
Tillögur stjórnar VR að lagabreytingum fyrir aðalfund VR 25. mars 2020  
 
 

Tillaga nr. 1  
 
3. gr. Félagsaðild (núverandi hljóðan)  
 
Félagið er opið öllu.......................  
 
Sjálfstætt starfandi á vinnumarkaði geta orðið félagsmenn með takmörkuðum réttindum skv. 
reglum einstakra sjóða auk þess sem þeir njóta ekki kjörgengis í félaginu.  
 
Sjálfstætt starfandi telst sá sem ber að áætla sér reiknað endurgjald samkvæmt ákvörðun 
skattayfirvalda, auk þeirra sem skráðir eru sem launamenn hjá eigin fyrirtæki, enda hafa þeir 
þannig ráðandi stöðu vegna eignar- eða stjórnunaraðildar. Þar sem sjálfstætt starfandi, og/eða 
fjölskyldumeðlimur rekstraraðila, teljast hafa ráðandi stöðu skulu iðgjöld þeirra ávallt vera greidd 
og í skilum ef sækja á þjónustu til VR eða réttindi í sjóðum félagsins.  
 
Verði (breytingar með rauðu letri):  
3. gr. Félagsaðild  
Félagið er opið öllu.......................  
Sjálfstætt starfandi á vinnumarkaði geta orðið félagsmenn með takmörkuðum réttindum skv. 
reglum einstakra sjóða auk þess sem þeir njóta ekki kjörgengis í félaginu. Sjálfstætt starfandi 
og/eða eigendur fyrirtækja eiga ekki rétt á að greiða atkvæði um kjarasamninga eða verkföll.  
 
Sjálfstætt starfandi telst sá sem ber að áætla sér reiknað endurgjald samkvæmt ákvörðun 
skattayfirvalda, auk þeirra sem skráðir eru sem launamenn hjá eigin fyrirtæki, enda hafa þeir 
þannig ráðandi stöðu vegna eignar- eða stjórnunaraðildar. Þar sem eru sjálfstætt starfandi, 
og/eða fjölskyldumeðlimur rekstraraðila, teljast hafa ráðandi stöðu og skulu iðgjöld þeirra ávallt 
vera greidd og í skilum ef sækja á þjónustu til VR eða réttindi í sjóðum félagsins.  
 

 
Skýring:  
Í síðustu verkföllum þurfti ítrekað að karpa við sjálfstætt starfandi og jafnvel 
fyrirtækjaeigendur sjálfa um að þeir mættu ekki kjósa um verkföllin. Var þá erfitt að benda á 
ákveðna lagagrein og er þetta því sett inn til að taka af öll tvímæli. 



Tillaga nr. 2  
 
11. gr. Hæfi stjórnarmanna (núverandi hljóðan) 
 
Stjórnarmenn skv. 10 gr. og ef við á, stjórnarmenn sjóða skv. 3. mgr. 26. gr. skulu vera fjár síns 
ráðandi og mega ekki á sl. 5 árum hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað. Stjórnarmenn mega 
ekki eiga meira en 5% hlut í fyrirtæki sem er í atvinnurekstri á starfssviði félagsins og mega ekki 
vera starfandi sem framkvæmdastjórar fyrirtækis, stofnunar eða félags þar sem réttarstaða 
framkvæmdastjóra rekstrar telst sú sama og sem hann væri sjálfur atvinnurekandi. Stjórnarmenn 
sem missa hæfi skv. framansögðu á kjörtímabili sínu víkja sjálfkrafa og tafarlaust úr stjórn og taka 
varamenn þeirra sæti í þeirra stað þar til hæfisskilyrðum er fullnægt að nýju. Frambjóðendur til 
stjórnar VR skulu og uppfylla ofangreind skilyrði við lok framboðsfrests sbr. gr.20.3.  
Sé ágreiningur um hæfi skal kjörstjórn úrskurða um það. Við meðferð einstakra mála skal 
stjórnarmaður víkja sæti ef hann hefur hagsmuna að gæta sem kunna að fara í bága við 
hagsmuni félagsins.  
Missi stjórnarmaður kjörgengi sitt á kjörtímabili skal hann tafarlaust víkja úr stjórn VR. Sama 
regla gildir um aðra kjörna fulltrúa í stjórnum og ráðum félagsins.  
 
Verði (breytingar í rauðu letri):  
11. gr. Hæfi stjórnarmanna  
Stjórnarmenn skv. 10 gr. og ef við á, stjórnarmenn sjóða skv. 3. mgr. 26. gr. skulu starfa á 
starfssviði VR, skulu vera fjár síns ráðandi, og mega ekki á sl. 5 árum hafa hlotið dóm fyrir 
refsiverðan verknað. Stjórnarmenn mega ekki eiga meira en 5% hlut í fyrirtæki sem er í 
atvinnurekstri á starfssviði félagsins og mega ekki vera starfandi sem framkvæmdastjórar 
fyrirtækis, stofnunar eða félags þar sem réttarstaða framkvæmdastjóra rekstrar telst sú sama og 
sem hann væri sjálfur atvinnurekandi. Stjórnarmenn sem missa hæfi skv. framansögðu á 
kjörtímabili sínu víkja sjálfkrafa og tafarlaust úr stjórn og taka varamenn þeirra sæti í þeirra stað 
þar til hæfisskilyrðum er fullnægt að nýju. Frambjóðendur til stjórnar VR skulu og uppfylla 
ofangreind skilyrði við lok framboðsfrests sbr. gr. 20.3.  
Sé ágreiningur um hæfi skal kjörstjórn úrskurða um það.  
Við meðferð einstakra mála skal stjórnarmaður víkja sæti ef hann hefur hagsmuna að gæta sem 
kunna að fara í bága við hagsmuni félagsins.  
Missi stjórnarmaður kjörgengi sitt á kjörtímabili skal hann tafarlaust víkja úr stjórn VR. Sama 
regla gildir um aðra kjörna fulltrúa í stjórnum og ráðum félagsins.  
 
Skýring:  
Eitthvað er um að félagsmenn VR, eins og einnig á sér stað í öðrum stéttarfélögum, starfi ekki á 
starfssviði félagsins þ.e. að kjarasamningur VR eigi ekki við um störf þeirra. Í flestum tilvikum vitum 
við ekki af því þar sem iðgjöld berast frá kennitölum án þess að því fylgi starfslýsing, starfshlutfall eða 
annað. Nauðsynlegt er að í stjórn VR séu félagsmenn sem starfi eftir kjarasamningum félagsins. 



Tillaga nr. 3  
 
25. gr. Félagsfundir (núverandi hljóðan):  
 
Félagið heldur fundi svo oft sem þurfa þykir. Þó skal stjórninni skylt að boða til fundar, þegar eigi 
færri en 1% félagsmanna krefjast þess skriflega og skal fundurinn haldinn innan 7 daga frá því að 
stjórninni barst krafan í hendur. Fundur telst lögmætur, sé hann boðaður með auglýsingum í 
útvarpi, dagblöðum og vefmiðlum VR eða á annan sannanlegan hátt með minnst tveggja daga 
fyrirvara.  Heimilt er að boða fund með skemmri fyrirvara vegna sérstakra ástæðna, svo sem 
samningagerðar eða annars samkvæmt mati stjórnarinnar. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á 
fundum nema þar sem lög þessi ákveða annað. Gjörðabók skal haldin og í hana ritað ágrip af því 
sem fram fer á fundum félagsins.  
 
Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum málefnum félagsins milli aðalfunda innan þeirra 
takmarka, sem lögin setja.  
 
Verði (breytingar í rauðu letri):  
 
25. gr. Félagsfundir  
Félagið heldur fundi svo oft sem þurfa þykir. Þó skal stjórninni skylt að boða til fundar, þegar eigi 
færri en 1% félagsmanna krefjast þess skriflega og skal fundurinn haldinn innan 7 daga frá því að 
stjórninni barst krafan í hendur. Fundur telst lögmætur, sé hann boðaður með auglýsingum í 
útvarpi, dagblöðum og vefmiðlum VR eða á annan sannanlegan hátt með minnst tveggja daga 
fyrirvara. Mál, sem ekki hafa verið greind í auglýstri dagskrá félagsfundar er ekki hægt að taka til 
endanlegrar úrlausnar á fundinum en gera má ályktun til leiðbeiningar fyrir stjórn félagsins.  
 
Heimilt er stjórn að boða fund með skemmri fyrirvara vegna sérstakra ástæðna, svo sem 
samningagerðar eða annars samkvæmt mati stjórnarinnar. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á 
fundum nema þar sem lög þessi ákveða annað. Gjörðabók skal haldin og í hana ritað ágrip af því 
sem fram fer á fundum félagsins.  
Lögmætir félagsfundir hafa æðsta vald í öllum málefnum félagsins milli aðalfunda innan þeirra 

takmarka, sem lögin setja og hér að ofan greinir. 

 

Skýring:  
Hér er verið að tryggja það að ekki sé verið að samþykkja annað á félagsfundum en það sem auglýst 
er í dagskrá fundarins. Hér er verið að tryggja jafnræði félagsmanna þannig að félagsmaður geti séð á 
dagskrá félagsfundar hvað eigi að ræða og hvort hann ætli að mæta á fundinn eða ekki. Þannig er 
tryggt að ekki sé verið að samþykkja annað en er í auglýstri dagskrá félagsfundar.  
 


