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Umsögn Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga vegna frumvarps til laga um 
brevtingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari brevtingum (margfeldisstuðlar, 
vísitölutenging o.fl.). Þingskjal 626 -  441. mál.

Félagi íslenskra tryggingastærðfræðinga (FÍT) var af nefndasviði Alþingis sent til umsagnar 
stjórnarfrumvarp lagt fram á 148. löggjafarþingi 2017—2018, um breytingu á skaðabótalögum, nr. 
50/1993, með síðari breytingum (margfeldisstuðlar, vísitölutenging o.fl.).

Frumvarpið hefur hlotið töluverða umfjöllun innan FÍT, m.a. með kynningu og umræðum um 
útreikning á stuðlum 3. greinar frumvarpsins og sérstakri kynningu Ragnars Jónssonar læknis á 
aðferðum við mat örorku fyrir bótaútreikning samkvæmt skaðabótalögum.

Athugasemdir félagsins lúta að stuðlum sem reiknaðir eru í 3. grein frumvarpsins. Eins og glögglega 
kemur fram í greinargerð með frumvarpinu meta stuðlarnir virði fjártjóns sem miðað er við að verði 
frá og með stöðugleikapunkti, fram til starfsloka eða andláts tjónþola. Tryggingafræðilegt mat 
greiðslna tekur ævinlega mið af því hvenær greiðslur eru inntar af hendi, með afvöxtun 
framtíðargreiðslna, og skiptir því tímasetning hins ætlaða fjártjóns meginmáli, greiðslur sem eru 
nálægt í tíma eru því verðmætari en þær sem fjær eru.

Hjá tjónþolum sem hafa orðið fyrir tekjutapi á stöðugleikapunkti, má ætla að stuðlarnir meti það sem 
þeim er ætlað, virði fjártjóns hins slasaða vegna minna aflahæfis sem rekja má til hins bótaskylda 
atburðar sem hafa mun áhrif frá stöðugleikapunkti allt fram til starfsloka.

Um flesta þá sem metnir eru með lágt örorkustig gildir hins vegar að á stöðugleikapunkti hafa tekjur 
þeirra ekki rýrnað sem nemur metnu örorkustigi. Matsmenn hljóta því með mati sínu að eiga við að 
starfsgeta tjónþola muni skerðast síðar á ævinni. Metið örorkustig sé þannig mat þeirra á því hversu 
mikið heildar vinnugeta viðkomandi skerðist fram til starfsloka, en ósagt er hvenær þeirrar skerðingar 
muni fara að sjá stað.

Hér verður þess hins vegar að gæta að varðandi mat fjártjónsins skiptir sköpum hvenær skerðing á 
sér stað, og þeim mun lengri tími sem líður án skerðingsar aflahæfis, þeim mun lægri fjárhæð þarf að 
reiða fram á stöðugleikapunkti til að bæta fjártjón tjónþola. Fullyrða má að stuðlar sem lagðir eru 
fram í þriðju grein ofmeti í flestum tilvikum núvirði skerðingar aflahæfis sem ekki er komið fram á 
stöðugleikapunkti.

Því er lagt til að í 3. grein frumvarpsins verði aukið eftirfarandi:

6. grein laganna orðist svo :

Bætur fyrir varanlega örorku skal meta til fjárhæðar á grundvelli örorkustigs tjónþola skv. 5. gr., 
árslauna hans skv. 7. gr. og eftirfarandi töflu, þannig að margfölduð séu saman örorkustig, árslaun og 
stuðull í samræmi við aldur tjónþola á þeim tíma sem upphaf varanlegrar örorku miðast við

Fyrir örorkustig undir 25% gildir eftirfarandi tafla:

[A Núverandi tafla laganna]
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Fyrir örorkustig 25% og hærri gildir eftirfarandi tafla:

[B Tafla úr frumvarpi]

Einnig verði gerð samsvarandi breyting á 4.grein frumvarpsins sem orðist svo:

4.grein

Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr. laganna: a. 1. málsl. 1. mgr. orðast svo: Fjárhæðir bóta, sem
greindar eru í 3. gr., 2. mgr. 4. gr. og 2. málsl. 1. mgr. 13. gr., breytast mánaðarlega í hlutfalli við 
breytingar sem verða á lánskjaravísitölu frá gildistöku laganna. Fjárhæðir, sem greindar eru í 3. og 4. 
mgr. 7. gr., breytast mánaðarlega í hlutfalli við breytingar sem verða á launavísitölu frá gildistöku 
laganna við notkun töflu B, en breytast mánaðarlega í hlutfalli við breytingar sem verða á 
lánskjaravísitölu frá gildistöku laganna

Jafnframt verði hið fyrsta ráðist í grundvallar endurskoðun á ákvæðum laganna um framkvæmd og 
framsetningu örorkumats í því skyni að unnt verði að ákvarða bætur sem samsvari raunverulegu 
fjártjóni fyrir þá sem ekki hafa orðið fyrir tekjuskerðingu á stöðugleikapunkti, en gert er ráð fyrir að 
verði fyrir skerðingu á vinnufærni síðar á starfsævinni.

Í greinargerð með frumvarpinu segir m.a. „Markmið lagasetningarinnar er að bregðast við 
framangreindri þróun og færa ákvæði laganna að núverandi aðstæðum. Slíkt verður að telja 
nauðsynlegt enda fela ákvæðin í núgildandi mynd í sér að bætur fyrir líkamstjón eru ekki lengur í 
samræmi við það sem lagt var upp með við setningu laga nr. 37/1999. Í því sambandi athugast m.a. 
að margfeldisstuðull laganna er einn þriggja lykilþátta við ákvörðun bóta fyrir varanlega örorku. 
Afleiðingin af því að stuðullinn er ekki lengur réttur með tilliti til forsendna er sú að bætur eru ekki
lengur réttar með tilliti til sömu forsendna Í því felst í reynd ekki efnisbreyting heldur eingöngu
að ákvæði laganna eru færð til samræmis við þær forsendur sem lágu til grundvallar lögum nr.
37/1999 í því skyni að markmiðum skaðabótalaga, um fullar bætur fyrir raunverulegt tjón (sbr. m.a. 
Alþt. 1992—93, A-deild, bls. 3622), verði betur náð.“

Eins og hér hafa verið færð rök að myndi fyrirliggjandi lagabreyting fyrir stærstan hluta þeirra tjóna 
sem bættur er samkvæmt skaðabótalögum færast fjær því markmiði sem sett er fram, um fullar bætur 
fyrir raunverulegt tjón. Hinir nýju stuðlar færast nær því markmiði fyrir tjónaþola sem orðið hafa fyrir 
varanlegri skerðingu á vinnufærni sem gætir á stöðugleikapunkti, fyrir aðra, sem eru þorri þeirra sem 
greiddar eru bætur samkvæmt skaðabótalögum, má ætla að breytingin hefði öfug áhrif.

F. h. Félags íslenskra tryggingastærðfræðinga

Bjarni Guðmundsson, formaður
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