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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skaðabótalögum, nr. 50/1993, með síðari 
breytingum (margfeldisstuðlar, vísitölutenging o.fl.)

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) skiluðu inn umsögn um frumvarp þetta þegar það lá fyrir í drögum og 
voru birt til umsagnar hjá dómsmálaráðuneytinu. Athugasemdum SFF sem fram komu við frumvarpið í 
drögum hjá ráðuneytinu eru gerð ágætis skil í greinagerð með frumvarpinu. Í fyrirliggjandi frumvarpi 
er þó ekki tekin afstaða til efnislegra athugasemda SFF eða annarra umsagnaraðila um efni frumvarpsins 
s.s. að gera þurfi frekari breytingar en þær er kveðið er á um í þessu frumvarpi. Þannig gerði SFF tillögu 
um að skipaður verði vinnuhópur hið fyrsta þar sem allur ferillinn við mat á örorku í kjölfar slysa verði 
tekin til heildarendurskoðunar í ljósi þess mikla kostnaðar sem a f frumvarpinu leiðir og leggjast mun á 
vátryggingataka. Mikil og góð þekking liggur fyrir í málinu og því ekkert því til fyrirstöðu að ráðist 
verði í frekari breytingar en þær sem lagðar eru til í frumvarpinu.

SFF ítre k a  fy rri a th u g a se m d ir  og ó sk a  e ftir  þv í að  a llsh e rja r-  og m en n ta m á la n e fn d  vísi 
m álin u  a f tu r  til d ó m sm á la rá ð u n e y tis in s  með leiðbeiningum um að skaðabótalög verði tekin til 
frekari endurskoðunar og nauðsynlegar breytingar verði gerðar á ákvæðum laganna sem lúta að 
framkvæmd matsgerða, greiðslu sjúkrakostnaðar og annars fjártjóns.

Líkt og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu hefur á undanförnum árum farið fram umræða 
um nauðsyn þess að endurskoða skaðabótalögin og hefur sú umræða oftar en ekki snúið að ferlinu við 
mat á varanlegri örorku samkvæmt skaðabótalögum. Í frumvarpinu er vísað til þess að breið sátt sé um 
breytingarnar meðal hagsmunaðila og brýn og aðkallandi þörf sé á að ráðast á breytingar á umræddum 
ákvæðum laganna sem fyrst til að tryggja hagsmuni þeirra sem verða fyrir tjóni í framtíðinni og hafa til 
þessa borið skarðan hlut frá borði.

SFF eru ósam m ála þeirri fullyrðingu að brýn þö rf sé á að gera skjótar breytingar á lögunum  með 
þeim hæ tti sem  lagt er til í frum varpinu, m.a.. vegna. upplýsinga um skiptingu tjónagreiðslna.. Þá vilja 
SFF jafnframt benda á athugasemdir þær sem gerðar voru í umsögnum Sjúkratrygginga Íslands og 
Neytendasamtakanna í áðurnefndu umsagnarferli dómsmálaráðuneytisins þar sem lögð er áhersla á 
mikilvægi þess að breytingar verði gerðar á matsferli því sem lagt er til grundvallar við ákvörðun 
skaðabóta í núgildandi lögum.

SFF telja að vel hafi verið hægt að ráðast í víðtækari skoðun á lögunum í stað þess að horfa eingöngu til 
þess að breyta margfeldisstuðlum og launaviðmiðum til hækkunar. Margfeldisstuðlarnir urðu ekki til í 
tómarúmi heldur eru þeir, ásamt ákvæðum um lágmarks- og hámarkslaunaviðmiðanir og öðrum 
ákvæðum laganna, hluti a f heildar regluverki skaðabótalaga sem ákvörðun bóta fyrir líkamstjón byggir 
á. SFF telja að framkvæmd laganna sé nú komin langt frá því sem lagt var upp með a f hálfu löggjafans
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þegar breytingar voru gerðar á lögunum í lok síðustu aldar. SFF telja að með því einu að taka út einn 
hluta a f  lögunum og breyta honum án þess að fara í víðtækari endurskoðun leiði einungis til þess að 
auka enn frekar á þær ógöngur sem kerfið er komið í. Því er brýnt að ráðast í heildarendurskoðun á 
lögunum sem fyrst og gera ekki breytingar á margfeldisstuðlum, og ákvæðum um lágmarks- og 
hámarkslaunaviðmiðanir, án frekari breytinga á ferlinu öllu.

Helstu rökin fyrir því að SFF telja nauðsynlegt að gera frekari breytingar á lögum en þæ r sem  nú 
eru lagðar til e ru :

I. 75% þeirra fjármuna sem greiddar eru til tjónþola fara til þeirra sem metnir eru með 15% 
varanlega örorku eða lægri.

II. 92% allra mála snúa að tjónþolum með 15% varanlega örorku eða lægri.
III. Kostnaður tryggingafélaga við matsferlið fer vaxandi og var um 2,9 milljarðar árið 2016.
IV. Hvergi liggja fyrir upplýsingar um starfsþróun eða tekjuþróun þeirra tjónþola sem metnir 

eru með undir 15% varanlega örorku eða minni þó svo að reikniregla núgildandi laga og 
frumvarpið geri ráð fyrir tekjutapi í hlutfalli við metna örorku frá upphafstíma örorkunnar 
og það sem eftir lifir starfsævi.

V. Ljóst er að hækkun margfeldisstuðla eins og lagt er til í frumvarpsdrögunum mun valda 
verulegri hækkun iðgjalda.

92% allra mála og 75% allra bóta eru vegna slysa þar sem örorka er metin 0 -1 5 %

Hlutfall mála m.v. örorkuprósentu Skípting bótakostnaðar m.v. örorkuprósentu
■ 0% " 1-5% ■ 6- 10% ■ 11- 15%  ■ 16-20%  ■ 21- 50%  ■ 51- 100% ■ 0 %  " 1-5%  « 6- 10%  » 11-15%  » 16- 20% » 21- 50% « 51- 100%

Ökutækjaslys og önnur slys á árinu 2016

Heimild: Minnisblað Talnakönnunar fyrir Dómsmálaráðuneytið 28.09.2017

SFF leggjast ekki gegn því að gerðar verði breytingar á margfeldisstuðlum skaðabótalaga til að tryggja 
að bætur séu í samræmi við það markmið skaðabótalaganna að bæta tjónþolum raunverulegt fjártjón eða 
skerðingu á aflahæfi. SFF telja þó nauðsynlegt að farið verði í víðtækari breytingar á skaðabótalögum 
til að reyna að stuðla að því að sanngjarnar tjónagreiðslur skili sér til þeirra sem sannanlega hafa misst
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aflahæfi. Það er brýn nauðsyn að kerfið við mat á varanlegum afleiðingum líkamstjóna, miska o.fl. verði 
endurskoðað til að koma á jafnræði á milli tjónþola og gera kerfið skilvirkara til hagsbóta fyrir alla aðila.

SFF telja óhjákvæm ilegt að ráðast sem allra fyrst í endurskoðun á ákvæðum  laganna um  m at á 
örorku, í því skyni að setja skýrari samræmdar reglur um framkvæmd mats og koma á fót miðlægum 
aðila sem hafi yfirumsjón með framkvæmd matsgerða og tryggja þannig betur samræmi, gagnsæi og 
jafnræði milli tjónþola.

Áhrif frumvarpsins

Samkvæmt þeirri kostnaðargreiningu sem gerð var á fyrirliggjandi frumvarpi fyrir ráðuneytið getur 
kostnaðarauki vegna slysatryggingar ökumanns og eiganda numið 26% á meðan kostnaðaraukinn í 
ábyrgðartryggingu ökutækja er um 16%. Heildarkostnaðarauki á ökutækjatryggingamarkaði getur 
samkvæmt þessu numið 3-3,5 milljörðum á ársgrundvelli. Sem dæmi má nefna að kostnaðarauki fyrir 
meðalfjölskyldu með tvo bíla getur orðið á milli 30-60 þ.kr. Breytingin getur haft enn meiri áhrif á aðrar 
tegundir ökutækjatrygginga t.d. bifhjólatryggingar, þar sem kostnaðaraukinn getur orðið mun meiri. Er 
hér um almennt mat að ræða og ljóst að það mun verða breytilegt á milli einstakra tryggingafélaga. Þá 
er rétt að nefna áhrifin á ábyrgðartryggingar atvinnufyrirtækja sem hafa þó ekki enn verið metin 
sérstaklega.

Iðgjöld vegna slysatryggingar sjómanna munu hækka enn meira. Kaup útgerða á slysatryggingum fyrir 
áhafnir sínar er hluti a f  kjarasamningum sjómanna. Iðgjöld þessara trygginga eru há, enda áhættan mikil, 
og ekki óalgengt að útgerðir greiði á bilinu 500-2.000 þúsund fyrir hvern áhafnarmeðlim. Í 
sjómannatryggingum eru háar örorkuprósentur algengari en í öðrum slysatjónum, og þess vegna munu 
tjónagreiðslur samkvæmt frumvarpinu, verði það að lögum hækka meira en í öðrum slysatjónum, eða 
um allt að 40%. Kostnaður útgerða við að slysatryggja sjómenn mun hækka um hundruð þúsunda fyrir 
hvern einstakling í áhöfn. Viðbúið er að slíkar hæ kkanir á iðgjöldum m unu hafa áhrif á 
kjarasam ninga.

Í ljósi þessa mikla kostnaðarauka sem frumvarpið mun hafa í för með sér fyrir neytendur er vert að 
benda á að við gerð frumvarpsins var ekkert samráð haft við þá sem breytingin hefur mest áhrif á þ.e. 
vátryggingataka sem greiða fyrir tryggingar og hagsmunasamtök sem tala fyrir þann hóp t.d. 
Neytendasamtökin og Félag Íslenskra bifreiðaeigenda

SFF telja að í frum varpinu sé ekki tekið tillit til hagsm una viðskiptavina vátryggingafélaganna, 
heldur einungis þess hluta þeirra sem verða fyrir slysum og fá metna varanlega örorku í kjölfarið. SFF 
telja að samstaða ríki um að hækka megi greiðslur til þess hóps sem fær metna háa varanlega örorku, 
sem telur þó einungis 8% allra mála eins og hefur komið fram hér að ofan, en setja fyrirvara um hækkun 
greiðslna til annarra tjónþola. Allir greiðendur bifreiðatrygginga bera kostnaðinn af þessu kerfi og því 
eðlilegt að hafa samráð víðar en gert var við gerð frumvarpsins.
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92% tjónþola metnir með minna en 15% varanlega örorku

SFF leggja ríka áherslu á að tjónþolar fái greiddar bætur sem eru í samræmi við tjón þeirra og að þeir 
sem verða fyrir raunverulegu líkamstjóni fái bætur sem bæti þeim raunverulegt tjón. SFF vilja hins vegar 
benda á að a f öllum örorkumatsmálum þá eru 92% allra mála og 75% allra bótagreiðslna vegna slysa til 
tjónþola þar sem varanleg örorka er 15% eða lægri. A f þeim greiðslum eru tæp 70% vegna varanlegrar 
örorku.

Til samanburðar má nefna að í Danmörku eru ekki greiddar bætur fyrir varanlega örorku þegar örorkan 
er metin 15% eða lægri. Það er byggt á því að að örorka undir 15% eða lægri leiði sjaldnast til 
fjárhagslegs tjóns. Þeir tjónþolar fá einungis greitt vegna annarra liða sem eru miskabætur, tímabundið 
tekjutap og fleira. Sá hluti telst vera rúmur 30% af heildargreiðslum til þessa hóps hér á landi.

SFF telja nauðsynlegt að skoðað sé hvort það sé samfélagslega réttlætanlegt þar sem hinn almenni 
vátryggingataki er með þessu að greiða tjón vegna væntanlegs tekjutaps hjá þeim hópi sem oftar en ekki 
heldur aflahæfi sínu óskertu.

Sam kvæm t fram angreindu má því halda því fram  að langflestir sem verða fyrir slysi sem leiðir til 
örorku undir 15% verði ekki fyrir skertu  aflahæfi líkt og forsendur frumvarpsdragana gera ráð fyrir 
þó að í flestum tilvikum verði þeir tjónþolar fyrir miska sem eins og áður segir er bættur.

Skortur á rannsóknum og yfirsýn

SFF telja fulla ástæðu til þess að löggjafinn taki afstöðu til þess hvort rétt sé að endurskoða það hvort 
og þá hvernig bætur eru greiddar til þeirra sem eru með örorku metna undir 15%. SFF telja nauðsynlegt 
sé að það sé skoðað ítarlega og afstaða tekin til þess hvort það sé réttlætanlegt út frá samfélagslegu 
sjónarmiði að hækka kostnað vegna trygginga sem er nú þegar hár, í þeim tilgangi að hækka bætur til 
þeirra sem verulegur vafi leikur á um að verði fyrir raunverulegu tekjutapi frá þeim tíma sem atvikið 
sem leiðir til tjóns á sér stað og út starfsævina. Engar rannsóknir liggja fyrir um raunverulegt tekjutap 
tjónþola með lága örorkuprósentu. En þessi breyting kemur til með að hafa mikil áhrif á fjölskyldur í 
landinu þar sem tryggingar fyrir ökutæki er stór útgjaldaliður hverrar fjölskyldu. Öflug 
örorkumatsnefnd/skrifstofa sem hefði það hlutverk að halda utan um framkvæmd örorkumats, gæti verið 
aðili sem haldið gæti utan um slík gögn og rannsakað áhrif tjóns á framtíðar tekjur tjónþola.

Áhrif nýrra margfeldisstuðla

Samkvæmt frumvarpinu nemur breyting á lágmarks- og hámarkslaunaviðmiðum 80%. Hækkun 
lágmarkslaunaviðmiðunar mun vissulega hækka bætur til námsmanna, sem eru ekki komnir fast að 
námslokum, en bent hefur verið sérstaklega á að á þann hóp hafi hallað við ákvörðun bóta og vísað til 
þess varðandi breytingarþörfina. Hækkunin mun hins vegar einnig hækka verulega bætur til annarra 
hópa einstaklinga, sem hafa lágar tekjur til framtíðar. Þá er vert að nefna að í núgildandi stuðlum er 
innbyggt 30% álag á tekjur yngri einstaklinga, sem ætlað er að mæta væntri hækkun launa.

Þetta 30% álag, er óbreytt í fyrirliggjandi frumvarpi. Ástæða er til að skoða hvort lækka eigi álag eða 
fella það út samhliða breytingum á fjárhæð lágmarkslauna eða þegar miðað er við meðaltekjur tiltekinnar 
stéttar hjá ungum tjónþolum. Með vísan til framangreinds má færa fyrir því rök að óeðlilegt sé að reikna 
álagið að fullu inn í stuðulinn þar sem framtíðartekjutjón verði með því ofbætt.
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Dæmi um greiðslur eftir breytingar

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um hvaða áhrif lagabreytingin mun hafa á greiðslur bóta vegna varanlegrar 
örorku til einstaklinga á tilteknum aldri sem annars vegar fá greiddar bætur á grundvelli lágmarkslauna 
og hins vegar hámarkslauna.

Tjónþoli fæ ddur 23.04.1994 - lágmarkslaun

Slysadagur 18,01.2016, stöðugleiki 18.06.2016

Fyrir breytingu Eftir breytingu

Örorka 5% 2.590.903 4.685.653

Örorka 10% 5.181.805 9.371.306

Tjónþoli fæ ddur 14.04.1983 - Hámarkslaun

Slysadagur 21.02.2016, stöðugleiki 22.02.2017

Fyrir breytingu Eftir breytingu

Örorka 5% 7.100.099 13.226.389

Örorka 10% 14.200.198 26.452.779

Framkvæmd örorkumats

Eins og fram hefur komið þá telja SFF mjög mikilvægt að samhliða breytingu á margfeldisstuðlum í 
skaðabótalögum séu gerðar víðtækari breytingar á skaðabótalögum og að stofnuð verði nefnd sem fær 
það hlutverk að endurskoða ferlið við mat á varanlegri örorku.

Ósamræmi í mati og hár umsýslukostnaður

Það sem skiptir sköpum við mat á örorku er að ferlið sé skilvirkt, sanngjarnt og gagnsætt. Í dag 
einkennist það hins vegar að því að skortur er á samræmdum viðmiðum og reglum um framkvæmd 
örorkumats sem gerir það að verkum að öflun örorkumatsgerða er handhófskennd og afar kostnaðarsöm. 
Kerfið einkennist a f ósamræmi, ógagnsæi og meðal þess sem er gagnrýnt hefur verið er að ekki er 
nægjanlegt samræmi á milli matsgerða og þar a f  leiðandi ekki gætt að jafnræði á milli tjónþola. Sem 
dæmi um ógöngur sem kerfið við mat á varanlegri örorku er komið í má nefna dóm héraðsdóms 
Reykjavíkur, frá 27, október 2017 í máli nr. E-3734/2016 þar sem fallist var á að 30% varanleg örorka 
vegna eldra slyss skyldi ekki hafa áhrif á viðmiðunartekjur við ákvörðun bóta örorkubóta vegna síðara 
slyss sökum þess að tekjur viðkomandi tjónþola höfðu ekki skerst eftir fyrra slysið þrátt fyrir metna 30% 
varanlega örorku. 1

D óm urinn  v ið u rk en n ir  þ ann ig  að 30%  va ra n leg  ö ro rk a  hafi ekki áh r if  á aflahæfi til 
fram tíðar. Þessi nýlegi dómur sýnir vel þær ógöngur sem kerfið er komið í og styður við þau 
sjónarmið að nauðsynlegt sé að endurskoða það áður en lengra er haldið.

Við mat á afleiðingum líkamstjóns þarf að tryggja að gætt sé að óhlutdrægni, faglegum vinnubrögðum 
og sanngirni til hins ýtrasta. Það kerfi sem ríkir í dag tryggir það hins vegar ekki og er til þess fallið að 
vekja upp tortryggni milli þeirra sem starfa við kerfið og þeirra sem byggja rétt sinn á því. Í dag eru 
engar kröfur um viðeigandi sérþekkingu gerða til matsmanna, og engar samræmdar reglur eru til staðar 
um neinar tiltekna þætti í tengslum við matsgerðir. Hlýtur þá að koma til álita löggilding eða réttindi,

1 https://www.heradsdomstolar.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6-005056bc6a40&id=fecd7e60- 
8f4a-4a5a-93e4-38318630ad29
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þar sem lágmarkskröfur eru skilgreindar a f  löggjafarvaldinu og öflugri örorkunefnd myndi útfæra nánar. 
Sem dæmi má nefna að í mörgum tilfellum er varanleg örorka sú sama og metinn varanlegur miski, 
sérstaklega í lágörorku málum. Fræðimenn hafa hins vegar ekki talið neitt samhengi vera þar á milli. 
Hafa þeir beinlínis talið það ranga aðferðarfræði að draga ályktanir a f  öðru matinu til að nota í hinu.2 
Þessu er nauðsynlegt að breyta þannig að það skapist í raun traust og tiltrú á niðurstöðum matsgerða.

Vinnsla slysamála er í dag milljarða iðnaður sem mun að öllum líkindum vaxa töluvert verði frumvarpið 
samþykkt óbreytt.

Vátryggingafélögin greiða dag mikinn kostnað í tengslum við kerfið og kostnaðurinn af því er í dag 16- 
20% á ári sem hlutfall a f  greiddum bótum. Þær iðgjaldahækkanir sem fylgja munu í kjölfar breyttra laga 
munu ekki skila sér að fullu til tjónþola, heldur til þeirra sem hafa atvinnu af örorkumatsferlinu. SFF 
telja að þessum  fjárm unum  sem  nú fara í kostnað við matsferlið sé hæ gt að ráðstafa m un b etu r til 
að tryggja faglegri framkvæmd við mat á örorku t.d. í gegnum aðila sem hefði yfirumsjón með ferlinu.

Gildistími

Verði Alþingi ekki við beiðni SFF um að frumvarpið verði sent aftur til dómsmálaráðuneytisins þar sem 
farið verði í umfangsmeiri breytingar á skaðabótalögunum leggja SFF mikla áherslu á að lögin öðlist 
ekki gildi fyrr en 14 mánuðum eftir samþykkt þeirra og eigi við um tjónsatvik sem verða eftir gildistöku 
þeirra. Vátryggingafélög munu þurfa að aðlaga iðgjöld að nýjum lögum, enda hafa þau hækkun bóta í 
för með sér. Nú eru í gildi vátryggingasamningar með gildistíma langt fram á árið 2019 og iðgjöldum 
vegna þeirra verður ekki breytt. Gildistími nýrra laga verður að endurspegla þessar aðstæður þannig að 
nægilegt svigrúm gefist til að aðlaga vátryggingasamninga, að breyttum lögum. Í athugasemdum með 
5. gr. frumvarpsins segir að 1. janúar 2019 verði liðnir 13 mánuðir frá því ráðgjafahópurinn lauk störfum 
sínum og því hafi verið veitt nægjanlegt svigrúm til að bregðast við þessum breytingum. SFF gera 
alvarlegar athugasemdir við þetta orðalag í greinagerðinni og benda á að í ljósi þess hve viðamiklar 
breytingar er um að ræða með þeim kostnaðarauka sem þeim fylgja er í raun slíkt ógerlegt fyrr en 
frumvarpið er orðið að lögum.

SFF óska eftir víðtækari breytingum

Í ljósi alls ofangreinds óska SFF eftir því að ráðuneytið skipi hið fyrsta vinnuhóp þar sem allur ferillinn 
verði tekinn til heildarendurskoðunar, og mat lagt á það hvernig kerfið á að vera til framtíðar, hvernig 
tryggja megi sanngjarna niðurstöðu og hvað við teljum eðlilegt að almenningur greiði fyrir. SFF lýsa 
sig reiðubúin í slíka vinnu með stjórnvöldum og öðrum hagaðilum svo ná megi betur settur markmiðum. 
Miklar upplýsingar liggja fyrir ásamt reynslu og aðferðum nágrannaríkjanna, því þarf víðtækari 
endurskoðun ekki að tefja breytingar á margfeldisstuðlum líkt og lagt er til í fyrirliggjandi frumvarpi.

Í ljósi ofangreindra athugasemda óska SFF eftir því að málið verði tekið til frekari skoðunar og að 
nefndin leggi til að slík endurskoðun fari fram áður en málið verði lagt fram að nýju. Slík endurskoðun 
þarf ekki að taka lengri tíma en nokkra mánuði og því vel gerlegt að endurskoðað frumvarp yrði lagt 
fram á næsta þingvetri.

2 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 528.
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