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Dagskrá  
• Setning, formaður 
• Hólmfríður Sveinsdóttir verkefnisstjóri sóknaráætla 

landshlutanna, erindi 
• Skýrsla stjórnar um starfsemi síðastliðins starfsárs 
• Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins 
• Lagabreytingar 
• Stjórnarkjör 
• Kosning fulltrúa í starfskjaranefnd 
• Kosning tveggja endurskoðenda félagsreikninga og jafn 

marga til vara 
• Ákvörðun árgjalds  
• Starfskjarmál – skýrsla starfskjaranefndar og umræður 
• Önnur mál 
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Stjórn 2011-2012 
 

Aðalstjórn: 
Magnús Guðmundsson, formaður 
Anna Birna Þráinsdóttir 
Gissur Pétursson 
Ingibjörg S. Sverrisdóttir 
Magnús Skúlason 

 
Varastjórn: 
Már Vilhjálmsson 
Sigríður Lillý Baldursdóttir 
Sveinn Margeirsson 

Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 
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Starfskjaranefnd 
• Hlutverk að gæta almennra 

kjaratengdra hagsmuna 
félagsmanna, m.a. annast 
almenn samskipti við 
Kjararáð, stjórnvöld.  

• Eftirfarandi voru í 
starfskjaranefnd 2011-2012:  
– Steingrímur Ari Arason  

– Kristín Völundardóttir 

– Indriði H. Þorláksson 

 

Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 

• Enn umbrotatímar, fjórar 
ályktanir: 
– Ályktun aðalfundar Félags 

forstöðumanna ríkisstofnana 2011 
um rýrnun starfskjara og meint 
lögbrot kjararáðs  

– Ályktun um undirbúning 
málshöfðunar á hendur Kjararáði 

– Ályktun um kynbundin launamun 

– Ályktun um starföryggi 
forstöðumanna 
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2010-2012 

Félagsfundir 2011-2012 
 

• Félagsfundur 10. nóvember 2011 
um kjarmál 

 

• Afmælisfundur FFR 25. janúar 
2012 í tilefni af 25 ára afmæli FFR  

 

• Félagsfundur FFR 25. apríl 2012 
með fjármálaráðherra: 
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• Umsagnir við lagafrumvörp 
 

• Frumvarp til nýrra upplýsingalaga,  
• Frumvarp til laga um breytingar á 

stjórnarráði Íslands,  
• Frumvarp til breytinga á 

starfsmannalögum  
• Frumvarp til breytinga á lögum um 

kjararáð.  
 

Í kjölfar umsagna voru fulltrúar FFR yfirleitt 
kallaðir fyrir viðkomandi þingnefnd. Einnig 
voru fulltrúar FFR kallaðir á fund nefndar 
sem vinnur að endurskoðun laga um 
Ríkisendurskoðun.  

 
 

Skýrsla stjórnar starfsárið 2012-2012 
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 

Kvörtun FFR til umboðsmanns Alþingis 
 

• Félag forstöðumanna ríkisstofnana 
kvartaði til umboðsmanns Alþingis þann 
14. júlí 2011 vegna seinagangs og meintra 
brota kjararáðs á lögbundnum skyldum 
þess. 

• Umboðsmaður sendi Kjararáði 12 
spurningar í október 2011.  

• Kjararáð hefur ítrekað óskað eftir að fá 
fresti til að svara spurningum 
umboðsmanns 

• Kvörtunin er enn ekki til lykta leidd 
• Málshöfðun bíður meðan umboðsmaður 

klárar málið 
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 

Undirbúningur málshöfðunar á hendur 
Kjararáði 
 

• Tvær ályktanir FFR um að undirbúa málshöfðun, 
aðalfundur maí 2011 og félagsfundur 10. 
nóvember 2011 

• Lára V. Júlíusdóttir hrl. var ráðin á seinni hluta árs 
2011  til að undirbúa málssókn gegn kjararáði 
vegna meintra brota ráðsins á skyldum sínum 
skv. lögum nr. 47/2006 um ráðið.  

• Vinnu við stefnu var að mestu lokið lokið í 
febrúar 2012  

• Ákveðið  af stjórn FFR að bíða með stefnuna þar 
til umboðsmaður Alþingis hefur skilað áliti vegna 
kvörtunar félagsins sem hefur verið til meðferðar 
síðan í júlí 2011 
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• Starfskjaranefnd 
– Regluleg samskipti og fundir með kjararáði 

– Gagnaöflun um þróun launa FFR félaga í 
samanburði við aðra hópa 

– Kvörtun til umboðsmanns Alþingis og 
eftifylgni með því 

– Undirbúningur stefnu á hendur Kjararáði í 
samvinnu við lögmann 

– Ályktun FFR um kynbundin launamun  

– Ályktun um starfsöryggi forstöðumanna 
ríkisstofnana 

– Fundur með stjórnendum hjá 
Reykjavíkurborg 

– Fundur um stofnanasamninga í 
fjármálaráðuneytinu 

 

 

 

 

Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 
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Starfshópur um starfshóp um stöðu, starfsskilyrði og 
kjör forstöðumanna  
• Starfshópur skipaður af fjármálaráðherra í mars 2011 

• Fulltrúar FFR Stefán Eiríksson Margréti Friðriksdóttir 

• Fulltrúarfjármálaráðuneytis Gunnar Björnsson formaður, 
Ingþór Karl Eiríksson og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Ritari 
Ágústa Hlín Gústafsdóttir.  

• Hópurinn skilaði ráðherra tillögum í apríl 2012  

• Tillögur kynntar á morgunverðarfundi þann 25. apríl 2012.  

• Tillögur um viðamiklar breytingar á ferli við ráðningu, mat 
á árangri og hæfni, launasetningu og starfslokum 
forstöðumanna ríkisstofnana.   

• Þarf að fylgja vel eftir. 

Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 
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Samráðsnefnd um hagræðingu í stjórnsýlsunni á 
vegum í fjármálaráðuneytisins 
 

• FFR hefur undanfarin ár tekið þátt í 
vinnu í fjármálaráðuneytinu við gerð 
tillagna um hagræðingu og sparnað í 
opinberum rekstri.  

• Því miður er enn óljóst hvernig 
ráðuneytið hyggst nýta þessar tillögur. 

• Nýr starfshópur var stofnaður á árinu 
2011 með það að markmiði að móta 
stefnu í hagræðingu og sparnaði. 

• Fulltrúar FFR eru Ingibjörg S. 
Sverrisdóttir og Magnús Skúlason 

• Enn er hægagangur í vinnunni og flest 
óljóst um framhaldið 
 

Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 

Málþing  á starfsárinu 2011-2012 
 

• Hvernig hafa opinberar stofnanir brugðist við 
efnahagslegum samdrætti? Morgunverðarfundur á 
Hilton Hóteli þann 21. september 2011 kl. 8-12. 

• Nýsköpun í ríkisrekstri. Nýsköpunarþing og veiting 
verðlauna og viðurkenninga fyrir nýsköpun í opinberum 
rekstri þann 3. nóvember kl. 8.30-16 á Grand Hótel. 

• Fjárlagaferlið. Morgunverðarfundur 25. janúar 2012 kl. 
8.30 á Grand hótel í Reykjavík. 

• Starfsumhverfi forstöðumanna. Morgunverðarfundur 
25. apríl 2012 kl. 8:30 á Grand Hótel í Reykjavík. 

• Netvá. Morgunverðarfundur  9. maí  2012 kl. 9:00 á 
Hilton Reykjavík Nordica í Reykjavík. 
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 
• Heimasíðan www.ffr.is og 

fésbókin 
• Upplýsingar um um starfsemi 

félagsins á www.ffr.is 
• Ýmsar krækjur, gagnlegar 

upplýsingar.  
• Félagsmenn eru hvattir til að 

koma með ábendingar til 
stjórnar FFR um heimasíðuna 

• FFR er líka á fésbókinn: 
http://www.facebook.com/fo
rstodumen 
 
 
 

http://www.ffr.is/
http://www.ffr.is/
http://www.facebook.com/forstodumen
http://www.facebook.com/forstodumen
http://www.facebook.com/forstodumen
http://www.facebook.com/forstodumen
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Skýrsla stjórnar starfsárið 2011-2012 
Að lokum: 
 

• Starfið hjá stjórn og starfskjaranefnd Félag forstöðumanna 
ríkisstofnana var annasamt á starfsárinu 2011-2012 eins og 
undanfarin ár. 

• Mikið starf hefur verið unnið af stjórn, starfskjaranefnd og 
fulltrúum í FFR í nefndum á vegum stjórnvalda til að stuðla 
að betri og faglegri umfjöllun um mál forstöðumanna 
ríkisstofnana 

• Betur má ef duga skal, enn er mörgu ólokið sem þarf að 
fylgja fast eftir. 

• Hugsanlega þarf að stuðla að samvinnu ákveðinni hópa 
forstöðumanna í stjórnsýslunni t.d. vegna framkvæmdar 
stofnanasamninga  

• Huga þarf að því að FFR fái aðild að samninganenfd ríkisins 
• Áfar góður og samhentur hópur í stjórn og starfskjaranefnd 

FFR og er þeim þakkað fyrir mikilvæg störf. 
• Öllum þakkað sem mætt hafa á fundi og komið að starfi 

félagsins sem varð nýlega 25 ára. 
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Dagskrá  
• Setning, formaður 
• Hólmfríður Sveinsdóttir verkefnisstjóri sóknaráætla 

landshlutanna, erindi 
• Skýrsla stjórnar um starfsemi síðastliðins starfsárs 
• Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins 
• Lagabreytingar 
• Stjórnarkjör 
• Kosning fulltrúa í starfskjaranefnd 
• Kosning tveggja endurskoðenda félagsreikninga og jafn 

marga til vara 
• Ákvörðun árgjalds  
• Starfskjarmál – skýrsla starfskjaranefndar og umræður 
• Önnur mál 

 
 
 


