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Það kemur mó rgum a  ó vart hversu fjó lbreýtt verkefni Viðlaga-
trýggingar Í slands (VTÍ ) eru óg hve mó rg óg se rhæfð verkefni 
þarf að leýsa a  hverju a ri til að framfýlgja ló gum um stófnunina, 
stefnu stjó rnar óg ó ðrum kró fum sem gilda um eftirlitsskýlda 
aðila. 
Mikil a hersla er ló gð a  að ný ta vel þann tí ma sem gefst a  milli at-
burða til að huga að framtí ðarskipulagi óg aðgerðum til að bæta 
þjó nustu við viðskiptavini þegar a  reýnir. Það er ó llum ljó st að 
va trýggingastarfsemi er lí tils virði ef ekki er trýggt að fja rmagn se  
til reiðu þegar tjó nsatburðir eiga se r stað. Það eru því  nókkrir 
þættir sem eru í  sí felldri vinnslu hja  VTÍ , ó ha ð því  hvórt tjó nsat-
burðir eru að eiga se r stað eða ekki. Hugað er vandlega að með-
ferð þeirra fja rmuna sem stófnunin aflar í  fórmi iðgjalda af va -
trýggðum eignum. Vó nduð a ætlanagerð óg eftirfýlgni stjó rnar 
með u tgjó ldum stófnunarinnar eru hluti af gæðakerfi VTÍ  þar 
sem skra ning óg eftirlit er í  samræmi við gó ða stjó rnarhætti. 
Varsla þeirra fja rmuna sem stófnunin hefur til umra ða er einn af 
lýkilþa ttum í  starfseminni óg er þeim stý rt af fjó rum eigna-
stý ringaraðilum óg er eftirlit með stý ringu er vel skipulagt. Állir 
eignastý rendur starfa a  grundvelli só mu fja rfestingarstefnu en 
hver eignastý randi hefur a kveðið svigru m innan marka 
stefnunnar. Á rangur eignastý renda er því  aðeins breýtilegur en 
mat er lagt a  frammistó ðu þeirra í  hverjum ma nuði. 
Þegar stó rir tjó nsatburðir eiga se r stað treýstir VTÍ  a  endur-
trýggingasamninga við erlenda endurtrýggjendur sem grund-
vallast a  eigin a hættumati VTÍ  óg viðurkenndum aðferðum við 
mat a  na ttu ruhamfaraa hættu. 
Til þess að sinna þessum fó stu verkefnum hefur VTÍ  ýfir að ra ða 
ó flugum hó pi starfsmanna sem vinna sameiginlega að því  að 
standa vó rð um hagsmuni almennings óg trýggja eins óg hægt er 
xxxxxxxx 

Fra  framkvæmdastjó ra 

að unnt se  að standa við þær skuldbindingar sem gerðar eru með 
ló gum nr. 55/1992 um Viðlagatrýggingu Í slands. 
Það er einnig mikilvægt að trýggja að ló g, reglur óg almennt 
skipulag stófnunarinnar se  a vallt í  samræmi við bestu þekkingu 
óg verklag a  hverjum tí ma. Það er því  mikilvægt verkefni í  
kjarnastarfsemi VTÍ  að ýfirfara óg endurskóða regluverk sem í  
gildi er óg fýlgja eftir u rbó tum eins óg hægt er. 
Hugtakið "betur sja  augu en auga" er viðeigandi í  starfsemi eins 
óg VTÍ  þar sem se rhæfingin er mikil óg tiltó lulega fa ir aðilar sem 
hafa til að bera þa  se rþekkingu sem þarf innanhu ss. Því  er 
teýmisvinna innan óg utan stófnunar mikilvæg til að fjó lga þeim 
sem kóma að a kvó rðunum um verkefnaval óg framkvæmd þeirra. 
Stjó rn 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 ó nnur 
na ttu ruhamfaratrýggingafe ló g í  heiminum er einnig mikilvægt til 
að trýggja að VTÍ  se  meðvitað um hvað er að gerast a  þeim vett-
vangi óg að ný ta megi þekkingu sem skapast við u rvinnslu stó rra 
na ttu ruhamfaraatburða annars staðar til framfara í  þa gu VTÍ . 
Samstarf við ó nnur va trýggingafe ló g, ví sindamenn, verk-
fræðistófur óg aðrar ópinberar stófnanir er einnig mikilvægt fýrir 
VTÍ  í  þeim tilgangi að vinna að stó ðugum umbó tum. Á hersla er 
ló gð a  samvinnu við eftirlitsaðila óg er vel brugðist við 
a bendingum sem eru til þess fallnar að bæta rekstur VTÍ  með 
einhverjum hætti. 
Við þetta tækifæri vil e g þakka ó llum sem lagt hafa sitt af 
mó rkum til að bæta starfsemi VTÍ  a  liðnum a rum. 
 
                                                                 Hulda Ragnheiður Á rnadó ttir 
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                                             Rekstrarreikningur 
í þús. króna 

  2017 2016 

Íðgjó ld a rsins  2.751.705 2.645.254 

Hluti endurtrýggjenda í  iðgjaldatekjum  (478.098) (486.126) 

 Eigin iðgjöld 2.273.607 2.159.128 

    

Fja rmunatekjur  2.150.235 15.845 

Fja rmagnstekjuskattur  (469.845) (3.169) 

 Fjárfestingatekjur 1.680.390 12.676 

    

 Heildartekjur 3.953.997 2.171.804 

    

    

Tjó nakóstnaður  (178.568) 4.950 

Hluti endurtrýggjenda í  tjó nakóstnaði  (4.036) (32.552) 

 Eigin tjón (182.604) (27.602) 

    

Rekstrarkóstnaður  (381.889) (423.474) 

Umbóðslaun  (33.677) (31.393) 

 Heildargjöld (598.170) (454.867) 

 Heildarhagnaður ársins 3.355.827 1.689.335 
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           Efnahagsreikningur 31. desember 2017 

  2017 2016 

Eignir    

Rekstrarfja rmunir  5.846 6.643 

Eignasafn í  fja rvó rslu  33.855.790 29.394.588 

Endurtrýggingaeignir  137.483 192.616 

Viðskiptakró fur  521.996 493.362 

Áðrar kró fur  2.066 4.496 

Handbært fe   1.523.839 2.432.340 

 Eignir samtals 36.047.020 32.514.542 

Eigið fé    

Varasjó ður  4.270.135 4.270.135 

Ó ra ðstafað eigið fe   30.279.240 26.923.413 

 Eigið fé samtals 34.549.375 31.193.548 

Skuldir    

Va trýggingaskuld  975.071 1.012.707 

Skattskuldbinding  475.778 270.382 

Viðskiptaskuldir  20.452 20.477 

Á fallinn kóstnaður óg fýrirfram innheimtar tekjur  26.344 26.931 

 Skuldir samtals 1.497.645 1.330.497 

    

Eigið fé og skuldir samtals 36.047.020 32.524.045 

í þús. króna 
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Á hættustý ring 

Það er hlutverk stjo rnar að setja 
a hættustefnu óg taka stefnumarkandi 
a kvarðanir varðandi framkvæmd a hættu-
stýringar. Stjórn þarf að trýggja að hel-
stu a hættuþættir fa i umræðu a  fundum 
stjó rnar auk þess að trýggja fýlgni við ýtri 
kró fur a  grundvelli upplý singa fra  innri 
óg ýtri eftir-litsaðilum, endurskóðunar-
nefnd, fram-kvæmdastjó ra óg starfsfó lki. 
Stjó rn ber a býrgð a  því  að vakta 
áhættuþætti í ýtra umhverfi óg kóma 
þeim a  framfæri við framkvæmdastjó ra. 
Stjó rn ætti að ýfirfara allar upplý singar 
fra  eftir-litsaðilum óg trýggja skilvirka 
upp-lý singagjó f fra  framkvæmdastjó ra. 
 
Endurskoðunarnefnd hefur eftirlit 
með framkvæmd a hættustefnu fýrir hó nd 
stjó rnar. Hu n ýfirfer a hættur og viðmið í  
áhættumælingum ásamt framkvæmd 
samhæfðrar a hættustý ringar. Hu n 
upplý sir stjó rn um mat sitt a  því  verklagi 
sem viðhaft er óg gerir stjó rn grein fýrir 
því , telji hu n að einhverjir þættir krefjist 
se rstakrar skóðunar. Endurskóðunar-
nefnd sinnir eftirliti með fylgni við 
stefnumarkandi ákvarðanir fýrir hönd 
stjó rnar. 
 
Framkvæmdastjóri hefur það hlutverk 
að mó ta a hættustefnu í  samræmi við 
a kvó rðun stjó rnar. 

Hann fýlgist með a hættuþa ttum í  ýtra óg 
innra umhverfi þannig að unnt reýnist að 
stýra áhættumælingum og fram-
setningu þeirra. 
Framkvæmdastjó ri greinir niðurstó ður 
óg setur fram a  ský ran óg greinandi ha tt 
helstu upplý singar í  sky rslu til stjo rnar 
og endurskoðunarnefndar. Hann 
skipuleggur a hættustý ringu heildrænt í  
samræmi við vilja stjó rnar óg upplý sir 
um hvað betur megi fara í  a hættu-
stý ringu. Hann hefur einnig þær skýldur 
að upply sa eftirlitsaðila undanbragða-
laust um allt sem ma li skiptir í  
starfseminni. 
 
Starfsmenn taka þátt í  innleiðingu á 
verklagi í  samræmi við stefnu stjó rnar. 
Það tekur þa tt í  mo tun aðferðafræði við 
áhættustýringu óg í framhaldi af því í 
a hættumati óg mælingum. Starfsfó lk 
gætir hlutleýsis við a hættumælingar óg 
leggur sig fram um að skra  og greina a  
skipulagðan ha tt upplý singar um þær 
a hættur sem mældar eru. Starfsfó lk 
upplý sir um tækifæri til u rbo ta óg fýlgir 
eftir þeim a kvó rðunum sem stjó rn óg 
framkvæmdastjó ri taka í  tengslum við 
a hættustý ringu hja  VTÍ . 
 
Á  a rinu 2017 hafa órðið miklar 
breýtingar a  a hættusty ringu Viðlaga-

tryggingar Íslands, m.a. vegna 
breýtinga a  ópinberum kró fum um 
a hættustý ringu.  VTÍ  hefur þa  se rstó ðu 
meðal va trýggingafe laga a  Í slandi að hu n 
er undanþegin Solvency II sem er 
evró pskt regluverk fra  EÍÓPÁ (Európean 
Ínsurance and Óccupatiónal Pensións 
Áuthóritý) sem er umgjó rð um a hættu-
stý ringu va trýggingarfe laganna varðandi 
gjalþólskró fur óg ý msa u treikninga a  
a hættu fe laganna. Samhliða innleiðingu a  
Sólvencý ÍÍ var a kveðið að FME muni ekki 
gefa u t tilmæli að eigin frumkvæði, 
heldur taka mið af þeim viðmiðunar-
reglum sem EÍÓPÁ hefur gefið u t. Ínn-
leiðing a  Sólvencý ÍÍ gerði því  að verkum 
að leiðbeinandi tilmæli um a hættu-
stýringu og starfssvið trygginga-
stærðfræðings frá árinu 2014 vóru 
felld u r gildi. Þau tilmæli vóru 
stefnumarkandi fýrir a hættustý ringu VTÍ  
óg því  var a stæða til að endurskipuleggja 
a hættustý ringuna eftir að ljó st er að til-
mælunum verður ekki haldið við. 
Stjó rn VTÍ  tó k því  a kvó rðun a  a rinu 2017 
um að endurskoða a hættustefnuna heild-
stætt óg fó l framkvæmdastjó ra að leggja 
fram dró g að ný rri stefnu sem býggir a  
aðferðarfræði COSO ERM (Enterprise 
Risk Management) 2017. 
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Leiðbeiningum sem gefnar vóru u t með 
mó deli COSO í  ju ní  2016 var fýlgt við 
gerð a hættustefnu VTÍ . 
 
Við gerð a hættustefnunnar fe kk hver óg 
einn liður í  stefnumó tun óg rekstrar-
markmiðum se rstakan kafla í  stefnunni. 
Undir hverjum kafla er umfjó llun um 
meginatriði sem trýggja að stý ringin 
uppfýlli þær kró fur sem gerðar eru til 
samhæfðrar áhættustýringar. 
 
Í  kaflanum um a hættusty ringu og 
áhættumenningu er fjallað um 
hvernig ýfirsý n stjó rnar ýfir helstu 
a hættur er trýggð, umgjó rð a hættu-
stý ringar skipuló gð, viðmið sett um 
æskilega hegðun innan fýrirtækisins, 
trýggt að viðeigandi aðilar taki a býrgð 
óg sett fram a ætlun um hvernig VTÍ  laði 
til sí n óg viðhaldi langtí mastarfs-
sambandi við hæfileikarí ka aðila. 
 
Í  kaflanum um a hættu, stefnumo tun og 
markmiðasetningu er áhætta metin 
með hliðsjó n af starfseminni, skil-
greindur a hættuvilji, a hættumat fram-
kvæmt a  ó ðrum stefnum VTÍ  óg 
a sættanleg fra vik fra  væntri frammis-
tó ðu skilgreind. 

Í  kaflanum um a hættu við framkvæmd 
verkefna er fjallað um framkvæmd 
a hættumælinga óg mælikvarða.   

Þar er gerð grein fýrir því  hvernig skuli 
skilgreina og mæla áhættur, hvernig 
skuli fórgangsraða a hættum, til hvaða 
viðbragða skuli gripið óg hvernig ýfirsý n 
ýfir a hættur skuli trýggð. 
 
Í  kaflanum um a hættu, samskipti og 
skýrslugerð eru kröfur um að við-

eigandi upplý singar se u nótaðar óg 
hvernig skuli staðið að birtingu óg 
miðlun upplý singa u r a hættukerfum.  Í  
kaflanum um eftirlit og a hættu-
mælingar eru kröfur um vöktun 
marktækra breýtinga sem verða í  
rekstrinum óg samhæfða vó ktun a hættu-
stý ringar. 



8 

 

              Á hættumenning 

Fra  því  að gæðastefna var innleidd a rið 
2011 hja  VTÍ  hefur verið a hersla a  að til 
séu skriflegar stefnur, verklagsreglur, 
vinnulýsingar og gátlistar fýrir flest þau 
stó rf sem unnin eru hja  VTÍ . 
Það er ljó st að mannaflaþó rf mun aukast 
umtalsvert þegar til na ttu ruhamfara 
kemur óg þa  mun ekki gefast mikill tí mi 
til að kenna einstó k verkefni með að-
ferðum sem kalla a  mikinn mannafla til 
fræðsluma la. Állt skipulag VTÍ  býggir a  
því  að ný tt starfsfó lk se  nókkuð sja lf-
bjarga með að setja sig inn í  þau verkefni 
sem inna þarf að hendi, a  grundvelli 
þeirra skriflegu leiðbeininga sem liggja 
fýrir hja  VTÍ . 
Stjó rn hefur með dýggri fórýstu fram-
kvæmdastjó ra lagt a herslu a  "Tone at the 
top" varðandi áhættumenningu óg al-
mennt lagt a herslu a  gó ða stjó rnarhætti. 
Á hættustefnan er sett af stjó rn óg a  henni 
býggja þær skriflegu leiðbeiningar sem 
liggja fýrir í  gæðakerfi stófnunarinnar. 
Sí felldar innri u ttektir eru framkvæmdar 
til að ganga u r skugga um að virkni gæða-
kerfisins se  su  sem ætlast er til. Með því  
að halda utan um þær upplý singar sem 
verða til í  innri u ttektum, er hægt að 
draga saman upplý singar í  ský rslur til 
stjó rnar óg eftirlitsaðila, þannig að hægt 
se  að meta hvórt starfsemin se  í  samræmi 
stefnu stjórnar. Til að hægt sé að setja 
raunhæf markmið varðandi a hættu-
stý ringu þarf að leggja mat a  það hversu 
þróskuð a hættustý ringarumgjó rð VTÍ  er, 

með hliðsjó n af stó ðu annarra stófnana. 
óg fýrirtækja. Þetta er mikilvægt þegar 
settar eru fram a ætlanir um fram-
kvæmdina óg hvaða a fó ngum skuli na ð a  
hverjum tí ma. Ef kró fur um fram-
kvæmdina eru umfram eiginlega getu 
kerfisins, er hætta a  því  að það trufli eðli-
legan þróska stófnunarinnar til að kóma 
se r upp vel heppnaðri a hættustý ringu til 
framtí ðar.  
 

                          

Í  bó kinni Fundamentals of Risk Manage-
ment eftir Paul Hópkin, er fjallað um 
þau viðmið sem gilda í  a hættufræðum um 
mismunandi þróskastig fýrirtækja í  
a hættustý ringu. 
Í  tilviki Viðlagatrýggingar Í slands er um 
að ræða tiltó lulega stutta a hættu-
menningarsó gu. Fýrsta a hættustefnan 
var sett a rið 2013 óg býggði hu n a  leið-
beinandi tilmælum FME um a hættu-
stý ringu. 

Staða Einkenni 

1. Einfalt (Naive) 
Fýrirtækið er ó meðvitað um þó rf fýrir sam-

hæfða a hættustý ringu óg skilur ekki a vinn-

inginn af innleiðingu hennar  

Brotakennt (Fragmented) 
Áðgerðir til a hættustý ringar eru brótakenndar óg 

miðast fýrst óg fremst við að uppfýlla í trustu ýtri 

kró fur s.s. varðandi ó rýggi a  vinnustað. 

2. Nýliði (Novice) 
Fýrirtækið er meðvitað um a vinninginn óg 

viljinn er fýrir hendi, en er enn a  fýrstu skrefum 

innleiðingarinnar. 

Skipulagt (Organized) 
Áðgerðir eru fýrir hendi til að samræma a hættu-

stý ringu gagnvart ó lí kum a hættum þó  að innleiðing 

se  ekki að fullu kómin til framkvæmda. 

3. Staðlað (Normalized) 
Fýrirtækið hefur kómið a  samhæfðri a hættu-

stý ringu í  ó llum helstu þa ttum starfseminnar en 

hefur ekki að fullu lókið innleiðingu. 

Áhrifaríkt (Influential) 
Samhæðir a hættustý ringarferlar hafa a hrif a  allar 

helstu aðgerðir fýrirtækisins óg a hættumenningu 

þess. Nótkun a hættustý ringar sem stjó rntækis er 

4. Þroskað (Natural) 
Á hættuvitund innan fýrirtækisins er mikil óg 

mikið frumkvæði einkennandi meðal starf-

smanna í  þa ttum sem tengjast a hættustý ringu. 

Leiðandi (Leading) 
Umræða óg umfjó llun um a hættu er veigamikill 

þa ttur við a kvarðanató ku í  rekstrinum. Fýrirtækið er 

fýrirmýnd annarra fýrirtækja í  a hættustý ringu. 

Fóur levels óf risk  maturitý, u r Fundamentals óf Risk Management e. Paul Hópkin. bls. 298 
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Áðala hættur 

Fra  þeim tí ma hafa aðferðir við mælingar 
óg ský rslugjó f sma tt óg sma tt verið 
þró aðar þannig að þær uppfýlli sem best 
þarfir VTÍ , en se u ekki eingó ngu til að 
uppfýlla ýtri kró fur um a hættumælingar. 
Á herslur stjó rnar óg framkvæmdastjó ra a  
a hættustý ringu hafa haft leiðandi a hrif 
innan stófnunarinnar óg gert það að 
verkum að allir starfsmenn eru með-
vitaðir um a hættustefnuna óg taka fullan 
þa tt í  að fýlgja henni í  sí num stó rfum. 
Fræðslumál er mikilvægur þáttur í 
a hættumiðuðu starfsumhverfi óg hafa 
starfsmenn óg framkvæmdastjó ri a tt þess 
kóst að afla se r nauðsýnlegrar þekkingar 
til að viðhalda óg bæta hæfni sí na 
varðandi a hættustý ringu. 
 
Hluti af ó flugri, samhæfðri a hættu-
stý ringu er skra ning fra vika. Fra vik eru 
samviskusamlega skra ð í  allri starfsemi 
VTÍ . Á hersla er ló gð a  það í  innra starfi 
VTÍ  að sem flest sjó narmið þurfi að kóma 
fram óg að allar a bendingar um það sem 
betur megi fara se u vel þegnar. 
Við mat a  stó ðu VTÍ  a  grundvelli þessara 
viðmiðana er því  eðlilegt að miða við að 
a hættustý ringin flókkist undir að vera 
"stöðluð", án þess að henni sé að fullu 
lókið óg að einkenni hennar se u 
"áhrifarík" óg áhættustýringarferlar 
hafi a hrif a  allar aðgerðir stófnunarinnar. 

Í  kaflanum um a hættu, stefnumo tun og 
markmiðasetningu er kveðið á um að 
meta skuli a hættu með hliðsjó n af 
starfseminni. Það er gert til þess að 
trýggja að su  meginstarfsemi sem fram 
fer hja  VTÍ  se  í  ó ndvegi þegar mat er lagt 
a  a hættur í  starfseminni. 
Stjó rn óg starfsfó lk fjallaði um þessa 
þætti í  aðdraganda að setningu ný rrar 
a hættustefnu óg var niðurstaðan su  að 
þrí r þættir væru mikilvægastir í  
starfseminni. 
Stófnunin er sett upp til þess að annast 
meðferð tjónamála í náttúru-
hamfó rum óg því  er u tilókað annað en að 
sa  þa ttur se  fýrst upp talinn þegar litið er 
til meginþa tta starfseminnar. Það eru þó  
tveir aðrir þættir sem eru fórsenda þess 
að unnt se  að sinna meðferð tjó nama la 
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 se r stærstu tjó nsat-
burði sem órðið geta a  Í slandi. Lagt var 
mat a  aðala hættur sem tengjast hverjum 
af þessum þremur þa ttum óg er gerð 
grein fýrir þeim í  a hættustý ringarský rslu 
VTÍ .   
 

Við meðferð tjo nama la eru þrja r aðal-
a hættur sem tengjast rekstrinum; va -
trýggingaa hætta, rekstrara hætta óg 
mó taðilaa hætta. 
Við sty ringu eignasafnsins eru einnig 
þrja r megintegundir af a hættum sem 
tengjast rekstrinum; mó taðilaa hætta, 
rekstrara hætta óg markaðsa hætta. 
Við mat a  tryggingafræðilegri a hættu eru 
fjó rar megintegundir af a hættum sem 
kóma til skóðunar; va trýgginga-a hætta, 
mó taðilaa hætta, rekstrara hætta óg 
markaðsa hætta. 
Hver óg ein aðala hætta a  sí ðan nókkrar 
undira hættur. 
Dæmi um áhættur sem kóma til 
skóðunar hja  VTÍ  er frambóð af 
verktó kum sem a  þarf að halda í  stó rum 
tjó nsatburðum, a hættudreifing eigna-
safnsins, ó fullkómnir a hættuu treikn-
ingar óg sviksemisa hætta. 
Þær a hættur sem eru taldar upp he r að 
framan eru meðal þeirra a hættna sem fa  
mesta athýgli stjó rnar vegna eðlis þeirra. 
Upplý singar um a hættumælingar til 
stjó rnar fara fram með a rlegri 
a hættuský rslu. Endurskóðunarnefndin 
hefur mikilvægt hlutverk við framkvæmd 
a hættustý ringar óg upplý sir stjó rn um 
mat sitt a  a reiðanleika óg efnistó kum í  
a hættumælingum óg ský rslugerð. 

 



10 

 

                  Á hættumat óg endurtrýgging a hættu 

Áð jafnaði verða nokkrir atburðir a  hverju a ri sem falla undir bó ta-
skýldu VTÍ . Lang algengst er að um se  að ræða minniha ttar atburði 
þar sem skemmdir verða a  allt fra  einni einstakri eign upp í  nókkra 
tugi eigna. Átburðir þar sem tjó n verður a  hundruðum eða 
þu sundum eigna eru mun sjaldgæfari. Skilýrði þess að tjó n falli 
undir bó taskýldu VTÍ  er að þau se u af vó ldum eldgósa, jarðskja lfta, 
skriðufalla, snjó fló ða eða vatnsfló ða eins óg 4. gr. laga nr. 55/1992 
kveður a  um. 

VTÍ  nótar margví slegar aðferðir við mat a  a hrifum va -
trýggingaratburða, bæði þeirra sem sem lí klegt er að muni geta a tt 
se r stað eða eru jafnvel ýfirvófandi, en einnig er hórft til stó rra at-
burða sem geta a tt se r stað þó  a rlegar lí kur a  þeim se u litlar. 
Greining sviðsmynda er mikilvægur hluti af áhættumati VTÍ. Í 
sumum tilvikum eru gerðar sviðsmýndir í  kjó lfar upplý singa um 
lí klega eða ýfirvófandi atburði. Slí kar upplý singar geta bórist fra  
Veðurstófu Í slands eða fra  ó ðrum se rfræðingum a  sviði na ttu ruva r. 
VTÍ  gerir gjarnan minnisbló ð um niðurstó ðu slí kra greininga. Sem 
dæmi ma  nefna ný legt mat a  mó gulegum afleiðingum eldgóss í  
Ó ræfajó kli a  va trýggðar eignir. Lagt var mat a  mó gulegan tjó ns-
kóstnað VTÍ  sem óg aðra þætti eins óg umfang tjó namats, fjó lgun 
starfsfó lks óg aukna þó rf a  ý msum aðfó ngum. 

Stjórn VTÍ er upplýst um niðurstöður slíkra greininga óg í 
flestum tilfellum eru erlendir endurtryggjendur upplý stir einnig, 
enda ratar umfjó llun um na ttu ruva  a  Í slandi gjarnan í  erlenda fjó l-
miðla. VTÍ  hefur einnig greint ý msa stó ra só gulega atburði með 
hliðsjó n af nu verandi verðmæti óg staðsetningu va trýggðra eigna.   

Núverandi viðbragðsáætlun VTÍ býggir á níu sviðsmýndum 
sem tengjast jarðskja lftum, eldgósum, snjó fló ðum óg skriðufó llum. 
Greining sviðsmýnda hefur þann ó kóst að óft er lí tið vitað um lí kur 
(tí ðni) þeirra atburða sem unnið er með. Áuk þess geta sviðs-
mýndir ekki gefið heildstæða mýnd af a hættunni sem hver óg ein 

na ttu ruva  veldur, hvórki til lengri eða skemmri tí ma. VTÍ  hefur því  
lagt í  umfagsmikla vinnu við gerð reiknilí kans sem býggir a  viður-
kenndum tó lfræðilegum aðferðum. Á rið 2011 lauk vinnu við fýrstu 
u tga fu af to lfræðilegu jarðskja lftalí kani VTI . Bæði innlendir óg er-
lendir se rfræðingar kómu að þeirri vinnu. Á rið 2016 var lí kanið 
uppfært í  samstarfi við Ha skó la Í slands, Veðurstófu Í slands óg Áón 
Benfield, endurtrýggingamiðlara VTÍ . Lí kanið býggir a  þremur 
megin þa ttum: 

⦁ Í fyrsta lagi greiningu mældra óg sögulegra jarðskjálfta allt 
aftur til a rsins 1700, þar sem ó llu landinu er skipt í  32 upptaka-
svæði með hliðsjó n af stærð, staðsetningu óg tí ðni jarðskja lfta a  
hverju svæði. 

⦁ Í öðru lagi eru upplýsingar frá Þjóðskrá Íslands um allar vá-
trýggðar hu seignir settar í  lí kanið, meðal annars nótkun, 
býggingarefni, staðsetning óg va trýggingarfja rhæð. Áuk þess eru 
upplý singar um staðsetningu óg virði lausarfja rtrýgginga fra  va -
trýggingafe ló gunum nótaðar í  lí kaninu. 

⦁ Í þriðja lagi er tjónnæmi húseigna óg lausafjár metið óg 
unnin svókó lluð tjó nafó ll til að a ætla hversu miklar skemmdir 
verða a  hu seignum óg lausafe  vegna þeirra skja lfta sem bu ast ma  
við að geti órðið.  

Mat a  a rlegu meðaltjó ni óg lí klegum endurkómutí ma stó rra at-
burða eru meðal þeirra upplý singa sem lí kanið gefur. Niðurstó ður 
reiknilí kansins eru grundvo llur við mat a  heildara hættu VTI  vegna 
jarðskja lfta. Endurtrýggingavernd óg samningagerð VTÍ  við endur-
trýggjendur býggir a  þeim upplý singum. Á  a rinu 2017 hó fst vinna 
við a hættumat vegna eldgósa óg mun su  vinna standa ýfir næstu a r. 
Ætlunin er að gera reiknilí kan sem gefur heildstæðari mýnd af 
a hættu vegna eldgósa óg býggir ekki aðeins a  greiningu einstakra 
sviðsmýnda. 
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Endurtrýggingavernd vegna stó rra tjó nsatburða 

Endurtrýggingasamningar a rsins 2017 
eru þannig að 25 erlend endur-
tryggingafélög eiga aðild að tveimur 
samningum. Hlutdeild þeirra í  
samningunum er a  bilinu 0,5-25%. Íð-
gjó ld óg tjó nabætur skiptast í  samræmi 
við aðild að samningnum. Ánnar 
samningurinn er fýrir tjó n a  bilinu 10-25 
milljarða óg hinn fýrir tjó n ýfir 25 mill-
jó rðum, allt að 40 milljó rðum. 

Mýndin he r til hliðar sý nir a ætlaðan 
meðal endurkómutí ma tjó na í  a rum. Eigin 
áhætta í endurtrýggingar-samningum 
hefur verið 10 milljarðar fra  a rinu 2011, 
en ef hu n hefði fýlgt verðmæti va trýggðra 
eigna væri hu n um 13,5 milljarðar. Su  
breyting varð á endurtrygginga-
samningum árið 2017 að öll tjón innan 
a rsins, ó ha ð tegundum safnast nu  upp í  
eigin a hættu. Áður þurfti einn ein-
stakan atburð til að telja upp í eigin 
a hættu a ður en endurtrýggingaverndin 
tæki við.  

Þessi breýting bætti til muna stó ðu VTÍ , 
ef að til þess kemur að margir atburðir 
mýndu eiga se r stað sama a rið. Eldgós 
sem mýndi kósta sex milljarða óg 
jarðskja lfti sem mýndi kósta 13 milljarða 
hefðu áður kostað VTÍ 16  milljarða óg 
endurtrýggjendur þrja  milljarða. 

Nu verandi endurtrýggingavernd er 
þannig að VTI  myndi bera 10 milljarða óg 
endurtrýggjendur ní u milljarða. Það er 
talsvert mikil ó vissa í  a hættu-
u treikningum sem þessum, en í  gró fum 
dra ttum ma  segja að bu ast megi við 
stærri en 10 milljarða atburði, af vó ldum 
jarðskja lfta, að meðaltali a  70-80 ára 
fresti, stærri en 25 milljarða á um 230 

ára fresti óg stærri en 40 milljarða á 
um 340 a ra fresti.  Skv. 18. gr. laga nr. 
55/1992 um Viðlagatrýggingu Í slands er 
bó taa býrgð í  einstó kum atburði tak-
mó rkuð við 1% af samanló gðum va -
trýggingarfja rhæðum. Það jafngildir um 
116 milljó rðum kró na miðað við va -
trýggingarfja rhæðir í  gildi í  a rslók 2017. 
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Í  a rslók 2017 nam verðmæti va trýggðra 
hu seigna, lausafja r óg mannvirkja hja  
Viðlagatrýggingu Í slands samtals 11.682 
milljó rðum kró na. Þar af eru fasteignir 
um 71%, innbu  óg lausafe  um 22% óg 
veitur óg ó nnur mannvirki um  7%. 
Aukning verðmæta á milli áranna 
2016 óg 2017 var um 4,2% samanborið 
við 6% aukningu á milli áranna á 
undan. 

               Virði va trýggðra eigna 
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Árleg iðgjöld af vátryggðum 
fasteignum og lausafé er 0,25‰ af 
va trýggingarfja rhæð. Va trýggingafe ló g 
annast innheimtu iðgjalda af fasteignum 
óg va trýggðu lausafe , samhliða inn-
heimtu iðgjalda fýrir brunatrýgg-ingar. 
 
Árleg iðgjöld af vátryggðum opin-
berum mannvirkjum er 0,20‰ af va -
trýggingarfja rhæð. Viðlagatrýgging 
Í slands annast a lagningu óg innheimtu 
iðgjalda vegna ópinberra mannvirkja. 
He r ma  sja  hvernig va trýgginga-
verðmæti skiptist a  milli fasteigna, lausa-
fja r óg ópinberra mannvirkja. 

Skipting va trýggðra eigna 
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Tjó nama l a  a rinu 2017 

Álls ba rust 42 tilkynningar vegna sex 
minniháttar atburða sem urðu á 
a rinu 2017 óg falla undir va trýgginga-
vernd VTÍ . Í  febru ar varð vatnsfló ð í  
Steinavó tnum sem ólli tjó ni a  ljó sleiðara. 
Í  ju ní  urðu bæði vatnsfló ð óg aurfló ð a  
Áustfjó rðum óg ba rust alls 31 tilkýnning 
vegna þeirra. Vatnsfló ð varð a  Áustur- 
óg Suðausturlandi í  september þar sem 
stærsta einstaka eignatjónið varð á 
bru  í  eigu Vegagerðarinnar en alls 
ba rust sjó  tilkýnningar vegna þess at-
burðar. Í  nó vember varð vatnsfló ð sem 
ólli tjó ni a  einni eign í  Skagafirði óg í  
óktó ber varð jarðskja lfti að stærðinni 
4.1M í  Fló ahreppi en ekki er talið að þar 
hafi verið um að ræða bó taskýlt tjó n,  þó  
tvær tilkýnningar hafi bórist þaðan. 
Þra tt fýrir að nu  se u að verða liðin 10 a r 
fra  jarðskja lftanum a  Suðurlandi sem 
varð þann 29. maí  2008 ba rust 11 til-
kynningar um tjón vegna hans á 
árinu 2017. 10 ára frestur til að til-
kýnna tjó n nær einungis til tjó na sem 
tjó nþóla ma tti ekki vera ljó st að hafi 
órðið, eða m.ó .ó. til dulinna tjo na. 
Ein tilkýnning vegna tjó ns sem varð a  
a rinu 2017 barst a rið 2018. Áfgreiðslu 
allra ma la sem tilkýnnt vóru a  a rinu 
2017 óg fýrr er lókið að fra tó ldum 
fjó rum ma lum sem enn eru til með-
ferðar. Tjó nstilkýnningar sem leiddu til 
greiðslu tjó nabó ta a  a rinu vóru alls 37 

 

óg heildarfja rhæð u tborgaðra tjo nabo ta vegna tjó na a  a rinu 2017 vóru kr. 197.480.975. 
Stærsta einstaka tjó nið varð a  bru nni ýfir Steinavó tn, en hu n var ekki talin viðgerðarhæf. Því  
var va trýggingarverðmæti greitt að fullu að fra dregnum afskriftum. 
Sa  tí mi sem tekur að afgreiða hefðbundin tjó nama l hefur verið að stýttast með tilkómu 
rafræns tjó nstilkýnningakerfis sem heldur utan um tjó nið fra  tilkýnningu til u tbórgunar tjó ns. 
Þeir sem þess ó ska geta a fram verið í  pappí rssamskiptum við VTÍ , en tilkýnningin þarf að 
berast rafrænt. Starfsmenn í  þjó nustuveri hafa aðstóðað tjó nþóla við að skila inn tilkýnningum 
þegar a  hefur þurft að halda. Markvisst hefur verið unnið að því  að stytta ma lsmeðferðartí ma 
tjó na með gó ðum a rangri. Í  þeim tilvikum sem ma lsmeðferðartí mi hefur verið lengri en viðmið 
VTÍ  gera ra ð fýrir hafa utanaðkomandi þættir haft a hrif þar a ,  s.s tafir a  upplý singum fra  ei-
gendum, tafir a  upplý singum um endanlegt tjó n, t.d. þar sem þarf að þurrka hu s óg innbu  eftir 
fló ð, en einnig geta ma l tafist ef a greiningur skapast um bó tafja rhæðir. 

Bru in ýfir Steinavó tn (mýnd fra  Vegagerðinni) 
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                 Stjó rn óg starfsfó lk Viðlagatrýggingar Í slands 

Stjórn VTÍ er skipuð fimm ein-
staklingum. Þrí r eru kósnir af Álþingi. 
Va trýggingafe ló g sem innheimta iðgjó ld 
(SFF) tilnefna einn stjó rnarmann en 
efnahags- óg viðskiptara ðherra skipar 
fórmann. Stjó rnarmenn eru skipaðir til 
fjó gurra a ra í  senn. Stjó rnina skipa: 
Sigurður Ka ri Kristja nssón, stjó rnar-
fórmaður, Lí na Bjó rg Trýggvadó ttir, 
varafórmaður, Ádólf Guðmundssón, 
Vigdí s Halldó rsdó ttir óg Ragnar Þór-
geirssón. 
 
Varamenn í stjórn eru Erna Jóns-
dó ttir, Steinar Harðarssón, Kristí n Ha lf-
da ns-dó ttir, Bjarneý Rut Jensdó ttir óg 
Jó na Bjó rk Guðnadó ttir. 
 
Skipunartí mi stjó rnar er fra  30. ju ní  
2015 – 29. júní 2019 
 
Endurskoðunarnefnd Viðlaga-
trýgging-ar Í slands skipa Sigurður 
Þó rðarsón fórmaður, Ragnar Þór-
geirssón óg Steinunn Guðjó nsdó ttir. 
 
Stjó rn heldur að jafnaði fundi einu sinni 
í  ma nuði a  skrifstófu Viðlagatrýggingar 
Í slands í  Hlí ðarsma ra 14 í  Kó pavógi.  
Stjó rnin fundar með endurskóðunar-
nefnd a.m.k. einu sinni a  a ri í  tengslum 
við gerð a rsreiknings óg til að staðfesta 
a lit endurskóðunarnefndar a  innra eftir-
liti óg a hættustý ringu. 

Fastir starfsmenn a  skrifstófu VTÍ  eru að jafnaði fimm þegar ekki eru stó rir tjó nsatburðir í  
vinnslu. Miðað er við að sinna kjarnastarfsemi með fó stu starfsfó lki en ra ða inn starfsfó lk óg 
verktaka til tí mabundinna starfa þegar a lag eýkst um lengri eða skemmri tí ma vegna va -
trýggingaratburða. 
 
Framkvæmdastjóri Viðlagatrýggingar Íslands frá árinu 2010 er Hulda Ragnheiður 
Á rnadó ttir.  Áðrir starfsmenn eru Halldó r Frí mannssón, ló gfræðingur, Jó n Ó rvar Bjarnasón 
verkfræðingur, Jó ní na Pa lsdó ttir bó kari óg Tinna Hallbergsdó ttir gæðafulltru i. 

Starfsfó lk Viðlagatrýggingar Í slands, f.v. Halldó r Frí mannssón, Hulda Ragnheiður 
 Á rnadó ttir, Jó n Ó rvar Bjarnasón, Tinna Hallbergsdó ttir óg Jó ní na Pa lsdó ttir 
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