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Tillögur um breytingar á lögum ASÍ 
 
1. Fjöldi varamanna í miðstjórn ASÍ – 5.mgr. 33.gr. breytist og hljóði svo: 

 

„Auk þess skal kjósa ellefu fimmtán varamenn.“  
 

Greinargerð:  

Eftir að ákveðið var að taka upp tveggja ára þing og kjósa alla miðstjórnina til tveggja ára hefur 

það ítrekað komið fyrir, að ekki hefur verið hægt að fullmanna miðstjórnarfundi meðal þeirra 

11 varamanna sem kjörnir er á þingi.  Helsta ástæðan er, að þegar aðalmenn hafa hætt í 

miðstjórn vegna annarra starfa hefur varamönnum fækkað við það að varamenn taka sæti 

aðalmanna. Þegar helmingur miðstjórnar var kjörin á ársfundi til tveggja ára og hinn 

helmingurinn ári síðar var hægt að bregðast við þessu vandamáli með því að kjósa nýja 

varamenn en þegar tekin voru upp tveggja ára þing hefur þessi lausn ekki lengur verið 

aðgengileg. Því er lagt til að fjölga varamönnum í fimmtán, jafn marga og aðalmenn eru. Við 

það er miðað að kjörnefnd leggi fram tillögu að uppstillingu varamanna með sama hætti og 

áður m.t.t. vægi atvinnugreina og kynja.  

 

2. Atkvæðisréttur á formannafundum - 1.mgr. 39.gr. breytist og hljóði svo:  

 

„Formenn aðildarfélaga og deilda sambandanna fara með atkvæðisrétt á formannafundum í 
samræmi við úthlutaðan fjölda fulltrúa hvers um sig á reiknað vægi á næstliðnu 
sambandsþingi. Í fjarveru þeirra fara varaformenn aðildarfélaga og deilda sambandanna með 
atkvæðisrétt á formannafundum. Miðstjórnarmenn ( aðal- og varamenn ), sem ekki eru 
jafnframt formenn aðildarfélaga eða deilda sambanda fara með eitt atkvæði hver sem og 
formaður ASÍ-UNG.  
 
Greinargerð: 

Í aðdraganda formannafundar 2013 kom upp umræða um framkvæmd veginnar 
atkvæðagreiðslu skv. 39.gr. Skv. ákvæðinu eins og það nú er, fara allir formenn félaga og deilda 
með 1 atkvæði þegar hausar eru taldir en atkvæði í samræmi við úthlutaða þingfulltrúa þegar 
vegið er. Hafi t.d. deild eða félag ekki fengið fulltrúa á þingi t.d. vegna þess að fjöldi viðkomandi 
fulltrúa frá sambandi leyfir það ekki (SSÍ t.d. ) þá mætir slíkur formaður með engan 
atkvæðisrétt á formannafund þegar vegið er. Lagt er til að þessu verði breytt og í stað þess að 
miðað sé við fjölda fulltrúa á sambandsþingi sé miðað við reiknað vægi.  
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3. Viðmiðunarreglur um ársreikninga - 4.mgr. 47.gr. breytist og hljóði svo 

 
4.mgr. 47.gr. hljóði svo:  
 
„Við gerð ársreikninga skal hliðsjón höfð af farið eftir viðmiðunarreglum reglugerð sem 
miðstjórn samþykkir.“ 
 
Ákvæði til bráðabirgða: 
„Reglugerð miðstjórnar sem samþykkt er með vísan til þessa ákvæðis skal í fyrsta sinn kynnt 
á formannafund ASÍ 2015 og skal aðildarfélögunum veittur 2ja mánaða frestur til að koma á 
framfæri ábendingum og athugasemdum áður en hún verður endanlega afgreidd af 
miðstjórn. 
 
Greinargerð: 
Í febrúar 2003 samþykkti miðstjórn viðmiðunarreglur um gerð ársreikninga sem hafa skal til 
hliðsjónar við gerð þeirra. Árin þar á undan hafði átt sér stað talsverð umræða innan ASÍ um 
setningu slíkra reglna. Um var að ræða nýbreytni sem tekin var upp samhliða auknum skyldum 
aðildarfélaganna um skil ársreikninga. Þessar reglur ná til allra sjóða aðildarfélaganna, þ.m.t. 
sjúkrasjóða. Ástæða þess að gangskör var gerð á því fyrir rúmum áratug að lögbinda 
lágmarksréttindi sjúkrasjóðanna í lög ASÍ auk þess sem eftirlit með skilum á ársreikningum og 
reglugerbreytingum var sú, að beint og óbeint hefur komið fram það sjónarmið stjórnvalda að 
lögbinda beri reglur um þá og tengja réttindi þeirra bótum almannatrygginga. Jafnframt verður 
ekki framhjá því litið að til sjúkrasjóða rennur 1% af öllum launum launafólks á almennum 
vinnumarkaði. Miklir hagsmunir eru því í húfi fyrir verkalýðshreyfinguna að standa vörð um 
sjálfstæða tilveru þeirra og hlutverk en það er tengt kjarasamningsbundnum réttindum 
launafólks órjúfandi böndum. Öll aðildarfélög ASÍ skila til sambandsins reglugerðum 
sjúkrasjóða sinna, breytingum á þeim og ársreikningum. Reglugerðirnar sjálfar þurfa að 
standast lágmarksákvæði laga ASÍ og reikningar þeirra sæta löggiltri endurskoðun. Hins vegar 
er engum bindandi reglum til að dreifa um almenna starfsemi þeirra og ársreikninga frekar en 
við á um aðra sjóði aðildarfélaganna.  
 
Sömu eða svipuð sjónarmið eiga við um ársreikninga annarra sjóða stéttarfélaganna og sem 
starfa á þeirra ábyrgð og undir þeirra stjórn skv. kjarasamningum. Samtals greiða 
atvinnurekendur 1,25% af launum til sjúkra- og orlofssjóða auk þess að innheimta 0,7% til 1,5% 
iðgjald til félagssjóðs. Aðrir sjóðir sem greitt er til eru undir sameiginlegri stjórn 
aðildarfélaganna og atvinnurekenda og eru ekki til umræðu hér. 
 
Þær reglur sem sátt tókst um sem viðmiðunarreglur í febrúar 2003 fylgja greinargerð þessari 
(fylgiskjal 1) og jafnframt drög að reglum um „Hlutverk og skyldur einstakra sjóða, 
rekstraraðila og fyrirtækja verkalýðsfélaga og landssambanda innan ASÍ“ sem útbúnar voru á 
sama tíma en sem ekki voru afgreiddar ( fylgiskjal 2 ).  
 
Ljóst má vera að ástæða er til að yfirfara þessar reglur í ljóst breyttra viðhorfa og aðstæðna í 
kjölfar hrunsins. Þar sem hér er um mikilvægar og að sumu leiti skuldbindandi reglur að ræða 
gagnvart aðildarfélögunum þykir rétt að leggja það til í bráðabirgðaákvæðinu að reglurnar 
verði fyrst kynntar á formannafundi árið 2015 og aðildarfélögunum gefin kostur á að koma á 
framfæri athugasemdum áður en miðstjórn afgreiðir þær. 
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4. Slysadagpeningar og bótaskyld slys - við a. lið 4.mgr. 49.gr. bætist:   

 

„Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og 

atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.“ 

 

Greinargerð: 

Slys á vinnumarkaði eru almennt tvennskonar. Annars vegar slys sem ekki eru bótaskyld á 
grundvelli sakar ( bótaskyld ) og hins vegar bótaskyld slys á grundvelli sakar (skaðabótaskyld).  
Um hin fyrri fer skv. ákvæðum kjarasamninga og um hin síðari skv. ákvæðum skaðabótalaga.  
 
Bótaskyld slys (slys án sakar): Samhengi bóta úr sjúkrasjóði og annarra greiðslna er skýrt 
afmarkað í a. lið 4.mgr. 49.gr. laga ASÍ. Skv. því ákvæði greiðir sjúkrasjóður það sem upp á 
vantar til þess að hinn slasaði haldi 80% af launum í 120 daga eftir að greiðslum frá 
atvinnurekanda líkur. Vegna slysa þar sem ekki er sakarábyrgð fyrir að fara nýtur launamaður 
fyrst fulls veikindaréttar og síðan bóta í 3 mánuði til viðbótar ef um slys við vinnu eða á beinni 
leið til eða frá vinnu er að ræða. Þetta kemur frá launagreiðanda og þegar þeim greiðslum líkur 
bætir sjúkrasjóðurinn við allt að 120 dögum á 80% launum. Frá þeirri fjárhæð ber sjúkrasjóði 
hins vegar að draga sjúkradagpeninga frá almannatryggingum hafi réttur skapast til þeirra og 
bætur skv. slysatryggingu launafólks.  Formúlan er þá þessi:  
 
Meðaltal launa síðustu 6 mán. fyrir slys x 80% - sjúkradagpeningar TR – dagpeningar skv. 
slysatryggingu launafólks = bætur sjúkrasjóðs.  
 
Þessi framkvæmd hefur ekki verið til vandræða að því er best er vitað en rétt meðferð byggir 
á eftirfylgni viðkomandi sjúkrasjóðs og starfsmanna hans.  
 
Skaðabótaskyld slys (slys með sakarábyrgð): Í viðmiðunarreglugerð ASÍ fyrir sjúkrasjóði gr. 
12.11, er sjúkrasjóðum á samningssviði ASÍ ráðlagt að taka upp eftirfarandi ákvæði:  
 
„Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og 
atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.“ 
 
Þessi breyting var gerð í framhaldi af ágreiningi ASÍ við stjórnvöld á árinu 1999 eins og fyrr 
greinir. Geymi reglugerð sjúkrasjóðs ákvæði af þessum toga fellur bótaréttur úr sjúkrasjóði 
með öllu niður þegar um skaðabótaskyld slys er að ræða. Frádráttur skv. 2.mgr. 2.gr. 
skaðabótalaga á því ekki að koma til enda myndu bætur sjúkrasjóðs ekki gera annað en að 
lækka þá bótafjárhæð sem tryggingafélögin myndu ella greiða. Til þess voru sjúkrasjóðir ekki 
stofnaðir. Hinn slasaði nýtur áfram fulls veikindaréttar, slysaréttar ef um skaðabótaskylt 
vinnuslys hefur verið að ræða, sjúkradagpeninga almannatrygginga, dagpeninga úr 
slysatryggingu launafólks og loks greiðslna frá hinum skaðabótaskylda eða tryggingafélagi 
hans. Félagsmenn eru því fullbættir án aðkomu sjúkrasjóðs.  
 
Sú breyting sem nú er lögð til bindur ákvæði viðmiðunarreglugerðar ASÍ inn i lög sambandsins.  
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FYLGISKJAL 1 

Viðmiðunarreglur um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda 

I. Kafli 
Bókhald og áætlanagerð 

 
1. grein 

Skilgreiningar 
 
Rekstrargrunnur: Samkvæmt rekstrargrunnsreglu eru gjöld færð þegar til þeirra er stofnað, 
hvort sem þau hafa verið greidd eða ekki. Með hliðstæðum hætti eru tekjur færðar þegar til 
teknanna er unnið, hvort sem þær hafa verið innheimtar eða ekki. Með rekstargrunnsreglu 
fæst betri mæling á afkomu félaga / sérsambanda en þegar miðað er við innheimtu tekna og 
útborganir gjalda. Hið sama gildir um mælingu á efnahag aðila. Skýrari mynd fæst af eignum 
og skuldum rekstraraðila með því að miða gerð reikningsskila við forsenduna um 
rekstrargrunn. 
 
Rekstrareining: Bókhaldslega aðskilinn þáttur í starfsemi og rekstri verkalýðsfélags / 
landssambands, hvort sem um er að ræða fjárhagslega sjálfstæða einingu eða ekki.  
 
Starfsdeild: Starfsleg eining innan rekstrareiningar sem sinnir sérstökum verkefnum.  
 
Stofnanir verkalýðsfélags / landssambands: Rekstrareiningar sem lúta sérstakri stjórn eða hafa 
sér lög / reglugerð um starfsemi sína. 
 
Þjónustueining: Rekstrareining sem að hluta eða öllu leyti er fjármögnuð með sértekjum eða 
þjónustugjöldum (svo sem sameiginleg þjónustuskrifstofa) skal hafa aðskilinn 
rekstrarreikning. 
 
Fyrirtæki verkalýðsfélaga eða sérsambanda: Fjárhagslega sjálfstæðar rekstrareiningar sem 
falla undir skilgreiningu sem rekstraraðili samkvæmt lögum um bókhald 1994 nr. 145, 29. 
desember eða lögum um hlutafélög 1995 nr. 2, 30. janúar. 
 
Samstæða: Samanlagðir ársreikningar allra sjóða og fyrirtækja er viðkomandi verkalýðsfélag 
eða landssamband á aðild að, þar sem innbyrðis staða og millivelta hafa verið nettuð út en 
sýnd í millireikningi. 
 
Stofnverð: Kostnaðarverð mannvirkja og annarra varanlegra rekstrarfjármuna.  
 

2. grein 
Uppbygging ársreikninga 

 
Verkalýðsfélög / landssambönd sem eiga aðild að ASÍ færa bókhald samkvæmt lögum um 
bókhald, lög nr 145, frá 29. desember 1994.  
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Þau byggja upp bókhald og ganga frá ársreikningi samkvæmt rekstrargrunnsreglu fyrir hvert 
reikningsár og lögum um ársreikninga nr. 144/1994 og reglugerð um framsetningu og innihald 
ársreikninga og samstæðureikninga, eftir því sem við á. 
 

 
3. grein 

Bókhald verkalýðsfélags / sérsambands, skyldra aðila og fyrirtækja  
 
Verkalýðsfélag / landssamband og allar skilgreindar rekstrareiningar, stofnanir, og fyrirtæki 
þeirra, hér eftir nefnd félögin, eiga að haga bókhaldi sínu á skýran og aðgengilegan hátt, 
samkvæmt tilvitnuðum lögum í 2. grein og góðri bókhaldsvenju. 
 

4. grein 
Flokkun og greining í bókhaldi 

 
Félag flokkar og greinir tekjur og gjöld, eignir og skuldir í bókhaldi sínu, þannig að upplýsingar 
úr því séu í samræmi við þessar reglur og áður tilvitnuð lög. 
 
 

5. grein 
Skipting á beinum rekstrarkostnaði 

 
Í bókhaldi félags og rekstrareiningum þess á að leggja áherslu á að leiða fram beinan 
rekstrarkostnað einstakra rekstrareininga á reikningsárinu. 
 
Gera ber reikninga fyrir hlutdeild í sannanlegum beinum rekstrarkostnaði svo og vöru og 
þjónustu, sem einstakar rekstrareiningar fá frá öðrum rekstrareiningum. Reikningar þessir eiga 
ekki að nema hærri fjárhæð en sem nemur sannanlegum kostnaði vegna viðkomandi 
rekstrarþáttar og þeir eiga að vera færðir í bókhaldi viðkomandi rekstrareiningar. 
 

6. grein 
Skipting á sameiginlegum rekstrarkostnaði 

 
Sameiginlegan rekstrarkostnað, þ.e. kostnað sem ekki telst til beins rekstrarkostnaðar 
einstakra rekstrareininga, á að færa á sérstakan málaflokk í bókhaldi þeirra. Til frádráttar á 
sama málaflokk á að færa reikninga sem gerðir eru vegna hlutdeildar rekstrareininga með 
sjálfstætt reikningshald í sameiginlegum rekstrarkostnaði. Reikningar þessir eiga ekki að vera 
hærri en sem nemur sannanlegu kostnaðarverði og þeir eiga að færast í bókhaldi viðkomandi 
rekstrareiningar. 
 

7. grein 
Rekstur þjónustueininga 

 
Bókhald félaga á að leiða fram með glöggum hætti tekjur og gjöld þeirra rekstrareininga sem 
fjármagnaðar eru af sérgreindum tekjum eða með þjónustugjöldum. Sérstaklega ber að gæta 
þess að tekjur af þjónustugjöldum reynist ekki umfram heildarkostnað rekstrareininga, þegar 
til lengri tíma er litið. 
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8. grein 
Eignaskrá 

 
Til að halda utan um rekstrarfjármuni í eigu félaga ber að halda sérstaka skrá um þá hluti sem 
ekki eru færðir meðal eigna í bókhaldi. Eignaskráin skoðast sem hluti af bókhaldsgögnum. 
 

 
9. grein 

Ábyrgða- og skuldbindingaskrá 
 
Til að hafa heildaryfirsýn yfir allar fjárhagsábyrgðir og þær skuldbindingar sem félög hafa tekið 
á sig samkvæmt lögum og reglum þeirra og ekki eru færðar meðal skulda í bókhaldi ber að 
skrá þær sérstaklega. Í skránni á að koma fram hvenær félagið tókst á hendur viðkomandi 
ábyrgð eða skuldbindingu, í hve langan tíma og hverjum hún er veitt. Þegar ábyrgð eða 
skuldbindingu lýkur, skal það fært í viðkomandi skrá. Skrá þessi skoðast sem hluti af 
bókhaldsgögnum félags og hana ber að tilgreina í reikningum félagsins.  
 

10. grein 
Fjárhagsáætlun 

 
Ef félag eða stjórn þess samþykkir að gerð skuli og lögð fram fjárhagsáætlun fyrir félagið er 
hún lögð fyrir stjórn þess til samþykktar árlega. 
 
Fjárhagsáætlun miðist við annað af tvennu, starfsár stjórnar eða reikningsár og er hún þannig 
uppsett og unnin, að gerð er sérstök áætlun fyrir hverja rekstrareiningu fyrir sig, sem síðan er 
dregin saman í eina megináætlun. 
 
Félögin skulu haga áætlanagerð sinni á þann hátt, að hún gefi glögga mynd af áætluðum 
iðgjaldatekjum, rekstrarkostnaði og framkvæmdum sem áætlað er að fara í á því tímabili sem 
áætlunin nær til. 
 
Við gerð fjárhagsáætlunar ber að hafa hliðsjón af fjárhagslegri stöðu félagsins í heild og allra 
rekstrareininga þess og fyrirtækja. Félagsstjórn ber að gæta þess svo sem kostur er að 
heildarútgjöld hverrar rekstrareiningar fyrir sig fari ekki fram úr heildartekjum hennar. 
 
Form fjárhagsáætlunar er í samræmi við form ársreiknings. 

 
11. grein 

Fjárfestingarstefna 
Ef félag eða stjórn þess samþykkir að mótuð sé fjárfestingarstefna fyrir félagið í heild eða 
einstakar rekstrareiningar fyrir sig, er hún lögð fram í stjórn félagsins til samþykktar árlega og 
til kynningar á aðalfundi / ársfundi. Fjárfestingarstefnan taki mið af þeim kjörum sem best eru 
boðin á hverjum tíma, með tilliti til ávöxtunar og áhættu.  
 
Meginfjárfestingu félaga á að byggja upp miðað við að þau geti breytt fjárfestingum sínum í 
laust fé á tiltölulega skömmum tíma gerist þess þörf. Þannig ber að leggja aðaláherslu á innlán 
í bönkum og sparisjóðum eða fjárfestingar í ríkisvíxlum, ríkisskuldabréfum og skuldabréfum 
sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs eða bæjar- og sveitarfélaga eða markaðsskráðum eins 
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og verðbréfum og víxlum banka, sparisjóða og annarra lánastofnana sem lúta eftirliti opinbers 
eftirlitsaðila. 
 

 
II. Kafli 

Ársreikningur, endurskoðun og aðrar fjárhagslegar upplýsingar 
 

12. grein 
Reikningsskil  

 
Reikningsskil félags eiga að gefa glögga mynd af rekstri þess og efnahag. Að svo miklu leyti 
sem ekki er sérstaklega mælt fyrir á annan veg í lögum einstakra félaga eða í reglugerðum 
ASÍ um ítarlegri reglur, gilda ákvæði 3. kafla laga um bókhald og góða reikningsskilavenju. 
Reikningsár verkalýðsfélaga er almanaksárið. 
 

13. grein 
Flokkun í reikningsskilum  

 
Í reikningsskilum félags á að gera greinarmun á rekstri annars vegar og bótum, styrkjum og 
framlögum hins vegar og starfsemi þeirra skipt þannig eftir því sem við á: 
 
a) Félagssjóður - sjóður sem myndaður er af félagsgjöldum félagsmanna. 
b) Sambandssjóður - aðalsjóður landssambands sem myndaður er af skatttekjum frá 
aðildarfélögum þess.  
c) Vinnudeilusjóður - sjóður sem myndaður er af árlegu framlagi frá félagssjóði, hluta af 
tekjuafgangi félagssjóðs eða sem hlutfall af félagsgjaldi samkvæmt félagslögum. 
d) Fræðslusjóður - sjóður sem myndaður er af hlutfallslegu framlagi af félagsgjaldi, 
samkvæmt félagslögum, eða með framlagi sem ákveðið er af aðalfundi á hverju ári. 
e) Sjúkrasjóður - sjóður sem myndaður er af iðgjöldum sem greidd eru sem hlutfall af 
launum í samtryggingarsjóð með samningsbundnum hætti af atvinnurekendum, eða sem 
hluti af félagsgjaldi hvort heldur um er að ræða tímabundið eða varanlegt framlag. 
Sjúkrasjóður getur haft sértekjur samkvæmt samþykktum. 
f) Orlofssjóður - sjóður sem myndaður er af iðgjaldi sem er greitt sem hlutfall af launum í 
sameiginlegan fjárfestingar–, rekstrar-, eða styrktarsjóð til að auðvelda töku orlofs fyrir 
greiðendur og fjölskyldur þeirra, eða sem hluti af félagsgjaldi hvort heldur um er að ræða 
tímabundið eða varanlegt framlag. Orlofssjóður getur haft sértekjur vegna endurgjalds af 
orlofsaðstöðu. 
g) Stofnanir, fyrirtæki og aðrar rekstrareiningar sem eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar 
einingar, að hálfu eða meirihluta í eigu eins félags eða fleiri verkalýðsfélaga / landssambanda 
innan ASÍ.  
 

14. grein 
Fasteignir 

 
Fasteign sem er í eigu einstakra rekstrareininga innan verkalýðsfélags ber að færa í 
efnahagsreikning þeirrar rekstareiningar. Að sama skapi er gjaldfærsla færð meðal afskrifta 
hjá viðkomandi rekstrareiningu. 
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Ef eign einstakrar rekstrareiningar innan félags í fasteign er umfram það sem hún þarf til 
skilgreindrar starfsemi sinnar, ber að gera leigusamning við aðrar þær rekstrareiningar innan 
félags sem nýta viðkomandi eign, eða óskyldan aðila sem nýtir eignina. 
 
Ef leigutaki er skyldur rekstraraðili innan viðkomandi félags, er gerður við hann leigusamningur 
samkvæmt óskum hans og þörfum og innheimt leiga (svokölluð innri leiga) í samræmi við 
raunverulegan kostnað sem viðkomandi fjárfesting ber með sér, þ.e. fjármagnskostnað vegna 
viðkomandi fasteignar, afskriftir, skatta og tryggingar, viðhaldskostnað fasteignar og lóðar, auk 
eðlilegrar þóknunar til eignaraðila fyrir umsýslu.  
 
Greiði skyldur rekstraraðili kaupverð að hluta eða að öllu leyti með skuldaviðurkenningu, ber 
að miða við að hún lúti eigi lakari ávöxtunarkröfu en lán sjóðfélaga frá lífeyrissjóði viðkomandi 
félags gera.  
 

15. grein 
Lausafjármunir — eignfærsla á áhöldum og tækjum og leiga 

 
Kaup á smááhöldum skulu gjaldfærð á viðkomandi rekstrareiningar í samræmi við almenna 
reikningsskilavenju. Fyrir þá lausafjármuni sem nýttir eru af skyldum rekstrareiningum skal 
koma sanngjarnt endurgjald. Þeir lausafjármunir sem rekstrareining eignaðist fyrir árslok 2002 
verða ekki eignfærðir. Viðhald þeirra verður gjaldfært á viðkomandi rekstrareiningar.  
Afskriftatími lausafjármuna tekur mið af góðri reikningsskilavenju. 
 

16. grein 
Ársreikningar  

Stjórn stéttarfélags / landssambands og framkvæmdastjóri semja ársreikning og 
samstæðureikning fyrir hvert reikningsár. Meginniðurstöður ársreiknings skulu liggja frammi í 
starfsstöð félags og vera aðgengilegar félagsmönnum fyrir og að loknum aðalfundi. 
 
Ársreikningur og samstæðureikningur gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu félagsins og breytingu 
á hreinni eign og vera í samræmi við lög, reglur og góða reikningsskilavenju. 
 
Ársreikningur geymi rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, skýringar, 
ásamt áritun stjórnar og löggilts endurskoðenda. Þannig ársreikning ber að semja fyrir hverja 
rekstrareiningu fyrir sig og/ eða tilgreina rekstrarafkomu hverrar starfsdeildar í skýringum með 
ársreikningum.  
 
Samstæðureikningur fyrir félagið í heild og fyrirtæki þess sem hafa sjálfstætt reikningshald geri 
grein fyrir samanlögðum eignum og skuldum, tekjum og gjöldum félagasamstæðunnar í heild, 
niðurbrotið á hverja rekstrareiningu. Hann sýni innbyrðis viðskipti einstakra rekstrareininga í 
millireikningi. 
 
Árs- og samstæðureikninga fyrir hvert reikningsár ber að leggja árlega fram til samþykktar á 
aðalfundi / ársfundi. Ef landssamband heldur ekki ársfund, ber árlega að leggja fram 
samstæðureikning eða ársreikning á sambandsstjórnarfundi, undirritaðan af stjórn félags, 
framkvæmdastjóra og endurskoðanda þess. 
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Hafi einstakir stjórnarmenn eða framkvæmdastjóri athugasemdir eða fyrirvara gegn 
ársreikningi, ber þeim að gera formlega grein fyrir því í áritun sinni. 
 
 

17. grein 
Skýringar í ársreikningi 

 
Í skýringum með ársreikningi sem lagður er fram á aðalfundi eða ársfundi ber m.a. að gera 
grein fyrir þeim reikningsskilaaðferðum sem beitt er við gerð ársreikningsins og öðrum þeim 
atriðum sem nauðsynleg eru við mat á afkomu og fjárhagsstöðu, þar með talið yfirlit um 
fjárhagslegar skuldbindingar. 
 

18. grein 
Skýrsla stjórnar  

Í skýrslu stjórnar kemur fram yfirlit um starfsemi félagsins á árinu, svo og upplýsingar um atriði 
sem eru mikilvæg við mat á fjárhagslegri stöðu félags / landssambands og afkomu á 
reikningsárinu og koma ekki fram annars staðar í ársreikningnum. 
 
Skýrsla stjórnar veitir yfirlit um fjölda iðgjaldagreiðenda til félagsins á árinu, þ.e. fjölda 
félagsmanna sem að jafnaði greiða iðgjöld til þess með reglubundnum hætti, fjölda 
lífeyrisþega og annarra er hafa full réttindi í félaginu, en greiða ekki iðgjöld. Fjöldi starfsmanna 
er vinna hjá félaginu að meðaltali á reikningsárinu, heildarfjárhæð launa, þóknana eða annarra 
greiðslna til starfsmanna, stjórnar og annarra í þjónustu þess. 
 

19. grein 
Endurskoðun  

Endurskoðun félags ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi 
í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma. 
 
Um tengsl endurskoðanda og félags vísast til 9. greinar laga nr. 18/1997 um löggilta 
endurskoðendur.  
 
Telji stjórn félags, trúnaðarráð eða aðalfundur þörf á rekstrarráðgjöf, úttekt á rekstri eða 
starfsemi félags, einstökum rekstrareiningum innan þess, ber að fela öðrum þá framkvæmd 
en löggildum endurskoðanda félagsins eða því fyrirtæki sem hann starfar fyrir enda sé um 
umfangs meiri og stærri úttektir að ræða.  
 
Um endurskoðun hjá félagi gilda ákvæði laga um ársreikninga nr. 144/1994 eftir því sem við á. 
 
Verði endurskoðandi var við verulega ágalla í rekstri félags eða atriði er varða iðgjaldainn-
heimtu þess, greiðslutryggingar, getu til þess að standa undir skuldbindingum samkvæmt 
lögum sínum eða reglugerðum, meðferð fjármuna eða önnur atriði sem veikt geta 
fjárhagsstöðu félagsins, ber honum þegar í stað að gera stjórn félags viðvart. Það sama á við 
ef hann hefur ástæðu til að ætla að lög sem fjalla um bókhald og ársreikninga eða reglugerðir 
er byggja á þeim lögum, eða lög eða reglugerðir sem félagið byggir sína starfsemi á hafi verið 
brotin. Ábendingar og athugasemdir, sem endurskoðendur eða skoðunarmenn vilja koma á 
framfæri við stjórn eða framkvæmdastjóra, skal skrá í sérstaka endurskoðunarbók sbr. 66. gr. 
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laga nr. 144/1994 eða færa fram skriflega á annan hátt. Stjórnin skal varðveita gögn þessi á 
öruggan hátt.  
 
Ákvæði þetta brýtur ekki í bága við þagnarskyldu endurskoðanda. 
 
 

20. grein 
Skoðunarmenn reikninga  

 
Ef ákvæði er í lögum félags um skoðunarmenn ásreikninga eru reikningarnir lagðir fyrir þá 
ásamt endurskoðunarskýrslu löggilts endurskoðanda til skoðunar og undirritunar áður en 
stjórn áritar reikninginn. Með áritun sinni á ársreikning skulu skoðunarmenn staðfesta að þeir 
hafi yfirfarið hann. Þar skal koma fram að eignir þær og skuldir, sem tilgreindar eru í 
efnahagsreikningi, séu fyrir hendi og að breytingar á eigin fé séu í samræmi við bókhaldið. Þá 
skulu skoðunarmenn ganga úr skugga um að á reikningsárinu hafi verið farið eftir ákvörðunum 
félagsfunda og stjórnar um öflun, ráðstöfun og ávöxtun fjármuna og önnur atriði í rekstrinum. 
Telji skoðunarmaður að svo hafi ekki verið skal hann árita ársreikninginn með viðeigandi 
athugasemdum. Um skyldur þeirra fer að öðru leyti eftir bókhaldslögum.  
 

21. grein 
Skilaskylda til ASÍ  

 
Senda skal ASÍ endurskoðaðan ársreikning félags ásamt skýrslu stjórnar þegar eftir undirritun, 
eða eigi síðar en fjórum mánuðum eftir lok reikningsárs.  
 

 
Greinargerð og skýringar  

 
Um 10.grein 

 
Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að fram komi allir helstu tekju- og rekstrarliðir og að henni sé 
hagað á þann hátt, að hún gefi glögga mynd af áformum um tekjur, rekstur, framkvæmdir og 
efnahag. Þannig framsett fjárhagsáætlun er meginregla um tekjuöflun, ráðstöfun fjármuna og 
fjármálastjórn félags í heild á viðkomandi reikningsári, þannig kemur hún að sem bestum 
notum við stefnumörkun og stjórnun félags / landssambands.  
 

Um 11.grein 
 

Góð og traust fjárfestingarstefna byggist m.a. á því: 
· að skuldabréf séu stöðluð og tryggð með veði í fasteign að hámarki 65% af metnu 

markaðsvirði, nema þegar um er að ræða sérhæft atvinnuhúsnæði. Þá er æskilegt hámark 
35%. Þessi regla á hins vegar ekki við um félög sem stofnuð eru utan um ákveðna þætti í 
starfsemi félags.  

· að við fjárfestingu í hlutabréfum fyrirtækja séu sett mörk á það hversu mikið af heildar 
eign félags megi vera í hlutabréfum. Hlutabréf í óskráðum fyrirtækjum ættu til dæmis 
aldrei nema hærri upphæð en sem nemur 15% af heildareign félagsins í hlutabréfum. 
Einnig er æskilegt að hámark sé sett á eignarhluta í einstökum hlutafélögum. Þessi regla á 
hins vegar ekki við um félög sem stofnuð eru utan um ákveðna þætti í starfsemi félags.  
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· að við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða sé hún miðuð við þær 
takmarkanir sem hér að framan eru tilgreindar og í samræmi við heildarfjár-
festingarstefnu félagsins á hverjum tíma. 

 
Þannig samþykkt á fundi miðstjórnar ASÍ 19. febrúar 2003.  
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FYLGISKJAL 2 
 

Hlutverk og skyldur einstakra sjóða, rekstraraðila og fyrirtækja verkalýðsfélaga og 
landssambanda innan ASÍ 

 
I. KAFLI 

1.gr 
Almenn ákvæði  

Verkalýðsfélög sem aðild eiga að ASÍ skulu mynda a.m.k. þrjá sjóði. Þeir eru félagssjóður, 
sjúkrasjóður og orlofssjóður. Sjóðirnir eiga uppruna sinn í ákvæðum kjarasamninga og laga. 
Landssambönd mynda a.m.k. einn sjóð, sambandssjóð. Flest félög eða sambönd mynda einnig 
vinnudeilusjóð.  
 
Hverjum þessara sjóða eða öðrum þeim sem myndaðir eru á grundvelli iðgjalda til þeirra er 
ætlað ákveðið hlutverk sem skilgreint er í lögum eða reglugerðum fyrir hvern og einn. Frávik 
frá þeim reglum eru óheimil. 
 
Stjórnir hvers og eins sjóðs geta ekki skuldbundið sjóðina umfram skráðar eignir þeirra 
samkvæmt efnahagsreikningi á hverjum tíma.  
 
Hver og einn sjóður ábyrgist skuldbindingar sínar með eignum sínum. Fullgildir félagsmenn og 
aukafélagar bera ekki ábyrgð á skuldbindingum sjóðanna með öðru en iðgjöldum sínum eða 
þeim gjöldum sem greidd eru vegna þeirra. 
 
Greiðandi iðgjalds til félagssjóðs og þeir sem greitt er fyrir í aðra sjóði eiga rétt á aðgangi að 
upplýsingum sem varða þá sjálfa.  
 

2.gr 
Hlutverk  

Félagssjóður er aðalsjóður viðkomandi verkalýðsfélags. Tekjur hans eru myndaðar af gjaldi 
sem hver og einn sem vinnur samkvæmt kjarasamningi félagsins og undir vernd hans greiðir 
með reglubundum hætti eftir nánari ákvæðum í lögum og kjarasamningum viðkomandi félags. 
Greiðendur til félagssjóðs eru annars vegar fullgildir félagsmenn samkvæmt lögum félagsins, 
eða aukafélagar, hér eftir nefndir félagsmenn. 
 
Félagssjóði er ætlað að standa fyrir almennum rekstri sem leiðir af hlutverki félagsins og 
samþykktum þess.  
 
Félagssjóði er ætlað að gæta kjarasamningsbundins og lagalegs réttar félagsmanna og 
viðhalda og þróa gildandi kjarasamning í umboði þeirra. 
 
Félagssjóður heyrir beint undir stjórn félagsins samkvæmt lögum þess.  
 
Félagssjóður skal halda rafræna skrá yfir þá sem greitt hafa iðgjöld til sjóðsins. Í skránni skal 
vera nafn og kennitala greiðanda. Þá skulu vera í skránni upplýsingar um fjárhæð 
iðgjaldagreiðslna hvers aðila, greiðslutímabil, svo og þau önnur atriði sem geta haft áhrif á rétt 
viðkomandi greiðanda samkvæmt samþykktum og félagslögum.  
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Hluti af reglubundnum tekjum félagssjóðs eða tekjuafgangi getur verið ráðstafað til annarra 
verkefna, svo sem til vinnudeilusjóðs eða fræðslu með samþykktum sem gerðar eru á 
aðalfundi eða sér reglugerðum sem hlotið hafa staðfestingu aðalfundar.  
 
Sambandssjóður er aðalsjóður landssambands sem er myndaður af iðgjöldum (skatttekjum) 
til viðkomandi landssambands frá aðildarfélögum þess.  
 
Honum er ætlað að standa fyrir almennum rekstri, jöfnun á sameiginlegum kostnaði 
samkvæmt reglum einstakra sjóða vegna fundahalda og þjónustu við einstaka félagseiningar 
sem aðild eiga að viðkomandi sérsambandi.  
 
Aðildarfélög sambandsins bera ekki ábyrgð á skuldbindingum sjóðsins með öðru en iðgjöldum 
sínum. 
 
Sjúkrasjóður: Starfsemi sjúkrasjóðs lýtur að móttöku, varðveislu og ávöxtun iðgjalda og 
greiðslu bóta samkvæmt reglugerð viðkomandi sjóðs.  
 
Iðgjöld og annað ráðstöfunarfé sjúkrasjóðs skal ávaxta með innlánum í bönkum og 
sparisjóðum eða í framseljanlegum verðbréfum á grundvelli áhættudreifingar. 
 
Sjúkrasjóður skal ekki hafa með höndum aðra starfsemi en þá sem nauðsynleg er til að ná 
þeim tilgangi sem honum er ætlað.  
 
Sjúkrasjóður er samtryggingarsjóður sem starfar samkvæmt sérstakri reglugerð.   
 
Megin hlutverk sjóðsins er að tryggja sjóðfélaga vegna launataps sem þeir kunna að verða 
vegna veikinda eða slysa í leik og starfi.  
 
Tryggingarvernd hans byggir á getu sjóðsins til greiðslu bóta samkvæmt áætluðum bótaþunga 
samkvæmt tryggingafræðilegum útreikningi.  
 
Ef sjúkrasjóður hefur getu samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt til frekari tryggingarverndar 
getur hann boðið víðtækari vernd og aðstoð í fleiri bótaflokkum.  
 
Sjúkrasjóður heyrir beint undir félagsstjórn eða sérstjórn allt samkvæmt lögum eða 
reglugerðum viðkomandi félags og sjóðs. 
 
Hvert félag skal semja sérstaka reglugerð sem kveður nánar á um réttindi og skyldur 
sjóðfélaga. Reglugerðir sjúkrasjóða  og breytingar á þeim skulu hljóta staðfestingu ASÍ.  
 
Allar breytingar á gildandi reglugerð sjúkrasjóðs sem geta haft áhrif á bótaþunga eða 
bótaupphæðir sjóðsins skal stjórnin fá álit tryggingafræðings um áður en þær koma til 
framkvæmda.  
 
Tryggingafræðingi sjúkrasjóðs er skylt að skýra stjórn sjóðsins þegar í stað frá því ef 
tryggingafræðileg úttekt leiðir í ljós að sjóðurinn getur ekki staðið við skuldbindingar sínar. 
Hann skal skila tillögum til úrbóta til stjórnar. 
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Tryggingafræðilegri úttekt skal skila ASÍ á 5 ára fresti. 
 
Sjúkrasjóði er heimilt að endurtryggja áhættu sína að hluta til eða að öllu leyti, hjá 
vátryggingafélögum, sbr. lög um vátryggingastarfsemi. Jafnframt er honum heimilt að kaupa 
tiltekna tryggingarvernd fyrir sjóðfélaga sína hjá vátryggingafélögum. 
 
Sjúkrasjóður skal halda rafræna skrá um þá sem greidd eru iðgjöld fyrir til hans og teljast þeir 
sjóðfélagar. Í skránni skulu vera nöfn og kennitölur sjóðfélaga. Þá skulu vera í skránni 
upplýsingar um fjárhæð iðgjaldagreiðslna hvers sjóðfélaga, greiðslutímabil, svo og þau önnur 
atriði sem geta haft áhrif á rétt viðkomandi sjóðfélaga.  
Orlofssjóður er sameiginlegur fjárfestingar– rekstrar- og / eða styrktarsjóður félagsmanna til 
að auðvelda og hvetja þá til töku orlofs og til að auka gæði orlofstökunnar. 
 
Orlofssjóður getur þannig staðið fyrir uppbyggingu og rekstri orlofshúsa til endurleigu fyrir 
félagsmenn og fjölskyldur þeirra.  
 
Hann getur einnig ábyrgst leigu til annars aðila vegna endurleigu til félagsmanna og fjölskyldna 
þeirra. 
 
Orlofssjóður heyrir beint undir félagsstjórn eða sérstjórn allt samkvæmt lögum eða 
reglugerðum viðkomandi félags. 
 
Orlofssjóður skal halda rafræna skrá um þá sem greidd eru iðgjöld fyrir til hans og teljast þeir 
sjóðfélagar. 
 
Stjórn sjóðsins semur sérstakar regluger er kveður nánar á um réttindi og skyldur sjóðfélaga. 
Vinnudeilusjóður er sjóður sem myndaður er með sérgreindu framlagi af greiddu iðgjaldi til 
félagssjóðs eða með beinum framlögum sem kveðið er á um í lögum félagsins.  
 
Hlutverk sjóðsins er að styðja félagsmenn fjárhagslega, missi þeir laun vegna löglega boðaðrar 
vinnustöðvunar á vegum viðkomandi verkalýðsfélags eða löglega boðaðs verkbanns af 
samtökum atvinnurekenda sem gera kjarasamning við félagið.  
 
Sjóðurinn getur einnig veitt styrki til félagsmanna annarra verkalýðsfélaga, ef um löglega 
boðað verkfall eða verkbann er að ræða af þeirra hálfu.  
 
Vinnudeilusjóður heyrir beint undir stjórn félags eða hefur sérstaka stjórn samkvæmt lögum 
viðkomandi félags eða landssambands.  
 
Hvert félag skal semja sérstaka reglugerð sem kveður nánar á um starfsemi sjóðsins. 
 

3.gr 
Fyrirtæki  

 
Gerist rekstaraðili innan félags eða félagið sjálft þátttakandi í rekstri fyrirtækis sem er í 
sameign eða hlutaeign verkalýðsfélaga og/eða landssambanda, hvort heldur um er að ræða 
minnihlutaeign sömu aðila með skyldum eða óskyldum aðilum, eða í fullri eigu 
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verkalýðsfélaga eða sérsambanda ber að reka þau fyrirtæki sem fjárhagslega sjálfstæðar 
einingar með afmarkaða og takmarkaða ábyrgð eignaraðila. 
 
 


