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Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 
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Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Trygdesystemet på Island er hovedsakelig basert på opphold og dekker hele 

befolkningen. For å omfattes av systemet må lovlig opphold derfor være registrert på 

Island. I tillegg kan andre vilkår gjelde for særlige ytelser.  
 

Trygdeordningen omfatter følgende: 

 

 den statlige pensjonsordningen (alders-, uføre- og etterlattepensjon) 

 den obligatoriske yrkesbaserte pensjonsordningen (hvor pensjonskasser utbetaler 

alderspensjon til personer fra og med fylte 65–70 år samt uførepensjon og 

pensjoner til etterlatte ektefeller og/eller barn) 

 helse- og syketrygdordningen 

 ordningen for allmenne familieytelser 

 ordningen for ytelser til mor og far ved svangerskap/fødsel 

 ordningen for arbeidsløshetstrygd 

 

Sosialhjelp kan bli gitt til trengende personer og/eller i bestemte situasjoner. 

Organisering av sosialomsorgen 

Den nasjonale trygdeordningen forvaltes av Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun 

ríkisins) under tilsyn av Velferdsdepartementet (Velferðarráðuneytið). 

Arbeidspensjonsordningen, en ordning som er helt avgiftsfinansiert, forvaltes av 

individuelle yrkespensjonskasser, reguleres av Finansdepartementet 

(fjármálaráðuneytið) og er under tilsyn av Finanstilsynet (Fjármálaeftirlitið). 
 

Helsetjenestene forvaltes av helsesentre, sykehus og privatpraktiserende leger. 

Syketrygdordningen forvaltes av Syketrygdkassen på Island (Sjúkratryggingar 

Íslands). Både helsetjenestene og syketrygdordningen er underlagt 

Velferdsdepartementets (Velferðarráðuneytið) tilsyn. 
 

Allmenne familieytelser (ytelser for barn) er Skattedirektoratets (Ríkisskattstjóri) 

ansvar, og tilsynet føres av Finansdepartementet (Fjármálaráðuneytið). 

 

Begge foreldre har rett til ytelser ved fødsel, adopsjon eller varig omsorg for 

fosterbarn. Forvaltningen av ytelser til foreldre er lagt til Arbeidsdirektoratet 

(Vinnumálastofnun) og underlagt Velferdsdepartementets (Velferðarráðuneytið) tilsyn. 
 

Ytelser ved arbeidsløshet utbetales fra arbeidsløshetskassen, som forvaltes av 

Arbeidsdirektoratet (Vinnumálastofnun). Arbeidsdirektoratet er underlagt 

Velferdsdepartementets (Velferðarráðuneytið) tilsyn. 
 

På Island er sosialhjelpen todelt og består både av statlig sosialhjelp (som ytes til 

særlige grupper i bestemte situasjoner, dvs. pensjonister) og lokal allmenn sosialhjelp. 

Sistnevnte, som gjelder alle borgere, omfatter de primære tjenestene og utgjør 

sikkerhetsnettet innen sosialomsorgen. Den statlige sosialhjelpen hører under 

Rikstrygdeverkets (Tryggingastofnun ríkisins) ansvar. Allmenn sosialhjelp forvaltes av 
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lokale myndigheter. Både på statlig og lokalt plan er sosialhjelpen underlagt 

Velferdsdepartementets (Velferðarráðuneytið) tilsyn. 

Finansiering 

Den statlige pensjonsordningen finansieres av trygdeavgifter (tryggingagjald) 

innbetalt av arbeidsgivere (og selvstendig næringsdrivende) og skatter. Arbeidstakere 

og selvstendig næringsdrivende er dessuten pålagt å betale avgifter til sine respektive 

obligatoriske yrkespensjonskasser på minst 12 % av bruttolønnen, hvorav 8 % 

normalt betales av arbeidsgiveren og 4 % av arbeidstakeren. Dette er minstesatsene. 

Tariffavtaler mellom partene i arbeidslivet kan fastsette høyere avgifter. 
 

Syketrygdordningen og allmenne familieytelser finansieres over skatteseddelen. 

 

Ytelser til yrkesaktive foreldre ved fødsel, adopsjon eller varig omsorg for fosterbarn 

finansieres av trygdeavgiftene (tryggingagjald) som betales av arbeidsgiverne. Ytelser 

til foreldre som ikke er yrkesaktive, er derimot skattefinansierte. 
 

Ytelser ved arbeidsløshet finansieres av trygdeavgifter (tryggingagjald) som betales av 

arbeidsgiverne. 

 

Den statlige sosialhjelpen finansieres av staten. Allmenn sosialhjelp finansieres av 

lokale myndigheter. 
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Helsetjenestene er offentlige og omfatter alle innbyggere. Alle som har opphold på 

Island og har vært bosatt der de siste seks månedene (regnet fra registreringsdato), 

har rett til å motta helsetjenester. Med opphold menes her lovlig opphold i henhold til 

loven om lovlig opphold. 

Hva dekkes? 

De offentlige helsetjenestene omfatter følgende tjenester: 

 

 legebehandling hos en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med 

Syketrygdkassen på Island 

 nødvendige undersøkelser og behandling utført av spesialister og institusjoner som 

har inngått avtale med Syketrygdkassen på Island 

 behandling på sykehus (så lenge som nødvendig, sammen med legebehandling, 

legemidler og andre sykehustjenester), herunder fødselsklinikker 

 jordmorbistand 

 behandling på sykehus i utlandet 

 legemidler 

 røntgenundersøkelser og strålebehandling 

 tannpleie og -regulering for barn og pensjonister 

 reise- og transportutgifter 

 hjemmesykepleie 

 medisinske hjelpemidler 

 fysioterapi 

 pleiehjem for eldre 

Legemidler 

Legemidler deles inn i fire hovedkategorier. Hvor stor del av betalingen som dekkes av 

den statlige syketrygdordningen, avhenger av typen og kategorien legemiddel. 

Syketrygden dekker samtlige utgifter til livreddende legemidler som må tas 

regelmessig. Når det gjelder utgifter til andre nødvendige legemidler, betaler 

trygdemedlemmet en viss andel av eller hele beløpet selv. 

Tannpleie og tannregulering 

Syketrygden dekker tannpleie i henhold til standardsatser som fastsettes av 

vedkommende minister eller av Syketrygdkassen på Island. 

 

Deler av utgiftene til tannpleien dekkes for barn og ungdom under 18 år. 

 

Utgifter for personer i alderen 18–66 år dekkes ikke, bortsett fra ved medfødte 

misdannelser, ulykker eller sykdom eller hvis den berørte mottar uførepensjon. 
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Tannpleie for alders- og uførepensjonister dekkes delvis. 

Hjelpemidler 

Den statlige syketrygdkassen yter tilskudd til kjøp av medisinske hjelpemidler som er 

påkrevd som følge av fysisk funksjonshemming eller manglende lemmer. I noen 

tilfeller tilkjennes et bestemt beløp, og i andre tilfeller utbetales en prosentandel av 

utgiftene. 

Reise og transport 

Utgifter til reise og transport kan dekkes delvis. Delvis tilbakebetaling kan også 

innvilges for utgifter som oppstår når foreldre må bo hjemmefra for å ta vare på barn 

som er innlagt på sykehus.  
 

Utgifter til fysioterapi som er ordinert av lege, refunderes helt eller delvis. 

Hjemmesykepleie er også gratis hvis det er ordinert av lege. 

Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Man kan fritt velge mellom allmennpraktiserende leger i det offentlige helsevesenet og 

uavhengige allmennpraktiserende leger og spesialister som har inngått avtale med 

Syketrygdkassen på Island (Sjúkratryggingar Íslands). Man har direkte tilgang til 

spesialister, men sykehusinnleggelse skjer bare etter henvisning fra lege. 
 

Ytelsene leveres som naturalytelser, og utgiftene dekkes av Syketrygdkassen på 

Island. Vanligvis kreves det imidlertid at pasienten betaler deler av utgiftene 

(egenandel). Et trygdemedlem må for eksempel betale mellom ISK 1 000 (EUR 6,35) 

og ISK 2 600 (EUR 17) per besøk på et helsesenter eller hos en allmennpraktiserende 

lege. Beløpet varierer etter typen tjeneste. Det kreves ikke egenandel for barn under 

18 år, og pensjonister er underlagt særlige regler. 
 

For all spesialistbehandling utgjør egenandelen ISK 4 200 (EUR 27) + 40 % av de 

resterende utgiftene (opp til høyst ISK 29 500 (EUR 187)). Pensjonister og barn under 

18 år er underlagt særlige regler.  
 

Det er satt et tak på hvor mye trygdemedlemmer kan betale per år. Dette taket er 

ISK 29 500 (EUR 187) for en enkeltperson, ISK 8 900 (EUR 57) for barn i samme 

familie, og ISK 7 400 (EUR 47) for en pensjonist. Personer som har nådd dette taket, 

kan få et rabattkort (afsláttarkort), som kan brukes resten av året.  

Behandling på sykehus 

Trygdemedlemmer har rett til gratis behandling på sykehus, herunder fødselsklinikker, 

etter henvisning fra lege.  
 

Hvis et trygdemedlem har akutt behov for sykehusbehandling i utlandet fordi den 

nødvendige behandlingen ikke kan tilbys på et islandsk sykehus, dekker 

Syketrygdkassen utgiftene. Behandlende lege må sende en søknad til 

Syketrygdkassen på Island. Syketrygdkassen vurderer om det er behov for 

sykehusbehandling i utlandet, kontrollerer om vilkårene er oppfylt, og avgjør hvor 

behandlingen skal foregå.  
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Syketrygdkassen på Island utbetaler sykedagpenger (sjúkradagpeningar) til alle 

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende (særlige regler kan gjelde 

hjemmearbeidende og studenter) som er minst 18 år, og som ikke mottar alders- eller 

uførepensjon. De må være arbeidsuføre, ha sluttet å arbeide som følge av sykdom og 

ikke lenger motta lønn. Særlige vilkår kan gjelde ved organdonasjon. 
 

Tilflyttere må vanligvis ha arbeidet i to måneder og vært bosatt på Island i seks 

måneder før de blir syke. Organdonorer må kunne dokumentere at de har vært 

yrkesaktive på det islandske arbeidsmarkedet i seks sammenhengende måneder før 

de ble arbeidsuføre som følge av donasjonen. Sysselsettingsprosenten hver måned må 

være minst 25 %.  

Hva dekkes? 

Trygdemedlemmer mottar sykedagpenger fra og med den 15. sykedagen, forutsatt at 

arbeidsuførheten varer i minst 21 dager. Karenstiden på 14 dager begynner den 

dagen da arbeidsuførheten konstateres av en lege. 
 

Arbeidsgivere er pålagt å fortsette lønnsutbetalingen i minst én måned etter 12 

måneders uavbrutt ansettelse. Tariffavtaler fastsetter fortsatt lønnsutbetaling i en gitt 

periode som varierer etter avtalen. I denne perioden utbetales ingen sykedagpenger 

eller særlige ytelser til organdonorer. 
 

Sykepenger som utbetales etter at lønnsutbetalingen har opphørt, er ikke 

inntektsbestemte, men utbetales til en fast sats.  
 

Sykedagpenger til full sats utbetales til alle som må gi opp heltidsarbeid (ISK 1 275 

(EUR 8,10)). Alle som må gi opp arbeid med en stillingsprosent som er lavere enn 

heltid, men minst tilsvarer deltid (50 %), får utbetalt sykedagpenger til halv sats. 
 

Ved organdonasjon utbetales i inntil 3 måneder en ytelse som utgjør 80 % av 

gjennomsnittslønnen eller den beregnede lønnsinntekten det siste inntektsåret før 

tidspunktet da arbeidsuførheten inntraff, men opp til et fastsatt tak. 

 

Et forsørgertillegg på ISK 349 (EUR 2,22) utbetales for hvert barn under 18 år som 

forsørges. Dessuten dekkes inntil 80 % av boutgiftene foreldre pådrar seg når et barn 

under 18 innlegges på sykehus langt hjemmefra. 

 

Ytelsene ved sykdom kan utbetales i totalt 52 uker i en periode på 24 måneder.  

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

For å få rett til sykedagpenger må man erklæres arbeidsufør av en lege. 
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Ved søknad om sykedagpenger skal et standard søknadsskjema sendes inn til 

Syketrygdkassen på Island. Sykedagpenger utbetales med høyst to måneders 

tilbakevirkende kraft. 
 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheterr på Island  

Juli 2012  10 

 

Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Kvinner som er bosatt på Island, har rett til gratis svangerskapsomsorg fra de 

offentlige helsetjenestene. Tilflyttere må ha vært bosatt minst seks måneder på 

Island.  
 

Begge foreldre har rett til foreldreytelser (greiðslur úr fæðingarorlofssjóði), forutsatt at 

de har vært aktive på det islandske arbeidsmarkedet i seks sammenhengende 

måneder før barnets fødselsdato (med en sysselsettingsprosent på minst 25 % i hver 

måned).  
 

Begge foreldre har rett til foreldrestønad (fæðingarstyrkur) hvis de ikke er yrkesaktive 

eller studerer, forutsatt at de kan dokumentere at de har vært bosatt på Island minst 

12 måneder før barnets fødsel.  
 

Adopsjonsstønad (ættleiðingarstyrkur) utbetales til adoptivforeldre som adopterer et 

barn fra utlandet, forutsatt at en tillatelse til utenlandsadopsjon er utstedt på Island. 

Hva dekkes? 

Naturalytelser 

Sykehusbehandling, legehjelp, legemidler og andre sykehustjenester dekkes så lenge 

det er nødvendig. 

Foreldrepermisjon og foreldreytelser 

Begge foreldre har uavhengig rett til foreldrepermisjon i inntil tre måneder etter 

fødsel, adopsjon eller etter at de har påtatt seg varig omsorg for et fosterbarn. Begge 

foreldre kan begynne foreldrepermisjonen inntil én måned før termindato. Moren må 

minst ta foreldrepermisjon de første to ukene etter fødselen. 
 

Foreldrene har dessuten felles rett til permisjon i ytterligere tre måneder, som kan tas 

ut av den ene forelderen eller deles mellom dem. Foreldrene kan ta ut permisjonen 

etter eget ønske i løpet av en periode på 36 måneder etter fødselen.  
 

Foreldreytelsene utgjør 80 % av gjennomsnittsinntekten opp til ISK 200 000 

(EUR 1 270) og 75 % av den totale gjennomsnittsinntekten over dette beløpet. 

Referanseperioden som inngår i beregningen, er en periode på 12 sammenhengende 

måneder som avsluttes seks måneder før fødselen eller før datoen da barnet 

ankommer husstanden ved første adopsjon eller varig fosteromsorg. For selvstendig 

næringsdrivende baseres den beregnede inntekten på inntektsåret forut for året da 

barnet ble født, eller da barnet ankom husstanden ved første adopsjon eller varig 

fosteromsorg. Det er fastsatt minimums- (avhengig av graden av yrkesdeltakelse) og 

maksimumsbeløp for ytelsene. Maksimum utbetaling er ISK 300 000 (EUR 1 905). 
 

Foreldrestønaden til foreldre som er deltidsansatte (mindre enn 25 %) eller som ikke 

er yrkesaktive, utgjør ISK 55 608 (EUR 353) per måned. Utbetalingene til 
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fulltidsstuderende foreldre er høyere: ISK 127 437 (EUR 809) per måned. 

Foreldrestønaden utbetales i en periode på ni måneder. 
 

Adopsjonsstønaden utgjør ISK 568 692 (EUR 3 611).  

Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Ved søknad om foreldreytelser skal et standard søknadsskjema sendes inn til 

vedkommende institusjon. Ulike attester må vedlegges søknaden. Det er mulig å klage 

hvis det oppstår en tvist.  
 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheterr på Island  

Juli 2012  12 

 

Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Statlig pensjon 

Personer mellom 18 og 67 år som har lovlig opphold på Island og som har hatt det i 

minst tre år rett før søknadsdato, har rett til statlig pensjon (lífeyrir 

almannatrygginga), forutsatt at graden av langvarig uførhet vurderes som 75 % som 

følge av en medisinsk anerkjent sykdom eller uførhet, og at inntekten er under et visst 

nivå.  
 

Uførestønad (örorkustyrkur) kan utbetales til personer hvis uførhetsgrad vurderes som 

50–74 % og som ellers oppfyller vilkårene for å motta en statlig pensjon (dvs. andre 

vilkår enn dem som gjelder graden av uførhet). Uførestønad kan også utbetales til en 

person som er heltidsansatt, men som har store utgifter på grunn av sin uførhet.  

Yrkesbasert pensjon  

Yrkesaktive personer som har betalt avgifter til og vært obligatorisk dekket av en 

yrkesbasert pensjonsordning, kan ha rett til yrkesbasert pensjon (lögbundnir 

lífeyrissjóðir) ved uførhet. Arbeidsuførheten som fører til inntektsreduksjon, må være 

minst 50 %. Dessuten må de ha vært tilknyttet en pensjonskasse (og betalt avgifter) i 

minst to år.  

Hva dekkes? 

Statlig pensjon 

De bestemmende faktorene ved beregning av den statlige uførepensjonen er graden 

av arbeidsuførhet, alderen da en arbeidsuførhetsgrad på minst 75 % ble diagnostisert 

for første gang, oppholdsperioden på Island og mottakerens inntekt. 

 

Personer mellom 18 og 67 år som har vært bosatt på Island i minst 40 år, har rett til 

full uførepensjon (40/40). Har man vært bosatt på Island i kortere perioder, beregnes 

uførepensjonen i forhold til lengden på oppholdsperioden.  
 

Den statlige pensjonen utbetales til en fast sats som reduseres hvis mottakeren har 

andre inntekter, eller faller bort hvis inntekten overstiger et visst beløp. 
 

Uførepensjonister har rett til et alderbestemt pensjonstillegg (aldurstengd 

örorkuuppbót). Størrelsen på tillegget avhenger av hvor gammel mottakeren var da 

han eller hun først ble berettiget til uførepensjon. 
 

Det kan også innvilges et fullt pensjonstillegg (tekjutrygging) hvis inntekten er under 

et visst beløp. 

Barnetillegg 

Mottakere av uførepensjon har rett til et forsørgertillegg for hvert barn de forsørger. 

En barnepensjon (barnalífeyrir) utbetales for barn under 18 år. Barnet eller en av 
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foreldrene må ha vært bosatt på Island i minst tre år rett før søknadsdato. Hvis begge 

foreldre er uførepensjonister, utbetales dobbel barnepensjon. 

Andre tillegg 

I henhold til sosialhjelpsloven kan en rekke sosialhjelpsytelser innvilges utover den 

nasjonale pensjonen, enten under særskilte omstendigheter eller når det er 

dokumentert at en mottaker bosatt på Island ikke klarer å forsørge seg selv uten disse 

tilleggene. Eksempler er bostøtten som utbetales til enslige (heimilisuppbót), 

støttetillegget (sérstök uppbót til framfærslu) og andre tillegg (frekari uppbætur). 

Rehabiliteringstiltak 

Det oppmuntres til rehabiliteringstiltak. Til dette formålet kan en rehabiliteringsstønad 

(endurhæfingarlífeyrir) utbetales når det ikke vurderes som mulig å fastslå omfanget 

av varig uførhet. Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins) kan også inngå avtaler 

med virksomheter som stimulerer til ansettelse av funksjonshemmede. 

Yrkesbasert pensjon 

De bestemmende faktorene ved beregning av den yrkesbaserte pensjonen er graden 

av arbeidsuførhet og det opptjente pensjonsbeløpet i henhold til opptjente 

pensjonspoeng. Den kan økes med ytterligere opptjeningsår som krediteres opp til 

pensjonsalder. Den yrkesbaserte pensjonsordningen for statsansatte er imidlertid en 

ytelsesbasert ordning. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

Søkeren sender inn et standard søknadsskjema til Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun 

ríkisins), og vedkommendes lege skriver en legeerklæring og sender den til 

Rikstrygdeverket. Søkeren vil også bli bedt om å svare på et spørreskjema om egen 

uførhet og oppgi informasjon om inntekt, dvs. sende inn en inntektsoppgave. 
 

En medisinsk sakkyndig vurderer søkerens grad av uførhet i henhold til en etablert 

standard som tar utgangspunkt i konsekvensene av den medisinsk anerkjente 

sykdommen og uførheten. Før uføregraden fastsettes, skal søkerens 

rehabiliteringsutsikter vurderes, og han/hun vil kanskje måtte delta i et 

rehabiliteringsprogram. 
 

Grunnlaget for retten til ytelser kan når som helst revideres, og ytelsene kan justeres 

etter eventuelle endringer. Ytelsene forskuddsutbetales vanligvis den første i hver 

måned.  
 

Søknad om yrkesbasert pensjon skal sendes til den relevante obligatoriske 

yrkespensjonskassen. 
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til aldersytelser? 

Statlig pensjon 

Personer som er 67 år eller eldre og har hatt lovlig opphold på Island i minst tre 

kalenderår i aldersperioden 16–67 år, har rett til en statlig pensjon (lífeyrir 

almannatrygginga), forutsatt at inntekten deres er under et visst nivå. 

 

Særlige bestemmelser gjelder sjøfolks rett til alderspensjon, som kan innvilges fra 

fylte 60 år (under særlige vilkår).  

Yrkesbasert pensjon 

Generelt kan arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som er trygdemedlemmer 

og 65 år og eldre, ha rett til en yrkesbasert pensjon fra de obligatoriske 

yrkespensjonskassene (lögbundnir lífeyrissjóðir), forutsatt at de var medlem av den 

yrkesbaserte pensjonsordningen i aldersperioden 16–70 år. Det kreves ingen minste 

opptjeningstid.  

Hva dekkes? 

Statlig pensjon 

De bestemmende faktorene for å beregne den statlige alderspensjonen er 

oppholdsperioden på Island og stønadsmottakers inntekt. 

 

Personer mellom 16 og 67 år som har vært bosatt på Island i minst 40 kalenderår, har 

rett til full alderspensjon (40/40). Har man vært bosatt på Island i kortere perioder, 

beregnes alderspensjonen i forhold til oppholdsperiodene. 
 

Den statlige pensjonen utbetales til en fast sats som reduseres hvis mottakeren har 

andre inntekter, eller falle bort hvis inntekten overstiger et visst beløp. 
 

Det kan også innvilges et pensjonstillegg (tekjutrygging) hvis inntekten er under et 

visst beløp.  
 

Grunnpensjonen og pensjonstillegget kan utsettes (dvs. man kan søke om dem 

senere) opp til fylte 72 år. I dette tilfellet øker ytelsene med 0,5 % for hver ekstra 

måned. Økningen kan høyst være på 30 %. 
 

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins) kan utbetale en barnepensjon for hvert 

barn som forsørges av en alderspensjonist. 
 

I henhold til sosialhjelpsloven kan en rekke sosialhjelpsytelser innvilges utover den 

statlige pensjonen, enten under særskilte omstendigheter eller når det er dokumentert 

at en mottaker bosatt på Island ikke klarer å forsørge seg selv uten disse tilleggene. 

Eksempler er bostøtten som utbetales til enslige (heimilisuppbót), støttetillegget 

(sérstök uppbót til framfærslu) og andre tillegg (frekari uppbætur). 
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Yrkesbasert pensjon 

Den yrkesbaserte pensjonen beregnes i henhold til de detaljerte reglene i vedtektene 

til hver enkelt yrkespensjonskasse. Generelt beregnes pensjonen på grunnlag av 

opptjente pensjonspoeng. En minstepensjon basert på 40 år med avgiftsinnbetaling 

utgjør 56 % av månedsinntekten som dannet grunnlag for avgiftene. 

Hvordan får du tilgang til aldersytelser? 

Hvis du vil søke om statlig alderspensjon, sender du inn et standard søknadsskjema 

med all nødvendig informasjon til Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins). Du må 

også oppgi informasjon om inntekt. Ytelsene forskuddsutbetales den første i hver 

måned.  
 

Søknad om yrkesbasert pensjon skal sendes til den relevante obligatoriske 

yrkespensjonskassen. 
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

Statlig pensjon 

På Island er det ingen lovfestet statlig etterlattepensjon, men en barnepensjon 

(barnalífeyrir) utbetales til etterlatte barn (biologiske barn, adopterte barn eller 

stebarn) under 18 år. Det må dokumenteres at avdøde trygdemedlem, gjenlevende 

ektefelle eller barn har vært bosatt på Island i minst tre år rett før det ble søkt om 

barnepensjon.  

Yrkesbasert pensjon 

Ytelser fra obligatoriske yrkespensjonskasser (lögbundnir lífeyrissjóðir) kan utbetales i 

en begrenset periode til ektefeller, partnere (av motsatt eller samme kjønn) i 

registrerte partnerskap, barn under 18 år, og i enkelte tilfeller omsorgspersoner. 

Vilkåret er at avdøde mottok pensjon fra pensjonskassen på tidspunktet for dødsfallet, 

eller hadde betalt inn avgifter i en viss periode før dødsfallet. 

Hva dekkes? 

Statlig pensjon 

Barnepensjonen (barnalífeyrir) utbetales som et fast månedlig beløp. Beløpet dobles 

hvis barnet mister begge foreldrene.  
 

En gjenlevende ektefelle eller partner som ikke har fylt 67 år, kan ha rett til stønad 

ved dødsfall (dánarbætur) i seks måneder. Den kan utvides til 12 måneder hvis 

mottakeren forsørger et barn under 18 år eller under andre særlige omstendigheter. 

Yrkesbasert pensjon 

Gjenlevende barn mottar en månedlig barnepensjon opp til fylte 18 år. Beløpet kan 

variere mellom ulike pensjonskasser. Ytelsen dobles hvis begge foreldrene dør, 

forutsatt at begge er medlem av pensjonskassen. 
 

Ytelser til gjenlevende ektefelle eller partner beregnes som en prosentandel av 

pensjonen til avdøde i henhold til vedtektene for den enkelte pensjonskasse. Ytelser 

utbetales bare i en begrenset periode. Hvis den avdøde og den gjenlevende ektefellen 

eller partneren hadde barn, kan ytelsen utbetales til barnet fyller 19 år. 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Et standard søknadsskjema sendes til Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins).  
 

Søknad om yrkesbasert pensjon skal sendes til den relevante obligatoriske 

yrkespensjonskassen. 
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Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Yrkesskadetrygden dekker arbeidstakere som arbeider på Island, med unntak av 

utenlandske statsborgere som har offisielle stillinger i en utenlandsk stats tjeneste, og 

utenlandsk personale ansatt av disse tjenestemennene. Arbeid om bord på et islandsk 

skip eller fly eller et skip eller fly eid eller drevet av en islandsk part, sidestilles med 

arbeid på Island hvis lønningene utbetales på Island. Selvstendig næringsdrivende er 

også omfattet av ordningen for yrkesskadetrygd.  
 

Hjemmearbeidende har også rett til å motta ytelser ved arbeidsulykker, forutsatt at de 

anmoder om dette i selvangivelsen ved inngangen til hvert år.  
 

Yrkesskadetrygden dekker ulykker som forårsakes av en plutselig ytre hendelse i 

forbindelse med arbeid, lærlingarbeid, redningsarbeid og alle former for trening, 

oppvisning og konkurranser organisert av en anerkjent idrettsklubb under oppsyn av 

en trener. 
 

En person anses å være på arbeid når han/hun befinner seg på arbeidsplassen i 

arbeidstiden, i spise- og kaffepauser, når han/hun deltar på yrkesreiser, og når 

vedkommende reiser mellom hjem og arbeid. 

 

Trygden dekker også sykdom som følge av helseskadelige virkninger av visse stoffer, 

stråling og lignende forhold som høyst varer et par dager og kan tilskrives aktiviteten 

utført på arbeid.  

Hva dekkes? 

Helsetjenester og kortvarige kontantytelser 

Hvis en arbeidsulykke eller yrkessykdom krever legebehandling, dekkes dette av 

syketrygden. Trygdemedlemmets egenandel refunderes også.  
 

Sykedagpenger (slysadagpeningar) utbetales fra og med den åttende dagen etter en 

skade, forutsatt at den berørte personen har vært arbeidsufør de siste 10 dagene. 

Dette er en fast ytelse som utgjør ISK 1 558 (EUR 9,89), med et forsørgertillegg på 

ISK 349 (EUR 2,22) for hvert barn under 18 år som forsørges. Tariffavtaler kan gi rett 

til fortsatt lønn i en viss periode der det ikke utbetales sykedagpenger til den berørte. 

Sykedagpengene utbetales frem til den berørte er i stand til å arbeide, erklæres varig 

ufør eller dør, men høyst i 52 uker.  

Ytelser ved uførhet 

Hvis en arbeidsulykke eller yrkessykdom fører til varig uførhet på minst 75 %, har den 

berørte personen rett til full uførepensjon. Ytelser ved varig uførhet under 75 % 

utbetales i forhold til uføreprosenten. Hvis tapet av arbeidsevne er under 50 % (men 

minst 10 %), kan Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins) utbetale den berørte 

personen en uføreytelse i form av et engangsbeløp tilsvarende en pensjon som 
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vedkommende ville ha fått utbetalt i et gitt antall år. Det oppfordres også til 

rehabiliteringstiltak. 
Når graden av uførhet antas å overstige 50 %, innvilges det på grunnlag av visse 

bestemmelser en tilleggspensjon for en ektefelle og/eller barn under 18 år som den 

berørte forsørger på det tidspunktet da skaden inntreffer.  

Etterlatteytelser 

Hvis arbeidsulykken eller yrkessykdommen medfører dødsfall innen en periode på to 

år etter at den inntraff, kan en månedlig stønad ved dødsfall (dánarbætur vegna 

slysa) på ISK 36 134 (EUR 229) utbetales til den gjenlevende ektefellen i en periode 

på åtte år.  
 

Barnepensjon (barnalífeyrir) utbetales for hvert barn. Denne ytelsen dobles hvis begge 

foreldrene dør. Ytelser utbetales også for funksjonshemmede barn over 16 år som ble 

forsørget av avdøde da skaden oppstod. Disse ytelsene utgjør mellom ISK 451 502 

(EUR 2 867) og ISK 1 354 998 (EUR 8 604), alt etter i hvilken grad barnet var 

forsørget av avdøde. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller 
yrkessykdom? 

Når det skjer en arbeidsulykke som antas å kunne utløse ytelser fra 

yrkesskadetrygden, skal arbeidsgiver, eller trygdemedlemmet ved fravær av en 

arbeidsgiver, øyeblikkelig rapportere ulykken til politimesteren eller dennes 

representant i det formatet som Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins) har 

fastlagt. Politisjefen videresender rapporten til Rikstrygdeverket sammen med all 

nødvendig informasjon. 
 

Manglende rapportering av ulykken fratar ikke den berørte eller gjenlevende 

slektninger retten til å kreve ytelser. Ulykken må imidlertid innrapporteres senest ett 

år etter ulykken. Ytelser kan utbetales selv når det har gått mer enn ett år, forutsatt 

er omstendighetene er så klare at forsinkelsen ikke er til hinder for innsamlingen av 

bevis. 
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Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Familier med barn kan få ulike former for hjelp, både på statlig og lokalt plan. 

 

Barnetrygd utbetales til foreldre eller personer som har forsørgeransvar for barn opp 

til 18 år. Det betales ut full trygd for året barnet fødes i, men ingenting for året barnet 

fyller 18 år. Det kreves ikke at barnet er bosatt på Island, men barnet må forsørges 

av personer som er fullt skattepliktige på Island i henhold til skattelovgivningen. 

Hva dekkes? 

Barnetrygd 

Barnetrygd er inntektsavhengig, og støtten avhenger av inntekten til begge foreldre 

eller kun for en av foreldrene når vedkommende er alene. 

Et ekstra tillegg som også er inntektsavhengig, betales for barn under syv år. Støtten 

fastsettes ved gjennomgang av skatten året etter inntektsåret, og støtten deles så inn 

i to utbetalinger; den første 1. august og den andre 1. november. Man kan søke til 

skattekontoret om forhåndsutbetaling, som eventuelt vil bli betalt ut 1. februar og 1. 

mai.  

Andre ytelser 

Stønad til enslige foreldre 

Stønad til enslige foreldre (mæðralaun) kan utbetales hvis den berørte forsørgeren har 

to eller flere barn under 18 år som er bosatt på Island.  

Tilskudd til daglig omsorg 

Lokale myndigheter kan gi tilskudd til den daglige omsorgen for barn i private hjem, 

for eksempel til enslige foreldre. Brorparten av de lokale myndighetene yter tilskudd til 

enslige foreldre, og den økonomiske støtten til privat barneomsorg tilsvarer beløpet 

som betales til barnehager som drives av de lokale myndighetene.  

Særlige ytelser for funksjonshemmede eller kronisk syke barn 

Stønad til pleie i hjemmet (umönnunargreiðslur) kan innvilges til personer som har 

forsørgeransvar for funksjonshemmede eller kronisk syke barn som bor hjemme eller 

på sykehus.  

Kontantytelser til personer som har omsorg for svært funksjonshemmede 

barn eller syke barn 

Foreldre som har vært aktive på det islandske arbeidsmarkedet i seks måneder, og 

studenter kan motta en ytelse når de har omsorg for svært funksjonshemmede barn 

og barn som lider av langvarig sykdom (greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega 
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fatlaðra barna). Vilkåret er at de slutter å arbeide som ansatt eller selvstendig 

næringsdrivende for å pleie barnet.  

Barnepensjon til unge studenter 

En månedlig fast barnepensjon i forbindelse med utdanning (barnalífeyrir vegna 

skólanáms) kan utbetales til unge i alderen 18–20 som studerer eller er under 

yrkesutdanning. Denne pensjonen er tilgjengelig hvis en av eller begge foreldrene er 

døde eller mottar alders- eller uførepensjon. 

Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

Barnetrygd 

Søknader om barnetrygd (barnabætur) skal sendes til skattekontoret. Barnetrygden 

beregnes på bakgrunn av opplysninger om søkers familie og inntekt. 

Andre ytelser 

Barnepensjon, særlige ytelser og kontantytelser i forbindelse med funksjonshemmede 

eller syke barn samt stønader til enslige foreldre administreres av Rikstrygdeverket 

(Tryggingastofnun ríkisins), og søknader om de forskjellige ytelsene sendes dit. 

Arbeidsdirektoratet (Vinnumálastofnun) administrerer tillegg til ytelser ved 

arbeidsløshet. Når det gjelder ytelser som utbetales av lokale myndigheter, skal 

søknader sendes inn til deres kontorer. 
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Hvis du er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende bosatt på Island, kan du ha 

rett til ytelser ved arbeidsløshet (atvinnuleysisdagpeningar) når du blir arbeidsløs. 

 

Det kreves blant annet at du er registrert hos arbeidsformidlingen, er aktivt 

jobbsøkende, er tilgjengelig på arbeidsmarkedet uten begrensninger og er mellom 16 

og 69 år. Du må også ha vært aktiv på det islandske arbeidsmarkedet i minst 12 

sammenhengende måneder før du kan søke om ytelser ved arbeidsløshet. Hvis du 

bare har vært yrkesaktiv i høyst tre måneder de siste 12 månedene, har du bare rett 

til en minsteytelse.  
 

For å ha rett til fulle ytelser må selvstendig næringsdrivende ha betalt inn månedlig 

forskuddsskatt på en beregnet inntekt som minst tilsvarer det referansebeløpet som 

Finansdepartementet har fastsatt som den beregnede inntekten for arbeid i dette 

yrket. Dessuten må de ha betalt inn trygdeavgifter (tryggingagjald) de siste 12 

sammenhengende månedene før de søker Arbeidsdirektoratet om ytelser ved 

arbeidsløshet, forutsatt at de øvrige vilkårene er oppfylt. 

Hva dekkes? 

Ytelsene ved arbeidsløshet består av en fast dagpengesats og inntektsbestemte 

ytelser. De fastsettes på grunnlag av arbeidsperiodene de siste 12 månedene før 

arbeidsløsheten, tidligere inntekt og eventuell nåværende inntekt. 

Ytelse til fast sats 

Ytelsen til fast sats utbetales til arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende de 

første to ukene etter at de ble arbeidsløse. Den høyeste faste satsen utgjør 

ISK 167 176 (EUR 1061) per måned. 

Inntektsbestemte ytelser 

Etter de første to ukene kan den arbeidsløse motta inntektsbestemte ytelser i inntil tre 

måneder. Denne ytelsen kan utgjøre 70 % av den gjennomsnittlige inntekten i en 

periode på seks måneder som avsluttes to måneder før den berørte ble arbeidsløs. For 

selvstendig næringsdrivende fastsettes referanseperioden på grunnlag av inntekten 

det siste inntektsåret. Det er fastsatt en øvre grense for ytelsen (ISK 263 548 

(EUR 1 674)).  
 

Når arbeidsløse har mottatt inntektsbestemte ytelser i en periode på høyst tre 

måneder, har de rett til videre utbetaling av grunnytelsen til fast sats. 

 

Ytelsene utbetales i høyst tre år for hver ytelsesperiode. Når en person som mottar 

ytelser ved arbeidsløshet, begynner å arbeide igjen innen de tre årene er gått, 

forlenges ytelsesperioden tilsvarende. Når en arbeidsløs har mottatt ytelser i tre år, 

kan en ny ytelsesperiode først innledes etter 24 måneder, forutsatt at den berørte har 

arbeidet på det islandske arbeidsmarkedet i minst seks måneder etter slutten av 

forrige periode og har mistet jobben av gyldige grunner. 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheterr på Island  

Juli 2012  22 

 

Det er ingen karenstid når det ikke er arbeidstakerens feil at vedkommende har mistet 

jobben.  
 

Hvis arbeidsforholdet derimot avbrytes av arbeidstakeren selv eller på grunn av en feil 

begått av arbeidstakeren, er det en karenstid på to måneder første gang. 

Ytelsesperioden reduseres tilsvarende. 
 

Ved deltidsarbeid reduseres ytelsene forholdsmessig. Ved forsørgeransvar for barn 

under 18 år kan et daglig forsørgertillegg også innvilges. Det utgjør 4 % av hele 

grunnytelsen for hvert barn som forsørges. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

Når du blir arbeidsløs, må du melde deg arbeidsløs hos Arbeidsdirektoratet 

(Vinnumálastofnun) og søke om ytelser ved arbeidsløshet.  
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Sosiale tjenester i regi av lokale myndigheter 

Familier og enkeltpersoner over 18 år kan under særlige omstendigheter ha rett til 

sosiale tjenester som ytes av de lokale myndighetene. Loven om lokale myndigheters 

sosiale tjenester (Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga) omfatter behovene til barn, 

unge, eldre og funksjonshemmede. 
 

Man må ha lovlig opphold i den aktuelle kommunen, og for enkelte tjenester kreves 

også en viss oppholdsperiode. Nødhjelp er unntatt fra disse kravene.  

Statlig sosialhjelp 

Alders- og uførepensjonister, etterlatte, personer under rehabilitering, enslige foreldre, 

foreldre til funksjonshemmede eller kronisk syke barn, unge som studerer, og 

medlemmer i syketrygdordningen med betydelige lege- og legemiddelutgifter kan alle 

ha rett til statlig sosialhjelp.  
 

Sosialhjelp gis kun til personer som bor og har lovlig opphold på Island. Øvrige vilkår 

kan være fastsatt i lover og forskrifter. 

Hva dekkes? 

Sosiale tjenester i regi av lokale myndigheter 

De lokale myndighetene fastsetter sine egne regler for økonomisk støtte, så dette kan 

variere. Brorparten av de lokale myndighetene yter imidlertid økonomisk støtte i 

henhold til retningslinjene fastsatt av Velferdsdepartementet (Velferðarráðuneytið).  
 

Inntekt som medregnes ved vurderingen av behov for økonomisk støtte, omfatter lønn 

og alle sosialtrygdeytelser og statlig støtte, herunder pensjoner, ytelser ved 

arbeidsløshet (atvinnuleysisdagpeningar) og ytelser ved sykdom fra fagforeningenes 

sykekasser. Generelt medregnes ikke boligen/leiligheten søkeren bor i, eller søkerens 

bil i vurderingen. Familieytelser for barn medregnes heller ikke ved søknad om 

økonomisk støtte. Familien beholder disse. 
 

Støtte beregnes på grunnlag av husstanden, som består av søkeren, ektefelle og barn 

opp til 18 år.  
 

De lokale myndighetene plikter å vedta regler om økonomisk støtte og å fastsette et 

minstebeløp. I henhold til anbefalingen fra Velferdsdepartementet skal de månedlige 

beløpene, bostøtte (húsaleigubætur) ikke medregnet, ikke være lavere enn de 

månedlige ytelsene ved arbeidsløshet. 
 

De lokale myndighetene kan også yte økonomisk støtte i forbindelse med 

helserelaterte behov. Dette er behovsprøvd og har en fastsatt øvre grense. Det kan 

gjelde tannpleie og rådgivning fra psykologer, psykiatere og sosialarbeidere. 
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Statlig sosialhjelp 

Staten yter ikke-avgiftsbasert støtte med det formål å tilby spesifikk ekstrastøtte 

(enten et differensiert eller fast beløp), innenfor rammene som fastsettes i 

lovgivningen, til bestemte grupper i befolkningen i bestemte situasjoner. 

 

Støtten kan være knyttet til andre inntekter enn bostøtte, alt etter hva som er 

hensiktsmessig. Generelt medregnes alle ressurser. Eiendom medregnes generelt 

ikke, men inntekt fra eiendom kan medregnes.  
 

Lovgivningen fastsetter den laveste og høyeste støtten eller hvilke utgifter som 

refunderes til den berettigede. Ytelsene utbetales så lenge omstendighetene forblir 

uendret og vilkårene er oppfylt. 
 

Det er også mulig å få (helt eller delvis) refundert høye utgifter til legehjelp og 

legemidler. I så tilfelle medregnes stønadsmottakers årsinntekt. 

Tilleggsytelser 

De lokale myndighetene utbetaler behovsprøvd bostøtte (húsaleigubætur) opp til 

ISK 46 000 (EUR 292) per måned, avhengig av familiens størrelse, inntekt og 

boligutgifter.  

Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Enhver har plikt til å forsørge seg selv, ektefellen og barn under 18 år. Alle andre 

rettigheter må være uttømt (også sosialtrygdeytelser) før man søker om sosialhjelp, 

og man må dokumentere at man er aktivt jobbsøkende. 
 

Den økonomiske støtten fastsettes av de lokale myndighetene, som imidlertid 

oppfordres til å følge Velferdsdepartementets retningslinjer.  
 

De lokale myndighetenes sosialmedarbeidere undersøker og evaluerer søkerens 

behov. Det skal sendes inn en skriftlig søknad vedlagt nødvendig dokumentasjon på 

inntekt (dvs. selvangivelser og lønnsslipper for de siste månedene) og en 

legeerklæring hvis det er relevant. De fleste lokale myndigheter behandler søknaden 

innen en viss tidsfrist. 
 

Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun ríkisins) fatter beslutninger om statlig sosialhjelp. 

Det må sendes inn en skriftlig søknad, vedlagt relevante dokumenter (dvs. 

selvangivelse, legeerklæring hvis det er relevant, og dokumentasjon på spesifikke 

utgifter). 
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

Alle personer som er bosatt på Island, kan ha rett til ytelser til langtidspleie hvis de 

har et vedvarende behov for langtidspleie, sykepleie eller annen hjelp. En bestemt 

alder er ikke et krav, men tilflyttere må ha vært bosatt i seks måneder på Island fra 

og med registreringsdato, og det må være konstatert et spesifikt pleiebehov.  
 

For pleie på pleiehjem og hjemmesykepleie kreves medlemskap i helsetrygdordningen. 

Det er ingen spesifikke pleiebehovskategorier.  

Hva dekkes? 

Ytelser til langtidspleie dekkes av den allmenne sosialtrygdeordningen, mens 

sosialhjelpsytelser dekkes av de lokale myndighetene. Ytelsene leveres som 

naturalytelser, da det ikke finnes spesifikke kontantytelser knyttet til langtidspleie.  
 

Det finnes tre tjenestetyper i forbindelse med langtidspleie: tjenester hjemme, 

herunder hjemmesykepleie, tjenester på aldershjem og tjenester på pleiehjem. 
 

Sykepleie og sosiale tjenester i hjemmet kan omfatte måltider, rengjøring, personlig 

hjelp og lignende aktiviteter. De leveres av helsemyndigheter og kommunene. 

Dagsenter kan benyttes i inntil åtte til ti timer om dagen, fem dager i uken. Her kan 

man også få legehjelp og personlig hjelp og rådgivning og delta i fritidsaktiviteter.  
 

Mottakeren kan bli pålagt å betale et visst beløp hver dag for dagsentertjenester (ISK 

925 (EUR 5,87), og et visst inntektsbestemt beløp per måned for opphold på pleie- og 

aldershjem. Dette beløpet skal ikke overstige ISK 311 741 (EUR 1 980) per måned. 

Hjemmesykepleie er gratis. Betaling for sosiale tjenester i hjemmet avhenger av 

stønadsmottakerens inntekt. 
 

Andre ytelser omfatter telekommunikasjonstjenester, tekniske hjelpemidler, hjelp til å 

utbedre boligen, transporttjenester osv. 

 

Ytelser leveres så lenge behovet for langtidspleie (dvs. pleiebehovet) vedvarer.  

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

I hvert helsedistrikt er det særlig utnevnte grupper av spesialister som foretar en 

formell vurdering av behovet for alle typer tjenester. Man kan for eksempel ikke få 

plass på et pleiehjem eller et aldershjem uten at behovet for en slik plass vurderes på 

forhånd. Vurderingen revideres jevnlig. 
 

Omsorgspersoner kan være uformelle pleiepersoner, f.eks. familiemedlemmer (ytelser 

til ektefeller, makabætur, kan utbetales til ektefellen til en pensjonist under særlige 

omstendigheter), eller pleiere med fagutdanning. Sistnevnte leverer sykepleietjenester 

og sosiale tjenester i hjemmet, på dagsenter, på pleiehjem og på aldershjem. 

Kvaliteten på tjenestene som leveres på pleiehjem for eldre, evalueres tre ganger i 

året. 
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

Mer detaljert informasjon om vilkår og individuelle trygdeytelser på Island kan fås fra 

de offentlige institusjonene som forvalter sosialomsorgen. 

 

Forespørsler angående medlemskap i trygdeordninger i to eller flere land og hvordan 

dette påvirker ytelser, rettes til: 

 

Velferdsdepartementet 

(Velferðarráðuneytið) 

Hafnarhúsinu V/Tryggvagötu 

150 Reykjavík 

Tlf.: +354 545 8100  

Faks: +354 551 9161 

E-post: postur@vel.is 

http://www.velferdarraduneyti.is/ 

 

Finansdepartementet: 

(Fjármálaráðuneytið) 

Arnarhvoli vid Lindargötu 

150 Reykjavík 

Tlf.: + 354 545 9200  

Faks: + 354 562 8280  

E-post: postur@fjr.is 

http://www.fjarmalaraduneyti.is 

 

Syketrygdkassen på Island: 

(Sjúkratryggingar Íslands) 

Laugavegur 114-118 

150 Reykjavík 

Tlf.: + 354 515 0000 

Faks: + 354 515 0051 

E-post: sjukra@sjukra.is  

http://www.sjukra.is  

 

Rikstrygdeverket 

(Tryggingastofnun ríkisins) 

Laugavegur 114 

150 Reykjavík 

Tlf.: + 354 560 4400 

Faks: + 354 560 4451 

E-post: tr@tr.is  

http://www.tr.is  

 

Arbeidsdirektoratet 

(Vinnumálastofnun) 

Kringlunni 1 

103 Reykjavík 

Tlf.: + 354 515 4800 

Faks: + 354 511 2520 

E-post: postur@fjr.stjr.is  

http://www.vmst.is  

mailto:postur@vel.is
http://www.velferdarraduneyti.is/
mailto:postur@fjr.is
http://www.fjarmalaraduneyti.is/
mailto:sjukra@sjukra.is
http://www.sjukra.is/
mailto:tr@tr.is
http://www.tr.is/
mailto:postur@fjr.stjr.is
http://www.vmst.is/
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Skattedirektoratet 

(Ríkisskattstjóri) 

Laugavegur 166 

150 Reykjavík 

Tlf.: + 354 442 1000 

Faks: + 354 442 1999 

E-post: rsk@rsk.is  

http://www.rsk.is  
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