
 

 

1226. stjórnarfundur VR 
 
Haldinn miðvikudaginn 9. febrúar 2022, kl. 17:30 í Kringlunni 7 á 2. hæð og Teams 
 
Mætt voru: Ragnar Þór Ingólfsson, Harpa Sævarsdóttir, Svanhildur Ólöf Þórsteinsdóttir, Bjarni Þór 
Sigurðsson, Friðrik Boði Ólafsson, Fríða Thoroddsen, Helga Ingólfsdóttir, Jón Steinar Brynjarsson, 
Jónas Yngvi Ásgrímsson, Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir, Selma Björk Grétarsdóttir, Sigríður Lovísa 
Jónsdóttir, Sigurður Sigfússon, Sigrún Guðmundsdóttir, Þorvarður Bergmann Kjartansson, Þórir 
Hilmarsson, Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri og Árni Leósson forstöðumaður sem ritaði 
fundargerð. 
  
 
Dagskrá: 
 

Áður en að dagsrá hófst samkvæmt dagskrá óskaði Ragnar Þór eftir samþykki við þeirri 
dagskrárbreytingu að skotið væri inn nýjum lið nr. 7 um kjör stjórnar VR 2022-2024. 
 
Samþykkt. 
Númeraröð dagskrárliða breytist samkvæmt því. 
 
 

1. Fundargerðir 1224. og 1225. stjórnarfundar VR lagðar fram 
Ragnar Þór lagði fram áður samþykkta en óundirritaða fundargerð 1224. stjórnarfundar 
og fundargerð 1225. stjórnarfundar til samþykktar og undirritunar en engar athugasemdir 
höfðu borist við hana.  
 
Fundargerð 1225. stjórnarfundar var samþykkt og undirrituð ásamt fundargerð 1224. 
stjórnarfundar.  

 
2. Kjaramál – staðan 

Ragnar Þór sagðist hafa hitt fulltrúa ríkisstjórnarinnar nýlega þar sem var til umræðu 
úrræði og þrýstingur um aðgerðir vegna aukinnar verðbólgu og afleiðinga af Covid-19. 
 
Í miðstjórn ASÍ var rætt um að setja þyrfti stefnu um bótakerfi en hann hafi mótmælt því 
og vildi hann að sett væri t.d. leiguþak og að dregið sé úr áhrifum vísitölunnar á lán ofl. 
Vill hann að farið sé í að undirbúa átak í húsnæðismálum en ekkert sé að gerast í þeim 
efnum. 
 
Vinnufundur var haldinn til að koma Blæ leigufélaginu af stað, enn á ný, og nú hlýtur 
þetta að fara að koma en hann er að missa þolinmæðina gagnvart ASÍ og BSRB í þessu 
máli. Síðan er á dagskrá vinnufundur og stefnumótun varðandi Bjarg leigufélagið og 
þurfum við að þrýsta á sveitarfélögin að útvega lóðir. Þéttingarstefna Reykjavíkur er ekki 
að ganga. 
 
Vinnufundinum um lífeyrismál hefur verið frestað en það er fundur sem á að halda á 
Selfossi. Frestað fram í mars. 
 



 

 

Áskorun var send á Seðlabankann vegna ástandsins á húsnæðismarkaði. Betra væri að 
stytta lánstíma á nýjum lánum heldur en að hækka vexti á alla. Þetta er of seint gripið 
inní hjá þeim og ekki hefur verið tekið tillit til okkar sjónarmiða. Staðan er erfið hjá okkur. 
 
Ragnar Þór átti fund ásamt Ástu Lóu hjá Hagsmunasamtökum heimilanna með 
bankastjóra Íslandsbanka þar sem þau ræddu vaxtaálag og vaxtamuninn. Bankar verða 
að leggja eitthvað í púkkið í kjarasamningana og geta ekki bara sagt eins og aðrir að 
stéttarfélögin verði að  vera hófsöm í sínum kröfum. Það verður að hans mati auðvelt að 
sækja stuðning til átaka ef launafólk á eitt að taka á sig byrðar. 
 
Kjarakönnunin til undirbúnings kjaraviðræðum er farin út á trúnaðarráð og verður svo 
skoðuð hjá Kjaranefnd VR og loks send út á félagsfólk. 
 
Umræður. 
 

3. Breyting á framsetningu ársreiknings vegna VR varasjóðs. 
Stefán  lagði fram skjalið „VR varasjóður – framsetning í ársreikningi“ dags. 8. febrúar 
2022 og fór yfir efni þess. Í máli hans kom m.a. fram að í skýringum með ársreikningum 
VR hefur verið getið um sérgreinda réttindainneign félagsfólks í VR varasjóði í lok hvers 
árs og nemur sú skuldbinding 2,3 milljörðum króna í árslok.  

Hefur sú réttindainneign við félagsfólk ekki verið færð sem skuld í efnahagsreikningi 
hingað til við gerð ársreiknings en getið um hana í skýringum og hefur því talist sem hluti 
af óráðstöfuðu eigið fé félagsins. Slíkt er í raun í andstöðu við samþykkt aðalfundur þar 
sem þessu fjármagni er úthlutað til félagsfólks og hefur verið litið svo á að um „eign“ 
félagsfólks sé að ræða en ekki óráðstafað eigið fé félagsins.  
 
Er þessu varpað fram til að heyra sjónarmið stjórnar félagsins en svo mætti líka 
reglugerð varasjóðs vera skýrari t.d. er varðar hvert vextir ganga oþh. 
 
Umræður. 
 
Í umræðum var ákveðið að skoða þetta áfram á þessum nótum þ.e. að þetta verði fært 
sem skuld félagsins við félagsfólk. 
 

4. Tillögur fyrir aðalfund VR 
Stefán lagði fram skjalið „Aðalfundur VR 2022 – minnisblað” dags. 28. janúar 2022 og fór 
yfir efni þess en tillögurnar eru þessar: 

Tillögur á fundinum: 

Fundarstjóri: 
Guðmundur B. Ólafsson 



 

 

Fundarritari: 
Steinunn Böðvarsdóttir 
 
Tillaga um framlag í VR varasjóð: 
Kemur þegar ársreikningur liggur fyrir. Í áætlun fyrir árið 2022 var gert ráð fyrir sama 
framlagi og árið á undan eða 785 m.kr.  

Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarstofu: 
Tillaga að KPMG sjái um endurskoðun VR fyrir reiknisárið 2022 

Kosning á skoðunarmönnum: 
Tillaga um Pálínu Vagnsdóttur og  xxxx sem skoðunarmenn VR. sbr. 27. gr. laga VR. 

Tillaga um félagsgjald: 
Tillaga um að félagsgjald verði óbreytt, 0,7% af launum og lágmarksgjald til að njóta fullra 
félagsréttinda skuli þó eigi vera lægra en sem svarar 30% af byrjunarlaunum 
afgreiðslufólks. Félagsgjaldið skiptist þannig að 0,65% rennur í félagssjóð VR og 0,05% 
renni í Vinnudeilusjóð VR. 

Tillaga um stjórnarlaun: 
Vegna þessa liðar lagði Stefán fram skjalið „Tillaga að stjórnarlaunum til stjórnar VR 
2022 – 2023“ dags. 2. febrúar 2022 og er tillaga launanefndar samkvæmt því eftirfarandi: 
 
„Aðalfundur VR, haldinn á Hilton Reykjavík Nordica hóteli miðvikudaginn 28. mars 2022, 
samþykkir að stjórnarlaun hækki úr 53.484 kr. á mánuði í 54.789 kr. á mánuði. Varamenn 
fái sömu stjórnarlaun og aðalmenn í stjórn VR, fyrir hvern setinn stjórnarfund en þó aldrei 
meira sem nemur einum stjórnarlaunum. Tillaga að formaður framkvæmdastjórnar 
Sjúkrasjóðs VR, formaður Orlofsstjórnar VR og varaformaður stjórnar VR fái 1,5 
stjórnarlaun á mánuði eins og verið hefur. Auk þess fá stjórnarmenn og varastjórnamenn 
5.494 kr. fyrir hvern setinn nefndarfund í nefndum á vegum VR. 

VR greiðir ferðakostnað til Reykjavíkur vegna stjórnarfunda stjórnarmanna VR sem hafa 
lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins.“ 

Tillaga um lagabreytingar: 
Engar tillögur að lagabreytingum liggja fyrir. 

Tillögur um breytingar á reglugerð sjúkrasjóðs VR 
Engar tillögur liggja fyrir. 

Umræður. 
 

5. Sjúkrasjóður VR – Slysabætur vegna slysa í frítíma 
Stefán lagði fram skjalið „Slysabætur – minnisblað“ dags. 7. febrúar 2022 og fór yfir efni 
þess. Í máli Stefáns kom m.a. fram að Sjúkrasjóður VR greiðir bætur vegna slysa í frítíma 
ef um varanlega örorku er að ræða og er forsaga þess sú að á níunda áratug 20. aldar 
gerir VR hóptryggingarsamning við tryggingarfélagið VÍS og árið 1994 er samningurinn 



 

 

frekar útfærður þannig að hann feli í sér m.a. frítímaslysatryggingu, líftryggingu og 
slysatryggingu barna félagsmanna. Árið 1996, er ákveðið að allar tryggingar fari frá VÍS 
og komi yfir til sjálfs Sjúkrasjóðs VR. Þannig hefur verið ákveðið að halda í þessar 
frítímaslysatryggingar fyrst þær höfðu verið í gildi í tvö ár gegnum samning okkar við VÍS. 
Það er því fyrst og fremst þessi samningur við VÍS sem verður til þess að 
frítímaslysatrygginar og slysatryggingar barna festast í sessi í starfsemi Sjúkrasjóðs VR 
þótt ekkert annað stéttarfélag hafi verið með samskonar tryggingar. 
 
Það var svo árið 2000 sem ákveðið var að setja þessum greiðslum fastar skorður og var 
það gert með því að ákveða að slysabætur vegna örorku vegna slyss í frítíma greiðist í 
hlutfalli við bótafjárhæðina 4,4 milljónir króna og hefur þessi upphæð síðan hækkað í takt 
við verðlagsþróun og er uppfærð á hverju ári. Í dag er upphæðin kr. 11.859.000. 

 
Slysabætur greiðast þó ekki ef bætur koma annars staðar frá vegna lögbundinna 
ábyrgðartrygginga (vegna slysa sem rekja má til vélknúinna ökutækja). 
 
Frá og með 1. júlí 2015 var svo ákveðið að greiða þessar slysabætur félagsfólks 
eingöngu fyrir varanlega örorku umfram 10% en áður var greitt vegna allrar örorku. Þetta 
var gert vegna þess að örorka sem metin er undir 10% er almennt í raun lítil hindrun til 
starfa fyrir langflesta en markmið slysabótanna er auðvitað fyrst og fremst að geta greitt 
þeim sem glíma við örorku sem hindrar þá í að taka þátt á vinnumarkaði. Þá sýnir 
reynslan að langflestir sem fá þessar bætur hjá sjóðnum eru metnir með 10% varanlega 
örorku eða rétt þar yfir og því er örorkan væntanlega lítil hindrun til starfa fyrir þá sem við 
erum helst að greiða slysabæturnar þannig að helst eru það minnkuð lífsgæði sem fylgja 
slíkri örorku. Þessu til viðbótar má ætla að í flestum tilvikum séu viðkomandi einnig að fá 
bætur greiddar frá tryggingarfélögum í tengslum við þeirra slys. 
 
Árið 2021 fengu 15 VR félagar greiddar örorkubætur uppá kr. 36.762.900 og var meðaltal 
örorku þeirra 18%. 

 
Stefán sagði að umræða væri um hvort þessar greiðslur væru orðnar barn síns tíma og 
var málið þá næst rætt af fundarmönnum. 
 
Umræður. 
 
Í umræðum var samþykkt að framkvæmdastjórn Sjúkrasjóðs VR myndi gera tillögu um að 
leggja þetta af og skoði hvort hægt sé að gera eitthvað í staðinn ef vilji er til þess. 

 
 
 

6. Arkitektar í Sjúkrasjóði VR 
Stefán lagði fram skjalið „Arkitektar í Sjúkrasjóði VR – minnisblað til stjórnar VR feb. 
2022“ dags. 31. janúar 2022 og fór yfir efni þess. Í máli Stefáns kom m.a. fram að gerður 
var samningur við arkitekta um að þeir gangi inn í sjúkrasjóð VR árið 1999. Við það 
yfirtók VR eignir og skuldbindingar sjúkrasjóðs arkitekta og frá 1999 hefur allur rekstur 
verið sameiginlegur sjúkrasjóði VR, en haldið hefur verið sérstaklega um upphaflegu 
fjármunina á sér safni hjá Íslandsbanka og inngreiðslur frá 1999 hafa farið inn á sér safn í 



 

 

Íslandsbanka.  
 
Arkitektar hafa verið í viðræðum við VR frá því að sjúkrasjóðurinn þeirra sameinaðist 
sjúkrasjóði VR. Þessar viðræður hafa bæði snúist um að hætta inngreiðslum í sjúkrasjóð 
VR og fá sjóðinn „aftur“ til sín. Einnig hafa verið viðræður á ákveðnu tímabili að 
Arkritektar kæmu inn í VR. Fyrir liggur að fjármunir Sjúkrasjóðs Arkitekta og Sjúkrasjóðs 
VR hafa frá upphafi verið einn og sami sjóðurinn. Arkitektar hafa alla tíð notið þeirra 
tryggingaverndar sem sjúkrasjóður VR veitir og fengið greitt inn í varasjóð VR. Ljóst er að 
um samtryggingasjóð er að ræða þannig að arkitektar geta ekki átt kröfu á að fá sjóðinn 
greiddann út.  
 
Ágreiningur hefur verið hvort að 1,5% iðgjald  sem arkitektar hafa greitt í sjóðinn væri rétt 
iðgjald miðað við mismundandi veikindarétt milli arkitekta sem er 2 mánuðir og svo VR 
félaga sem hafa 6 mánaða veikindarétt. Vegna þess voru fengnir tveir 
tryggingastærðfræðingar til að meta hver iðgjaldaþörfin hefði átt að vera. Niðurstaða 
þeirra var ekki sú sama en Bjarni Guðmundsson mat iðgjaldið 1,30% á meðan Benedikt 
Jóhannsson mat það 1,074%.  
 
Óskir arkitekta eru eftirfarandi: 

 • Arkitektar hafa óskað eftir því að iðgjaldið þeirra í sjóðinn verði lækkað úr 1,5% í 1,0% 
þar sem veikindaréttur sé sá sami í kjarasamningum í dag.  

• Arkitektar fái greiddan mismun á iðgjaldi sem það hefði átt að vera þar sem 1,5% 
iðgjald hafi verið of hátt. Hversu langt aftur í tímann væri farið er óljóst.  

• Arkitektar sem þegar greiða í Sjúkrasjóð VR fái að halda áfram að greiða í Sjúkrasjóð 
VR, ekki verður tekið við nýjum arkitektum í Sjúkrasjóð VR 
 
Stefán sagði hægt að hafna þessum kröfum eða fara dómstólaleiðina en best væri að 
semja um niðurstöðu þessa og loka málinu. 
 
Ragnar Þór lagði til að Stefáni verði veitt umboð til þess að ljúka málinu með samningum. 
 
Umræður. 
 
Í umræðum var samþykkt að veita Stefáni þetta umboð. 
 

7. Kjör stjórnar VR 2022 – 2024 
Ragnar Þór sagði að nú væri ljóst að ekki hafi borist nægjanlega mörg framboð í 
einstaklingskosningum til stjórnar VR fyrir kjörtímabilið 2022 – 2024 en kjósa átti um 7 
aðalsæti í stjórn og þrjú sæti í varasjórn. Aðeins fimm framboð bárust og hefur Kjörstjórn 
lýst þau sjálfkjörin og hefur lokið störfum. Er kosningum því aflýst. 
 
 



 

 

Ragnar Þór lagði nú fram skjalið „Kjör stjórnar VR 2022 – 2024“ dags. 8. febrúar 2022 og 
fór yfir efni þess. Í máli Ragnars Þórs kom m.a. fram að þau framboð sem fram komu og 
Kjörstjórn úrskurðaði að teldust sjálfkjörin í stjórn VR 2022-2024 eru: 

Selma Björk Grétarsdóttir 
Jónas Yngvi Ásgrímsson 
Fríða Thoroddsen 
Bjarni Þór Sigurðsson 
Þorvarður Bergmann Kjartansson 

Þar sem ekki hafa komið fram framboð til þess að fylla í 2 sæti í aðalstjórn VR og þau 3 
sæti varamanna sem fjallað er um í lögum VR, þá vísar Kjörstjórn nú til stjórnar að gera 
tillögu um stjórnarmenn í samræmi við þriðju málsgrein 20.1 greinar laga VR og bera svo 
upp í trúnaðarráði til samþykktar. 
 
Leggur Ragnar Þór til að eftirtalin sem öll hlutu kosningu og því félagslegt umboð í 
síðustu stjórnarkosningu verði í stjórn VR 2022 – 2024 en hann hafði haft samband við 
þau fyrir fundinn og eru þau öll sátt og reiðubúin að starfa í stjórninni: 
 
Aðalmenn: 

Sigrún Guðmundsdóttir  
Sigríður Lovísa Jónsdóttir  
 
Varamenn: 

Arnþór Sigurðsson  
Sigríður Hallgrímsdóttir  
Friðrik Boði Ólafsson  
 
Áður en að þessi tillaga var tekin til umræðu og afgreiðslu viku þau Sigrún, Sigríður 
Lovísa og Friðrik Boði af fundi en sneru aftur að því búnu. 
 
Umræður. 
 
Að loknum umræðum bar Ragnar Þór upp til samþykktar ofangreinda tillögu sem lögð 
yrði fram í trúnaðarráði við fyrsta tækifæri. 
 
Samþykkt samhljóða. 
 
 
Fundi er slitið kl. 20:40 
Árni Leósson, fundarritari 
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