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Breytingatillögur á starfsreglum Orlofssjóðs Fíh
Í gildi er:
3. gr. Réttur til aðildar að sjóðnum
Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá vinnuveitendum
sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) um greiðslur í
Orlofssjóð Fíh fyrir viðkomandi hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðsfélagar.
Þeir sjóðsfélagar sem njóta fullra réttinda í Orlofssjóði Fíh við töku lífeyris viðhalda sjóðsaðild
á meðan þeir eiga punkta. Um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.
Atvinnuleitendur og öryrkjar geta haldið aðild að Orlofssjóði Fíh ef þeir eiga punkta. Um
frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.
Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi njóta óskertra réttinda ef þeir greiða félagsgjöld af greiðslum úr
Fæðingarorlofssjóði. Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi ávinna sér þó ekki punkta.
Tillaga um breytingu er:
3. gr. Réttur til aðildar að sjóðnum
Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá vinnuveitendum
sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) um greiðslur í
Orlofssjóð Fíh fyrir viðkomandi hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðsfélagar.
Þeir sjóðsfélagar sem njóta fullra réttinda í Orlofssjóði Fíh við töku lífeyris viðhalda sjóðsaðild
á meðan þeir eiga punkta. Um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða. Sama gildir um
fagaðila, atvinnuleitendur og öryrkja. Þeir viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta í
sjóðnum en um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.
Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi njóta óskertra réttinda ef þeir greiða félagsgjöld af greiðslum úr
Fæðingarorlofssjóði. Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi ávinna sér þó ekki punkta.
Skýring:
Verið er að leyfa fagaðilum að hafa sjóðsaðild meðan þeir eiga punkta en þetta er gert til að
samræma áður gerða breytingu fyrir lífeyrisþega.
Í gildi er:
8. gr. Skyldur sjóðsfélaga
Sjóðsfélögum ber skylda til að ganga vel um eignir Orlofssjóðs Fíh. Leigutaki ber ábyrgð á því
húsi sem hann hefur á leigu og öllu sem því fylgir. Hann má ekki framselja öðrum leigurétt
eða leyfa öðrum að leigja í sínu nafni. Ef þrifum á orlofshúsnæði sjóðsins er ábótavant, að
mati umsjónarmanns, ber leigutaka að greiða sérstakt þrifagjald kr. 12.000 miðað við vísitölu
neysluverðs í apríl 2012
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Tillaga um breytingu er:
8. gr. Skyldur sjóðsfélaga
Sjóðsfélögum ber skylda til að ganga vel um þær eignir sem Orlofssjóður Fíh á eða hefur á
leigu. Sjóðsfélagi ber ábyrgð á því húsnæði sem hann hefur á leigu og öllu sem því fylgir.
Hann skuldbindur sig til að bæta það tjón sem verða kann af hans völdum, hvort heldur er af
ásetningi eða gáleysi.
Framsal á leigurétti:
Bannað er að framselja öðrum leigurétt eða leyfa öðrum óviðkomandi að leigja í sínu nafni
eignir Orlofssjóðs eða þær sem sjóðurinn hefur á leigu. Ef sjóðsfélagi verður uppvís að
framsali á leigurétti eða hefur leyft örðum óviðkomandi að leigja í sínu nafni er hann
áminntur og skal leyfa sjóðsfélaga að tala sínu máli. Við endurtekið brot á ofangreindu banni
missir sjóðsfélagi rétt til úthlutunar í þrjú ár.
Umgengni:
Fylgja skal umgengnisreglum og reglum er varða þrif sem birtar eru á orlofsvef og eru til
staðar í orlofshúsnæði. Áminnt er vegna brota á umgengnisreglum og fær sjóðsfélagi að tala
sínu máli. Ef þrifum á orlofshúsnæði sjóðsins er ábótavant ber leigutaka að greiða sérstakt
þrifagjald kr. 15.000 miðað við vísitölu neysluverðs í apríl 2017. Sé reikningur ekki greiddur í
síðasta lagi á eindaga fer hann í innheimtu með tilheyrandi kostnaði. Við endurtekið brot á
umgengnisreglum missir sjóðsfélagi rétt til leigu orlofshúsnæðis í tvö ár.
Ábendingar:
Ef orlofsaðstöðu er ábótavant eru sjóðsfélagar beðnir um að láta umsjónamann vita sem
allra fyrst eða skrifstofu Fíh.
Skýring:
Verið er að ítreka bann við því að sjóðsfélagar framselji öðrum leigurétt eða leyfi ókunnugum
að leigja í sínu nafni húsnæði Orlofssjóðs og skýra refsiákvæði ef því banni er ekki framfylgt.
Við setningu refsiákvæða er tekið miða af reglum annarra sjóða m.a. BHM.
Jafnframt er verið að hækka þrifagjaldið miðað við núgildandi vísitölu neysluverðs og setja
reglur varðandi innheimtu þess.
Í gildi er:
9. gr. Úthlutun
Úthlutunarreglur eru byggðar á punktaeign sjóðsfélaga. Fyrir hvern orlofskost dregst einn
eða fleiri punktar frá punktaeign sjóðsfélaga.
Umsóknum um sumarúthlutanir orlofshúsa er forgangsraðað eftir fjölda punkta sem
sjóðsfélagar eiga. Sumarorlofstímabilið er frá mánaðarmótum maí/júní til mánaðarmóta
ágúst/september.
Allar pantanir og úthlutanir fara fram á rafrænu formi og í gegnum forrit sem raðar
umsóknum eftir punktaeign sjóðsfélaga. Hefja skal punktastýrða sumarúthlutun orlofshúsa
eigi síðar en 15. mars ár hvert.
Sjóðsfélagi sem hefur nýtt punkta sína að fullu á ekki rétt á úthlutunum eða niðurgreiðslu
orlofskosta hjá sjóðnum.
Félagsmenn, sem eiga ekki punkta, geta þó leigt lausa bústaði og íbúðir félagsins með viku
fyrirvara.
Tillaga um breytingu er:
Úthlutunarreglur eru byggðar á punktaeign sjóðsfélaga. Fyrir hvern orlofskost dregst einn
eða fleiri punktar frá punktaeign sjóðsfélaga.
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Umsóknum um sumarúthlutanir orlofshúsa er forgangsraðað eftir fjölda punkta sem
sjóðsfélagar eiga. Sumarorlofstímabilið er frá mánaðarmótum maí/júní til mánaðarmóta
ágúst/september.
Allar pantanir og úthlutanir fara fram á rafrænu formi og í gegnum forrit sem raðar
umsóknum eftir punktaeign sjóðsfélaga. Hefja skal punktastýrða sumarúthlutun orlofshúsa
eigi síðar en 15. mars ár hvert.
Sjóðsfélagi sem hefur nýtt punkta sína að fullu á ekki rétt á úthlutunum eða niðurgreiðslu
orlofskosta hjá sjóðnum.
Sjóðsfélögum og félagsmönnum, sem eiga ekki punkta, er heimilt að leigja bústaði og íbúðir
félagsins með viku fyrirvara.
Skýring:
Sett er inn til að auka skýrleika á því að sjóðsfélagar sem ekki eiga punkta geta eins og aðrir
félagsmenn leigt lausar íbúðir og bústaði með viku fyrir vara.
Í gildi er:
12. gr. Úrsögn
Sjóðfélagi telst segja sig úr Orlofssjóði Fíh ef umsamin orlofssjóðsframlög
skv. 3. gr. hætta að berast sjóðnum.
Sjóðsfélagi getur ekki gert kröfu um hlutdeild í eigum sjóðsins við úrsögn.
Innistandandi punkta er heimilt að nota næsta almanaksár eftir úrsögn úr sjóðnum.
Lífeyrisþegar, atvinnuleitendur og öryrkjar teljast segja sig úr sjóðnum þegar punktaeign
þeirra er uppurin sbr. 3. gr.
Tillaga um breytingu er:
Sjóðfélagi telst segja sig úr Orlofssjóði Fíh ef umsamin orlofssjóðsframlög
skv. 3. gr. hætta að berast sjóðnum.
Sjóðsfélagi getur ekki gert kröfu um hlutdeild í eigum sjóðsins við úrsögn.
Sjóðsfélagar, lífeyrisþegar, fagaðilar, atvinnuleitendur og öryrkjar teljast segja sig úr
sjóðnum þegar punktaeign þeirra er uppurin sbr. 3. gr.
Skýring:
Verið er að breyta 12. greininni til samræmis við 3. gr. Tekin er út setningin „Innistandandi
punkta er heimilt að nota næsta almanaksár eftir úrsögn úr sjóðnum“ til samræmis við þær
breytingar að nú geta sjóðsfélagar klárað punktaeign sína á lengri tíma en þar kemur fram.
F.h Orlofssjóðs
Ólöf Sigurðardóttir formaður
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