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Fra framkvæmdastjóra
Það kemur mórgum a óvart hversu fjólbreýtt verkefni Viðlagatrýggingar Íslands (VTÍ) eru óg hve mórg óg serhæfð verkefni
þarf að leýsa a hverju ari til að framfýlgja lógum um stófnunina,
stefnu stjórnar óg óðrum krófum sem gilda um eftirlitsskýlda
aðila.
Mikil ahersla er lógð a að nýta vel þann tíma sem gefst a milli atburða til að huga að framtíðarskipulagi óg aðgerðum til að bæta
þjónustu við viðskiptavini þegar a reýnir. Það er óllum ljóst að
vatrýggingastarfsemi er lítils virði ef ekki er trýggt að fjarmagn se
til reiðu þegar tjónsatburðir eiga ser stað. Það eru því nókkrir
þættir sem eru í sífelldri vinnslu hja VTÍ, óhað því hvórt tjónsatburðir eru að eiga ser stað eða ekki. Hugað er vandlega að meðferð þeirra fjarmuna sem stófnunin aflar í fórmi iðgjalda af vatrýggðum eignum. Vónduð aætlanagerð óg eftirfýlgni stjórnar
með utgjóldum stófnunarinnar eru hluti af gæðakerfi VTÍ þar
sem skraning óg eftirlit er í samræmi við góða stjórnarhætti.
Varsla þeirra fjarmuna sem stófnunin hefur til umraða er einn af
lýkilþattum í starfseminni óg er þeim stýrt af fjórum eignastýringaraðilum óg er eftirlit með stýringu er vel skipulagt. Állir
eignastýrendur starfa a grundvelli sómu fjarfestingarstefnu en
hver eignastýrandi hefur akveðið svigrum innan marka
stefnunnar. Árangur eignastýrenda er því aðeins breýtilegur en
mat er lagt a frammistóðu þeirra í hverjum manuði.
Þegar stórir tjónsatburðir eiga ser stað treýstir VTÍ a endurtrýggingasamninga við erlenda endurtrýggjendur sem grundvallast a eigin ahættumati VTÍ óg viðurkenndum aðferðum við
mat a natturuhamfaraahættu.
Til þess að sinna þessum fóstu verkefnum hefur VTÍ ýfir að raða
óflugum hópi starfsmanna sem vinna sameiginlega að því að
standa vórð um hagsmuni almennings óg trýggja eins óg hægt er
xxxxxxxx

að unnt se að standa við þær skuldbindingar sem gerðar eru með
lógum nr. 55/1992 um Viðlagatrýggingu Íslands.
Það er einnig mikilvægt að trýggja að lóg, reglur óg almennt
skipulag stófnunarinnar se avallt í samræmi við bestu þekkingu
óg verklag a hverjum tíma. Það er því mikilvægt verkefni í
kjarnastarfsemi VTÍ að ýfirfara óg endurskóða regluverk sem í
gildi er óg fýlgja eftir urbótum eins óg hægt er.
Hugtakið "betur sja augu en auga" er viðeigandi í starfsemi eins
óg VTÍ þar sem serhæfingin er mikil óg tiltólulega fair aðilar sem
hafa til að bera þa serþekkingu sem þarf innanhuss. Því er
teýmisvinna innan óg utan stófnunar mikilvæg til að fjólga þeim
sem kóma að akvórðunum um verkefnaval óg framkvæmd þeirra.
Stjórn óg endurskóðunarnefnd gegna mikilvægu hlutverki í að
skapa stefnu í starfsemi stófnunarinnar innan þess lagaramma
sem um hana gilda. Verkefni eru að miklu leýti unnin í samvinnu
meðal starfsmanna óg þess vandlega gætt að fleiri en einn kómi
að flestum verkefnum sem sinnt er innan VTÍ. Samstarf við ónnur
natturuhamfaratrýggingafelóg í heiminum er einnig mikilvægt til
að trýggja að VTÍ se meðvitað um hvað er að gerast a þeim vettvangi óg að nýta megi þekkingu sem skapast við urvinnslu stórra
natturuhamfaraatburða annars staðar til framfara í þagu VTÍ.
Samstarf við ónnur vatrýggingafelóg, vísindamenn, verkfræðistófur óg aðrar ópinberar stófnanir er einnig mikilvægt fýrir
VTÍ í þeim tilgangi að vinna að stóðugum umbótum. Áhersla er
lógð a samvinnu við eftirlitsaðila óg er vel brugðist við
abendingum sem eru til þess fallnar að bæta rekstur VTÍ með
einhverjum hætti.
Við þetta tækifæri vil eg þakka óllum sem lagt hafa sitt af
mórkum til að bæta starfsemi VTÍ a liðnum arum.
Hulda Ragnheiður Árnadóttir
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Rekstrarreikningur
í þús. króna

2017
2.751.705
(478.098)

2016
2.645.254
(486.126)

Eigin iðgjöld

2.273.607

2.159.128

Fjárfestingatekjur

2.150.235
(469.845)
1.680.390

15.845
(3.169)
12.676

Heildartekjur

3.953.997

2.171.804

(178.568)
(4.036)

4.950
(32.552)

(182.604)

(27.602)

(381.889)
(33.677)

(423.474)
(31.393)

(598.170)
3.355.827

(454.867)
1.689.335

Íðgjóld arsins
Hluti endurtrýggjenda í iðgjaldatekjum

Fjarmunatekjur
Fjarmagnstekjuskattur

Tjónakóstnaður
Hluti endurtrýggjenda í tjónakóstnaði
Eigin tjón
Rekstrarkóstnaður
Umbóðslaun

Heildargjöld
Heildarhagnaður ársins
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Efnahagsreikningur 31. desember 2017
í þús. króna

2017

Eignir
Rekstrarfjarmunir
Eignasafn í fjarvórslu
Endurtrýggingaeignir
Viðskiptakrófur
Áðrar krófur
Handbært fe

2016

5.846
33.855.790
137.483
521.996
2.066
1.523.839

6.643
29.394.588
192.616
493.362
4.496
2.432.340

36.047.020

32.514.542

4.270.135
30.279.240

4.270.135
26.923.413

34.549.375

31.193.548

975.071
475.778
20.452
26.344

1.012.707
270.382
20.477
26.931

Skuldir samtals

1.497.645

1.330.497

Eigið fé og skuldir samtals

36.047.020

32.524.045

Eignir samtals
Eigið fé
Varasjóður
Óraðstafað eigið fe
Eigið fé samtals
Skuldir
Vatrýggingaskuld
Skattskuldbinding
Viðskiptaskuldir
Áfallinn kóstnaður óg fýrirfram innheimtar tekjur
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Áhættustýring
Það er hlutverk stjornar að setja
ahættustefnu óg taka stefnumarkandi
akvarðanir varðandi framkvæmd ahættustýringar. Stjórn þarf að trýggja að helstu ahættuþættir fai umræðu a fundum
stjórnar auk þess að trýggja fýlgni við ýtri
krófur a grundvelli upplýsinga fra innri
óg ýtri eftir-litsaðilum, endurskóðunarnefnd, fram-kvæmdastjóra óg starfsfólki.
Stjórn ber abýrgð a því að vakta
áhættuþætti í ýtra umhverfi óg kóma
þeim a framfæri við framkvæmdastjóra.
Stjórn ætti að ýfirfara allar upplýsingar
fra eftir-litsaðilum óg trýggja skilvirka
upp-lýsingagjóf fra framkvæmdastjóra.

Hann fýlgist með ahættuþattum í ýtra óg
innra umhverfi þannig að unnt reýnist að
stýra áhættumælingum og framsetningu þeirra.
Framkvæmdastjóri greinir niðurstóður
óg setur fram a skýran óg greinandi hatt
helstu upplýsingar í skyrslu til stjornar
og
endurskoðunarnefndar.
Hann
skipuleggur ahættustýringu heildrænt í
samræmi við vilja stjórnar óg upplýsir
um hvað betur megi fara í ahættustýringu. Hann hefur einnig þær skýldur
að upplysa eftirlitsaðila undanbragðalaust um allt sem mali skiptir í
starfseminni.

Endurskoðunarnefnd hefur eftirlit
með framkvæmd ahættustefnu fýrir hónd
stjórnar. Hun ýfirfer ahættur og viðmið í
áhættumælingum ásamt framkvæmd
samhæfðrar
ahættustýringar.
Hun
upplýsir stjórn um mat sitt a því verklagi
sem viðhaft er óg gerir stjórn grein fýrir
því, telji hun að einhverjir þættir krefjist
serstakrar skóðunar. Endurskóðunarnefnd sinnir eftirliti með fylgni við
stefnumarkandi ákvarðanir fýrir hönd
stjórnar.

Starfsmenn taka þátt í innleiðingu á
verklagi í samræmi við stefnu stjórnar.
Það tekur þatt í motun aðferðafræði við
áhættustýringu óg í framhaldi af því í
ahættumati óg mælingum. Starfsfólk
gætir hlutleýsis við ahættumælingar óg
leggur sig fram um að skra og greina a
skipulagðan hatt upplýsingar um þær
ahættur sem mældar eru. Starfsfólk
upplýsir um tækifæri til urbota óg fýlgir
eftir þeim akvórðunum sem stjórn óg
framkvæmdastjóri taka í tengslum við
ahættustýringu hja VTÍ.

Framkvæmdastjóri hefur það hlutverk
að móta ahættustefnu í samræmi við
akvórðun stjórnar.

Á arinu 2017 hafa órðið miklar
breýtingar a ahættustyringu Viðlaga-
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tryggingar
Íslands,
m.a.
vegna
breýtinga a ópinberum krófum um
ahættustýringu. VTÍ hefur þa serstóðu
meðal vatrýggingafelaga a Íslandi að hun
er undanþegin Solvency II sem er
evrópskt regluverk fra EÍÓPÁ (Európean
Ínsurance and Óccupatiónal Pensións
Áuthóritý) sem er umgjórð um ahættustýringu vatrýggingarfelaganna varðandi
gjalþólskrófur óg ýmsa utreikninga a
ahættu felaganna. Samhliða innleiðingu a
Sólvencý ÍÍ var akveðið að FME muni ekki
gefa ut tilmæli að eigin frumkvæði,
heldur taka mið af þeim viðmiðunarreglum sem EÍÓPÁ hefur gefið ut. Ínnleiðing a Sólvencý ÍÍ gerði því að verkum
að leiðbeinandi tilmæli um ahættustýringu og starfssvið tryggingastærðfræðings frá árinu 2014 vóru
felld ur gildi. Þau tilmæli vóru
stefnumarkandi fýrir ahættustýringu VTÍ
óg því var astæða til að endurskipuleggja
ahættustýringuna eftir að ljóst er að tilmælunum verður ekki haldið við.
Stjórn VTÍ tók því akvórðun a arinu 2017
um að endurskoða ahættustefnuna heildstætt óg fól framkvæmdastjóra að leggja
fram dróg að nýrri stefnu sem býggir a
aðferðarfræði COSO ERM (Enterprise
Risk Management) 2017.

Leiðbeiningum sem gefnar vóru ut með
módeli COSO í juní 2016 var fýlgt við
gerð ahættustefnu VTÍ.
Við gerð ahættustefnunnar fekk hver óg
einn liður í stefnumótun óg rekstrarmarkmiðum serstakan kafla í stefnunni.
Undir hverjum kafla er umfjóllun um
meginatriði sem trýggja að stýringin
uppfýlli þær krófur sem gerðar eru til
samhæfðrar áhættustýringar.
Í kaflanum um ahættustyringu og
áhættumenningu er fjallað um
hvernig ýfirsýn stjórnar ýfir helstu
ahættur er trýggð, umgjórð ahættustýringar skipulógð, viðmið sett um
æskilega hegðun innan fýrirtækisins,
trýggt að viðeigandi aðilar taki abýrgð
óg sett fram aætlun um hvernig VTÍ laði
til sín óg viðhaldi langtímastarfssambandi við hæfileikaríka aðila.
Í kaflanum um ahættu, stefnumotun og
markmiðasetningu er áhætta metin
með hliðsjón af starfseminni, skilgreindur ahættuvilji, ahættumat framkvæmt a óðrum stefnum VTÍ óg
asættanleg fravik fra væntri frammistóðu skilgreind.
Í kaflanum um ahættu við framkvæmd
verkefna er fjallað um framkvæmd
ahættumælinga óg mælikvarða.

Þar er gerð grein fýrir því hvernig skuli
skilgreina og mæla áhættur, hvernig
skuli fórgangsraða ahættum, til hvaða
viðbragða skuli gripið óg hvernig ýfirsýn
ýfir ahættur skuli trýggð.
Í kaflanum um ahættu, samskipti og
skýrslugerð eru kröfur um að við-
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eigandi upplýsingar seu nótaðar óg
hvernig skuli staðið að birtingu óg
miðlun upplýsinga ur ahættukerfum. Í
kaflanum um eftirlit og ahættumælingar eru kröfur um vöktun
marktækra breýtinga sem verða í
rekstrinum óg samhæfða vóktun ahættustýringar.

Áhættumenning
Fra því að gæðastefna var innleidd arið
2011 hja VTÍ hefur verið ahersla a að til
séu skriflegar stefnur, verklagsreglur,
vinnulýsingar og gátlistar fýrir flest þau
stórf sem unnin eru hja VTÍ.
Það er ljóst að mannaflaþórf mun aukast
umtalsvert þegar til natturuhamfara
kemur óg þa mun ekki gefast mikill tími
til að kenna einstók verkefni með aðferðum sem kalla a mikinn mannafla til
fræðslumala. Állt skipulag VTÍ býggir a
því að nýtt starfsfólk se nókkuð sjalfbjarga með að setja sig inn í þau verkefni
sem inna þarf að hendi, a grundvelli
þeirra skriflegu leiðbeininga sem liggja
fýrir hja VTÍ.
Stjórn hefur með dýggri fórýstu framkvæmdastjóra lagt aherslu a "Tone at the
top" varðandi áhættumenningu óg almennt lagt aherslu a góða stjórnarhætti.
Áhættustefnan er sett af stjórn óg a henni
býggja þær skriflegu leiðbeiningar sem
liggja fýrir í gæðakerfi stófnunarinnar.
Sífelldar innri uttektir eru framkvæmdar
til að ganga ur skugga um að virkni gæðakerfisins se su sem ætlast er til. Með því
að halda utan um þær upplýsingar sem
verða til í innri uttektum, er hægt að
draga saman upplýsingar í skýrslur til
stjórnar óg eftirlitsaðila, þannig að hægt
se að meta hvórt starfsemin se í samræmi
stefnu stjórnar. Til að hægt sé að setja
raunhæf markmið varðandi ahættustýringu þarf að leggja mat a það hversu
þróskuð ahættustýringarumgjórð VTÍ er,

með hliðsjón af stóðu annarra stófnana.
óg fýrirtækja. Þetta er mikilvægt þegar
settar eru fram aætlanir um framkvæmdina óg hvaða afóngum skuli nað a
hverjum tíma. Ef krófur um framkvæmdina eru umfram eiginlega getu
kerfisins, er hætta a því að það trufli eðlilegan þróska stófnunarinnar til að kóma
ser upp vel heppnaðri ahættustýringu til
framtíðar.

Í bókinni Fundamentals of Risk Management eftir Paul Hópkin, er fjallað um
þau viðmið sem gilda í ahættufræðum um
mismunandi þróskastig fýrirtækja í
ahættustýringu.
Í tilviki Viðlagatrýggingar Íslands er um
að ræða tiltólulega stutta ahættumenningarsógu. Fýrsta ahættustefnan
var sett arið 2013 óg býggði hun a leiðbeinandi tilmælum FME um ahættustýringu.

Staða

Einkenni

1. Einfalt (Naive)
Fýrirtækið er ómeðvitað um þórf fýrir samhæfða ahættustýringu óg skilur ekki avinninginn af innleiðingu hennar

Brotakennt (Fragmented)
Áðgerðir til ahættustýringar eru brótakenndar óg
miðast fýrst óg fremst við að uppfýlla ítrustu ýtri
krófur s.s. varðandi órýggi a vinnustað.

2. Nýliði (Novice)
Fýrirtækið er meðvitað um avinninginn óg
viljinn er fýrir hendi, en er enn a fýrstu skrefum
innleiðingarinnar.

Skipulagt (Organized)
Áðgerðir eru fýrir hendi til að samræma ahættustýringu gagnvart ólíkum ahættum þó að innleiðing
se ekki að fullu kómin til framkvæmda.

3. Staðlað (Normalized)
Fýrirtækið hefur kómið a samhæfðri ahættustýringu í óllum helstu þattum starfseminnar en
hefur ekki að fullu lókið innleiðingu.

Áhrifaríkt (Influential)
Samhæðir ahættustýringarferlar hafa ahrif a allar
helstu aðgerðir fýrirtækisins óg ahættumenningu
þess. Nótkun ahættustýringar sem stjórntækis er

4. Þroskað (Natural)
Áhættuvitund innan fýrirtækisins er mikil óg
mikið frumkvæði einkennandi meðal starfsmanna í þattum sem tengjast ahættustýringu.

Leiðandi (Leading)
Umræða óg umfjóllun um ahættu er veigamikill
þattur við akvarðanatóku í rekstrinum. Fýrirtækið er
fýrirmýnd annarra fýrirtækja í ahættustýringu.

Fóur levels óf risk maturitý, ur Fundamentals óf Risk Management e. Paul Hópkin. bls. 298
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Áðalahættur
Fra þeim tíma hafa aðferðir við mælingar
óg skýrslugjóf smatt óg smatt verið
þróaðar þannig að þær uppfýlli sem best
þarfir VTÍ, en seu ekki eingóngu til að
uppfýlla ýtri krófur um ahættumælingar.
Áherslur stjórnar óg framkvæmdastjóra a
ahættustýringu hafa haft leiðandi ahrif
innan stófnunarinnar óg gert það að
verkum að allir starfsmenn eru meðvitaðir um ahættustefnuna óg taka fullan
þatt í að fýlgja henni í sínum stórfum.
Fræðslumál er mikilvægur þáttur í
ahættumiðuðu starfsumhverfi óg hafa
starfsmenn óg framkvæmdastjóri att þess
kóst að afla ser nauðsýnlegrar þekkingar
til að viðhalda óg bæta hæfni sína
varðandi ahættustýringu.
Hluti af óflugri, samhæfðri ahættustýringu er skraning fravika. Fravik eru
samviskusamlega skrað í allri starfsemi
VTÍ. Áhersla er lógð a það í innra starfi
VTÍ að sem flest sjónarmið þurfi að kóma
fram óg að allar abendingar um það sem
betur megi fara seu vel þegnar.
Við mat a stóðu VTÍ a grundvelli þessara
viðmiðana er því eðlilegt að miða við að
ahættustýringin flókkist undir að vera
"stöðluð", án þess að henni sé að fullu
lókið óg að einkenni hennar seu
"áhrifarík" óg áhættustýringarferlar
hafi ahrif a allar aðgerðir stófnunarinnar.

Í kaflanum um ahættu, stefnumotun og
markmiðasetningu er kveðið á um að
meta skuli ahættu með hliðsjón af
starfseminni. Það er gert til þess að
trýggja að su meginstarfsemi sem fram
fer hja VTÍ se í óndvegi þegar mat er lagt
a ahættur í starfseminni.
Stjórn óg starfsfólk fjallaði um þessa
þætti í aðdraganda að setningu nýrrar
ahættustefnu óg var niðurstaðan su að
þrír þættir væru mikilvægastir í
starfseminni.
Stófnunin er sett upp til þess að annast
meðferð
tjónamála
í
náttúruhamfórum óg því er utilókað annað en að
sa þattur se fýrst upp talinn þegar litið er
til meginþatta starfseminnar. Það eru þó
tveir aðrir þættir sem eru fórsenda þess
að unnt se að sinna meðferð tjónamala
með þeim hætti sem stófnuninni er ætlað
að gera. Það er annars vegar varsla þeirra
fjármuna sem stofnunin hefur yfir að
ráða óg hins vegar er það mat á
áhættunni óg þær aðgerðir sem beitt
er til að gera það sem hægt er, til að
stófnunin standi af ser stærstu tjónsatburði sem órðið geta a Íslandi. Lagt var
mat a aðalahættur sem tengjast hverjum
af þessum þremur þattum óg er gerð
grein fýrir þeim í ahættustýringarskýrslu
VTÍ.
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Við meðferð tjonamala eru þrjar aðalahættur sem tengjast rekstrinum; vatrýggingaahætta,
rekstrarahætta
óg
mótaðilaahætta.
Við styringu eignasafnsins eru einnig
þrjar megintegundir af ahættum sem
tengjast rekstrinum; mótaðilaahætta,
rekstrarahætta óg markaðsahætta.
Við mat a tryggingafræðilegri ahættu eru
fjórar megintegundir af ahættum sem
kóma til skóðunar; vatrýgginga-ahætta,
mótaðilaahætta,
rekstrarahætta
óg
markaðsahætta.
Hver óg ein aðalahætta a síðan nókkrar
undirahættur.
Dæmi um áhættur sem kóma til
skóðunar hja VTÍ er frambóð af
verktókum sem a þarf að halda í stórum
tjónsatburðum, ahættudreifing eignasafnsins, ófullkómnir ahættuutreikningar óg sviksemisahætta.
Þær ahættur sem eru taldar upp her að
framan eru meðal þeirra ahættna sem fa
mesta athýgli stjórnar vegna eðlis þeirra.
Upplýsingar um ahættumælingar til
stjórnar fara fram með arlegri
ahættuskýrslu. Endurskóðunarnefndin
hefur mikilvægt hlutverk við framkvæmd
ahættustýringar óg upplýsir stjórn um
mat sitt a areiðanleika óg efnistókum í
ahættumælingum óg skýrslugerð.

Áhættumat óg endurtrýgging ahættu
Áð jafnaði verða nokkrir atburðir a hverju ari sem falla undir bótaskýldu VTÍ. Lang algengst er að um se að ræða minnihattar atburði
þar sem skemmdir verða a allt fra einni einstakri eign upp í nókkra
tugi eigna. Átburðir þar sem tjón verður a hundruðum eða
þusundum eigna eru mun sjaldgæfari. Skilýrði þess að tjón falli
undir bótaskýldu VTÍ er að þau seu af vóldum eldgósa, jarðskjalfta,
skriðufalla, snjóflóða eða vatnsflóða eins óg 4. gr. laga nr. 55/1992
kveður a um.

natturuva veldur, hvórki til lengri eða skemmri tíma. VTÍ hefur því
lagt í umfagsmikla vinnu við gerð reiknilíkans sem býggir a viðurkenndum tólfræðilegum aðferðum. Árið 2011 lauk vinnu við fýrstu
utgafu af tolfræðilegu jarðskjalftalíkani VTI. Bæði innlendir óg erlendir serfræðingar kómu að þeirri vinnu. Árið 2016 var líkanið
uppfært í samstarfi við Haskóla Íslands, Veðurstófu Íslands óg Áón
Benfield, endurtrýggingamiðlara VTÍ. Líkanið býggir a þremur
megin þattum:

VTÍ nótar margvíslegar aðferðir við mat a ahrifum vatrýggingaratburða, bæði þeirra sem sem líklegt er að muni geta att
ser stað eða eru jafnvel ýfirvófandi, en einnig er hórft til stórra atburða sem geta att ser stað þó arlegar líkur a þeim seu litlar.
Greining sviðsmynda er mikilvægur hluti af áhættumati VTÍ. Í
sumum tilvikum eru gerðar sviðsmýndir í kjólfar upplýsinga um
líklega eða ýfirvófandi atburði. Slíkar upplýsingar geta bórist fra
Veðurstófu Íslands eða fra óðrum serfræðingum a sviði natturuvar.
VTÍ gerir gjarnan minnisblóð um niðurstóðu slíkra greininga. Sem
dæmi ma nefna nýlegt mat a mógulegum afleiðingum eldgóss í
Óræfajókli a vatrýggðar eignir. Lagt var mat a mógulegan tjónskóstnað VTÍ sem óg aðra þætti eins óg umfang tjónamats, fjólgun
starfsfólks óg aukna þórf a ýmsum aðfóngum.

⦁ Í fyrsta lagi greiningu mældra óg sögulegra jarðskjálfta allt
aftur til arsins 1700, þar sem óllu landinu er skipt í 32 upptakasvæði með hliðsjón af stærð, staðsetningu óg tíðni jarðskjalfta a
hverju svæði.
⦁ Í öðru lagi eru upplýsingar frá Þjóðskrá Íslands um allar vátrýggðar huseignir settar í líkanið, meðal annars nótkun,
býggingarefni, staðsetning óg vatrýggingarfjarhæð. Áuk þess eru
upplýsingar um staðsetningu óg virði lausarfjartrýgginga fra vatrýggingafelógunum nótaðar í líkaninu.
⦁ Í þriðja lagi er tjónnæmi húseigna óg lausafjár metið óg
unnin svókólluð tjónafóll til að aætla hversu miklar skemmdir
verða a huseignum óg lausafe vegna þeirra skjalfta sem buast ma
við að geti órðið.

Stjórn VTÍ er upplýst um niðurstöður slíkra greininga óg í
flestum tilfellum eru erlendir endurtryggjendur upplýstir einnig,
enda ratar umfjóllun um natturuva a Íslandi gjarnan í erlenda fjólmiðla. VTÍ hefur einnig greint ýmsa stóra sógulega atburði með
hliðsjón af nuverandi verðmæti óg staðsetningu vatrýggðra eigna.

Mat a arlegu meðaltjóni óg líklegum endurkómutíma stórra atburða eru meðal þeirra upplýsinga sem líkanið gefur. Niðurstóður
reiknilíkansins eru grundvollur við mat a heildarahættu VTI vegna
jarðskjalfta. Endurtrýggingavernd óg samningagerð VTÍ við endurtrýggjendur býggir a þeim upplýsingum. Á arinu 2017 hófst vinna
við ahættumat vegna eldgósa óg mun su vinna standa ýfir næstu ar.
Ætlunin er að gera reiknilíkan sem gefur heildstæðari mýnd af
ahættu vegna eldgósa óg býggir ekki aðeins a greiningu einstakra
sviðsmýnda.

Núverandi viðbragðsáætlun VTÍ býggir á níu sviðsmýndum
sem tengjast jarðskjalftum, eldgósum, snjóflóðum óg skriðufóllum.
Greining sviðsmýnda hefur þann ókóst að óft er lítið vitað um líkur
(tíðni) þeirra atburða sem unnið er með. Áuk þess geta sviðsmýndir ekki gefið heildstæða mýnd af ahættunni sem hver óg ein

10

Endurtrýggingavernd vegna stórra tjónsatburða
Endurtrýggingasamningar arsins 2017
eru þannig að 25 erlend endurtryggingafélög eiga aðild að tveimur
samningum.
Hlutdeild
þeirra
í
samningunum er a bilinu 0,5-25%. Íðgjóld óg tjónabætur skiptast í samræmi
við aðild að samningnum. Ánnar
samningurinn er fýrir tjón a bilinu 10-25
milljarða óg hinn fýrir tjón ýfir 25 milljórðum, allt að 40 milljórðum.
Mýndin her til hliðar sýnir aætlaðan
meðal endurkómutíma tjóna í arum. Eigin
áhætta í endurtrýggingar-samningum
hefur verið 10 milljarðar fra arinu 2011,
en ef hun hefði fýlgt verðmæti vatrýggðra
eigna væri hun um 13,5 milljarðar. Su
breyting varð á endurtryggingasamningum árið 2017 að öll tjón innan
arsins, óhað tegundum safnast nu upp í
eigin ahættu. Áður þurfti einn einstakan atburð til að telja upp í eigin
ahættu aður en endurtrýggingaverndin
tæki við.
Þessi breýting bætti til muna stóðu VTÍ,
ef að til þess kemur að margir atburðir
mýndu eiga ser stað sama arið. Eldgós
sem mýndi kósta sex milljarða óg
jarðskjalfti sem mýndi kósta 13 milljarða
hefðu áður kostað VTÍ 16 milljarða óg
endurtrýggjendur þrja milljarða.

Nuverandi
endurtrýggingavernd
er
þannig að VTI myndi bera 10 milljarða óg
endurtrýggjendur níu milljarða. Það er
talsvert
mikil
óvissa
í
ahættuutreikningum sem þessum, en í grófum
drattum ma segja að buast megi við
stærri en 10 milljarða atburði, af vóldum
jarðskjalfta, að meðaltali a 70-80 ára
fresti, stærri en 25 milljarða á um 230
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ára fresti óg stærri en 40 milljarða á
um 340 ara fresti. Skv. 18. gr. laga nr.
55/1992 um Viðlagatrýggingu Íslands er
bótaabýrgð í einstókum atburði takmórkuð við 1% af samanlógðum vatrýggingarfjarhæðum. Það jafngildir um
116 milljórðum króna miðað við vatrýggingarfjarhæðir í gildi í arslók 2017.

Virði vatrýggðra eigna

Í arslók 2017 nam verðmæti vatrýggðra
huseigna, lausafjar óg mannvirkja hja
Viðlagatrýggingu Íslands samtals 11.682
milljórðum króna. Þar af eru fasteignir
um 71%, innbu óg lausafe um 22% óg
veitur óg ónnur mannvirki um 7%.
Aukning verðmæta á milli áranna
2016 óg 2017 var um 4,2% samanborið
við 6% aukningu á milli áranna á
undan.
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Skipting vatrýggðra eigna

Árleg
iðgjöld
af
vátryggðum
fasteignum og lausafé er 0,25‰ af
vatrýggingarfjarhæð.
Vatrýggingafelóg
annast innheimtu iðgjalda af fasteignum
óg vatrýggðu lausafe, samhliða innheimtu iðgjalda fýrir brunatrýgg-ingar.

Árleg iðgjöld af vátryggðum opinberum mannvirkjum er 0,20‰ af vatrýggingarfjarhæð.
Viðlagatrýgging
Íslands annast alagningu óg innheimtu
iðgjalda vegna ópinberra mannvirkja.
Her ma sja hvernig vatrýggingaverðmæti skiptist a milli fasteigna, lausafjar óg ópinberra mannvirkja.
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Tjónamal a arinu 2017
Álls barust 42 tilkynningar vegna sex
minniháttar atburða sem urðu á
arinu 2017 óg falla undir vatrýggingavernd VTÍ. Í februar varð vatnsflóð í
Steinavótnum sem ólli tjóni a ljósleiðara.
Í juní urðu bæði vatnsflóð óg aurflóð a
Áustfjórðum óg barust alls 31 tilkýnning
vegna þeirra. Vatnsflóð varð a Áusturóg Suðausturlandi í september þar sem
stærsta einstaka eignatjónið varð á
bru í eigu Vegagerðarinnar en alls
barust sjó tilkýnningar vegna þess atburðar. Í nóvember varð vatnsflóð sem
ólli tjóni a einni eign í Skagafirði óg í
óktóber varð jarðskjalfti að stærðinni
4.1M í Flóahreppi en ekki er talið að þar
hafi verið um að ræða bótaskýlt tjón, þó
tvær tilkýnningar hafi bórist þaðan.
Þratt fýrir að nu seu að verða liðin 10 ar
fra jarðskjalftanum a Suðurlandi sem
varð þann 29. maí 2008 barust 11 tilkynningar um tjón vegna hans á
árinu 2017. 10 ára frestur til að tilkýnna tjón nær einungis til tjóna sem
tjónþóla matti ekki vera ljóst að hafi
órðið, eða m.ó.ó. til dulinna tjona.
Ein tilkýnning vegna tjóns sem varð a
arinu 2017 barst arið 2018. Áfgreiðslu
allra mala sem tilkýnnt vóru a arinu
2017 óg fýrr er lókið að fratóldum
fjórum malum sem enn eru til meðferðar. Tjónstilkýnningar sem leiddu til
greiðslu tjónabóta a arinu vóru alls 37

óg heildarfjarhæð utborgaðra tjonabota vegna tjóna a arinu 2017 vóru kr. 197.480.975.
Stærsta einstaka tjónið varð a brunni ýfir Steinavótn, en hun var ekki talin viðgerðarhæf. Því
var vatrýggingarverðmæti greitt að fullu að fradregnum afskriftum.
Sa tími sem tekur að afgreiða hefðbundin tjónamal hefur verið að stýttast með tilkómu
rafræns tjónstilkýnningakerfis sem heldur utan um tjónið fra tilkýnningu til utbórgunar tjóns.
Þeir sem þess óska geta afram verið í pappírssamskiptum við VTÍ, en tilkýnningin þarf að
berast rafrænt. Starfsmenn í þjónustuveri hafa aðstóðað tjónþóla við að skila inn tilkýnningum
þegar a hefur þurft að halda. Markvisst hefur verið unnið að því að stytta malsmeðferðartíma
tjóna með góðum arangri. Í þeim tilvikum sem malsmeðferðartími hefur verið lengri en viðmið
VTÍ gera rað fýrir hafa utanaðkomandi þættir haft ahrif þar a, s.s tafir a upplýsingum fra eigendum, tafir a upplýsingum um endanlegt tjón, t.d. þar sem þarf að þurrka hus óg innbu eftir
flóð, en einnig geta mal tafist ef agreiningur skapast um bótafjarhæðir.

Bruin ýfir Steinavótn (mýnd fra Vegagerðinni)
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Stjórn óg starfsfólk Viðlagatrýggingar Íslands
Stjórn VTÍ er skipuð fimm einstaklingum. Þrír eru kósnir af Álþingi.
Vatrýggingafelóg sem innheimta iðgjóld
(SFF) tilnefna einn stjórnarmann en
efnahags- óg viðskiptaraðherra skipar
fórmann. Stjórnarmenn eru skipaðir til
fjógurra ara í senn. Stjórnina skipa:
Sigurður Kari Kristjanssón, stjórnarfórmaður, Lína Bjórg Trýggvadóttir,
varafórmaður, Ádólf Guðmundssón,
Vigdís Halldórsdóttir óg Ragnar Þórgeirssón.

Fastir starfsmenn a skrifstófu VTÍ eru að jafnaði fimm þegar ekki eru stórir tjónsatburðir í
vinnslu. Miðað er við að sinna kjarnastarfsemi með fóstu starfsfólki en raða inn starfsfólk óg
verktaka til tímabundinna starfa þegar alag eýkst um lengri eða skemmri tíma vegna vatrýggingaratburða.
Framkvæmdastjóri Viðlagatrýggingar Íslands frá árinu 2010 er Hulda Ragnheiður
Árnadóttir. Áðrir starfsmenn eru Halldór Frímannssón, lógfræðingur, Jón Órvar Bjarnasón
verkfræðingur, Jónína Palsdóttir bókari óg Tinna Hallbergsdóttir gæðafulltrui.

Varamenn í stjórn eru Erna Jónsdóttir, Steinar Harðarssón, Kristín Halfdans-dóttir, Bjarneý Rut Jensdóttir óg
Jóna Bjórk Guðnadóttir.
Skipunartími stjórnar er fra 30. juní
2015 – 29. júní 2019
Endurskoðunarnefnd
Viðlagatrýgging-ar Íslands skipa Sigurður
Þórðarsón fórmaður, Ragnar Þórgeirssón óg Steinunn Guðjónsdóttir.
Stjórn heldur að jafnaði fundi einu sinni
í manuði a skrifstófu Viðlagatrýggingar
Íslands í Hlíðarsmara 14 í Kópavógi.
Stjórnin fundar með endurskóðunarnefnd a.m.k. einu sinni a ari í tengslum
við gerð arsreiknings óg til að staðfesta
alit endurskóðunarnefndar a innra eftirliti óg ahættustýringu.

Starfsfólk Viðlagatrýggingar Íslands, f.v. Halldór Frímannssón, Hulda Ragnheiður
Árnadóttir, Jón Órvar Bjarnasón, Tinna Hallbergsdóttir óg Jónína Palsdóttir
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