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Reykjavík, 15. janúar 2015

Efni: Umsögn Kennarasambands Íslands um frumvarp til laga um slysatryggingar almannatrygginga, 
þskj. 578, 402. mál.

Kennarasamband Íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um slysatryggingar 
almannatrygginga.

Með frumvarpinu er lagt til að gildandi ákvæði almannatryggingalaga um slysatryggingar verði færð í 
sérlög án þess að gerðar séu efnisbreytingar á þeim.

Kennarasamband Íslands gerir ekki athugasemdir við að gildandi ákvæði almannatryggingalaga um 
slysatryggingar verði færð í sérlög en telur brýnt að gerðar verði efnisbreytingar á framangreindum 
ákvæðum. Kennarasamband Íslands leggur jafnframt áherslu á að við fyrirhugaða endurskoðun laganna 
verði haft samband við hagsmunaaðila þ.á. m. Kennarasamband Íslands.

Meðal þeirra efnisbreytinga sem Kennarasamband Íslands telur að þurfi að gera varðandi
slysatryggingar er að samræma og skýra hugtakanotkun.

Kennarasamband Íslands hefur fengið afrit af umsögn BSRB um framangreint frumvarp og er sammála 
því sem þar kemur fram.

Kennarasamband Íslands telur auk þess að nemendur skóla sem fylgja aðalnámskrá, þ.e.a.s. nemendur 
í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla ættu að vera slysatryggðir samkvæmt lögunum á meðan þeir 
eru í skipulögðu skólastarfi. Svo virðist vera sem ríki og sveitarfélögum sé í sjálfsvald sett hvort og 
hvernig nemendur í skólum sem fylgja aðalnámskrá eru tryggðir vegna slysa á meðan þeir eru í 
skipulögðu skólastarfi. Sum sveitarfélög kjósa að kaupa slíkar tryggingar fyrir nemendur sína en önnur 
sveitarfélög og íslenska ríkið kjósa að gera það ekki. Staða nemenda til bóta vegna slysa sem verður í 
skólastarfi er því mismunandi eftir því hvar og á hvaða skólastigi þeir sækja nám. Mikilvægt er að tryggja 
nemendum lágmarks bótavernd á meðan þeir eru í skólastarfi og tryggja að lágmarksbótaréttur þeirra 
sé ekki lakari en t.d. bótaréttur launþega og íþróttafólks sem er orðið 16 ára. Þá er sérstaklega 
mikilvægt að tryggja að öll börn, þ.e.a.s. einstaklingar undir 18 ára aldri, séu slysatryggð í skipulögðu 
skólastarfi.

Virðingarfyllst,
f.h. Kennarasambands Íslands
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lögfræðingur
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