
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 Í næstu köflum er efnislegt inntak bótareglna um dagpeningagreiðslur skoðað. Fjallað 

er um hvernig réttur til dagpeningagreiðslna stofnast, hvaða skilyrðum hann er háður og hvaða 

aðstæður leiða til takmörkunar eða brottfalls bótaréttar. Þá er horft á inntak dagpeninga-

greiðslunnar sjálfrar: hvenær réttur til greiðslna virkjast, hvernig lengd greiðslutímabils og 

upphæð dagpeninga er ákveðin og hvenær aðrar greiðslur geta leitt til frádráttar eða skerðingar 

á dagpeningum. Að lokum er litið á heimildir sjóðstjórnar til að taka matskenndar ákvarðanir 

um ýmislegt sem varðar dagpeningagreiðslur.  

4.3.1. Stofnun réttinda  

Samkvæmt reglum sjóðanna stofnast réttur til dagpeningagreiðslna ávallt með greiðslu 

iðgjalds, en það er í samræmi við túlkun laga og dómaframkvæmd. Það er nokkuð misjafnt 

hversu lengi þarf að greiða iðgjald áður en rétturinn stofnast og hvort fjárhæð iðgjaldagreiðslu 

þarf að hafa náð einhverju lágmarki. Þá er einnig misjafnt hvort full réttindi stofnist í einu lagi 

eða hvort þau stofnist í áföngum eða í hlutfalli við greiðslutíma.  

 Í 9.3 gr. viðmiðunarreglugerðar ASÍ kemur fram að réttur til styrkveitinga sé háður því 

að greidd hafi verið „til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði“. Nær allir sjúkrasjóðir aðildar-

félaga ASÍ nota þetta ákvæði í reglugerðum sínum. Af ákvæðinu verður ekki annað ráðið en 

að fyrstu fimm mánuði sem greitt er iðgjald í sjóðinn eigi sjóðfélagi ekki rétt á greiðslum úr 

sjóðnum, en fullur réttur til dagpeninga hafi áunnist eftir sjötta mánuð iðgjaldagreiðslu. Sjóðir 

félaga utan ASÍ hafa margir sama hátt á; fullur réttur til greiðslu dagpeninga stofnast í einu lagi 

þegar iðgjald hefur verið greitt í tiltekinn lágmarkstíma. Algengast er að miðað sé við sex 

mánuði. 

 Hjá öðrum sjóðum myndast réttindi hlutfallslega á fyrstu mánuðum sjóðsaðildar, þar til 

fullum rétti er náð. Það að réttur myndist hlutfallslega getur átt við fjárhæð dagpeninga, lengd 

greiðslutímabils, eða hvort tveggja. Ekki kemur alltaf skýrt fram í reglum sjóðanna hvað af 

þessu á við.193 Algengt er að tímabil dagpeningagreiðslna sé skert, þannig að það sé ekki lengra 

en sá tími sem iðgjald hefur verið greitt í sjóðinn, þar til fullum réttindum er náð. Í b-lið 4. gr. 

úthlutunarreglna Sjúkrasjóðs BHM er þetta skýrt svona: „Hafi sjóðfélagi greitt í færri en  

12 mánuði fær hann greitt hlutfallslega. Þannig hefur sjóðfélagi sem greitt hefur til sjóðsins í 

                                                 
193 Sjómannafélagið Jötunn, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Sjómannafélagsins Jötuns“ (samþykkt á aðalfundi Jötuns  

4. júní 2010) 9.4 gr. <http://www.sjomannafelag.is/sjukrasjodur/> skoðað 20. janúar 2015; Kjarafélag 

Tæknifræðingafélags Íslands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands“ (samþykkt á 

aðalfundi KTFÍ í mars 2007, síðast breytt í mars 2012) 2. tl. 2. mgr. 3. gr. <http://www.tfi.is/media/ktfi/tillaga-

sam36.3.2012.pdf> skoðað 27. janúar 2015. 



43 

sex mánuði einungis áunnið sér rétt til dagpeninga í sex mánuði.“ Rétturinn eykst svo við hverja 

greiðslu uns hámarksrétti er náð. Önnur aðferð til að tengja tímabil dagpeningagreiðsla við það 

hve lengi iðgjald hefur verið greitt í sjóðinn er að réttur myndist í áföngum. Dæmi um slíkt er 

Styrktarsjóður BSRB. Í a- og b-lið 4. gr. úthlutunarreglna sjóðsins kemur fram að þegar greitt 

hefur verið í sjóðinn í sex mánuði myndast réttur til dagpeningagreiðslna í 45 daga, en eftir tólf 

mánaða iðgjaldagreiðslur lengist greiðslutímabil dagpeninga í 90 daga. 

Þegar réttur til fullrar fjárhæðar dagpeninga myndast hlutfallslega miða full réttindi 

jafnan við 6 mánuði. Fram að þeim tíma er fjárhæð dagpeninga miðuð við upphæð sem fundin 

er „með því að deila í laun á viðmiðunartímabili með 6 mánuðum, þó svo að greitt hafi verið 

skemur en í 6 mánuði“.194 Hlutfallsleg réttindi myndast sjaldnast frá fyrstu iðgjaldagreiðslu195 

heldur nokkru síðar, t.d. frá og með þriðja mánuði sem iðgjald er greitt hjá Sjúkrasjóði 

Eflingar196 og eftir að iðgjald hefur verið greitt fyrir tíu vikur hjá Sjúkrasjóði AFLs.197  

Dæmi eru um að réttur myndist hlutfallslega varðandi bæði fjárhæð dagpeninga og 

lengd greiðslutímabils hjá sama sjóðnum. Þannig er því farið hjá Sjúkrasjóði VR. Hlutfallsleg 

réttindi í sjóðnum stofnast í áföngum frá fyrstu iðgjaldagreiðslu.198 Fyrstu sex mánuðina er 

fjárhæð dagpeninga 80% af 1∕6 þeirra launa sem greitt hefur verið af (sbr. deiliregluna sem lýst 

var að framan). Á fyrstu níu mánuðum aðildar skal „ekki greiða sjúkra- og slysadagpeninga í 

fleiri daga en greitt hefur verið fyrir viðkomandi félagsmann í sjúkrasjóðinn“.199 Réttindi í 

Sjúkrasjóði VR fara þannig stigvaxandi á fyrstu níu mánuðum sem iðgjald er greitt í sjóðinn, 

eins og sýnt er í eftirfarandi töflu: 

 

                                                 
194 VR, „Starfsreglur sjúkrasjóðs VR“ (samþykktar í stjórn VR 24. september 1979, síðast samþykktar breytingar 

13. ágúst 2013) 2.6 gr. <https://www.vr.is/um-vr/log-og-reglugerdir/reglugerd-og-starfsreglur-sjukrasjods-vr/> 

skoðað 5. maí 2016. 
195 Sjá þó: VR, „Reglugerð sjúkrasjóðs VR“ (samþykkt á aðalfundi VR 23. mars 1980, síðast breytt  

25. mars 2015) 9.2 gr. <https://www.vr.is/um-vr/log-og-reglugerdir/reglugerd-og-starfsreglur-sjukrasjods-vr/> 

skoðað 3. desember 2015; Félag bókagerðarmanna, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (ódags.) b–liður 7. gr. 

<http://www.fbm.is/images/stories/skoda_pdf/sjodir.pdf> skoðað 13. janúar 2015. 
196 Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (samþykkt á framhaldsaðalfundum Dagsbrúnar, Framsóknar, 

Sóknar og Félags starfsfólks í veitingahúsum í nóvember 1998 og á félagsfundi Iðju í nóvember 1999, síðast breytt 

á aðalfundi Eflingar 29. apríl 2014) 1. mgr. 8. gr. A <http://www.efling.is/sjukrasjodur/reglugerd/> skoðað  

1. desember 2015.  
197 AFL Starfsgreinafélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs AFLs Starfsgreinafélags“ (tók gildi 12. maí 2013) 9.3 gr. 

<http://www.asa.is/images/stories/LogReglugerdirPdf/reglugerd_sjukrasjods.pdf> skoðað 13. janúar 2015. 
198 VR, „Reglugerð sjúkrasjóðs VR“ (n. 195) 9.2 gr. 
199 sama heimild 10. gr. 
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 Tímabil greiðslna 
Mánaðarleg upphæð 

dagpeninga 

Eftir 1 mánuð 30 dagar 
250.000/6 x0,8 

33.333 kr. 

Eftir 3 mánuði 90 dagar 
750.000/6 x0,8 

100.000 kr. 

Eftir 5 mánuði 150 dagar 
1.250.000/6 x0,8 

166.667 kr. 

Eftir 6 mánuði 180 dagar 
250.000 x0,8 

200.000 kr. 

Eftir 9 mánuði 270 dagar 200.000 kr. 

  

Auk skilyrðis um lágmarksgreiðslutíma setja nokkrir sjóðir það skilyrði að iðgjalda-

greiðslur nái ákveðnu lágmarki svo full réttindi stofnist í sjóðnum. Yfirleitt er inntak slíkrar 

reglu að tengja full réttindi í sjóðnum við iðgjald sem sé ekki greitt af lægri upphæð en 

tilteknum lágmarkstaxta.200 Þá eru dæmi um að sjóðfélagi öðlist aukin réttindi eftir langa aðild 

að sjóðnum, ýmist þannig að fjárhæð dagpeninga hækkar,201 eða greiðslutímabil lengist.202 

Af framangreindu er ljóst að almennt tekur 3-12 mánuði að öðlast full réttindi til 

greiðslna úr sjúkrasjóðum, þó í sumum tilfellum myndist hlutfallsleg réttindi á skemmri tíma. 

Skipti sjóðfélagi um starf sem leiðir til þess að greiðslur renna í nýjan sjúkrasjóð203 getur hann 

því átt á hættu að vera án réttinda um nokkurra mánaða skeið (en réttindi í sjúkrasjóðum falla 

jafnan niður um leið og greiðslur hætta að berast, sjá kafla 4.3.2). Sumir sjóðir hafa brugðist 

við þessu með því að semja um flutning réttinda milli sjóða. Samkvæmt 1. mgr. 49. gr. laga 

ASÍ er aðildarfélögum sambandsins skylt að flytja réttindi milli sjúkrasjóða sinna og tekur 

                                                 
200 Matvæla- og veitingafélag Íslands (n. 180) 9.3 gr.; Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, „Sjúkrasjóðsstyrkir“ 

(fma.stettey.is) <http://fma.stettey.is/is/sjukrasjodur/styrkir> skoðað 6. desember 2015.  
201 Bifreiðastjórafélagið Sleipnir, „Reglugerð sjúkrasjóðs“ (samþykkt á aðalfundi Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis 

í nóvember 2009) 2. tl. 10. gr. A <http://www.islandia.is/sleipnir/log/regl_sjukrasjods.htm> skoðað 5. maí 2016; 

Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 2. mgr. 11. gr. A. 
202 Verkstjórasamband Íslands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs verkstjóra og stjórnenda“ (samþykkt á þingi VSSÍ 6. júlí 

1975, síðast breytt 1. júní 2015) 7.2 gr. <http://www.vssi.is/index.php?option=com_content&view=article&id

=116:reglugere-sjukrasjoes-verkstjora&catid=1:loeg-og-reglugereir&Itemid=57> skoðað 6. desember 2015. 
203 Samkvæmt 7. gr. laga nr. 19/1979 og 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 skal greiða „í sjúkrasjóð viðkomandi 

stéttarfélags“ og ræðst af kjarasamningum hvaða sjóður það er; greiða skal í sjóð þess félags sem stendur að þeim 

kjarasamningi sem gildir um kjör viðkomandi starfsmanns. Fari sjóðfélagi í nýtt starf þar sem hann tekur kjör eftir 

öðrum kjarasamningi en áður renna greiðslurnar því í nýjan sjóð. 
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flutningurinn gildi um leið og greitt hefur verið fyrir einn mánuð í nýjan sjóð, enda hafi sjóð-

félagi átt rétt í fyrri sjóði fram að þeim tíma. Þau félög sem starfrækja tvo sjóði (sjúkrasjóð 

fyrir starfsmenn á almennum markaði og styrktarsjóð fyrir opinbera starfsmenn) heimila 

yfirleitt gagnkvæman flutning réttinda milli þeirra sjóða.204 Þá eru dæmi um að í reglum komi 

fram heimild til að semja um gagnkvæman flutning réttinda við aðra ótilgreinda sjóði.205 

4.3.2. Takmörkun eða brottfall réttinda 

Algengt er að réttur til greiðslna úr sjúkrasjóði sé bundinn við þá sem „sannanlega greiða eða 

er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast“ 

[áhersla höfundar].206 Réttur til greiðslna fellur því brott um leið og iðgjaldagreiðslur hætta að 

berast. Þá er stundum gert að skilyrði að iðgjöld hafi verið greidd samfellt um ákveðinn tíma 

áður en „atburður, sem veitir rétt til styrks úr sjóðnum, átti sér stað“.207 Líklega er rétt að túlka 

reglur almennt á þann veg að nauðsynlegt sé að iðgjald hafi verið fram að þeim tíma sem réttur 

til dagpeningagreiðslna myndast; einnig þegar ekki kemur fram skýr krafa um samfelldan 

greiðslutíma, heldur aðeins að „iðgjald hafi verið greitt vegna sjóðfélaga í a.m.k. sex mánuði 

áður en [atvik sem mynda rétt til greiðslna] áttu sér stað“ [áhersla höfundar].208 Einstaka sjóðir 

víkja frá þessu, þannig að réttindi haldast í tiltekinn tíma eftir að sjóðfélagi hverfur úr starfi og 

iðgjöld hætta að berast.209 Í öðrum tilvikum er sjóðfélögum veittur áframhaldandi réttur um 

nokkurn tíma eftir að þeir hefja töku lífeyris við starfslok. Greiðslutími dagpeninga er þá yfir-

leitt skertur,210 enda gengið út frá því að viðkomandi njóti lífeyrisgreiðslna óháð vinnufærni. 

Hefjist iðgjaldagreiðslur síðar að nýju er ekki alltaf ljóst hvort sjóðfélagi þurfi að ávinna 

sér réttindi frá grunni, eða hvort eldri réttindi vakni að einhverju leyti.211 Þó eru ákveðin tilvik 

                                                 
204 Bandalag háskólamanna (n. 181) 5. tl. 3. gr.; Verkfræðingafélag Íslands, „Starfsreglur Styrktarsjóðs 

Verkfræðingafélags Íslands“ (samþykktar á 1122. fundi Stéttarfélags verkfræðinga 5. október 2004, síðast breytt 

á fundi Kjaradeildar VFÍ 17. apríl 2014) 1. mgr. 2. gr. <http://www.vfi.is/media/kjaramal/Starfsr_styrktarsj_

17042013.pdf> skoðað 12. janúar 2015. 
205 Styrktarsjóður BSRB (n. 177) a–liður 10.1 gr. 
206 Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 9.2 gr. 
207 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Starfsreglur fyrir Styrktarsjóð Fíh“ (n. 186) 3.3 gr.  
208 Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands (n. 193) 2. tl. 2. mgr. 3. gr. 
209 Félag skipstjórnarmanna, „Reglugerð Styrktarsjóðs Félags skipstjórnarmanna“ (samþykkt á fundi stjórnar FS 

9. maí 2007) 8.1.1 gr. <http://www.skipstjorn.is/index.php/styrktarsjodhur-fs> skoðað 12. janúar 2015. 
210 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Starfsreglur fyrir Styrktarsjóð Fíh“ (n. 186) e–liður 3. mgr. 3. gr.; 

Sjúkrasjóður Bandalags háskólamanna (n. 181) e–liður 2. gr.; Verkstjórasamband Íslands (n. 202) 6.4.1 gr. og 

7.4.1 gr. 
211 Í reglum sumra sjóða er heimild til að stytta ávinnslutímabil þegar svo stendur á, sjá: SSF, samtök starfsmanna 

fjármálafyrirtækja (n. 179) 3.2 gr. Á vefsíðu VR kemur fram að „fullgildur félagsréttur“ geti vaknað á ný eftir að 

hlé hefur orðið á greiðslum við fyrstu greiðslu félagsgjalds, enda nái greiðslur sl. 12 mánaða lágmarksfjárhæð. 

Ekki er fullljóst hvort þetta á jafnfram við um réttindi í sjúkrasjóði félagsins, sjá: VR, „Félagsgjald og aðild“ 

(vr.is) Lágmarksfélagsgjald <http://vr.is/um-vr/felagsgjald-og-adild/> skoðað 6. desember 2015. 
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sem leiða til þess að hægt er að viðhalda réttindum eða endurvekja þau. Í 11. gr. viðmiðunar-

reglugerðar ASÍ er fjallað um „geymd réttindi“ í sjúkrasjóðum. Þar kemur fram að hægt sé að 

viðhalda rétti í sjúkrasjóði við tímabundið brotthvarf af vinnumarkaði vegna fæðingarorlofs, 

atvinnuleysis eða námsleyfis og vegna heimilisaðstæðna eða veikinda. Slíkar heimildir er að 

finna í reglum margra sjóða. Viðhald réttinda í fæðingarorlofi eða vegna atvinnuleysis er yfir-

leitt háð því að greitt sé félagsgjald af atvinnuleysisbótum eða fæðingarorlofsgreiðslum,212 en 

þá er jafnframt hægt að sækja um styrki til sjóðsins á meðan fæðingarorlof eða atvinnuleysi 

varir. Missi sjóðfélagi rétt til atvinnuleysisbóta vegna veikinda eða slysa sem valda óvinnufærni 

ætti hann því jafnan rétt til dagpeninga, hafi hann kosið að viðhalda réttindum í sjúkrasjóði. 

Stundum gilda sérstakar reglur um dagpeningagreiðslur til atvinnulausra, svo sem um styttri 

greiðslutíma eða að fjárhæð dagpeninga miðist við hlutfall af atvinnuleysisbótum í stað meðal-

launa yfir ákveðið tímabil.213 Dagpeningar eru ekki greiddir í fæðingarorlofi, enda greiðist 

fæðingarorlof óháð vinnufærni, en sjóðfélagi getur átt rétt til annarra styrkja og áunnin réttindi 

til dagpeninga eru til staðar frá þeim tíma sem sjóðfélagi hefur störf að nýju. Endurspeglar það 

meginreglu um varðveislu áunninna réttinda meðan á töku fæðingarorlofs stendur.214 Þegar 

brotthvarf af vinnumarkaði er vegna námsleyfis, annars launalauss leyfis, veikinda eða 

heimilisaðstæðna, falla réttindi niður meðan leyfi varir (enda eru þá engar greiðslur inntar af 

hendi til að viðhalda þeim) en heimilt er veita endurnýjuð réttindi um leið og sjóðfélagi snýr 

aftur til vinnu og hefur greitt iðgjald til sjóðsins í einn mánuð.215 

Eigi sjóðfélagi rétt til greiðslna frá öðrum aðilum vegna tekjutaps eða tímabundinnar 

örorku hefur það yfirleitt áhrif á rétt til greiðslna úr sjúkrasjóði; ýmist þannig að réttur til 

dagpeninga úr sjúkrasjóði fellur alveg brott, eða þá að aðrar greiðslur (svo sem vátrygginga-

bætur) skerða fjárhæð dagpeninga.216 

Hverfi sjóðfélagi af vinnumarkaði vegna varanlegrar örorku eða elli leiðir það jafnan 

til þess að réttur til dagpeninga úr sjúkrasjóði fellur niður. Dagpeningagreiðslum er aðeins 

ætlað að mæta tímabundnum starfsorkumissi; um leið og starfsorka er varanlega skert og ekki 

er búist við að sjóðfélagi snúi aftur á vinnumarkað eiga önnur bótaúrræði að taka við. Ekki er 

                                                 
212 Um álitamál tengd því að binda réttindi í sjúkrasjóðum við aðild að stéttarfélagi og greiðslu félagsgjalds, sjá 

kafla 4.3.3. 
213 Styrktarsjóður BSRB, „Úthlutunarreglur“ (gilda frá 1. janúar 2016) 6. mgr. 11. gr. <https://styrktarsjodur.

bsrb.is/uthlutunarreglur/> skoðað 5. maí 2016. 
214 Aldan stéttarfélag (n. 192) athugasemdir við 11.2 gr. 
215 Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 11.1 gr.; Sjúkrasjóður Bandalags 

háskólamanna (n. 181) d–liður 2. gr.; Styrktarsjóður BSRB (n. 213) 4. mgr. 11. gr. 
216 Sjá kafla 4.3.7. 
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fjallað um afleiðingar varanlegs starfsorkumissis á rétt til dagpeninga í lögum ASÍ eða 

viðmiðunarreglugerð, en í reglum sjúkrasjóða eru gjarna ákvæði þess efnis. Í mörgum 

reglugerðum kemur fram að dagpeningar greiðist ekki „þegar um varanlega örorku eða 

ellihrumleik er að ræða“,217 eða „verði styrkþegi metinn öryrki á bótatímabilinu“.218 Í öðrum 

tilvikum er brottfall réttinda hjá sjúkrasjóði tengt því að réttur stofnist til elli-, örorku-, eða 

endurhæfingarlífeyris frá Tryggingastofnun ríkisins eða úr lífeyrissjóði.219 

Nokkuð önnur sjónarmið ráða för hvað varðar endurhæfingarlífeyri en aðrar greiðslur 

almannatrygginga og lífeyrissjóða. Endurhæfingarlífeyrir samkvæmt 7. gr. laga nr. 99/2007 

um félagslega aðstoð greiðist þegar óvíst er hvort tímabundinn (en langvarandi) 

starfsorkumissir verður varanlegur. Rökin um varanlegan starfsorkumissi eiga því síður við um 

endurhæfingarlífeyri en lífeyrisgreiðslur vegna elli eða örorku. Þá er endurhæfingarlífeyrir 

greiddur á öðrum lagagrundvelli en aðrar lífeyrisgreiðslur almannatrygginga.220 Því má efast 

um að réttur til dagpeninga úr sjúkrasjóði falli almennt niður þegar réttur stofnast til 

endurhæfingarlífeyris, sé þess ekki sérstaklega getið í reglum sjóðsins. 

Í umfjöllun um brottfall réttinda vegna varanlegrar örorku eða vegna þess að réttur hefur 

stofnast til annarra greiðslna verður að hafa í huga að reglur sjóðanna eru mjög misjafnlega 

ítarlegar um þetta efni.221 Víða er ekkert fjallað um brottfall eða skerðingu réttinda í reglum 

sjóðsins, en sé slík ákvæði að finna er algengt að þau séu fáorð og opin fyrir túlkun. Líklegt 

verður að telja að reglur um brottfall eða skerðingu réttinda séu nánar útfærðar annars staðar, 

þó einnig sé mögulegt að niðurstaða um slíkt byggi á ákvörðunum sjóðstjórnar í hverju tilviki.  

4.3.3. Greiðsluskylda og félagsaðild 

Í reglum nokkurra sjóða virðist réttur til greiðslna vera takmarkaður við þá sem eiga aðild að 

viðkomandi stéttarfélagi. Rétt er að velta fyrir sér hvort heimilt sé að setja slíkt skilyrði, í ljósi 

dómaframkvæmdar um greiðsluskyldu vinnuveitenda í sjóði stéttarfélaga. Í dómi Hæstaréttar 

                                                 
217 VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna, „Reglugerð Sjúkrasjóðs VM“ (samþykkt á stofnfundi VM  

14. október 2006, síðast breytt á aðalfundi VM 27. mars 2015) 9.5 gr. <http://www.vm.is/sjodir-vm/sjukrasjodur-

vm/reglugerd-sjukrasjods.aspx> skoðað 6. desember 2015. 
218 Félag bókagerðarmanna (n. 195) j–liður 7. gr. 
219 Verkalýðsfélagið Hlíf, „Reglugerð sjúkrasjóðs Verkalýðsfélagsins Hlífar“ (samþykkt á aðalfundi 18. apríl 

2013) 12.13 gr. <http://hlif.is/files/sjkrasjsregluger_samykkt_18_04_2013.pdf> skoðað 4. nóvember 2015; 

Framsýn stéttarfélag, „Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð Framsýnar, stéttarfélags“ (samþykkt á stofnfundi Framsýnar 

stéttarfélags 1. maí 2008) 8.2 gr. <http://www.framsyn.is/framsyn/log-og-reglugerdir/#sjukrasjodur> skoðað  

14. janúar 2015. 
220 Um endurhæfingarlífeyri fer samkvæmt lögum nr. 99/2007 um félagslega aðstoð en um aðrar lífeyrisgreiðslur 

fjalla lög nr. 100/2007 um almannatryggingar. 
221 Sjá kafla 4.2.2. 
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frá 24. nóvember 1988 í máli nr. 344/1988 (Hrd. 1988, bls. 1464) var deilt um greiðsluskyldu 

vinnuveitanda í sjúkrasjóð stéttarfélags vegna starfsmanna sem ekki voru í félaginu. Vinnu-

veitandinn taldi sér ekki skylt að greiða í sjúkrasjóð vegna þessara starfsmanna, enda taldi hann 

að þeir gætu ekki notið greiðslna úr sjóðnum. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var af 

Hæstarétti, segir að 1. mgr. 6. gr. laga nr. 55/1980 verði ekki skilin svo „að greiðsluskylda 

atvinnurekanda falli niður sé starfsmaður hans ekki í stéttarfélagi, a.m.k. ekki ef fyrir hendi er 

sjúkrasjóður [...] sem starfsmaðurinn nýtur eða getur notið réttinda í.“ Greiðsluskylda vinnu-

veitanda er því óháð félagsaðild starfsmanns. Aftur á móti verður starfsmaður að öðlast „full 

og óskoruð réttindi til úthlutunar“ úr sjúkrasjóði við greiðslu iðgjaldsins, ella verður vinnu-

veitanda ekki gert að greiða það.222 Dómurinn svarar því ekki á beinan hátt hvort sjúkrasjóðir 

megi binda réttindi í sjóðunum við aðild að stéttarfélagi, en sú ályktun hefur verið dregin af 

niðurstöðu Hæstaréttar að vinnuveitanda sé „skylt að taka við iðgjöldum og tryggja réttindi á 

grundvelli iðgjalda hvort sem [er] vegna [félagsmanna] eða vegna ófélagsbundinna 

einstaklinga“ [áhersla höfundar].223 Séu lagaákvæði um greiðsluskylduna skoðuð í samhengi 

við 1. gr. laga nr. 55/1980, um að starfskjör samkvæmt kjarasamningum skuli vera 

lágmarkskjör óháð stéttarfélagsaðild, ásamt 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar, um rétt manna 

til að standa utan félaga, er hæpið að telja sjúkrasjóðum heimilt að gera félagsaðild að skilyrði 

fyrir rétti til greiðslna úr sjóðnum. Slíkt myndi í það minnsta leiða til þess að skylda 

vinnuveitanda til greiðslu iðgjalds félli niður. 

Í ljósi þessa er álitamál hvernig skuli túlka ákvæði reglugerða sem virðast setja slíkt 

skilyrði, svo sem: „Sjóðsaðild eiga [...] félagsmenn í KTFÍ sem greitt er reglulega fyrir í 

sjóðinn“ [áhersla höfundar].224 Sé ákvæðið túlkað til samræmis við framangreinda niðurstöðu 

Hæstaréttar má líta svo á að orðalag þess útiloki ekki að „félagsmenn“ skuli teljast þeir sem 

taki starfskjör samkvæmt kjarasamningum viðkomandi félags og greitt sé fyrir í viðkomandi 

sjúkrasjóð. Sú túlkun verður erfiðari þegar orðalag er á þá leið að rétt til greiðslna eigi 

„fullgildir félagsmenn samkvæmt félagslögum“.225 Þá eru dæmi þess að skilyrði um félagsaðild 

sé afmarkað á enn skýrari og þrengri hátt. Samkvæmt 9.2 gr. reglugerðar Sjúkrasjóðs Félags 

leiðsögumanna eiga „einungis þeir sem greiða stéttarfélagsgjald til Félags leiðsögumanna“ rétt 

                                                 
222 Alþt. 2000-2001 (n. 6) 3. spurning; Lára V. Júlíusdóttir (n. 72) 62. 
223 Ástráður Haraldsson (n. 8) 23. 
224 Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands (n. 193) 1. tl. 1. mgr. 3. gr. 
225 Rafiðnaðarsamband Íslands, „Reglugerð Styrktarsjóðs RSÍ“ (samþykkt á sambandsstjórnarfundi RSÍ  

29.-30. apríl 2016) 1. tl. 4. gr. <http://www.rafis.is/styrkir/reglugerd-styrktarsjods-rsi> skoðað 5. maí 2016. 

Sjá einnig: Styrktarsjóður BSRB (n. 177) 2.1 gr. 
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til greiðslna úr sjóðnum; og í 2. gr. reglna fyrir Styrktar- og sjúkrasjóð SFR segir: „Styrkhæfir 

eru þeir sem eru fullgildir félagar í SFR og greitt hafa tilskilin gjöld til félagsins og verið félags-

menn í tilskilinn tíma samkvæmt úthlutunarreglum sjóðsins“. Þessi ákvæði gefa vart tilefni til 

annarrar túlkunar en að aðild að viðkomandi stéttarfélagi sé nauðsynlegt skilyrði þess að 

sjóðfélagi eigi rétt til greiðslna úr sjóðnum.  

4.3.4. Hvenær virkjast réttur til greiðslna 

Hjá öllum sjúkrasjóðum stéttarfélaga eru dagpeningagreiðslur vegna starfsorkumissis sjóð-

félaga háðar því að kjarasamningsbundinn réttur til greiðslna í veikinda- og slysaforföllum sé 

fullnýttur og tekjur sjóðfélaga falli niður. Sumir sjóðir setja það skilyrði að fjarvera frá vinnu 

vari í nokkra daga (4-10) eftir að réttur til veikindalauna er fullnýttur, en þá er greitt frá fyrsta 

degi.226 Einnig kunna reglur að innihalda sérstök ákvæði vegna sjálfstætt starfandi sjóðfélaga, 

sem ekki eiga hefðbundinn veikindarétt hjá vinnuveitanda, um að dagpeningagreiðslur til þeirra 

hefjist að loknum tilteknum biðtíma. Þá er miðað við að ekki séu greiddir dagpeningar þann 

tíma sem kjarasamningsbundnar greiðslur vegna veikinda eða slysa hefðu varað. Stundum er 

beinlínis tekið fram að biðtími sjálfstætt starfandi „jafngildi veikindarétti á almennum 

markaði“.227 Í öðrum tilvikum er lengd biðtíma tilgreind sérstaklega og er þá allt frá þrem 

vikum að þrem mánuðum.228 

Margir sjóðir greiða einnig dagpeninga ef sjóðfélagi er frá vinnu og missir tekjur vegna 

veikinda barna eða maka. Dagpeningagreiðslur vegna veikinda barna hefjast almennt þegar 

réttur til kjarasamningsbundinna greiðslna vegna veikinda barna er fullnýttur.229 Dagpeninga-

greiðslur vegna veikinda maka eru yfirleitt tengdar því að veikindin hafi valdið sjóðfélaga 

tekjumissi, enda er enginn kjarasamningsbundinn réttur til greiðslna í slíkum tilvikum. Í 

sumum tilvikum er réttur til dagpeninga vegna veikinda barna og maka háður því að greidd 

hafi verið iðgjöld til sjóðsins í 12 mánuði, þó réttur til dagpeninga vegna eigin starfsorkumissis 

                                                 
226 Bifreiðastjórafélagið Sleipnir (n. 201) 2. mgr. 7. gr. A; Styrktar- og sjúkrasjóður Landssambands 

lögreglumanna, „Úthlutunarreglur styrktar- og sjúkrasjóðs Landssambands lögreglumanna“ (samþykktar á fundi 

stjórnar sjóðsins 26. janúar 2009, síðast breytt 26. janúar 2015) b–liður 4. gr. <http://www.logreglumenn.is/

index.php?option=com_content&view=article&id=50:styrktar-og-sjukrasjoeur&catid=96:sjukrasjodur> skoðað 

12. febrúar 2015. 
227 Verkfræðingafélag Íslands, „Reglur Sjúkrasjóðs Verkfræðingafélags Íslands“ (samþykktar á 845. stjórnarfundi 

í stjórn Stéttarfélags verfræðinga 8. september 1992, síðast breytt á fundi Kjaradeildar VFÍ 4. febrúar 2015)  

d–liður 3. gr. <http://www.vfi.is/media/kjaramal/Reglur-Sjukrasjods_150116.pdf> skoðað 18. mars 2016. 
228 Félag hársnyrtisveina, „Styrktarsjóður F.H.S.“ (samþykkt á aðalfundi 19. mars 1983, síðast breytt 4. apríl 2013) 

5.7 gr.; Matvæla- og veitingafélag Íslands (n. 180) 10.2 gr. 
229 Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 12.2 gr. 
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stofnist á skemmri tíma.230 Þá er stundum áskilið að veikindi maka eða barns hafi varað 

ákveðinn lágmarkstíma eða teljist mjög alvarleg.231 Í b-lið 4. mgr. 49. gr. laga ASÍ er sett það 

skilyrði hvað varðar dagpeningagreiðslur vegna barna að um sé að ræða langveik eða alvarlega 

fötluð börn; en samkvæmt c-lið ákvæðisins greiðast dagpeningar vegna „mjög alvarlegra 

veikinda“ maka. Sjóðir aðildarfélaganna hafa almennt tekið þetta ákvæði upp. Fáeinir sjóðir 

veita einnig sérstakan rétt til dagpeningagreiðslna vegna tilfallandi veikinda barna, sem hægt 

er að nýta eftir að kjarasamningsbundinn réttur til greiðslna vegna veikinda barna er 

fullnýttur.232 Greiðsla dagpeninga vegna veikinda barns eða maka er í sumum tilvikum háð 

matskenndri ákvörðun sjóðstjórnar. Þannig er ekki alltaf skylt að greiða dagpeninga í þessum 

tilvikum, heldur getur það ráðist af mati sjóðstjórnar á styrkþörf og aðstæðum.233 

4.3.5. Upphæð dagpeninga 

Upphæð dagpeninga er oftast ákveðið hlutfall af tiltekinni viðmiðunarfjárhæð, sem tekur mið 

af þeim launum sem iðgjöld hafa verið greidd af til sjóðsins. Samkvæmt a-lið 4. mgr. 49. gr. 

laga ASÍ skulu dagpeningar „ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna 

sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum“. Dagpeningar eru þannig tekjutengdir 

hjá miklum meirihluta sjúkrasjóða. Upphæð dagpeninga er í langflestum tilfellum 80% af 

viðmiðunarfjárhæð, en í fáeinum tilvikum er miðað við full laun eða grunnlaun sjóðfélaga.234 

Yfirleitt er miðað við meðallaun síðustu 6-12 mánaða, vegna þeirra sem eiga fullan rétt til 

greiðslna úr sjóðnum.235 Oft er heimilt að taka tillit til þess ef verulegar sveiflur hafa orðið í 

                                                 
230 Styrktarsjóður BSRB (n. 213) d–liður 3. gr.; Styrktar- og sjúkrasjóður SFR, „Úthlutunarreglur Styrktar- og 

sjúkrasjóðs: Sjúkradagpeningar“ (gilda frá 1. janúar 2015) e–liður 2. gr. <http://sfr.is/sjodir-og-styrkir/styrktar--

og-sjukrasjodur/sjukradagpeningar---uthlutunarreglur/> skoðað 22. mars 2015; Efling stéttarfélag, 

„Sjúkradagpeningar“ (efling.is) Tímalengd dagpeninga, skilyrði og tegundir <http://www.efling.is/sjukrasjodur/

sjukradagpeningar-nytt/> skoðað 7. desember 2015. 
231 Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna, „Starfsreglur Styrktarsjóðs Bandalags háskólamanna“ (síðast breytt 

1. janúar 2015) c– og d–liður 4. gr. <http://www.bhm.is/media/styrktarsjodur/150101---Starfsreglur-STBHM---

1--januar-2015-.pdf> skoðað 3. desember 2015; Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Úthlutunarreglur 

Styrktarsjóðs“ (samþykktar í stjórn Fíh 31. mars 2015) b–liður 2.1 gr. og c–liður 2.2 gr. <http://hjukrun.is/styrkir-

og-sjodir/styrktarsjodur_fih/uthlutunarreglur-styrktarsjods/> skoðað 7. desember 2015; Sjúkrasjóður 

Kennarasambands Íslands (n. 181) 1.3 gr. 
232 Félag bókagerðarmanna (n. 195) c–liður 7. gr.; Stéttarfélagið Samstaða, „Lög Sjúkrasjóðs Stéttarfélagsins 

Samstöðu“ (Samþykkt á stofnfundi 31. október 2009, síðast breytt á aðalfundi 25. apríl 2012) 12.3 gr. 

<http://samstada.is/article.aspx?id=367> skoðað 14. janúar 2015. Stundum takmarkað við einstæða foreldra, sjá: 

AFL Starfsgreinafélag (n. 197) 12.4 gr. 
233 Félag skipstjórnarmanna (n. 209) 9.5 gr.; Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna (n. 231) c–liður 4. gr.  

Sjá einnig kafla 4.3.8. 
234 Styrktarsjóður Blaðamannafélags Íslands, „Starfsreglur“ (gilda frá 1. janúar 2014) 1. mgr. 

<http://www.press.is/index.php/styrkir/starfsreglur> skoðað 13. janúar 2015; VM – Félag vélstjóra og 

málmtæknimanna (n. 217) 9.3 gr. 
235 Um full og hlutfallsleg réttindi, sjá kafla 4.3.1.  
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tekjum sjóðfélaga síðustu mánuðina áður en til dagpeningagreiðslna kemur.236 Þá er upphæð 

tekjutengdra dagpeninga gjarna háð tilteknu hámarki. Í f-lið 4. mgr. 49. gr. laga ASÍ kemur 

fram að heimilt sé að ákveða hámark dagpeninga, upphæð sem breytist í takt við launavísitölu.  

Hjá þeim sjóðum sem greiða ekki tekjutengda dagpeninga er greidd föst (en vísitölu-

tengd) upphæð dagpeninga fyrir hvern dag. Greiðslur miðast ýmist við hvern almanaksdag237 

eða hvern vinnudag.238 Þessi aðferð við útreikning dagpeninga var nokkuð almenn hjá sjúkra-

sjóðum á 20. öld, en síðar tóku sífellt fleiri sjóðir upp tekjutengingu. Í dag eru það helst sjóðir 

opinberra starfsmanna sem greiða fasta upphæð dagpeninga.  

4.3.6. Greiðslutímabil dagpeninga 

Reglur sjúkrasjóða eru afar mismunandi þegar kemur að ákvæðum um hve lengi dagpeningar 

eru greiddir. Samkvæmt a-lið 4. mgr. 49. gr. laga ASÍ er sjúkrasjóðum aðildarfélaga 

sambandsins skylt að tryggja sjóðfélögum sínum dagpeningagreiðslur í a.m.k. 120 daga vegna 

eigin veikinda. Töluverður fjöldi sjóða greiðir dagpeninga í lengri tíma, allt að 270 daga.239 Hjá 

sjóðum utan ASÍ eru reglur um greiðslutímabil dagpeninga afar mismunandi. Þannig eru dæmi 

allt frá því að tímabilið sé að jafnaði aðeins 45-90 dagar,240 til þess að dagpeningar séu greiddir 

í allt að tólf mánuði (360 daga).241 Yfirleitt er greiðslutímabil dagpeninga vegna veikinda maka 

eða barna sjóðfélaga styttra en vegna eigin starfsorkumissis.242 Samkvæmt b- og c-lið 4. mgr. 

49. gr. laga ASÍ er sjóðum aðildarfélaganna skylt að greiða minnst 90 daga í slíkum tilvikum. 

Sumir sjóðir greiða lengur, einkum vegna barna.243  

Að einhverju leyti er dregið úr þessum mun með því að veita sjóðstjórn heimild til að 

framlengja greiðslutímabil dagpeninga. Einkum er það algengt hjá sjóðum aðildarfélaga ASÍ. 

Þá eru dæmi þess að heimilt sé að greiða sérstakan styrk að loknum dagpeningagreiðslum, í 

                                                 
236 Alþýðusamband Íslands, „Lög Alþýðusambands Íslands“ (n. 111) f–liður 4. mgr. 49. gr.; Félag hársnyrtisveina 

(n. 228) b–liður 5. mgr. 5. gr. 
237 Verkfræðingafélag Íslands, „Starfsreglur Styrktarsjóðs Verkfræðingafélags Íslands“ (n. 204) 1. og 3. mgr.  

2. gr.; Styrktar- og sjúkrasjóður Landssambands lögreglumanna (n. 226) a–liður 4. gr. 
238 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Úthlutunarreglur Styrktarsjóðs“ (n. 231) 2.1 gr.; Styrktarsjóður Bandalags 

háskólamanna (n. 231) 4. gr. 
239 VR, „Reglugerð sjúkrasjóðs VR“ (n. 195) 2. mgr. og 6. mgr. 10. gr. Margir sjóðir greiða dagpeninga í 150 eða 

180 daga, en rúmur helmingur sjóða innan ASÍ halda sig þó við lágmarkið, 120 daga. 
240 Styrktarsjóður BSRB (n. 213) b–liður 4. gr.; Styrktar- og sjúkrasjóður SFR (n. 230) a–liður 2. gr. 
241 Sjúkrasjóður Bandalags háskólamanna (n. 181) a–liður 4. gr.; Verkfræðingafélag Íslands, „Starfsreglur 

Styrktarsjóðs Verkfræðingafélags Íslands“ (n. 204) 3. mgr. 3. gr. 
242 Félag skipstjórnarmanna (n. 209) 9.5 gr.; Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna (n. 231) c– og d–liður 4. gr. 

Þó eru einnig dæmi þess að greitt sé jafn lengi og vegna eigin starfsorkumissis, einkum vegna barna, sjá: 

Kennarasamband Íslands (n. 181) 1.3 gr.; Bifreiðastjórafélagið Sleipnir (n. 201) 2. tl. 10. gr. B. 
243 VR, „Reglugerð sjúkrasjóðs VR“ (n. 195) 3. mgr. 10. gr.; Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 

7. tl. 11. gr. B. 
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stað þess að tímabilið sé beinlínis framlengt.244 Stundum tilgreina reglur sjóðsins hve lengi má 

framlengja greiðslur.245 Í öðrum tilvikum er aðeins mælt fyrir um  „möguleika á framlengingu“, 

en stjórn sjóðsins tekur þá ákvörðun um hvernig ákvæðinu er beitt.246 Reglur sjóðanna veita oft 

litlar vísbendingar um hvaða skilyrði þurfi að uppfylla, annað en að framlenging komi til álita 

við „sérstakar aðstæður“ sem sjóðstjórn meti „til fjárhagslegs eða atvinnulegs tjóns fyrir 

sjóðfélaga“.247 Þá er beiting slíkra heimilda stundum háð því að „fjárhagur sjóðsins leyf[i]“.248 

Allt eru þetta mjög matskenndar reglur sem veita sjóðstjórn töluvert frelsi til ákvarðana. Í 

sumum tilvikum er framlenging greiðslutímabils háð frekari skilyrðum, svo sem að ekki sé 

fyrir hendi bótaréttur í lífeyrissjóði eða annars staðar.249 Upphæð dagpeninga á framlengdu 

greiðslutímabili kann að vera skert, ýmist þannig að stjórn sjóðsins taki ákvörðun um lægri 

fjárhæð250 eða reglur ákveði lægri viðmiðunarfjárhæð, til dæmis lágmarkslaun.251  

Ef greitt er lægra iðgjald vegna sjóðfélaga en 1% launa er tímabil greiðslna oft stytt í 

samræmi við það. Samkvæmt 12.5 gr. viðmiðunarreglugerðar ASÍ er heimilt að skerða „[d]aga 

fjölda greiddra dagpeninga [...] í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.“ Slík skerðing má 

teljast eðlileg í ljósi þess að réttur til dagpeninga stofnast fyrst og fremst með greiðslu iðgjalds. 

Þetta tekur fyrst og fremst til opinberra starfsmanna, sem yfirleitt hafa samið um lægra iðgjald 

en 1% í kjarasamningum. Fáeinir sjóðir hafa útfært bótareglur sínar með tilliti til þessarar 

heimildar, þannig að greiðslutímabil dagpeninga er sérstaklega tilgreint annars vegar vegna 

þeirra sem greitt er fyrir 1% iðgjald og hins vegar á grundvelli lægra iðgjalds.252  

                                                 
244 Verkalýðsfélag Akraness, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Akraness“ (samþykkt með breytingum  

á aðalfundi félagsins 24. apríl 2012) 12.6 gr. <http://www.vlfa.is/sjukrasjodur/reglugerd-sjukrasjods/> skoðað  

14. janúar 2015. 
245 Félag bókagerðarmanna (n. 195) 2. tl. b–liðar 7. gr.; AFL Starfsgreinafélag (n. 197) 12.2 gr.; Efling stéttarfélag, 

„Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 4. tl. 11. gr. B. 
246 Félag málmiðnaðarmanna Akureyri (n. 200); Framsýn stéttarfélag (n. 219) 11.2 gr.; Stéttarfélag Vesturlands, 

„Reglugerð Sjúkrasjóðs Stéttarfélags Vesturlands“ (samþykkt á stofnfundi Stéttarfélags Vesturlands 31. maí 2006, 

síðast breytt á aðalfundi 28. mars 2009) 12.8 gr. <http://www.stettvest.is/sjukrasjodur/reglugerdir/> skoðað  

14. janúar 2015. 
247 Stéttarfélag Vesturlands (n. 246) 12.8 gr.; Verkalýðsfélag Akraness (n. 244) 12.6 gr. 
248 Framsýn stéttarfélag (n. 219) 11.2 gr. 
249 Byggðin, félag byggingamanna, „Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð Byggiðnar“ (samþykkt á aðalfundi 28. mars 2012) 

12.1 gr. <http://www.byggidn.is/sjukrasjodur/loeg-um-sjukrasjoei> skoðað 7. desember 2015; FIT, félag iðn- og 

tæknigreina (n. 180) 3.–4. mgr. 10.1 gr.; Eining-Iðja, „Reglugerð fyrir sjúkrasjóð Einingar-Iðju“ (tók gildi 1. maí 

2012) 12.1 gr. <http://www.ein.is/static/files/PDF_og_WORD/log_og_reglugerdir/reglugerd_sjukrasjods_

2012.pdf> skoðað 17. febrúar 2015. 
250 Stéttarfélag Vesturlands (n. 246) 12.8 gr. 
251 Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 4. tl. 11. gr. B. 
252 Bifreiðastjórafélagið Sleipnir (n. 201) 1. tl. 10. gr. B; Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196)  

1.–2. tl. 11. gr. B; Verkalýðsfélagið Hlíf (n. 219) 12.1–12.2 gr. 
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Dagpeningar eru almennt ekki greiddir í lengri tíma en iðgjald hefur verið greitt í 

sjóðinn. Þetta er stundum áréttað í reglum sjóðanna, einkum ef greiðslutímabil dagpeninga 

getur orðið lengra en sá tími sem tekur að ávinna réttindi til greiðslna,253 eða í tengslum við 

heimild til að framlengja dagpeningagreiðslur.254 Hjá nokkrum sjóðum er tilgreind í reglum 

hámarkslengd þess tímabils sem greiðslur vinnuveitanda og sjúkrasjóðs geta varað 

samanlagt,255 eða þá að kjarasamningsbundinn veikindaréttur er dreginn frá því tímabili sem 

annars væru greiddir dagpeningar.256 Eigi sjóðfélagi 360 daga veikindarétt hjá vinnuveitanda 

kann réttur til dagpeninga að falla niður,257 eða þeir greiddir í skemmri tíma en ella.258  

4.3.7. Skerðing dagpeninga vegna annarra greiðslna 

Samspil við önnur bótaúrræði getur skipt töluverðu máli varðandi það hvenær dagpeningar eru 

greiddir úr sjúkrasjóði og hver fjárhæð þeirra er.259 Nauðsynlegt er að skoða hvaða aðrar bætur 

dragast frá dagpeningagreiðslum – og þá einnig hvenær, ef einhvern tímann, sjúkradagpeningar 

dragast frá öðrum greiðslum sem sjóðfélagi gæti átt rétt á vegna sama atviks eða tímabils.  

Í reglum sjúkrasjóða er gjarna tiltekið hvenær aðrar greiðslur skuli ganga fyrir sjúkra-

dagpeningum, þannig að réttur til dagpeningagreiðslna falli brott ef að réttur til annarra 

greiðslna vegna tímabundins missis starfsorku er til staðar. Þessar reglur sjúkrasjóðanna koma 

yfirleitt í veg fyrir að dagpeningagreiðslur verði dregnar frá þeim réttindum sem sjóðfélagi 

kann að eiga annars staðar. Í 2. mgr. 2. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 kemur fram að greiðslur 

úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga skuli draga frá bótum vegna tímabundins atvinnutjóns. Aftur á 

móti hafa flestir sjúkrasjóðir sett ákvæði í reglur sínar um að ekki séu greiddir dagpeningar úr 

sjóðunum „vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur 

greiðast skv. skaðabótalögum“.260 Þá er samkvæmt lögum nr. 99/2007 gerð sú krafa að styrk-

þegi klári rétt hjá sjúkrasjóði áður en hann fær greiddan endurhæfingarlífeyri.261 Á móti hafa 

                                                 
253 Sjá kafla 4.3.1. 
254 Félag skipstjórnarmanna (n. 209) 9.1 gr.; Matvæla- og veitingafélag Íslands (n. 180) 10.4.2 gr.; Efling 

stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 1. tl. 11. gr. B. 
255 Bifreiðastjórafélagið Sleipnir (n. 201) 1. tl. 10. gr. B; Styrktarsjóður BSRB (n. 213) b–liður 4. gr.; 

Verkalýðsfélagið Hlíf (n. 219) 12.2 gr. 
256 Styrktarsjóður Blaðamannafélags Íslands (n. 234) 1. mgr. 
257 Sjúkrasjóður Póstmannafélags Íslands, „Starfsreglur stjórnar Sjúkrasjóðs Póstmannafélags Íslands“ 

(samþykktar á fundi sjóðsstjórnar 27. júní 2005, síðast breytt 1. mars 2014) 2. mgr. <http://pfi.is/Index/Sjodir/

Sjukrasjodurpostmanna/ReglugerdSjukrasjods/#starfsr> skoðað 5. maí 2016. 
258 Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 2. mgr. 11. gr. A; Styrktar- og sjúkrasjóður SFR (n. 230) 

a–liður 2. mgr.; Styrktarsjóður BSRB (n. 213) b–liður 4. gr. 
259 Sjá kafla 3.2. 
260 Alþýðusamband Íslands, „Lög Alþýðusambands Íslands“ (n. 111) a–liður 4. mgr. 49. gr.; Alþýðusamband 

Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 12.11 gr.  
261 Lög nr. 99/2007 um félagslega aðstoð, 7. gr. 
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sumir sjúkrasjóðir sett þá reglu að réttur til dagpeningagreiðslna falli niður eigi sjóðfélagi rétt 

til endurhæfingarlífeyris.262 Sömuleiðis er algengt að reglur sjúkrasjóða taki fyrir greiðslur úr 

sjúkrasjóði ef sjóðfélagi á rétt til bóta frá vátryggingafélagi vegna tímabundins missis starfs-

orku.263 Þannig virðast reglur sjúkrasjóðanna miða að því að dagpeningagreiðslur sjóðanna 

verði síðasta úrræðið, sem gripið er til þegar allur réttur er fullnýttur annars staðar. 

Einnig er algengt að reglur sjúkrasjóða kveði á um að aðrar bætur skerði dagpeninga-

greiðslur, þó réttur til dagpeninga falli ekki alfarið brott. Dragast þá greiðslur annarra aðila frá 

þeirri upphæð sem dagpeningar hefðu annars náð, þannig að greiddir sjúkradagpeningar séu 

„mismunur þessara greiðslna og réttar til sjúkradagpeninga“.264 Slíkur frádráttur getur í sjálfu 

sér leitt til þess að engir dagpeningar verði greiddir úr sjúkrasjóði stéttarfélags að sinni, ef 

upphæð annarra bóta er jafnhá eða hærri en þeir dagpeningar sem sjóðfélagi hefði átt rétt til. 

Algengt er að reglur um skerðingu dagpeningagreiðslna séu orðaðar þannig að dagpeningar 

„að viðbættum“ öðrum greiðslum skuli ná ákveðinni fjárhæð. Dagpeningarnir verða þannig 

eins konar uppbót á aðrar greiðslur, upp að tekjutapi eða þeirri upphæð sem dagpeningar hefðu 

annars náð.  

Í a-lið 4. mgr. 49. gr. laga ASÍ er ákvæði um skerðingu vegna annarra greiðslna orðað 

svo: „Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu 

launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af [meðal-

launum sl. 6 mánaða].“ Þetta ákvæði er tekið upp óbreytt hjá sjóðum flestra aðildarfélaga ASÍ. 

Af orðalaginu virðist mögulegt að dagpeningar, að viðbættum öðrum greiðslum, nái hærri 

fjárhæð en 80% meðallauna. Engar vísbendingar eru þó í reglunum um hvort eða hvenær það 

yrði. Í öðrum tilvikum er miðað við að greiðslur verði ekki hærri en tekjutap,265 en það er í öllu 

falli eðlilegt vegna meginreglu bótaréttar um að tjónþoli skuli ekki hagnast á tjóni sínu. 

 Það er sérstakt álitaefni hvaða greiðslur koma dagpeningum sjúkrasjóða til frádráttar í 

hverju tilviki. Í sumum tilvikum er einfaldlega talað um greiðslur frá „öðrum aðilum“,266 eða 

                                                 
262 Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 4. mgr. 8. gr. A; VR, „Reglugerð sjúkrasjóðs VR“  

(n. 195) 4. mgr. 10. gr.  
263 Matvæla- og veitingafélag Íslands (n. 180) 10.7 gr.; Framsýn stéttarfélag (n. 219) 8.2 gr.   
264 AFL Starfsgreinafélag (n. 197) 9.7 gr. 
265 Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 6. tl. 11. gr. A; Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, 

„Úthlutunarreglur Styrktarsjóðs“ (n. 231) 2.1 gr. 
266 Bifreiðastjórafélagið Sleipnir (n. 201) 6. tl. 10. gr. A; Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196)  

6. tl. 11. gr. A. 
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„aðrar greiðslur sem rekja má til fjarverunnar“.267 Algengara er þó að taldar séu upp ákveðnar 

greiðslur tiltekinna aðila, sem skerði dagpeninga sjúkrasjóðs. Í lögum ASÍ eru nefndar bætur 

almannatrygginga, auk greiðslna úr slysatryggingu launþega eða annarri lögbundinni trygg-

ingu. Greiðslur úr frjálsum vátryggingum, svo sem slysatryggingu í frítíma og almennum 

sjúkra- og slysatryggingum virðast því ekki koma til frádráttar hjá þeim sjóðum sem taka þetta 

ákvæði upp. Að vissu leyti kann að þykja eðlilegt að slíkar greiðslur séu ekki dregnar frá 

dagpeningum, enda eru þetta tryggingar sem tjónþoli hefur sjálfur kosið að kaupa sér. Þannig 

má til samanburðar benda á að greiðslur „vegna slysatrygginga eða annarra bótaúrræða sem 

tjónþoli hefur sjálfur kostað með greiðslu iðgjalds“ koma ekki til frádráttar skaðabótum vegna 

tímabundins tekjutaps á grundvelli 2. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.268 Aftur á móti getur þetta 

mögulega leitt til þess að tjónþoli fái hærri bætur en sem nemur tekjutapi hans; ekki eru nein 

ákvæði í skilmálum vátrygginganna sem koma í veg fyrir það.269 Hjá sumum sjóðum er hins 

vegar vísað almennt til „greiðsl[na] frá [...] tryggingafélagi“270 og í þeim tilvikum er tæpast 

vafi um að allar tryggingabætur skuli koma til frádráttar. Annað álitamál snýr að því hvort 

sjúkra- og slysadagpeningar almannatrygginga dragist almennt frá dagpeningum sjúkrasjóðs. 

Hjá sumum sjóðum kemur sérstaklega fram að þeir skerði ekki dagpeninga,271 en stundum eru 

sjúkradagpeningar Sjúkratrygginga Íslands sérstaklega tilgreindir meðal þeirra greiðslna sem 

„að viðbættum“ dagpeningum sjúkrasjóðs skulu ekki vera hærri en tekjutap.272  

Skoða verður í hverju tilviki hvaða greiðslur dragast frá dagpeningum. Reglur um það 

eru ekki alltaf jafn skýrar og best yrði á kosið. Í sumum tilfellum er einfaldlega einskis getið 

um frádrátt, skerðingu eða brottfall réttinda vegna annarra greiðslna.273 Vart er hægt að draga 

þá ályktun að engar reglur gildi um þessi atriði, þó þær komi ekki fram í reglugerðum. Hafa 

þarf í huga að það getur reynst mjög íþyngjandi fyrir sjóðfélaga ef réttindi þeirra eru skert eða 

felld brott á grundvelli reglna sem eru óskýrar eða ekki greiðlega aðgengilegar. 

                                                 
267 Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands, „Starfsreglur Fjölskyldu- og styrktarsjóðs Kjarafélags 

Tæknifræðingafélags Íslands“ (samþykkt af stjórn KTFÍ í mars 2001, síðast breytt 3. febrúar 2013) 1.–2. mgr.  

2. gr. <http://www.tfi.is/media/ktfi/fjolsk_og_styrkt_3_2_2014.pdf> skoðað 27. janúar 2015. 
268 Alþt. 1998-1999 (n. 5) mgr. 26. 
269 Sjá kafla 3.2.2. 
270 AFL Starfsgreinafélag (n. 197) 12.1 gr. 
271 Félag hársnyrtisveina (n. 228) a–liður 5. tl. 5. gr. 
272 Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Úthlutunarreglur Styrktarsjóðs“ (n. 231) 2.1 gr.; Verkfræðingafélag 

Íslands, „Starfsreglur Styrktarsjóðs Verkfræðingafélags Íslands“ (n. 204) 2.–3. mgr. 3. gr. Í reglum sjóðanna er 

ýmist vísað til Tryggingastofnunar ríkisins eða Sjúkratrygginga Íslands í þessu samhengi, en Tryggingastofnun 

greiddi sjúkra- og slysadagpeninga fram að setningu laga nr. 112/2008. 
273 Styrktarsjóður BSRB (n. 177); Styrktarsjóður BSRB (n. 213); Blaðamannafélag Íslands, „Reglugerð 

Styrktarsjóðs BÍ“ (samþykkt á aðalfundi BÍ 25. apríl 2001) <http://www.press.is/index.php/styrkir/reglugerdh> 

skoðað 13. janúar 2015; Styrktarsjóður Blaðamannafélags Íslands (n. 234). 
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4.3.8. Heimild sjóðstjórnar til matskenndra ákvarðana 

Reglur sjúkrasjóða eru ekki fastmótaðar um öll atriði sem reynt getur á þegar ákvörðun er tekin 

um að samþykkja eða synja greiðslu dagpeninga. Því þarf stundum að taka matskenndar 

ákvarðanir á grundvelli reglnanna. Í reglugerðum sumra sjóða segir beinlínis að sjóðstjórn skuli 

taka matskenndar ákvarðanir um úthlutun,274 eða rökstyðja ákvarðanir um úthlutun „með vísan 

í reglur eða mat stjórnar“.275 Athyglisvert ákvæði er í 2.3 gr. reglugerða fyrir sjóði KTFÍ, en 

þar segir: „Stöðlun reglna má þó ekki koma í veg fyrir að sjóðstjórn sé við ákveðnar aðstæður 

unnt að taka matskenndar ákvarðanir með hliðsjón af persónulegum aðstæðum sjóðfélaga“.276 

Hér takast á sjónarmið um það réttaröryggi sem felst í skýrum og formföstum reglum og þörfin 

fyrir að mæta hverju einstöku tilviki með matskenndri ákvörðun.  

 Stundum setja reglur sjóðsins matskenndum ákvörðunum litlar skorður. Þannig segir í 

5. tl. 2. gr. reglna Fjölskyldu- og styrktarsjóðs lækna að sjóðurinn skuli veita styrki til að koma 

til móts við tekjutap vegna ólaunaðrar fjarveru frá vinnu vegna veikinda, „samkvæmt 

rökstuddri ákvörðun sjóðstjórnar hverju sinni“. Opnar matskenndar heimildir af þessu tagi 

virðast þó á undanhaldi. Árið 1981 ritaði Arnljótur Björnsson stuttan kafla um sjúkrasjóði 

stéttarfélaga og taldi þá að „[r]eglur stéttarfélaga um sjúkrasjóði [væru] almennt svo rúmar, að 

stjórn félags eða sjóðs [væru] litlar skorður settar um styrkveitingar úr sjóðunum“.277 Nú er 

algengara að reglur sjúkrasjóðanna taki í það minnsta á helstu tilvikum og álitaefnum varðandi 

afgreiðslu bóta. Samt sem áður er víða að finna heimildir til töku matskenndra ákvarðana um 

einstök atriði, til dæmis að heimilt sé að hafna umsóknum sem stjórn telur ófullnægjandi,278 að 

leggja önnur viðmið til grundvallar útreikningi dagpeninga en reglur gera annars ráð fyrir,279 

að lengja greiðslutímabil dagpeninga280 eða hafna áframhaldandi bótagreiðslum.281 Þá er 

nokkuð algengt að sjóðstjórn sé heimilt að veita „sérstakan styrk“ vegna alvarlegra veikinda, 

slyss, dauðfalls eða annarra óvæntra atburða „sem sjóðsstjórn metur til atvinnulegs eða 

fjárhagslegs tjóns fyrir félagsmann eða heimili hans“.282 Þar sem reglur sjúkrasjóða eru mjög 

                                                 
274 Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna, „Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Bandalags háskólamanna“ 

(samþykkt á stofnfundi fulltrúaráðs Styrktarsjóðs BHM 13. júní 2001) 7.1 gr. <http://www.bhm.is/media/

styrktarsjodur/Styrktarsjodur-skipulagsskra-2015.pdf> skoðað 3. desember 2015; Kjarafélag Tæknifræðinga-

félags Íslands (n. 193) 4.1 gr. 
275 Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna (n. 274) 7.4 gr. 
276 Sjá einnig: Bandalag háskólamanna (n. 181) 2. gr.; Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna (n. 274) 2. gr. 
277 Arnljótur Björnsson (n. 81) 35. 
278 Styrktar- og sjúkrasjóður Landssambands lögreglumanna (n. 226) c–liður 3. gr. 
279 Bifreiðastjórafélagið Sleipnir (n. 201) 7. tl. 10. gr. A og 1. tl. 10. gr. B. 
280 Framsýn stéttarfélag (n. 219) 11.2 gr. 
281 Matvæla- og veitingafélag Íslands (n. 180) 10.3.3 gr. 
282 Aldan stéttarfélag (n. 192) 12.9 gr. 
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misítarlegar er væntanlega misjafnt hve oft reynir á að stjórn þurfi að taka matskennda 

ákvörðun. 

Reglur sjúkrasjóða veita yfirleitt takmarkaðar leiðbeiningar um þau sjónarmið og 

málsmeðferð sem rétt er að gæta að við töku matskenndrar ákvörðunar. Þó eru ýmsar almennar 

reglur sem rétt er að hafa til hliðsjónar. Í kafla 4.1 var því lýst að reglan um jafnræði félags-

manna og sjóðfélaga væri grundvallarregla í starfsemi stéttarfélaga. Þá var rökstutt að 

stéttarfélög lytu að vissu leyti sömu leikreglum og stjórnvöld við ákvarðanatöku, þó reglur 

stjórnsýsluréttar gildi ekki um starfsemina. Í viðmiðunarreglugerð ASÍ er lagt til að stjórnir 

sjúkrasjóða einsetji sér að stýra sjóðnum „í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. 

almennum stjórnsýslureglum“283 og að við afgreiðslu umsókna og meðferð upplýsinga skuli 

starfsmenn sjóða „hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur“.284 Sterk rök hníga að því að 

stjórnum sjúkrasjóða sé skylt að leggja þessi sjónarmið til grunvallar við töku matskenndra 

ákvarðana. Einkum má nefna jafnræðisregluna,285 en rétt er að álykta að aðrar form- og 

efnisreglur stjórnsýsluréttar skipti einnig máli. Sérstaklega á það við í þeim tilvikum þar sem 

sjóðirnir hafa sjálfir lýst því yfir að þeir vilji haga starfsemi sinni í samræmi við þau sjónarmið 

sem almennar stjórnsýslureglur byggja á. Þar má telja leiðbeiningarskyldu, sem raunar er 

áréttuð í reglugerðum margra sjóða,286 en einnig meðalhófsreglu287 og réttmætisreglu (að 

ákvarðanir skuli byggja á málefnalegum sjónarmiðum).  

Þegar ákvörðun er matskennd verður mikilvægara en ella að sá sem hún beinist að geti 

treyst því að hún byggi á málefnalegum sjónarmiðum og sé að öðru leyti í samræmi við gildandi 

reglur. Í því samhengi skiptir máli hvort möguleiki er á endurskoðun ákvörðunar. Ekkert er 

getið um endurskoðun ákvarðana í lögum eða viðmiðunarreglugerð ASÍ og engin skylda hvílir 

á sjóðunum að veita sjóðfélögum slíkan möguleika. Samkvæmt reglum sjóðanna eru 

ákvarðanir sjóðstjórnar eru ýmist endanlegar,288 eða þá að hægt er að skjóta þeim til stjórnar 

                                                 
283 Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 4.2 gr. 
284 sama heimild 14.3 gr. 
285 Sjá: Stjórnsýslulög nr. 37/1993, 11. gr. Jafnræðisreglan gildir einnig sjálfstætt um starfsemi stéttarfélaga, sjá: 

Lára V. Júlíusdóttir (n. 72) 60. 
286 Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 17. gr. Sjá: Stjórnsýslulög nr. 

37/1993, 7. gr. 
287 Sjá: Stjórnsýslulög nr. 37/1993, 12. gr. 
288 Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands (n. 193) 4. mgr. 6. gr.; Fjölskyldu- og styrktarsjóður lækna, „Reglur 

Fjölskyldu- og styrktarsjóðs lækna“ (samþykkt í stjórn Fjölskyldu- og styrktarsjóðs lækna 11. desember 2001, 

síðast breytt 10. júní 2015) 3. mgr. 4. gr. <http://www.lis.is/Sjodir/FjolskylduOgStyrktarsjodirLI/reglur> skoðað 

4. desember 2015; Styrktar- og sjúkrasjóður Landssambands lögreglumanna (n. 226) c–liður 3. gr. 
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félagsins til endurskoðunar.289 Ákvörðun um rétt sjóðfélaga til dagpeningagreiðslna úr sjúkra-

sjóði sætir yfirleitt ekki annarri endurskoðun, nema hún sé borin undir dómstóla. 

  

                                                 
289 Bifreiðastjórafélagið Sleipnir (n. 201) 15. gr.; AFL Starfsgreinafélag (n. 197) 4.5 gr.; Efling stéttarfélag, 

„Reglugerð Sjúkrasjóðs“ (n. 196) 17. gr. 
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5. Sjónarmið um samræmingu reglna 

Reglur sjúkrasjóða stéttarfélaga eru útfærðar með ýmsum hætti. Samræmi milli þeirra er 

takmarkað og ytri rammi um starfsemina lítill. Snemma árs 2001 beindi þingmaðurinn Pétur 

Blöndal ýmsum spurningum varðandi starfsemi sjúkrasjóða til þáverandi félagsmálaráðherra, 

Páls Péturssonar, þar á meðal varðandi réttindi sjóðfélaga til bóta. Í svörum ráðherrans kom 

fram að þó ekki væri kveðið á um markmið og hlutverk sjúkrasjóða í lögum þá virtust 

„meginmarkmið og hlutverk [sjóðanna] nokkuð sambærileg óháð því hvaða stéttarfélag á í 

hlut“.290 Aftur á móti væri réttur sjóðfélaga til bóta misjafn: 

Í reglugerðum einstakra sjúkrasjóða er tekið á því hverjir eigi réttindi til greiðslna 

úr þeim. Um réttindi sjóðfélaga fer síðan eftir nánari reglum hvers sjúkrasjóðs fyrir 

sig.291 [...] Hver einstakur sjóður ákveður þær reglur er gilda um réttindi 

félagsmanna til bóta úr sjóðnum. Enda þótt ákveðinn grunnréttindi sé að finna í 

flestum sjóðunum til samræmis við meginmarkmið þeirra má reikna með að 

réttindi sjóðfélaga í sjúkrasjóðum séu mismunandi og fari eftir styrk hlutaðeigandi 

stéttarfélags.292 

Þá kom einnig fram að helsta hlutverk sjóðanna sé að „taka við greiðsluskyldu í veikinda- og 

slysatilfellum þegar veikindagreiðslur vinnuveitanda falla niður“.293 Að því slepptu hafa 

félögin töluvert frelsi um hvernig styrktar- eða bótahlutverk sjóðanna er afmarkað, í samræmi 

við heimild stéttarfélaga til að ráða innri málum sínum sjálf. Könnun á bótareglum sjóðanna 

sem varða dagpeningagreiðslur sýnir að sjóðirnir hafa nokkuð frjálsar hendur um að ákveða 

skilyrði greiðslna, fjárhæð þeirra, tímabil og hvernig þeim er hagað að öðru leyti.   

Í frumvarpi til laga nr. 9/1974 kemur fram sú skoðun að sjóðir stéttarfélaga, sjúkrasjóðir 

þar á meðal, gegni „mikilsverðu félagslegu og menningarlegu hlutverki“.294 Löggjafinn hefur 

þannig staðfest að hlutverk sjóðanna sé að auka við félagsleg réttindi launþega og að mikilvægt 

sé að þeir njóti jafnræðis hvað þau réttindi varðar.295 Reglur sjúkrasjóða verður að skoða í þessu 

ljósi. Huga þarf að því hvort reglurnar séu innan þeirra marka sem réttarheimildir setja þeim 

og í samræmi við sjónarmið um jafnræði sjóðfélaga og ríka hagsmuni einstaklinga af 

sjóðsaðild. Á þeim grundvelli er eðlilegt að spyrja hvort jafnræði þeirra sem réttindin eiga sé 

nægilega tryggt með reglum sem eru jafn margbreytilegar og raun ber vitni. Þar þarf líka að 

horfa til sjónarmiða um réttaröryggi sjóðfélaga: Hversu vel þeir geta gert sér grein fyrir 

                                                 
290 Alþt. 2000-2001 (n. 6) 2. spurning. 
291 sama heimild 3. spurning.  
292 sama heimild 6. spurning. 
293 sama heimild 2. spurning. 
294 Alþt. 1973-1974 (n. 3) um 2. og 3. gr. 
295 Sjá einnig: Alþt. 2000-2001 (n. 6) 11. spurning.  
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réttarstöðu sinni gagnvart sjóðunum, á hvaða forsendum ákvarðanir eru teknar og hvort einhver 

úrræði standi til boða ef sjóðfélagi er ósáttur við ákvörðun sjóðsins.  

Annað álitaefni snýr að því hvort dagpeningagreiðslur sjúkrasjóðanna nái þeim mark-

miðum sem stefnt var að þegar sjóðunum var komið á fót og samið um greiðslur til þeirra, fyrir 

hartnær hálfri öld. Umhverfi bótaréttarins hefur breyst töluvert, með lengingu veikindaréttar 

og þróun annarra bótaúrræða. Staða sjúkrasjóðanna innan bótakerfisins er ekki að öllu leyti 

skýr; ekki liggur alltaf ljóst fyrir hver skuli vera forgangsröð bótaúrræða eða hvaða áhrif bætur 

frá öðrum aðilum hafi á greiðslu dagpeninga úr sjúkrasjóði. Þetta vekur upp spurningar um 

skilvirkni þessa bótaúrræðis og hvort kerfið tryggi að fjármunir sjóðanna nýtist á sem bestan 

hátt til hagsbóta fyrir sjóðfélaga. Í ljósi þess að um er að ræða réttindi af efnahagslegum og 

félagslegum toga er jafnvel ástæða skoða hvaða rök standa til þess að slík réttindi séu á forræði 

stéttarfélaga, frekar en að stjórnvöldum sé alfarið falin þessi starfsemi.  

Í ljósi alls framangreinds verður að íhuga hvort ástæða sé til að setja meiri ramma um 

sjúkrasjóði stéttarfélaga með það fyrir augum að auka samræmi og gagnsæi reglna, stuðla að 

auknu réttaröryggi sjóðfélaga og einfalda bótakerfið.  

5.1. Samræmi og jafnræði 

Eins og undanfarandi umfjöllun sýnir getur töluvert borið á milli bótareglna sjóðanna, bæði 

hvað varðar skilyrði bótaréttar og inntak hans. Að auki eru reglur mismunandi sjúkrasjóða mjög 

misjafnlega skýrar og ítarlegar. Þetta verður til þess að er ekki auðvelt að gefa heildstætt yfirlit 

yfir það hvaða reglur gildi um greiðslu dagpeninga úr sjúkrasjóðum. Í grunninn taka reglur 

flestra sjóða á því hvernig réttur til dagpeninga myndast, hvenær réttur til greiðslna virkjast, 

hvernig fjárhæð dagpeninga er reiknuð og hvert greiðslutímabil þeirra sé. Þá er einnig algengt 

– en ekki algilt – að í reglunum sé fjallað um brottfall réttinda, skerðingu vegna annarra 

greiðslna og heimildir sjóðstjórnar til að taka matskenndar ákvarðanir. Nauðsynlegt er að skoða 

réttindi sjóðfélaga í hverju tilviki, miðað við þær reglur sem gilda hjá viðkomandi sjóði. 

 Færð hafa verið rök fyrir því að sjúkrasjóðir beri lögbundna skyldu til að haga starfsemi 

sinni þannig að sjóðfélagar eigi kost á greiðslum úr sjóðnum, sem taki við þegar kjarasamnings-

bundnum greiðslum vinnuveitanda í veikinda- og slysaforföllum sleppir. Aftur á móti afmarka 

lög ekki á neinn hátt inntak þessarar skyldu: hve lengi eigi að greiða, hvaða fjárhæðir og hvaða 

önnur skilyrði megi setja fyrir rétti til greiðslu. Sjóðir aðildarfélaga ASÍ eru bundnir af því að 

veita sjóðfélögum lágmarksrétt til dagpeningagreiðslna í samræmi við lög sambandsins. Að 

öðru leyti eru stéttarfélögin ekki háð öðru en eigin reglum og sjónarmiðum um jafnræði félags-

manna þegar kemur að því að útfæra bótaréttinn nánar. Könnun á reglum sjóðanna sýnir að 
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allir sjóðir setja sama skilyrði fyrir því að greiðsla dagpeninga hefjist: að réttur til launa-

greiðslna samkvæmt kjarasamningi sé fullnýttur. Almennt gildir einnig að greiða þarf í sjóðinn 

um nokkurra mánaða skeið áður en full réttindi stofnast, oftast sex mánuði, en allur gangur er 

á því hvort hlutfallsleg réttindi stofnast fyrr. Þá greiðir mikill meirihluti sjóðanna tekjutengda 

dagpeninga eftir svipuðum reglum. Aftur á móti er mikill munur á því hve lengi dagpeningar 

eru greiddir, hvaða reglur gilda um skerðingu vegna annarra greiðslna og hvort frekari skilyrði 

eru sett fyrir rétti til dagpeningagreiðslna úr sjóðnum.  

Réttindi sjóðfélaga í öllum sjúkrasjóðum stéttarfélaga stofnast á sama grunni: með 

iðgjaldagreiðslu vinnuveitanda til sjóðsins. Fjárhæð iðgjalds er ákveðin í kjarasamningum og 

er því sama hlutfall launa fyrir alla þá sem starfa samkvæmt sama kjarasamningi. Samt sem 

áður getur jafn hátt iðgjald stofnað mismunandi rétt, eftir því í sjóð hvaða stéttarfélags er 

greitt.296 Sjóðir félaga innan ASÍ verða að tryggja ákveðinn lágmarksrétt til dagpeninga. Hvað 

varðar sjóði utan sambandsins er óljóst hvort skylda þeirra til að tryggja greiðslur í framhaldi 

af kjarasamningsbundnum veikindarétti, felur í sér einhvern efnislegan rétt til lágmarks-

fjárhæðar eða lágmarkstíma greiðslna. Í samræmi við markmið og hlutverk sjóðanna verður að 

líta svo á að þeim beri skylda til að tryggja sjóðfélögum einhver lágmarkskjör, þó ekkert verði 

fullyrt um það við hvaða lágmark skuli miðað.  

Hins vegar liggur fyrir að margir sjóðir veita dagpeningarétt sem er umfram það 

lágmark sem lög ASÍ miða við; sérstaklega hvað varðar lengra greiðslutímabil. Eins og fram 

kom svari félagsmálaráðherra árið 2001 „má reikna með að réttindi sjóðfélaga í sjúkrasjóðum 

séu mismunandi og fari eftir styrk hlutaðeigandi stéttarfélags“.297 Stærð og styrkur sjúkrasjóða 

getur verið ærið misjafn. Sjúkrasjóðir stéttarfélaga eru í eðli sínu samtryggingarsjóðir: greiðsla 

iðgjalds stofnar ekki inneign sem sjóðfélagi getur síðar tekið út, heldur veitir aðgang að sjóði 

sem tryggir gegn tekjutapi vegna tímabundins starfsorkumissis.298 Því fleiri sem greiða í 

tiltekinn sjóð, því meira dreifist áhættan sem tryggt er gegn. Spyrja má hvort það sé í anda 

jafnræðis að sá sem greiðir til stórs og öflugs sjóðs eignist betri réttindi til dagpeningagreiðslna 

en sá sem greiðir til minni sjóðs, sem ekki getur tryggt nema lágmarksrétt. Þá má ætla að það 

ráðist einnig nokkuð af áherslum hvers sjóðs, eða sjóðstjórnar, hvaða réttindi sjóðurinn veitir. 

                                                 
296 Algengt er að reglur sjóða heimili að réttindi til dagpeninga séu skert vegna þeirra sem greitt er fyrir lægra en 

1% iðgjald, sjá: Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 12.5 gr. Hér er aftur á 

móti átt við þegar greiðsla 1% iðgjalds stofnar betri rétt í einum sjóði en öðrum. 
297 Alþt. 2000-2001 (n. 6) 6. spurning. 
298 Dómur gerðardóms frá 17. desember 2010, Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga gegn Bandalagi háskólamanna, 

11. 
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Hafi sjóður bolmagn til þess að greiða annað og meira en það lágmark sem honum er skylt að 

tryggja hefur stjórn hans yfirleitt fullt vald til að ákveða hvort þeim fjármunum verði varið til 

að hækka fjárhæð dagpeninga, lengja það tímabil sem þeir eru greiddir, eða greiða aðra styrki. 

Þá vaknar sú spurning, hvort eitthvað sé við það að athuga að bótareglur sjúkrasjóða 

séu misjafnar og veiti misjafnan rétt, svo lengi sem fjármunum sé varið til að styrkja sjóðfélaga 

á einn eða annan hátt og málefnaleg sjónarmið liggi ákvörðunum sjóðstjórnar til grundvallar. 

Slíku svigrúmi fylgja ákveðnir kostir. Þannig getur hver sjóður að vissu marki aðlagað bóta-

reglur að þörfum sinna félagsmanna og reynt að stýra fjármunum í þá bótaflokka þar sem 

eftirspurnin er mest. Mikið ósamræmi í bótareglum sjúkrasjóða getur aftur á móti leitt til þess 

að sjóðfélagar hafi takmarkaða tilfinningu fyrir því hvaða rétt þeir eigi hjá sjóðnum og 

mögulega dregið úr því að sótt sé í sjóðina. Einnig má horfa til þess að allt utanaðkomandi 

aðhald með sjóðunum er mun erfiðara ef ákvarðanir byggja á verulega ólíkum reglum. Þannig 

eru niðurstöður þeirra örfáu mála sem hafa komið til kasta dómstóla varðandi málefni sjúkra-

sjóðanna fyrst og fremst byggðar á þeim reglum sem gilda um þann tiltekna sjóð, án þess að af 

því sé endilega hægt að draga ályktanir sem taka til allra sjúkrasjóða stéttarfélaga.299  

Að endingu verður ekki litið fram hjá því að ósamræmi í reglum leiðir til ójafnræðis 

milli þeirra sem greitt er fyrir í sjóðina, þegar iðgjöld sem vinnuveitendur greiða á grundvelli 

sömu laga og kjarasamninga stofna mismunandi rétt. Almennt verður stéttarfélögum ekki gert 

skylt að tryggja félagsmönnum sínum sömu réttindi og þeir gætu notið í einhverju öðru félagi. 

Þó er vert að velta fyrir sér hvort slík krafa eigi rétt á sér þegar um ræðir ráðstöfun fjármuna 

sem þriðji aðili greiðir til sjóðs á vegum félagsins og er ætlað að tryggja réttindi af efnahags-

legum og félagslegum toga.    

5.2. Réttaröryggi 

Mikill munur á reglum mismunandi sjúkrasjóða er óheppilegur hvað varðar réttaröryggi sjóð-

félaga. Þó reglur stjórnsýsluréttar gildi ekki um starfsemi stéttarfélaga hafa verið færð rök fyrir 

því að stéttarfélög þurfi að ýmsu leyti að lúta sömu leikreglum og stjórnvöld hvað varðar 

ákvarðanir gagnvart félagsmönnum.300 Því hlýtur að þurfa að huga vel að réttaröryggi þegar 

kemur að greiðslum úr sjúkrasjóðum. Þar er mikilvægt að reglur séu aðgengilegar, þannig að 

sjóðfélagi geti með auðveldum hætti kannað rétt sinn, en einnig skiptir máli að reglur séu 

                                                 
299 Dómur Hæstaréttar frá 24. nóvember 1988 í máli nr. 344/1988 (Hrd. 1988, bls. 1464); dómur héraðsdóms 

Reykjavíkur 26. október 2012 í máli nr. E-4859/2011. 
300 Ástráður Haraldsson (n. 8) 27–28. Sjá kafla 4.1. 
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nægilega ítarlegar til þess að gefa rétta mynd af þeim greiðslum sem sjóðfélagi getur búist við. 

Engar reglur gilda um birtingu reglna um sjúkrasjóði. Í reglugerðum margra sjúkrasjóða er 

kveðið á um upplýsingaskyldu sjóðsins gagnvart sjóðfélögum; að „[s]tjórn sjóðsins [sé] skylt 

að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu 

bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins“.301 Sjóðunum er þó í sjálfsvald sett hvort þeir 

setja sér slíka reglu. Gera má ráð fyrir því að sjóðfélagi geti almennt fengið upplýsingar um 

bótarétt og bótareglur beint frá sjóðnum eða viðkomandi stéttarfélagi, en slík upplýsingagjöf 

tryggir ekki réttaröryggi á sama hátt og gott aðgengi að skýrum reglum.  

 Þær reglur sjúkrasjóða sem birtar eru á almennum vettvangi eru mjög misjafnlega 

ítarlegar og skýrar. Þetta á sérstaklega við um ákvæði sem varða brottfall réttinda, skerðingu 

dagpeninga vegna annarra greiðslna og heimildir sjóðstjórna til að taka matskenndar 

ákvarðanir. Í raun væri þó sérstök ástæða til að reglur um einmitt þessi atriði væru skýrar og 

aðgengilegar. Annars vegar er um að ræða íþyngjandi ákvarðanir um brottfall og skerðingu 

réttinda. Nauðsynlegt er að slíkar ákvarðanir byggi á málefnalegum sjónarmiðum og skýrum 

reglum, svo sjóðfélagi geti gert sér grein fyrir því hvaða forsendur liggja til grundvallar þegar 

réttindi hans eru skert eða þau falla brott. Hins vegar er æskilegt að ákvæði sem varða heimildir 

sjóðstjórnar til að taka matskenndar ákvarðanir veiti leiðbeiningar um þau sjónarmið sem 

leggja skal til grundvallar, þannig að reglur setji hinni matskenndu ákvörðun einhvern 

ramma.302 Að þessu leyti virðist vanta nokkuð upp á að reglur sjúkrasjóðanna skapi 

sjóðfélögum nægilegt réttaröryggi. 

Annað atriði sem varðar réttaröryggi sjóðfélaga snýr að því hvort mögulegt sé að fá 

ákvarðanir um rétt til greiðslna endurskoðaðar. Samkvæmt reglum sjóðanna eru ákvarðanir 

sjóðstjórnar um bótarétt oft endanlegar. Þar sem reglur kveða á um einhvers konar málskotsrétt 

er endurskoðunarvaldið jafnan í höndum félagsstjórnar, eða sambærilegs „yfirvalds“ innan 

stéttarfélagsins. Ákvarðanir sjóðstjórnar sæta því engu utanaðkomandi aðhaldi. Sjóðfélagi ætti 

þó yfirleitt möguleika á að bera ágreining sinn við sjóðstjórn undir dómstóla, að því gefnu að 

hann hafi lögvarða hagsmuni af niðurstöðunni.303 Við úrlausn slíks ágreinings yrði væntanlega 

litið til reglna sjóðsins og þeirra sjónarmiða sem almennt er talið málefnalegt að leggja til 

grundvallar við matskenndar ákvarðanir. Sú leið kann þó að reynast kostnaðarsöm og torsótt, 

                                                 
301 Alþýðusamband Íslands, „Viðmiðunarreglugerð fyrir sjúkrasjóði“ (n. 177) 17. gr. 
302 Um margt eiga hér við sömu sjónarmið og um matskenndar stjórnvaldsákvarðanir, sjá: Páll Hreinsson, 

Starfsskilyrði stjórnvalda (Forsætisráðuneytið 1999) 21–24. 
303 Sjá aftur á móti úrskurð Hæstaréttar frá 23. janúar 2008 í máli nr. 9/2008, þar sem ekki var talið að fyrrverandi 

sjóðfélagi hefði lögvarða hagsmuni af úrlausn. 
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enda stendur þá upp á sjóðfélagann að sanna að ákvörðun sjóðstjórnar hafi byggt á 

ómálefnalegum sjónarmiðum sem leitt hafi til rangrar niðurstöðu. 

Ástæða er til að íhuga hvort rétt væri að koma á einhvers konar utanaðkomandi 

endurskoðunarúrræði, þangað sem hægt væri að skjóta einstökum ákvörðunum um rétt til 

greiðslna úr sjúkrasjóðum. Slíku úrræði gæti svipað til úrskurðarnefnda sem starfræktar eru 

bæði á sviði almannatrygginga og vátrygginga.304 Þannig mætti tryggja aukið réttaröryggi 

sjóðfélaga. Jafnframt gæti aðkoma slíks úrskurðaraðila orðið til þess auðvelda stjórnum 

sjóðanna  ákvarðanatöku í vafatilvikum, þar sem hægt væri að sjá hvernig sambærilegar reglur 

hefðu verið túlkaðar og á hvaða sjónarmiðum byggt í svipuðum málum.   

5.3. Samspil bótaúrræða og nýting sjóðanna 

Eitt af því sem mikilvægt er að skoða í umfjöllun um sjúkrasjóði stéttarfélaga er hvort 

fyrirkomulag starfseminnar tryggi að fjármunum sjóðanna sé varið á þann hátt að þeir nýtist 

sjóðfélögum sem best. Sá sem verður fyrir tekjutapi vegna veikinda eða slysa getur oftar en 

ekki sótt bætur til margra stoða bótaréttarins og í sumum tilfellum verður samspil bótaúrræða 

jafnvel óþarflega flókið.305 Algengt er að upp komi einhvers konar „árekstrar“ bótaúrræða, 

þannig að greiðslur eins aðila gangi fyrir öðrum, eða bætur eins úrræðis skerði greiðslur annars 

staðar frá. Slíkt getur verið til töluverðs óhagræðis fyrir þann sem sækja þarf bætur.  

Að sama skapi ber reglum ekki alltaf saman um hver forgangsröð mismunandi 

bótaúrræða skuli vera.306 Þetta er til þess fallið að skapa óvissu, þegar báðir aðilar gera í raun 

ráð fyrir því að ábyrgð hins gangi framar. Almennt virðist stefna sjúkrasjóðanna vera sú að 

greiða aðeins dagpeninga þegar engin önnur bótaúrræði eru til staðar. Í athugasemdum við 

viðmiðunarreglugerð ASÍ er ákvæði sem útilokar dagpeningagreiðslur vegna skaðabótaskyldra 

atvika rökstutt á eftirfarandi hátt:  

Þegar bótaskylda vegna slyss eða atvinnusjúkdóms fellur á tjónvald og bætur 

reiknaðar skv. skaðabótalögum fást greiddar úr hendi hans eða á grundvelli 

ábyrgðatryggingar, bætist tjón að fullu, þar með talið tímabundið tjón. Í þeim 

tilvikum er það andstætt markmiðum sjúkrasjóðanna að þeir komi inn með 

greiðslu dagpeninga sem í uppgjöri eru síðan dregnir frá bótum til sjóðsfélaga úr 

hendi tjónvalds eða ábyrgðartryggjanda hans.307 

                                                 
304 Sjá: Lög nr. 100/2007 um almannatryggingar, 7.–9. gr.; Samþykktir fyrir úrskurðarnefnd í vátryggingamálum 

nr. 1090/2005. 
305 Til dæmis við vinnuslys, sjá: Guðmundur Sigurðsson, „Bótaréttur launþega er breytinga þörf?“ (n. 84); 

Guðmundur Sigurðsson, „Mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóna: Ólík nálgun í bótarétti“ (n. 79) 101–102. 
306 Sjá kafla 3.2 og 4.3.7. 
307 Guðmundur Rúnar Árnason (n. 190) 234. 
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Hér kemur sú afstaða skýrt fram að skylda tjónvalds (eða ábyrgðartryggjanda hans) til greiðslu 

skaðabóta eigi að ganga fyrir skuldbindingum sjúkrasjóðs, þrátt fyrir að lög geri ráð fyrir því 

að dagpeningagreiðslur sjúkrasjóða dragist frá skaðabótum. Ekki hefur reynt á hvernig færi ef 

báðir aðilar myndu neita að greiða þann hluta bóta sem þeir teldu hinn bera ábyrgð á. 

Hvað varðar nýtingu fjármuna sjúkrasjóðanna þarf að horfa til þess að með auknum 

veikindarétti launamanna, sem lögfestur var með lögum nr. 19/1979, verður að ætla að töluverð 

breyting hafi orðið á því hvenær helst reynir á dagpeningagreiðslur úr sjúkrasjóðum. Í stað þess 

að dagpeningar greiðist jafnvel strax eftir tveggja til fjögurra vikna veikindaforföll er það nú 

yfirleitt fyrst eftir nokkurra mánaða starfsorkumissi sem dagpeningagreiðslur sjúkrasjóðanna 

taka við. Þetta hefur vakið upp vangaveltur um hvort óhóflegir fjármunir séu að safnast upp í 

sjúkrasjóðum og hvort mögulega sé tímaskekkja að vinnuveitendur greiði svo hátt framlag til 

þeirra.308 Sjúkrasjóðirnir hafa aftur á móti brugðist við með því að auka á ýmsan hátt við réttindi 

sjóðfélaga, m.a. með tekjutengingu dagpeninga og ýmis konar styrkjum vegna sjúkrakostnaðar 

og í forvarnarskyni.309 Í því samhengi verður að hafa í huga að meginhlutverk sjúkrasjóðanna 

er að tryggja sjóðfélaga áframhaldandi greiðslur þegar veikindaréttur er fullnýttur. Við 

ráðstöfun fjármuna hlýtur að vera rétt að gera kröfu um að það hlutverk sé í forgrunni og að 

fjárhagslegt svigrúm sé nýtt til að bæta þann rétt. 

Áhugavert er að skoða þessa umræðu í samhengi við upplýsingar úr ársreikningum og 

ársskýrslum sjúkrasjóða. Það virðist afar misjafnt milli sjóða hversu háu hlutfalli iðgjaldatekna 

er varið í úthlutanir á ársgrundvelli. Af ársskýrslum nokkurra sjóða frá árunum 2012-2015310 

verður ráðið að úthlutanir séu allt frá því að vera um helmingur iðgjaldatekna, yfir í að 

úthlutanir séu umtalsvert hærri en iðgjaldatekjur. Rekstrarkostnaður sjóðanna virðist svipaður 

hjá þeim sjóðum sem skoðaðir voru, yfirleitt um 10-15% allra útgjalda sjóðsins. Hjá þeim 

sjóðum sem verja hvað lægstu hlutfalli iðgjalda til úthlutana er því töluverður rekstrarafgangur 

og afkoma sjóðsins góð. Vangaveltur um að fjármunir safnist upp í sjóðunum kunna þannig að 

vera réttmætar í sumum tilvikum. Hjá öðrum sjóðum standa iðgjöld aftur á móti ekki undir 

úthlutunum. Þetta vekur að nýju spurningar um jafnræði sjóðfélaga: Sjóður sem fær greidd 

iðgjöld langt umfram úthlutanir hefur væntanlega mikið svigrúm til að bæta við styrki, en 

                                                 
308 „Engin ástæða til að breyta reglum“ Morgunblaðið (Reykjavík, 24. mars 1993) 27. 
309 sama heimild; Guðrún Kr. Óladóttir (n. 109). 
310 Aðgengi að þessum gögnum er takmarkað, enda er stéttarfélögögum ekki skylt að birta ársreikninga sína, sjá: 

Alþt. 2003-2004 (n. 6) 2. spurning. Umfjöllunin byggir á ársreikningum og ársskýrslum 14 sjóða, sem aðgengileg 

voru á vefsíðum. Sjá viðauka II.  
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sjóður sem úthlutar meira en sem nemur iðgjöldum þarf að skera niður. Slíkt hlýtur að setja 

sjóðfélaga mismunandi sjóða í ójafna stöðu. 

5.3.1. Aðrir styrkir en dagpeningagreiðslur 

Úthlutunum úr sjúkrasjóði má gróflega skipta í tvennt. Annars vegar eru dagpeningar, sem eru 

„upphaflegar skuldbindingar“ sjóðanna og varða lögbundið hlutverk þeirra. Fæðingarstyrkir 

verða einnig að teljast til upprunalegra skuldbindinga hjá sjóðum opinberra starfsmanna, enda 

var þeim komið á fót til að greiða slíka styrki.311 Ýmsir aðrir styrkir eru hins vegar viðbótar-

skuldbindingar sem sjóðirnir hafa tekist á hendur án þess að vera það skylt. Sé úthlutunum 

sjúkrasjóða skipt í þessa tvo flokka virðist afgerandi munur á hlutfalli úthlutana til hvors um 

sig eftir því hvort um er að ræða sjóði háskólamenntaðra stétta og opinberra starfsmanna eða 

sjóði aðildarfélaga ASÍ. Hjá þeim fyrrnefndu eru dagpeningar (og fæðingarstyrkir opinberra 

starfsmanna) oftast á bilinu 20-50% allra úthlutana.312 Sjóðirnir verja því helmingi úthlutunar-

fjár eða meira til annarra styrkja. Aftur á móti eru dagpeningar gjarna um 70-90% allra 

úthlutana hjá sjóðum aðildarfélaga ASÍ.313 Þetta er ekki síst áhugavert í ljósi þess að afkoma 

sjóða opinberra starfsmanna er síst betri en sjóða starfsmanna á almennum markaði, auk þess 

sem iðgjald vinnuveitenda í þessa sjóði er lægra.314 

Þá er enn frekar ástæða til að skoða hvort réttlætanlegt sé að sjúkrasjóðir bjóði upp á 

svo fjölbreytt úrval „annarra styrkja“ að það ógni afkomu sjóðsins, meðan dagpeningagreiðslur 

eru aðeins lítið brot úthlutana. Sem dæmi má taka Fjölskyldu- og styrktarsjóð KTFÍ, sem tekur 

við iðgjöldum fyrir starfsmenn Tæknifræðingafélags Íslands á opinberum markaði. Afkoma 

sjóðsins var neikvæð árin 2013-2015, þannig að hvert ár voru útgjöld sjóðsins meiri en tekjur. 

Árið 2013 voru úthlutanir úr sjóðnum 129,7 % iðgjalda; árið 2014 var hlutfallið 110,6% og 

árið 2015 voru úthlutanir 100,1% iðgjalda. Af þeim úthlutunum voru greiðslur dagpeninga og 

fæðingarstyrkja aðeins lítið brot:  28,2% árið 2013; 14,3% árið 2014 og 22,3% árið 2015. Aðrir 

styrkir (viðbótarskuldbindingar) námu því um 70-85% styrkja sjóðsins á þessum árum. Á sama 

tíma var afkoma Sjúkrasjóðs KTFÍ aftur á móti mjög góð, en sá sjóður varði um 55-60% 

iðgjaldatekna til úthlutana. Mögulega lenda sjóðir opinberra starfsmanna í nokkurs konar 

                                                 
311 Sjá kafla 2.3.3. 
312 Sjúkrasjóður KTFÍ: 18-22% (dagpeningar), Fjölskyldu- og styrktarsjóður KTFÍ: 14-28% (dagpeningar  

og fæðingarstyrkir), Sjúkrasjóður BHM: 23-37% (dagpeningar), Styrktarsjóður BHM: 45-50% (dagpeningar og 

fæðingarstyrkir), SFR: 41-48% (dagpeningar og fæðingarstyrkir), KÍ: 57% (dagpeningar og fæðingarstyrkir). 
313 Styrktar- og sjúkrasjóður VM: 76-77%, Sjúkrasjóður Einingar-Iðju: 78%, Sjúkrasjóður VSFS: 88-93%, 

Sjúkrasjóður FVSA: 44-48%, Sjúkrasjóður VR: 91-92% sjúkrasjóðs, en 65-69% að meðtöldum framlögum til 

varasjóðs. 
314 Sjá kafla 2.3.3. 
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„kapphlaupi“ við sjóði starfsmanna á almennum markaði innan sama félags; að þeir ráðist í að 

bjóða sömu styrki jafnvel þó afkoma sjóðsins bjóði í raun ekki upp á það. Þannig námu iðgjöld 

Fjölskyldu- og styrktarsjóðs KTFÍ fyrir árin 2013-2015 um 25% af iðgjöldum Sjúkrasjóðs 

KTFÍ, en úthlutanir styrktarsjóðsins voru á sama tíma 42-58% af úthlutunum sjúkrasjóðs.315 

 Í ljósi þessa má velta fyrir sér hvort aukin útgjöld sjúkrasjóða til „annarra styrkja“ séu 

á einhvern hátt afleiðing af því að áherslur stéttarfélaga hafi breyst; að félögin leggi orðið meiri 

áherslu á að styrkja og styðja við einstaklinga með ýmis konar þjónustustarfsemi.316 Í könnun 

sem gerð var meðal 16-17 ára ungmenna árið 2010 kom fram að af þeim hluta hópsins sem 

hafði nýtt sér þjónustu stéttarfélags hafði „tæplega helmingur nýtt sér hana í tengslum við 

upplýsingar um laun og um þriðjungur í sambandi við styrki og einhvers konar fríðindi.“317 Þó 

stéttarfélagsaðild sé meiri á Íslandi en víðast í Evrópu hefur hún farið minnkandi síðustu ár, en 

erlendar rannsóknir sýna að stéttarfélagsaðild er minnst meðal yngra fólks.318 Hugsanlega eru 

auknar styrkveitingar ákveðið andsvar við þessu, þannig að sjúkrasjóðir séu notaðir til að veita 

þjónustu sem eykur sýnileika og aðdráttarafl stéttarfélaganna og gerir stéttarfélagsaðild að 

augljóslega fýsilegum kosti. Efast má um að slík ráðstöfun fjármuna samræmist upphaflegum 

markmiðum og lögbundnu hlutverki sjúkrasjóðanna, sem er ætlað að vera öryggisnet ef slys 

eða sjúkdómar ógna afkomu sjóðfélaga.  

5.4. Efnahagsleg og félagsleg réttindi 

Réttur til greiðslna úr sjúkrasjóðum stéttarfélaga telst til efnahagslegra og félagslegra réttinda 

launþega. Með því að lögfesta skyldu vinnuveitenda til greiðslu iðgjalds hefur löggjafinn lýst 

þeirri afstöðu að tryggja skuli öllum launþegum þessi réttindi. Þá hefur verið litið svo á, einkum 

í ljósi dóms Hæstaréttar frá 24. nóvember 1988 í máli nr. 344/1988 (Hrd. 1988, bls. 1464), að 

sjúkrasjóðum sé jafnframt skylt að tryggja réttindi gegn greiðslu iðgjalds. Þannig eru ákveðin 

félagsleg réttindi bundin við reglulegar iðgjaldagreiðslur, en nauðsynlegt er að sinna reglulegri 

vinnu í iðgjaldaskyldu starfi til að ávinna rétt og viðhalda honum. Hverfi sjóðfélagi tímabundið 

                                                 
315 Tæknifræðingafélag Íslands, „Ársskýrsla starfsárið 2013-2014“ 15–16 <http://www.tfi.is/media/um-

tfi/arsskyrsla_tfi_2014_vef.pdf> skoðað 12. apríl 2015; Tæknifræðingafélag Íslands, „Ársskýrsla starfsárið 2014-

2015“ 15–16 <http://www.tfi.is/media/um-tfi/TFI_arsskyrsla_net.pd> skoðað 12. apríl 2015; Tæknifræðingafélag 

Íslands, „Ársskýrsla starfsárið 2015-2016“ 15–16 <http://www.tfi.is/media/um-tfi/70589_Taeknifraedifelag

_Net.pdf> skoðað 5. maí 2016. Um samanburð milli sjóða starfsmanna á opinberum og almennum markaði innan 

sama stéttarfélags, sjá einnig: Guðrún Kr. Óladóttir (n. 109). 
316 Tinna Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, „Viðhorf íslenskra ungmenna til stéttarfélaga og 

þekking þeirra á réttindum og skyldum á vinnumarkaði“ í Ingjaldur Hannibalsson (ritstj.), Þjóðarspegillin: 

Rannsóknir í félagsvísindum XI - Viðskiptafræðideild (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands 2010) 147, 147. 
317 sama heimild 152. 
318 sama heimild 148. 
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af vinnumarkaði, án þess að fyrir því séu ástæður sem réttlæta geymslu eða viðhald réttinda 

samkvæmt reglum sjóðsins, falla réttindi hans niður og stofnast ekki að nýju fyrr en iðgjald 

hefur verið greitt í tiltekinn tíma. Réttindi geta einnig glatast við það að sjóðfélagi skipti um 

starfsvettvang, þannig að hann greiði til sjóðs annars stéttarfélags en áður. Nokkur bót var ráðin 

á þessu með reglu ASÍ um skylt sé að veita þeim sem flytjast úr sjóði eins aðildarfélags til 

annars réttindi frá fyrstu iðgjaldagreiðslu. Sú regla nær þó aðeins til sjóða innan ASÍ en ekki 

þeirra sem standa utan sambandsins. Óháð því er réttur til greiðslna úr sjúkrasjóðum stéttar-

félaga að miklu leyti háður samfelldri þátttöku á vinnumarkaði. 

 Þegar litið er á sjúkrasjóði stéttarfélaga í samhengi við önnur bótaúrræði sést að yfirleitt 

reynir ekki á dagpeningagreiðslur sjúkrasjóðanna fyrr en annar réttur er fullnýttur. Eftir 

umtalsverða aukningu á rétti til launa í veikinda- og slysaforföllum má ætla að sjaldnast sé 

greitt úr sjúkrasjóðum nema starfsorkumissir sé mjög langvarandi, jafnvel þannig að vafi leiki 

á því hvort örorka verði varanleg; en auk þess eru sjúkrasjóðir stéttarfélaga oft eina bótaúrræðið 

þegar sjóðfélagi er frá vinnu vegna langvarandi veikinda barna eða maka. Þarna er í flestum 

tilvikum um að ræða langvarandi og erfiðan heilsufarsvanda, annað hvort sjóðfélagans sjálfs 

eða einhvers nákomins. Vert er að spyrja hvort bótaúrræði sem á uppruna sinn í samningum 

aðila á vinnumarkaði eigi að tryggja framfærslu í slíkum tilvikum. Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar og alþjóðlegum mannréttindasamningum hvílir skylda á hinu opinbera að 

tryggja öllum þegnum sínum ákveðna lágmarks aðstoð vegna m.a. sjúkleika, örorku og 

örbirgðar. Sjúkradagpeningar almannatrygginga, sem á árinu 2015 námu kr. 46.560,- á mánuði 

fyrir barnlausan einstakling, geta varla talist uppfylla þessa skyldu hins opinbera. Réttur til 

greiðslna frá almannatryggingum vegna tímabundins starfsorkumissis er mun rýrari á Íslandi 

en víða annars staðar,319 en jafnframt eru fjárhæðir dagpeninga úr almannatryggingum umtals-

vert lægri í dag en fyrir 45 árum. Mögulega má að einhverju leyti skýra þá þróun með því að 

hægt hefur verið að treysta á að aðrar greiðslur brúi bilið, þar á meðal dagpeningar sjúkrasjóða 

og greiðslur lífeyrissjóða vegna langvarandi starfsorkumissis. Þannig spara slík úrræði hinu 

opinbera í raun umtalsverð útgjöld sem annars væru nauðsynleg til að tryggja framfærslu og 

uppfylla skuldbindingar varðandi efnahagsleg og félagsleg réttindi.320    

                                                 
319 Stefán Ólafsson (n. 19) 203–204. 
320 sama heimild 204. 
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6. Samantekt og hugleiðingar um stöðu og verkefni sjúkrasjóða 

Í ritgerðinni var lagt upp með að skoða gildandi bótareglur um dagpeningagreiðslur sjúkra-

sjóða, með það að markmiði að meta hvort þær tryggi nægilega vel ýmsa hagsmuni þeirra sem 

sækja greiðslur í sjóðina. Við matið var bæði höfð hliðsjón af lögbundnu hlutverki 

sjúkrasjóðanna og stöðu þeirra innan bótakerfisins í heild. Greining á bótareglum sjóðanna 

leiddi í ljós að grunn inntak bótaréttarins er í grófum dráttum hið sama: tiltekin föst eða 

tekjutengd fjárhæð sem greiðist frá því að kjarasamningsbundnum rétti til launa í veikinda- og 

slysaforföllum lýkur, yfirleitt í fjóra mánuði eða lengur. Aftur á móti ber töluvert á milli þegar 

kemur að reglum um stofnun réttinda, viðhald þeirra við flutning milli stéttarfélaga eða 

tímabundið brotthvarf af vinnumarkaði, skerðingu greiðslna og brottfall réttinda. Ekki aðeins 

eru þessi ákvæði nokkuð misjöfn milli sjóða, heldur virðast þau einnig í mörgum tilfellum ekki 

nægilega skýr. Þá eru ákvæði um heimildir sjóðstjórna til töku matskenndra ákvarðana oft 

fremur opin og óljós. 

Lög og aðrar réttarheimildir veita starfsemi sjúkrasjóða og inntaki réttinda afar litla 

umgjörð. Því telur höfundur að gera verði þá kröfu til sjóðanna að þær reglur sem liggja til 

grundvallar ákvörðunum um bótarétt séu skýrar, sérstaklega um atriði sem geta verið 

íþyngjandi fyrir þá sem sækja greiðslur í sjóðinn. Þá skiptir einnig miklu máli að aðgengi að 

reglum sé gott og að birtar reglur sjóðanna séu nægilega ítarlegar, svo sjóðfélagar geti gert sér 

grein fyrir því hvað liggi ákvörðunum sjóðstjórnar til grundvallar. Einkum er eðlilegt að gera 

auknar kröfur til þess að reglur séu gagnsæjar og tæmandi um þau tilvik þar sem bótaréttur 

fellur niður eða bætur skerðast. Þá þykir höfundi rétt að huga sérstaklega að því að setja 

matskenndum ákvörðunum ramma, þannig að sjóðfélagar séu meðvitaðir um hvenær geti reynt 

á matskenndar ákvarðanir og á hvaða sjónarmiðum þær verði byggðar. Séu reglur sjúkrasjóða 

ekki nægilega skýrar eða ítarlegar, ásamt því að vera ólíkar frá einum sjóði til annars, er hætta 

á að sjóðfélagar verði minna meðvitaðir um réttindi sín og hafi síður forsendur til að bregðast 

við séu þeir ósáttir við afgreiðslu sjóðstjórnar. Slíkt er til þess fallið að skapa réttaróvissu og 

getur jafnvel rýrt traust sjóðfélaga til sjóðsins. Í því samhengi telur höfundur að sjóðirnir ættu 

að íhuga vel kosti þess að koma upp einhvers konar ytri endurskoðun einstakra ákvarðana. Ekki 

aðeins er utanaðkomandi aðhald til þess fallið að auka réttaröryggi sjóðfélaga og traust til 

sjóðanna, heldur má einnig ætla að það gæti orðið starfsmönnum sjóðanna til leiðbeiningar um 

túlkun matskenndra reglna og yrði þannig til stuðnings við töku sambærilegra ákvarðana í 

framtíðinni.  
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Það er mat höfundar að hagur sé að aukinni samræmingu reglna, að minnsta kosti upp 

að einhverju marki. Horfast verður í augu við að mikill munur milli bótareglna leiðir 

óhjákvæmilega til þess að staða sjóðfélaga í ólíkum sjóðum er ekki jöfn. Þær lágmarkskröfur 

um bótarétt sem felast í 49. gr. laga Alþýðusambands Íslands og viðmiðunarreglugerð fyrir 

sjúkrasjóði aðildarfélaga hafa vissulega stuðlað að töluvert auknu samræmi og jafnað réttindi 

sjóðfélaga innan aðildarfélaganna. Á sama hátt mættu sjóðir félaga utan Alþýðusambandsins 

huga að einhvers konar samstarfi, þannig að félög með svipaða hagsmunahópa innanborðs 

ynnu saman að samræmingu bótareglna. Það eru þó aðeins reglur um grunn inntak bótaréttar, 

eins og honum var lýst í upphafi kaflans, sem eru skuldbindandi fyrir sjúkrasjóði aðildarfélaga 

ASÍ, auk reglu um yfirfærslu réttinda milli sjóða aðildarfélaganna.321 Reglur um geymslu 

áunninna réttinda, brottfall bótaréttar og skerðingu dagpeninga vegna annarra greiðslna eru 

síður samræmdar milli sjóða. Í lögum ASÍ eru reyndar nefndar ákveðnar greiðslur sem hafi 

áhrif á fjárhæð dagpeninga.322 Reglur um skerðingu dagpeninga vegna annarra greiðslna eru 

samt sem áður útfærðar á ýmsan hátt í reglum aðildarfélaganna og oft þannig að fleiri greiðslur 

eru taldar til en þær sem getið er í lögum ASÍ,323 sem hlýtur að vera íþyngjandi fyrir þann sem 

þiggur greiðslurnar. Lágmarksréttur í sjúkrasjóðum samkvæmt lögum ASÍ virðist þannig ekki 

taka til þess hvernig heimilt sé að skerða bætur. Með tilliti til þessa telur höfundur að ástæða 

sé til að skoða hvort núverandi reglur ASÍ um lágmarksréttindi tryggi nægilegt samræmi í 

framkvæmd. 

Samspil bótaúrræða vegna tímabundins starfsorkumissis getur verið flókið. Að mati 

höfundar þurfa sjúkrasjóðir stéttarfélaga að huga vel að stöðu sinni innan bótakerfisins; móta 

sér stefnu um hvernig dagpeningagreiðslur og önnur bótaúrræði fari saman og hvernig sjóðirnir 

vilja taka á „árekstrum“ bótaúrræða. Þetta virðist þegar hafa verið gert hvað varðar starfsorku-

missi vegna atvika sem bætast á grundvelli skaðabótalaga, en samkvæmt reglugerðum 

langflestra sjóða greiðast ekki dagpeningar í slíkum tilvikum. Af athugasemdum við 

viðmiðunarreglugerð Alþýðusambandsins fyrir sjúkrasjóði aðildarfélaga verður ráðið að þetta 

sé niðurstaða meðvitaðrar stefnu um forgangsröð bótaúrræða.324 Sú afstaða er áhugaverð í ljósi 

þess að samkvæmt skaðabótalögum hefur löggjafinn ráðgert að greiðslur sjúkrasjóðs skuli 

dragast frá skaðabótum325 og þá virðist skjóta skökku við að sjóðirnir geti ákveðið annað í 

                                                 
321 Alþýðusamband Íslands, „Lög Alþýðusambands Íslands“ (n. 111) 1. mgr. og 4. mgr. 49. gr. 
322 sama heimild 4. mgr. 49. gr. 
323 Sjá kafla 4.3.7. 
324 Guðmundur Rúnar Árnason (n. 190) 234. Sjá einnig kafla 5.3. 
325 Skaðabótalög nr. 50/1993, 2. mgr. 2. gr., sbr. lög nr. 37/1999 
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sínum reglum. Þar verður að líta til þess að stéttarfélög eru frjáls félög og almennt heimilt að 

ráða innri málefnum sínum sjálf, samkvæmt 3. gr. laga nr. 80/1938. Í þeim fáu málum þar sem 

greiðslur sjúkrasjóða hafa verið til umfjöllunar fyrir dómstólum hefur niðurstaðan jafnframt 

verið sú að réttarstaða sjóðfélaga ráðist umfram allt af reglum sjóðanna sjálfra. Því má álykta 

að stéttarfélögum sé að einhverju marki heimilt að undanskilja ákveðin tilvik í reglum sínum. 

Annað dæmi um árekstur bótaúrræða varðar ákvæði 7. gr. laga nr. 99/2007, en þar kemur fram 

að réttur til endurhæfingarlífeyris sé háður því að viðkomandi eigi ekki rétt til greiðslna frá 

sjúkrasjóði stéttarfélags. Þessu hafa sumir sjúkrasjóðir mætt með því að setja ákvæði í reglur 

sínar um að réttur til dagpeninga falli niður þegar sjóðfélagi öðlast rétt til endurhæfingarlífeyris. 

Þannig virðist gæta tilhneigingar til þess að beita reglum sjúkrasjóðanna á þann hátt að 

dagpeningagreiðslur víki í sem flestum tilvikum fyrir öðrum bótaúrræðum. Höfundur er þeirrar 

skoðunar að sjúkrasjóðirnir þurfi að vera meðvitaðir um samspil bótaúrræða og taka afstöðu til 

þess hvar eigi að staðsetja dagpeningagreiðslur sjúkrasjóða gagnvart öðrum greiðslum í 

bótakerfinu. 

Í því samhengi þurfa sjóðirnir jafnframt að gæta þess að lögbundið hlutverk þeirra er 

að mæta tekjutapi launamanna vegna starfsorkumissis. Önnur bótaúrræði hafa eflst verulega 

frá því að stofnað var til sjóðanna. Stóraukinn réttur til launa í veikindum með lögum nr. 

19/1979 hefur þar mest að segja, en einnig efling lífeyrissjóða og aukin útbreiðsla ýmis konar 

vátrygginga gegn slysum. Ekki virðist hafa verið tekin sérstök afstaða til þess þegar lög  

nr. 19/1979 voru sett hvaða áhrif hinn aukni veikindaréttur hefði á nýtingu dagpeningagreiðslna 

úr sjúkrasjóðum.326 Raunin hefur orðið sú að oft reynir ekki á dagpeningagreiðslur sjúkrasjóða 

fyrr en starfsorkumissir hefur varað um margra mánaða skeið. Vissulega eru þó tilvik þar sem 

hinn aukni veikindaréttur nýtist ekki. Að því leyti má taka undir orð þáverandi félagsmála-

ráðherra, sem sagði í framsöguræðu sinni árið 1979 að þrátt fyrir aukningu veikindaréttar væru 

„réttindi nokkurs hluta verkafólks þó enn ótrygg og [gætu] sjúkrasjóðir því vissulega haft 

mikilsverðu hlutverki að gegna áfram“.327 Þannig hafa starfsmenn á fyrsta ári í vinnu ekki 

áunnið sér rétt til launa nema í fáeina daga í veikinda- og slysaforföllum; þeir sem eru frá vinnu 

vegna umönnunar langveikra fjölskyldumeðlima verða iðulega fljótt tekjulausir; eins er 

vátryggingavernd takmörkuð þegar starfsorkumissir stafar af sjúkdómum eða öðrum heilsu-

bresti, eða atvikum sem ekki teljast slys í skilningi vátryggingaskilmála.  

                                                 
326 Sjá kafla 2.3.2. 
327 Alþt. 1978-1979, B-deild, 159. mál, 47. fundur (Magnús H. Magnússon). 
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Eins og hlutverk sjúkrasjóðanna er afmarkað samkvæmt núgildandi reglum snýr það 

fyrst og fremst að því að greiða sjóðfélögum dagpeninga vegna tímabundins starfsorkumissis. 

Hafi starfsorkumissir varað um margra mánaða skeið þegar réttur til dagpeningagreiðslna úr 

sjúkrasjóði virkjast má velta fyrir sér hvort réttara væri að úrræði almannatrygginga eða 

lífeyrissjóða tækju við. Þar er höfundur þeirrar skoðunar að sjúkrasjóðirnir þurfi að afmarka 

hlutverk sitt, að teknu tilliti til þess að sjóðirnir eru fjármagnaðir af launagreiðendum. Sjóðirnir 

þurfa því að leggja eitthvað mat á það hversu lengi sé réttlætanlegt að vinnuveitandi standi 

straum af framfærslu starfsmanns sem glímir við langvarandi heilsubrest. Höfundur getur 

þannig ekki tekið undir það sjónarmið að hlutverk sjúkrasjóða stéttarfélaga sé að brúa tekjutap 

allt frá því að veikindarétti samkvæmt kjarasamningi lýkur og þar til starfsorkumissir er orðinn 

varanlegur, þannig að réttur stofnist til örorkulífeyris hjá almannatryggingum og/eða 

lífeyrissjóði.328 Á sama hátt telur höfundur að sjúkrasjóðirnir þurfi að móta meðvitaða afstöðu 

til þess hvort þeim sé ætlað að standa straum af langvarandi tekjutapi sjóðfélaga sem er frá 

vinnu vegna umönnunar langveikra fjölskyldumeðlima. Þessi atriði þurfa sjúkrasjóðirnir að 

skoða í samhengi við sitt lögbundna hlutverk og meta út frá því hvert sé réttast að veita 

fjármunum sjóðanna. Í því samhengi verður að benda á að dagpeningar almannatrygginga hafa 

rýrnað til muna frá því að greiðslur sjúkrasjóða komu til. Samhliða kann því einnig að vera 

tilefni til að skoða hvort hið opinbera sinni nægilega þeim skyldum sem það ber til að tryggja 

lágmarks efnahagsleg og félagsleg réttindi. Þar mættu stéttarfélög jafnvel beita pólitískum 

þrýstingi til að krefjast aukinnar þátttöku almannatrygginga þegar um langvarandi starfsorku-

missi er að ræða – frekar en að treyst sé á greiðslur sjúkrasjóða. 

Þó umfjöllunarefni ritgerðarinnar hafi að mestu verið takmarkað við dagpeninga-

greiðslur sjúkrasjóða verður ekki litið fram hjá því að oft er töluverðum hluta af útgjöldum 

sjóðanna varið til annarra styrkja. Í sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að sjóðirnir nýti 

fjárhagslegt svigrúm að einhverju leyti til „forvarnar- og endurhæfingarstyrkja“, en efast má 

um að eðlilegt sé að stærstur hluti iðgjaldatekna fari í slík verkefni. Vissulega má rökstyðja 

slíka styrki þannig að öflugt forvarnar- og endurhæfingarstarf geti dregið úr þörf fyrir 

dagpeningagreiðslur og sé því nátengt hlutverki sjóðanna.329  Slíka starfsemi þarf samt sem 

áður að nálgast markvisst og án þess að það bitni á möguleikum til að mæta grundvallar 

skuldbindingum sjóðanna. Höfundur telur ástæðu til að kanna á gagnrýninn hátt hvort 

                                                 
328 Sjá: FLM – Félag lykilmanna, „Sjúkrasjóður, þitt afkomuskjól“ (flm.is) Hagstæður valkostur fyrir þig 

<http://flm.is/sjukrasjodur> skoðað 20. mars 2016. 
329 Guðrún Kr. Óladóttir (n.109). 
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fjármunum sjóðanna sé best varið með því að endurgreiða stök tilvik ýmis konar þjónustu. 

Stéttarfélögin standa nú þegar að starfsemi VIRK starfsendurhæfingarsjóðs, en mögulega gætu 

sjóðir sem hafa fjárhagslegt svigrúm til haft enn frekari aðkomu að heildstæðu endurhæfingar-

starfi. Þá væri ekki úr vegi að sjúkrasjóðir myndu taka sig saman um skipulegt forvarnarstarf, 

til dæmis í samstarfi við Vinnuvernd, sem stuðlað gæti að sömu niðurstöðu. Eins kann að vera 

ástæða til að skoða hvort sjúkrasjóðir stéttarfélaga ættu að taka þátt í að efla bótaúrræði vegna 

varanlegs starfsorkumissis, en þar getur staða bótaþega verið afar misjöfn.330 Slíkar ráðstafanir 

kynnu að vera fremur í anda þess hlutverks sem sjúkrasjóðunum er ætlað, að vera öryggisnet 

og afkomutrygging launþega. 

Sjúkrasjóðir stéttarfélaga ráðstafa fé sem þeim er úthlutað samkvæmt lögum til að mæta 

ákveðnu hlutverki. Að mati höfundar felst helsta áskorun sjúkrasjóðanna í því að skilgreina 

það hlutverk sitt á markvissari hátt – að teknu tilliti til sögu sjóðanna, stöðu þeirra innan 

bótakerfisins og þeim verkefnum sem löggjafinn hefur ætlað þeim að sinna. Reglur sjóðanna 

verða svo að endurspegla það hlutverk og kveða á um réttindi sjóðfélaga á nægilega skýran 

hátt, þannig að starfsemin nái markmiði sínu og tryggi nægilega hagsmuni sjóðfélaga.  

  

                                                 
330 Guðmundur Sigurðsson, „Bótaréttur launþega er breytinga þörf?“ (n. 84) ; Guðmundur Sigurðsson, „Íslenskur 

bótaréttur vegna vinnuslysa“ (n. 77).  
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Viðauki I: Reglur sjúkrasjóða 

Umfjöllun um reglur sjúkrasjóða er byggð á upplýsingum frá 65 sjóðum. Stuðst var við 

reglugerðir sjóðanna, auk starfs- eða úthlutunarreglna og ýmissa upplýsinga og skýringa sem 

birtar eru á vefsíðum viðkomandi stéttarfélags eða sjóðs. 

 

Sjúkrasjóður Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis 

Bifreiðastjórafélagið Sleipnir, „Reglugerð sjúkrasjóðs“  

<http://www.islandia.is/sleipnir/log/regl_sjukrasjods.htm>  

 

Styrktarsjóður Blaðamannafélags Íslands 

Blaðamannafélag Íslands, „Reglugerð Styrktarsjóðs BÍ“  

<http://www.press.is/index.php/styrkir/reglugerdh>  

Styrktarsjóður Blaðamannafélags Íslands, „Starfsreglur“  

<http://www.press.is/index.php/styrkir/starfsreglur>  

 

Styrktarsjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Starfsreglur fyrir Styrktarsjóð Fíh“  

<http://www.hjukrun.is/library/Skrar/Adalfundir/2013/mál 8.1.pdf>  

sbr. <http://hjukrun.is/styrkir-og-sjodir/styrktarsjodur_fih/starfsreglur-styrktarsjods/>  

— —, „Úthlutunarreglur Styrktarsjóðs“  

<http://hjukrun.is/styrkir-og-sjodir/styrktarsjodur_fih/uthlutunarreglur-styrktarsjods/>  

 

Fjölskyldu- og styrktarsjóður Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands 

Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands,  

„Reglugerð Fjölskyldu- og styrktarsjóðs Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands“  

<http://www.tfi.is/media/kjaramal/reglugerd_styrktarsjodsKTFI_-0612.pdf>  

— —, „Starfsreglur Fjölskyldu- og styrktarsjóðs Kjarafélags Tæknifræðingafélags 

Íslands“  

<http://www.tfi.is/media/ktfi/fjolsk_og_styrkt_3_2_2014.pdf> 

 

Sjúkrasjóður Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands 

Kjarafélag Tæknifræðingafélags Íslands,  

„Reglugerð Sjúkrasjóðs Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands“  

<http://www.tfi.is/media/ktfi/tillaga-sam36.3.2012.pdf>  

— —, „Starfsreglur Sjúkrasjóðs Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands“  

<http://www.tfi.is/media/ktfi/sjukrasjodur_2_2_2013.pdf> 
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Sjúkrasjóður Lyfjafræðingafélags Íslands 

Lyfjafræðingafélag Íslands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Lyfjafræðingafélags Íslands“  

<http://www.lfi.is/index.php/reglugerd-sjukrasjodhs-lyfjafraedhingafelags-islands>  

 

Fjölskyldu- og styrktarsjóður lækna 

Fjölskyldu- og styrktarsjóður lækna, „Reglur Fjölskyldu- og styrktarsjóðs lækna“ 

<http://www.lis.is/Sjodir/FjolskylduOgStyrktarsjodirLI/reglur> 

 

Styrktarsjóður SSF, Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja 

SSF, samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja, „Samþykktir Styrktarsjóðs SSF“ 

<http://www.ssf.is/styrktarsjodur-2/samthykktir/>  

Styrktarsjóður SSF, „Styrktarsjóður SSF – úthlutunarreglur“  

<http://www.ssf.is/wp-content/uploads/2014/01/Úthlutunarreglur-2014-01-01-2014.pdf> 

 

Sjúkra- og styrktarsjóður Sjómannafélags Íslands 

Sjómannafélag Íslands,  

„Reglugerð fyrir styrktar- og sjúkrasjóð Sjómannafélags Íslands“ 

<http://www.sjomenn.is/styrktar-og-sjukrasjodur> 

 

Sjúkrasjóður Verkfræðingafélags Íslands 

Verkfræðingafélag Íslands, „Reglur Sjúkrasjóðs Verkfræðingafélags Íslands“  

<http://www.vfi.is/media/kjaramal/Reglur-Sjukrasjods_150116.pdf>  

 

Styrktarsjóður Verkfræðingafélags Íslands 

Verkfræðingafélag Íslands, „Reglugerð Styrktarsjóðs Verkfræðingafélags Íslands“  

<http://www.vfi.is/media/kjaramal/styrktarsjodur_reglugerd.pdf>  

— —, „Starfsreglur Styrktarsjóðs Verkfræðingafélags Íslands“  

<http://www.vfi.is/media/kjaramal/Starfsr_styrktarsj_17042013.pdf> 

 

Styrktarsjóður Félags skipstjórnarmanna 

Félag skipstjórnarmanna, „Reglugerð Styrktarsjóðs Félags skipstjórnarmanna“  

<http://www.skipstjorn.is/index.php/styrktarsjodhur-fs>  

— —, „Hvað styrkjum við?“  

<http://www.skipstjorn.is/index.php/styrktarsjodhur-fs/hvadh-styrkjum-vidh> 

 

Styrktar- og sjúkrasjóður Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Verðandi 

Skipstjóra- og stýrimannafélagið Verðandi,  

„Lög fyrir styrktar- og sjúkrasjóð Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Verðandi“  

<http://ssverdandi.net/?p=200&i=8> 
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Sjúkra- og styrktarsjóður Vísis 

Vísir, félag skipstjórnarmanna á Suðurnesjum,  

„Reglugerð fyrir Styrktar- og sjúkrasjóð Vísis, félags skipstjórnarmanna á Suðurnesjum“  

<http://www.visir-fss.is/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=62> 

 

Sjúkrasjóður BHM 

Bandalag háskólamanna, „Skipulagsskrá fyrir Sjúkrasjóð Bandalags háskólamanna“  

<http://www.bhm.is/media/sjukrasjodur/skipulagsskra-SBHM-2004.pdf>  

Sjúkrasjóður Bandalags háskólamanna, „Úthlutunarreglur Sjúkrasjóðs“  

<http://www.bhm.is/media/sjukrasjodur/Uthlutunarreglur-SBHM-01.01.2015.pdf> 

 

Styrktarsjóður BHM 

Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna,  

„Skipulagsskrá fyrir Styrktarsjóð Bandalags háskólamanna“  

<http://www.bhm.is/media/styrktarsjodur/Styrktarsjodur-skipulagsskra-2015.pdf> 

— —, „Starfsreglur Styrktarsjóðs Bandalags háskólamanna“  

<http://www.bhm.is/media/styrktarsjodur/150101---Starfsreglur-STBHM---1--januar-

2015-.pdf>  

 

Styrktarsjóður BSRB 

Styrktarsjóður BSRB, „Reglugerð fyrir Styrktarsjóð BSRB“  

<https://styrktarsjodur.bsrb.is/sjodurinn/reglugerd/> 

— —, „Úthlutunarreglur“  

<https://styrktarsjodur.bsrb.is/uthlutunarreglur/>  

 

Styrktar- og sjúkrasjóður Landssambands lögreglumanna 

Styrktar- og sjúkrasjóður Landssambands lögreglumanna,  

„Úthlutunarreglur styrktar- og sjúkrasjóðs Landssambands lögreglumanna“  

<http://www.logreglumenn.is/index.php?option=com_content&view=article&id=50:sty

rktar-og-sjukrasjoeur&catid=96:sjukrasjodur>  

 

Sjúkrasjóður Póstmannafélags Íslands 

Póstmannafélag Íslands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Póstmannafélags Íslands“  

<http://www.pfi.is/Index/Sjodir/Sjukrasjodurpostmanna/ReglugerdSjukrasjods/#reglugerð> 

Sjúkrasjóður Póstmannafélags Íslands,  

„Starfsreglur stjórnar Sjúkrasjóðs Póstmannafélags Íslands“  

 <http://pfi.is/Index/Sjodir/Sjukrasjodurpostmanna/ReglugerdSjukrasjods/#starfsr>  
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Styrktar- og sjúkrasjóður SFR 

SFR, stéttarfélag í almannaþjónustu, „Reglur samkv. 20. gr. laga SFR“  

<http://sfr.is/page_2col.asp?ID=242>  

Styrktar- og sjúkrasjóður SFR, „Úthlutunarreglur Styrktar- og sjúkrasjóðs“ 

<http://sfr.is/sjodir-og-styrkir/styrktar--og-sjukrasjodur/sjukrasj-uthlutunarreglur/> 

 

— —, „Úthlutunarreglur Styrktar- og sjúkrasjóðs: Sjúkradagpeningar“  

<http://sfr.is/sjodir-og-styrkir/styrktar--og-sjukrasjodur/sjukradagpeningar---

uthlutunarreglur/> 

 

Sjúkrasjóður Kennarasambands Íslands 

Kennarasamband Íslands,  

„Reglur fyrir sjúkrasjóð Kennarasambands Íslands“, í Lög Kennarasambands Íslands, 

ásamt vinnureglum Orlofssjóðs, Sjúkrasjóðs og Vinnudeilusjóðs  

<http://ki.is/component/attachments/download/170>  

Sjúkrasjóður Kennarasambands Íslands,  

„Úthlutunarreglur Sjúkrasjóðs Kennarasambands Íslands“  

<http://ki.is/component/attachments/download/252> 

 

Sjúkrasjóður verkstjóra og stjórnenda  

Verkstjórasamband Íslands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs verkstjóra og stjórnenda“  

<http://www.vssi.is/index.php?option=com_content&view=article&id=116:reglugere-

sjukrasjoes-verkstjora&catid=1:loeg-og-reglugereir&Itemid=57>  

 

Sjúkrasjóður Félags bókagerðarmanna 

Félag bókagerðarmanna, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“  

 <http://www.fbm.is/images/stories/skoda_pdf/sjodir.pdf>  

Grafía, „Styrkir sjúkrasjóðs“  

<http://www.fbm.is/index.php?option=com_content&view=article&id=127&catid=4&I

temid=21> 

 

Sjúkrasjóður Félags hársnyrtisveina 

Félag hársnyrtisveina, „Styrktarsjóður F.H.S.“ 

Tölvupóstur Lilju K. Sæmundsdóttur til Bergþóru Ingólfsdóttur, 22. janúar 2015 

 

Sjúkrasjóður Félags leiðsögumanna 

Félag leiðsögumanna, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Félags leiðsögumanna“  

<http://www.touristguide.is/Sjodir/Sjukrasjodur/> 
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Sjúkrasjóður VM – félags vélstjóra og málmtæknimanna 

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna, „Reglugerð Sjúkrasjóðs VM“ 

<http://www.vm.is/sjodir-vm/sjukrasjodur-vm/reglugerd-sjukrasjods.aspx>  

— —, „Sjúkrasjóður VM“  

<http://www.vm.is/sjodir-vm/sjukrasjodur-vm.aspx> 

 

Sjúkrasjóður Flugfreyjufélags Íslands 

Flugfreyjufélag Íslands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Flugfreyjufélags Íslands“  

<http://www.ffi.is/sjukrasjodur/reglugerd> 

— —, „Verkefni sjúkrasjóðs“  

<http://www.ffi.is/sjukrasjodur/verkefni> skoðað 6. maí 2016 

 

Sjúkra- og styrktarsjóður Mjólkurfræðingafélags Íslands 

Mjólkurfræðingafélag Íslands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Mjólkurfræðingafélags Íslands“  

<http://www.mffi.is/library/Skrar/reglugerd.loka.2013doc.doc> 

 

Sjúkrasjóður MATVÍS 

Matvæla- og veitingafélag Íslands, „Reglugerð fyrir sjúkrasjóð MATVÍS“ 

<http://www.matvis.is/um-matvis/loeg-og-reglugerdhir/47-reglugerdh-fyrir-

sjukrasjodh-matvi-s-medh-breytingum-fra-adhalfundi-2012> 

— —, „Starfsreglur sjúkrasjóðs“  

<http://www.matvis.is/starfsreglur-sjukrasjodhs> 

— —, „Dagpeningar og styrkir – Starfsreglur sjúkrasjóðs“ 

<http://www.matvis.is/rettindi/62-dagpeningar-og-styrkir> 

 

Sjúkrasjóður AFLs 

AFL Starfsgreinafélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs AFLs Starfsgreinafélags“  

<http://www.asa.is/images/stories/LogReglugerdirPdf/reglugerd_sjukrasjods.pdf> 

sbr. <http://www.asa.is/sjukrasjodur/reglugerd-sjukrasjodsins> 

— —, „Verklagsreglur AFLs“  

<http://www.asa.is/sjukrasjodur/verklagsreglur>  

— —, „Réttur til sjúkradagpeninga“  

<http://www.asa.is/sjukrasjodur/sjukradagpeningar>  

— —, „Styrkir“  

<http://www.asa.is/sjukrasjodur/styrkir> 
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Sjúkrasjóður Öldunnar stéttarfélags 

Aldan stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Öldunnar stéttarfélags“ 

<http://www.stettarfelag.is/files/8/20080221164310960.pdf>  

— —, „Sjúkradagpeningar“  

<http://www.stettarfelag.is/index.php?pid=264> 

— —, „Ýmsir styrkir“  

<http://www.stettarfelag.is/index.php?pid=391> 

 

Sjúkrasjóður Bárunnar stéttarfélags 

Báran, stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Bárunnar, stéttarfélags“  

<http://www.baran.is/um-okkur/reglugerd-sjukrasjods/> 

— —, „Umsókn úr sjúkrasjóði“  

<http://www.baran.is/umsoknir/ur-sjukrasjodi/> 

 

Sjúkrasjóður Drífanda 

Drífandi stétarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Drífanda stéttarfélags“  

<http://www.drifandi.is/page/reglugerd-sjukrasjods> 

  

Sjúkrasjóður Eflingar 

Efling stéttarfélag, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“  

<http://www.efling.is/sjukrasjodur/reglugerd/>  

— —, „Sjúkradagpeningar“  

<http://www.efling.is/sjukrasjodur/sjukradagpeningar-nytt/>  

— —, „Forvarnir og endurhæfingarstyrkir“  

<http://www.efling.is/sjukrasjodur/styrkir/>  

 

Sjúkrasjóður Einingar-Iðju 

Eining-Iðja, „Reglugerð fyrir sjúkrasjóð Einingar-Iðju“  

<http://www.ein.is/static/files/PDF_og_WORD/log_og_reglugerdir/reglugerd_sjukrasjods

_2012.pdf> 

— —, „Dagpeningar“  

<http://www.ein.is/is/sjukrasjodur/dagpeningar> 

— —, „Málskotsréttur“  

<http://www.ein.is/is/sjukrasjodur/malskotsrettur> 

— —, „Styrkir“  

<http://www.ein.is/is/sjukrasjodur/styrkir> 

 

Sjúkrasjóður Framsýnar  

Framsýn stéttarfélag, „Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð Framsýnar, stéttarfélags“  

<http://www.framsyn.is/framsyn/log-og-reglugerdir/#sjukrasjodur> 

— —, „Veikindi og slys“ Réttindi hjá Sjúkrasjóði Framsýnar 

<http://www.framsyn.is/framsyn/veikindi-og-slys/> 
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Sjúkrasjóður Stéttarfélagsins Samstöðu 

Stéttarfélagið Samstaða, „Lög Sjúkrasjóðs Stéttarfélagsins Samstöðu“  

<http://samstada.is/article.aspx?id=367> 

 

Sjúkrasjóður Stéttarfélags Vesturlands 

Stéttarfélag Vesturlands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Stéttarfélags Vesturlands“  

<http://www.stettvest.is/sjukrasjodur/reglugerdir/>  

— —, „Sjúkrasjóður Stéttarfélags Vesturlands – Bótareglur“  

<http://www.stettvest.is/sjukrasjodur/botaflokkar/> 

— —, „Verklagsreglur sjórnar Sjúkrasjóðs“  

<http://www.stettvest.is/sjukrasjodur/verklagsreglur/> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Akraness 

Verkalýðsfélag Akraness, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Akraness“ 

<http://www.vlfa.is/sjukrasjodur/reglugerd-sjukrasjods/ 

— —, „Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Akraness – Bótareglur“  

http://www.vlfa.is/sjukrasjodur/botareglur-sjukrasjods/> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Grindavíkur 

Verkalýðsfélag Grindavíkur, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Vlf. Grindavíkur“ 

<http://www.vlfgrv.is/starfssvid/sjukrasjodur/> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðsfélagsins Hlífar 

Verkalýðsfélagið Hlíf, „Reglugerð sjúkrasjóðs Verkalýðsfélagsins Hlífar“  

<http://hlif.is/files/sjkrasjsregluger_samykkt_18_04_2013.pdf> 

— —, „Styrkir aðrir en dagpeningar“ 

<http://www.hlif.is/files/Styrkir_arir_en_sj_dagp_2013.pdf> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Snæfellinga 

Verkalýðsfélag Snæfellinga, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Snæfellinga“  

<http://www.verks.is/sjukrasjodur/log-sjukrasjods/> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Suðurlands 

Verkalýðsfélag Suðurlands, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Suðurlands“ 

<http://www.vlfs.is/images/pdf/ReglugerdSjukrasjodsVLFS2013.pdf> 

— —, „Sjúkrasjóður VLFS veitir félagsmönnum ýmsa styrki“  

<http://www.vlfs.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

23&Itemid=24> 
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Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Vestfirðinga 

Verkalýðsfélag Vestfirðinga, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðsfélags Vestfirðinga“  

<http://www.verkvest.is/ymis_skjol/skra/559/> 

— —, „Réttindi og greiðslur“  

<http://www.verkvest.is/sjukrasjodur/rettindi_og_greidslur/> 

— —, „Sjúkrasjóður Verk-Vest“  

<http://www.verkvest.is/sjukrasjodur/> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Þórshafnar 

Verkalýðsfélag Þórshafnar, „Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð Verkalýðsfélags Þórshafnar“ 

Tölvupóstur Magnúsar M. Norðdahl til Bergþóru Ingólfsdóttur, 26. janúar 2015 

— —, „Veikindi og slys“  

<http://www.framsyn.is/verkalydsfelag-thorshafnar/veikindi-og-slys/> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðs- og sjómannafélags Bolungarvíkur 

Verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur, „Reglugerð Sjúkrasjóðs“  

<http://www.vsbol.is/is/sjukrasjodur/reglugerd-sjukrasjods/> 

 

Sjúkrasjóður Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis  

Verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur og nágrennis,  

„Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur og nágrennis“ 

<http://www.vsfk.is/sjukrasjodur/reglugerd> 

— —, „Styrkir“  

<http://www.vsfk.is/sjukrasjodur/styrkir>  

 

Sjúkrasjóður Verkalýðs- og sjómannafélags Sandgerðis 

Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis,  

„Reglugerð Sjúkrasjóðs Verkalýðs- og sjómannafélags Sandgerðis“  

<http://vsfs.is/wp-content/uploads/2015/07/Reglugerd_sjukrasjods_10.pdf> 

Sjúkrasjóður Verkalýðs- og sjómannafélags Sandgerðis,  

„Styrkir eftir a.m.k. 6. mánaðar aðild að sjóðnum“  

<http://vsfs.is/wp-content/uploads/2015/07/Styrkir_sjukrasjodur1.pdf> 

 

Sjúkrasjóður Félags verslunar- og skrifstofufólks á Akureyri 

Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni,  

„Lög og reglug. Sjúkrasjóðs“  

<http://fvsa.stettey.is/is/sjukrasjodur/log-og-reglug-sjukrasjods> 

— —, „Sjúkradagpeningar“  

<http://fvsa.stettey.is/is/sjukrasjodur/sjukradagpeningar> 

— —, „Styrkir“  

<http://fvsa.stettey.is/is/sjukrasjodur/styrkir> 
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Sjúkrasjóður VR 

VR, „Reglugerð sjúkrasjóðs VR“  

<https://www.vr.is/um-vr/log-og-reglugerdir/reglugerd-og-starfsreglur-sjukrasjods-vr/>  

— —, „Starfsreglur sjúkrasjóðs VR“  

<https://www.vr.is/um-vr/log-og-reglugerdir/reglugerd-og-starfsreglur-sjukrasjods-vr/> 

— —, „Sjúkrasjóður VR“  

<http://vr.is/styrkir-sjodir/sjukrasjodur-vr/> 

— —, „Sjúkradagpeningar“  

<http://vr.is/styrkir-sjodir/sjukrasjodur-vr/sjukradagpeningar/> 

 

Sjúkrasjóður Verslunarmannafélags Skagafjarðar 

Verslunarmannafélag Skagfirðinga, „Reglugerð sjúkrasjóðs“  

<http://www.stettarfelag.is/index.php?pid=1299> 

— —, „Sjúkrasjóður“  

<http://www.stettarfelag.is/index.php?pid=1285> 

 

Sjúkrasjóður Verslunarmannafélags Suðurlands 

Verslunarmannafélag Suðurlands, „Lög Sjúkrasjóðs“  

<http://www.vms.is/log-felagsins/log-sjukrasjods-fra-2011/> 

— —, „Styrkir sjúkrasjóðs frá 2015“  

<http://www.vms.is/log-felagsins/styrkir-sjukrasjods-fra-2011/> 

 

Sjúkrasjóður Verslunarmannafélags Suðurnesja 

Verslunarmannafélag Suðurnesja,  

„Reglugerð Sjúkrasjóðs Verslunarmannafélags Suðurnesja“  

<http://www.vs.is/Log_og_reglugerdir/Reglugerd_Sjukrasjods_VS/> 

— —, „Starfsreglur fyrir framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs Verslunarmannafélags Suðurnesja“  

<http://vs.is/Sjukrasjodur/> 

Verslunarmannafélag Suðurnesja,  

„Sjúkrasjóður Verslunarmannafélags Suðurnesja“  

<http://vs.is/Sjukrasjodur/> 

 

Sjúkrasjóður Byggiðnar 

Byggðin, félag byggingamanna,  

„Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð Byggiðnar – Félags byggingamanna“  

<http://www.byggidn.is/sjukrasjodur/loeg-um-sjukrasjoei>  

— —, „Sjúkrasjóður“  

<http://www.byggidn.is/sjukrasjodur/um-sjodhinn> 

  

  



83 

Sjúkra- og styrktarsjóður FIT 

FIT, félag iðn- og tæknigreina,  

„Reglugerð sjúkra- og styrktarsjóðs Félags iðn- og tæknigreina“  

<http://www.fit.is/sjukrasjodur-sp-1382165962> 

— —, „Hvaða styrkir eru í boði“  

<http://www.fit.is/sjukrasjodur-sp-1382165962/styrkir> 

 

Sjúkrasjóður félags járniðnaðarmanna á Ísafirði 

Félag járniðnaðarmanna Ísafirði,  

„Reglugerð Sjúkrasjóðs Félags járniðnaðarmanna Ísafirði“ 

Tölvupóstur Helga Ólafssonar til Bergþóru Ingólfsdóttur, 22. janúar 2015 

 

Sjúkrasjóður Félags málmiðnaðarmanna á Akureyri 

Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, „Reglugerðir Sjúkrasjóðs“  

<http://fma.stettey.is/is/sjukrasjodur/reglugerd-sjukrasjods> 

Félag málmiðnaðarmanna Akureyri, „Sjúkrasjóðsstyrkir“  

<http://fma.stettey.is/is/sjukrasjodur/styrkir> 

 

Sjúkra- og styrktarsjóður Iðnsveinafélags Skagafjarðar 

Iðnsveinafélag Skagafjarðar, „Reglugerð sjúkra- og styrktarsjóðs“  

<http://ifs.fjolnet.is/sjukrasjodur/reglugerd-sjukra-og-styrktarsjods/> 

— —, „Reglur um styrkveitingar Sjúkra- og styrktarsjóðs“  

<http://ifs.fjolnet.is/sjukrasjodur/umsoknir-i-sjukrasjod/> 

 

Sjúkrasjóður Þingiðnar  

Þingiðn, „Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð Þingiðnar“  

<http://www.framsyn.is/thingidn/log-og-reglugerdir/#rgerdsjukrathing> 

Samkvæmt upplýsingum frá Þingiðn er þessi reglugerð úrelt,  

en núgildandi reglugerð samhljóða reglugerð Framsýnar, stéttarfélags. 

Tölvupóstur Bergþóru Ingólfsdóttur til höfundar, 15. mars 2015 

— —, „Veikindi og slys“ <http://www.framsyn.is/thingidn/veikindi-og-slys/> 

 

Sjúkrasjóður Sjómannafélags Eyjafjarðar 

Sjómannafélag Eyjafjarðar, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Sjómannafélags Eyjafjarðar“  

<http://sjoey.stettey.is/is/sjukrasjodur/reglugerd-sjukrasjods> 

— —, „Sjúkradagpeningar“ 

 <http://sjoey.stettey.is/is/sjukrasjodur/sjukradagpeningar> 

— —, „Aðrir styrkir og fl.“  

<http://sjoey.stettey.is/is/sjukrasjodur/adrir-styrkir-og-fl> 

— —, „Sjúkrasjóður – Aðalfundarsamþykkt 2015“  

<http://sjoey.stettey.is/is/sjukrasjodur/>  
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Sjúkrasjóður Sjómannafélags Hafnarfjarðar 

Sjómannafélag Hafnarfjarðar, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Sjómannafélags Hafnarfjarðar“  

Tölvupóstur Valborgar Óskarsdóttur til Bergþóru Ingólfsdóttur, 22. janúar 2015 

Sjúkrasjóður Sjómannafélagsins Jötuns 

Sjómannafélagið Jötunn, „Reglugerð Sjúkrasjóðs Sjómannafélagsins Jötuns“  

<http://www.sjomannafelag.is/sjukrasjodur/> 

 

Sjúkrasjóður Sjómannafélags Ólafsfjarðar 

Sjómannafélag Ólafsfjarðar, „Reglugerð fyrir Sjúkrasjóð Sjómannafélags Ólafsfjarðar“,  

í Laga- og reglugerðasafn (2015) 

— —, „Sjúkrasjóður“, í Laga- og reglugerðasafn (2015) 

 

Styrktar- og sjúkrasjóður Sjómanna- og vélstjórafélags Grindavíkur 

Sjómanna- og vélstjórafélag Grindavíkur,  

„Reglugerð fyrir Styrktar og sjúkrasjóð Sjómanna og vélstjórafélags Grindavíkur“ 

Tölvupóstur Steingríms E. Kjartanssonar til höfundar, 12. maí 2015 

Sjómanna- og vélastjórafélag Grindavíkur, „Styrktar- og sjúkrasjóður SVG“  

<http://svg.is/styrktar-og-sjukrasjodur-svg/> 

 

Styrktarsjóður rafiðnaðarmanna 

Rafiðnaðarsamband Íslands, „Reglugerð Styrktarsjóðs RSÍ“ 

<http://www.rafis.is/styrkir/reglugerd-styrktarsjods-rsi>  

— —, „Starfsreglur sjúkrasjóðs 

<http://www.rafis.is/styrkir/starfsreglur-sjukrasjods> 

— —, „Sjúkradagpeningar“ 

<http://www.rafis.is/styrkir/sjukradagpeningar> 

— —, „Styrkir“  

<http://www.rafis.is/styrkir> 
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Viðauki II: Ársreikningar og ársskýrslur sjúkrasjóða 

Vorið 2015 vann höfundur að rannsóknaverkefni um sjúkrasjóði stéttarfélaga. Við þá vinnu var 

óskað gagna hjá nokkrum stéttarfélögum, sem gætu gefið tölulegar upplýsingar um greidd 

iðgjöld til sjóðanna og eignir þeirra. Þau félög/sjóðir sem leitað var til vildu taka beiðnina 

formlega fyrir á stjórnarfundi, en ekki varð af því áður en rannsóknarverkefninu lauk. Í því 

verkefni var þess vegna byggt á upplýsingum sem fengnar voru úr ársreikningum og 

ársskýrslum sem aðgengilegar voru á vefsíðum félaganna. Við vinnu þessarar ritgerðar var 

fallið frá því að óska frekari gagna frá stéttarfélögum, meðal annars vegna þeirra sjónarmiða 

sem lýst var í kafla 4.2.2. Til að varpa nokkru ljósi á ráðstöfun fjármuna var byggt á sömu 

gögnum og aflað var fyrir rannsóknarverkefnið. 

Sjúkrasjóður Einingar-Iðju (2013) 

Eining-Iðja, „Aðalfundur Einingar-Iðju 2014“  

<http://www.ein.is/static/files/PDF_og_WORD/Arsreikningar/adalfundur_ei_2014.pdf>  

Styrktarsjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (2013) 

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, „Ársreikningur 2013“  

 <http://www.hjukrun.is/library/Skrar/Adalfundir/2014/3.0Arsskyrsla.pdf>  

Sjúkrasjóður Félags verslunar- og skrifstofufólks á Akureyri (2013-2014) 

Félag verslunar- og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni, „Ársreikningur 2013“  

<http://fvsa.stettey.is/static/files/Arsreikningar/arsreikningur-2013-fvsa-24.2.pdf>  

— —, „Ársreikningur 2014“  

<http://fvsa.stettey.is/static/files/Arsreikningar/arsreikningur-2014-fvsa.pdf>  

Sjúkrasjóður Kennarasambands Íslands (2014) 

Kennarasamband Íslands, „Ársskýrsla Kennarasambands Íslands 2014“  

<http://ki.is/images/Skrar/KI/Arsfundir_og_thing/2015/arsskyrsla_KI_2015.pdf>  

Sjúkrasjóður SFR (2013-2014) 

SFR, stéttarfélag í almannaþjónustu, „Ársskýrsla SFR 2013-2014“  

<http://www.sfr.is/files/Arsskyrsla SFR 2013 - netutgafa_1680621000.pdf>  

— —, „Ársskýrsla SFR 2014-2015“  

<http://www.sfr.is/files/32779-Arsskyrsla netið_7319926.pdf>   
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Sjúkrasjóður Bandalags háskólamanna (2012-2014) 

Sjúkrasjóður Bandalags háskólamanna, „Ársreikningur 2012“,  

í Aðalfundur Bandalags háskólamanna 2013 (Bandalag háskólamanna 2013) 91  

<http://issuu.com/bhmvefur/docs/bhm_heildarskjal-gogn-2013?e=8651333/4126775>  

— —, „Skýrsla stjórnar Sjúkrasjóðs BHM 2012“,  

í Aðalfundur Bandalags háskólamanna 2013 (Bandalag háskólamanna 2013) 88  

<http://issuu.com/bhmvefur/docs/bhm_heildarskjal-gogn-2013?e=8651333/4126775>  

 — —, „Ársreikningur 2013“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2014/Arsreikningur-2013-undirritadur-

140409je.pdf>  

— —, „Skýrsla stjórnar Sjúkrasjóðs BHM 2013“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2014/Skyrsla-stjornar-Sjukrasjods.pdf>  

— —, „Ársreikningur 2014“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2015/Arsr.-SBHM.pdf>  

— —, „Skýrsla stjórnar Sjúkrasjóðs BHM 2014“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2015/Skyrsla-stjornar-Sjukrasjods-2015.pdf>  

Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna (2012-2014) 

Styrktarsjóður Bandalags háskólamanna, „Ársreikningur 2012“,  

í Aðalfundur Bandalags háskólamanna 2013 (Bandalag háskólamanna 2013) 118 

<http://issuu.com/bhmvefur/docs/bhm_heildarskjal-gogn-2013?e=8651333/4126775>  

— —, „Skýrsla stjórnar Styrktarsjóðs BHM 2013“,  

í Aðalfundur Bandalags háskólamanna 2013 (Bandalag háskólamanna 2013) 115  

<http://issuu.com/bhmvefur/docs/bhm_heildarskjal-gogn-2013?e=8651333/4126775>  

 — —, „Ársreikningur 2013“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2014/Arsreikningur-undirritadur-140324je.pdf>  

— —, „Skýrsla stjórnar Styrktarsjóðs BHM 2014“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2014/Skyrsla-stjornar-Styrktarsjods-BHM-

2014-(fyrir-arid-2013).pdf> 

— —, „Ársreikningur 2014“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2015/Arsr.-STBHM.pdf>  

— —, „Skýrsla stjórnar Styrktarsjóðs BHM 2015“  

<http://www.bhm.is/media/adalfundur-2015/Skyrsla-stjornar-Styrktarsjods-BHM-

2015-(fyrir-arid-2014).pdf>  
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Sjúkrasjóður Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands (2013-2015) 

Fjölskyldu- og styrktarsjóður Kjarafélags Tæknifræðingafélags Íslands (2013-2015) 

Tæknifræðingafélag Íslands, „Ársskýrsla starfsárið 2013-2014“  

<http://www.tfi.is/media/um-tfi/arsskyrsla_tfi_2014_vef.pdf>  

— —, „Ársskýrsla starfsárið 2014-2015“  

<http://www.tfi.is/media/um-tfi/TFI_arsskyrsla_net.pdf>  

— —, „Ársskýrsla starfsárið 2015-2016“  

<http://www.tfi.is/media/um-tfi/70589_Taeknifraedifelag_Net.pdf>  

Sjúkrasjóður Verkalýðs- og sjómannafélags Sandgerðis (2012-2014) 

Verkalýðs- og sjómannafélag Sandgerðis, „Ársreikningur 2012“  

<http://vsfs.is/wp-content/uploads/2015/07/Arsreikningur-vsfs-2012.pdf>  

— —, „Ársreikningur 2013“  

<http://vsfs.is/wp-content/uploads/2015/07/Arsreikningur-VSFS-2013.pdf>  

— —, „Ársreikningur 2014“  

<http://vsfs.is/wp-content/uploads/2015/07/vsfs_2014.pdf>  

Sjúkrasjóður Verkfræðingafélags Íslands (2012-2013) 

Styrktarsjóður Verkfræðingafélags Íslands (2012-2013) 

Verkfræðingafélag Íslands, „Ársskýrsla starfsárið 2012-2013“  

<http://www.vfi.is/media/um-vfi/arsskyrsla_2013.pdf>  

— —, „Ársskýrsla starfsárið 2013-2014“  

<http://www.vfi.is/media/um-vfi/arsskyrsla_vfi_2014.pdf>  

 

Sjúkrasjóður VM (2012-2013) 

VM – Félag vélstjóra og málmtæknimanna, „Ársskýrsla VM 2013“ (2014) 8 (1)  

Tímarit VM 27 

— —, „Ársreikningur 2013“  

<http://www.vm.is/media/85791/Ársreikningur VM.pdf>  

Sjúkrasjóður VR (2013-2015) 

VR, „Ársreikningur 2014“  

<http://www.vr.is/media/3337/%C3%A1rsreikningur-vr-2014.pdf>  

— —, „Ársskýrsla VR 2013-2014“  

<http://www.vr.is/media/3699/arsskyrsla-vr_2013_2014.pdf>  

— —, „Ársskýrsla VR 2014-2015“  

<http://www.vr.is/media/3219/arsskyrsla-vr_2014-2015.pdf>  

— —, „Ársskýrsla VR 2015-2016“  

<http://www.vr.is/media/3871/arsskyrsla_2015-2016.pdf>   
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