
Fylgiskjal I. 
 
Heilbrigðisráðuneyti 
skrifstofa hagmála og fjárlaga: 
 
Kostnaðarumsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um slysatryggingar 
almannatrygginga, nr. 45/2015. Endanlegt mat. 
 
Markmið: 
 Markmið laga þessara er að tryggja slysatryggðum bætur frá almannatryggingum 
vegna vinnuslysa eða annarra tiltekinna slysa óháð tekjum hins slysatryggða, sbr. einnig 
lög um almannatryggingar, lög um sjúkratryggingar og önnur lög eftir því sem við á. 
 
Helstu breytingar sem frumvarpið hefur í för með sér og ætla má að hafi fjárhagsleg 
áhrif: 
 
– Atvinnusjúkdómar: Sérstaklega verður kveðið á um að atvinnusjúkdómar skuli bættir 
og ákvarðað í reglugerð hvaða tilteknir atvinnusjúkdómar falli þar undir. 
– Víkkun slysahugtaks: Ofreynsla á líkama tekin inn í lögin (t.d. lyftiskaðar). 
– Samspil bóta slysatrygginga og almannatrygginga: Gert er ráð fyrir að bætur samkvæmt 
lögum um slysatryggingar verði alfarið greiddar út með eingreiðslu í stað blöndu af 
eingreiðslum og mánaðarlegum upphæðum og að þær hafi ekki áhrif á greiðslur 
almannatrygginga til bótaþega. 
– Eingreiðslur vegna slysabóta verði bættar samkvæmt reglum skaðabótalaga nr. 50/1993 
um bætur vegna miska. Samkvæmt 16. gr. Skaðabótalaganna bera greiðslur vegna miska 
4,5% vexti frá slysdegi og fjárhæð þeirra er verðtryggð með vísitölu neysluverðs til 
verðtryggingar til greiðsludags. Ekki er gert ráð fyrir að vextir greiðist lengur en fjögur ár 
aftur í tímann.  
 
Áætluð áhrif frumvarpsins á útgjöld ríkissjóðs: 
 Við mat á kostnaðaráhrifum var óskað eftir upplýsingum frá Sjúkratryggingum Íslands 
sem unnu matið í samvinnu við Tryggingastofnun ríkisins. Einnig var óskað eftir 
útreikningum tryggingastærðfræðings á áhrifum þess að eingreiðslur verði bættar eftir 
reglum skaðabótalaga um bætur vegna miska. Samkvæmt upplýsingum frá 
Sjúkratryggingum Íslands og Tryggingastofnun ríkisins er gert ráð fyrir kostnaðarauka að 
að upphæð 175 m.kr., 58 m.kr. af slysatryggingum og 117 m.kr. af almannatryggingum. 
Þó yrði kostnaðarauki slysatrygginga lægri í byrjun eða um 30 m.kr. þar sem gert er ráð 
fyrir að greiðslur bóta dreifist á fimm ár. Samkvæmt útreikningum tryggingastærð-
fræðings yrði kostnaðarauki slysatrygginga af breytingum á bótagreiðslum að auki 131 
m.kr.1 Áætluð kostnaðaráhrif yrðu þannig 189 m.kr. á slysatryggingar og 117 m.kr. á 
almannatryggingar og varanleg hækkun útgjalda ríkissjóðs yrði um 306 m.kr. Sjá töflu 1 
og skýringar í töflu 2. Að auki þarf að gera ráð fyrir stofnkostnaði að upphæð 6 m.kr. 
vegna kerfisbreytinga hjá Sjúkratryggingum Íslands. 
 
 
 

 
1 Miðað við meðaltal áranna 2018 og 2019. 
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Tafla 1  
 
 
Breytingaliður 

Áætlaður 
fjöldi 
nýrra 
mála 

Meðaltal 
kostnaðar 

pr.mál 

Samtals 
kostnaður 

m.kr. Skýring 
Atvinnusjúkdómar 15 306.315 5 1 
Ofreynsla á líkama 100 306.315 31 2 
Eingreiðslur v slysa (örorka) hafi ekki áhrif á lífeyrisgreiðslur TR 1002 43.413 44 3 
Einstaklingar sem nú eru með lífeyri að öllu leyti vegna slysa v slysa myndu fá eingreiðslu 
+ mat á styrk hjá TR 96 666.667 64 4 
Einstaklingar sem nú eru með lífeyri að hluta vegna slysa og að hluta vegna almenns mats 
myndu fá eingreiðslu + mat á lífeyri hjá TR 34 273.529 9 5 
Örorka v slysa greidd þrátt fyrir lífeyrismat hjá TR 45 372.665 17 6 
Slysadagpeningar óskertir þrátt fyrir lífeyrismat hjá TR 50 50.000 3 7 
Eldri eingreiðslur v slysa (örorka) hafi ekki áhrif á slysadagpeninga v nýs slyss  138 7.246 1 8 
Eldri eingreiðslur v slysa (örorka) hafi ekki áhrif á sjúkradagpeninga 690 3.739 3 9 
SÍ greiði aðeins eingreiðslur vegna örorkumata       10 
8 ára bætur til eftirlifandi maka v banaslysa verði eingreiðsla       11 
Barnabætur færist alfarið yfir til TR       12 
Eingreiðslur vegna slysabóta verði bættar skv reglum skaðabótalaga 50/1993   131 13 
Áætluð kostnaðaráhrif frv.     306   

 
 
 

Tafla 2 Athugasemdir/skýringar 

1 

Kostnaðarauki slysatrygginga. Um er að ræða meðaltals heildarkostnað pr. slys. Greiðslur fara fram eftir því sem kröfur berast. 
Búast má við að að meðaltali sé 35% greitt á 1. ári eftir slys, 35% á 2. ári eftir slys, 20% á 3. ári eftir slys, 5% á 4. ári eftir slys og 5% 
á 5. ári eftir slys. 

2 

Kostnaðarauki slysatrygginga. Um er að ræða meðaltals heildarkostnað pr. slys. Greiðslur fara fram eftir því sem kröfur berast. 
Búast má við að að meðaltali sé 35% greitt á 1. ári eftir slys, 35% á 2. ári eftir slys, 20% á 3. ári eftir slys, 5% á 4. ári eftir slys og 5% 
á 5. ári eftir slys. 

3 

Kostnaðarauki almannatrygginga. Skerðingar á lífeyri vegna þess að umsækjendur hafa áður fengið eingreiðslu vegna slysa myndu 
falla niður. Áætlaður fjöldi nýrra mála er fjöldi þeirra einstaklinga sem nú hljóta skerðingu á lífeyri vegna þessa. Framfærsluuppbót 
hefði áhrif til þess að lækka ávinning. 

4 

Kostnaðarauki almannatrygginga. Núverandi lífeyrisgreiðsla færi í eingreiðslu hjá SÍ og svo eru líkur til þess að réttur yrði til 
sjálfstæðs lífeyrismats (líklega örorkustyrkur, mat undir 75%). Miðað er við örorkustyrk með eitt barn, 80.000 kr pr mán. Samtals 
kostnaður er heildarupphæð pr. ár. 

5 
Kostnaðarauki almannatrygginga. Núverandi lífeyrisgreiðsla færi í eingreiðslu hjá SÍ og svo eru líkur til þess að réttur yrði til 
sjálfstæðs 75% lífeyrismats. Samtals kostnaður er heildarupphæð pr. ár. 

6 Kostnaðarauki slysatrygginga. Eingreiðslubætur. Mat fer oftast fram 2-3 árum eftir slys. 

7 
Kostnaðarauki slysatrygginga. Áætlaður fjöldi nýrra mála er fjöldi þeirra einstaklinga sem nú eru með örorkumat hjá TR og eru 
líklegir til þess að fá slysadagpeninga. 

8 

Kostnaðarauki slysatrygginga. Áætlaður fjöldi nýrra mála er fjöldi þeirra greiðslubeiðna þar sem nú reiknast skerðing á 
slysadagpeningum vegna þessa. Getur verið fleiri en ein vegna sama einstaklingsins þar sem bætur geta verið greiddar í nokkrum 
færslum yfir árið.  

9 

Kostnaðarauki slysatrygginga. Áætlaður fjöldi nýrra mála er fjöldi þeirra greiðslubeiðna þar sem nú reiknast skerðing á 
sjúkradagpeningum vegna þessa. Getur verið fleiri en ein vegna sama einstaklings þar sem bætur geta verið greiddar í nokkrum 
færslum yfir árið. 

10 Ekki líklegt til að valda kostnaðarauka til lengri tíma litið. Bætur sem annars væru greiddar á löngum tíma greiddar í einu lagi. 
11 Ekki líklegt til að valda kostnaðarauka til lengri tíma litið. Bætur sem annars væru greiddar á löngum tíma greiddar í einu lagi. 
12 Ekki líklegt til að valda kostnaðarauka. 
13 Mat unnið af tryggingastærðfræðingi (vaxtagreiðslur innifaldar) 

 
 


