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• Haldnir hafa verið allt að vikulegir fundir frá upphafi árs með KMR. 
• Formaður, ritari og gjaldkeri FFR ásamt ráðgjafa FFR

• Skrifstofustjóri KMR, 2 sérfræðingar hjá KMR og 2 sérfræðingar hjá SSU

• Ýmsir vinnufundir hafa verið haldnir:
• Stjórn FFR og ráðgjafi FFR hefur átt 6 vinnufundi

• Rágjafi FFR og sérfræðingar KMR og SSU hafa hist á allt að vikulegum fundum

• Tveir fundir með félagsmönnum FFR
• Vinnufundur fyrirhugaðu

Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Undirbúningur
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1 Heldur utan um allt ferlið og þróar verkfæri í samráði við 

FFR/ráðuneyti, metur grunnlaunaflokka, hefur eftirlit með 

fagráðuneytum/stjórnum og tekur árlega saman yfirlit yfir 

launakjör forstöðumanna. Ábyrgð á starfsþróun og 

starfsþróunaráætlun forstöðumanna. Styður við 

framkvæmdaraðila.

Kjara og mannauðssýsla ríkisins (KMR)

2 Ákveður undirflokkaröðun, framkvæmir frammistöðumat og 

ákveður viðbótarlaun. Veitir KMR upplýsingar um framgang 

mála.

Ráðuneyti/stjórnir

3 Tekur virkan þátt í mótun og þróun á nýju vinnuumhverfi 

forstöðumanna. Styður við forstöðumenn í að aðlagast nýju 

umhverfi. Fjallar um álitaefni einstakra forstöðumanna og veitir 

þeim nauðsynlega aðstoða við úrlausn álitaefna. Hefur eftirlit 

með framkvæmd launasetningar – samantekt frá miðlægri 

einingu.

FFR

Ráðuneyti 

stjórnir

KMR FFR

1

2

3

Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Umgjörð - hlutverk
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Undirbúningur, 

starfsmat og þjálfun
KMR: Heildarferlið –

skipulag, ferlar, meta einstök 

störf og þjálfun. Eiginleg 

innröðun á sér stað í lok árs 

þegar búið er að meta alla 

og ákveða ramma vegna 

undirlaunaflokka

Fagráðuneyti: Nýráðningar, 

þjálfa lykilaðila til að taka 

frammistöðumat. Ákvörðun 

undirflokkaröðunar í 

samstarfi við KMR

FFR: Nýráðningar, þjálfa 

lykilaðila til að taka 

frammistöðumat. Ákvörðun 

undirflokkaröðunar í 

samstarfi við KMR

Markviss starfsþróun 

og frammistöðumat
KMR: Þróa og koma á 

frammistöðumati. Koma á 

starfsþróunaráætlun fyrir 

forstöðumenn. Byggja upp 

starfsþróunarumhverfi. 

Undirbúa hreyfanleika.

Fagráðuneyti: 

Frammistöðumat innleitt.

FFR: Eftirlit með innleiðingu 

og meta árangur. Fjalla um 

álitaefni.

Koma á hreyfanleika
KMR: Fylgja eftir innleiðingu. 

Tengja frammistöðumati 

umbun. Byggja upp öfluga 

starfsþróun. Meta 

framkvæmd.

Fagráðuneyti:

Frammistöðumat þróað 

áfram og komið á 

hreyfanleika.

FFR: Eftirlit með innleiðingu 

og meta árangur. Fjalla um 

álitaefni.

Eftirfylgni og rýni
KMR: Fylgja eftir innleiðingu. 

Byggja upp öfluga starfsþróun. 

Meta framkvæmd.

Fagráðuneyti: Framkvæmd.

FFR: Eftirlit með innleiðingu og 

meta árangur. Fjalla um álitaefni.

1. árið – laun nýrra forstöðumanna fara eftir nýja kerfinu, aðrir halda launum þar til búið er 

að meta og ákveða undirröðun

2. árið – grunnlaun KMR, undirflokkun ráðuneyta/stjórn 

frammistöðumatskerfi þróað og prófað

3ja árið – frammistöðumat tengt umbun 

(hreyfanleiki)

4. árið

Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Innleiðingaráætlun
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Hæfnirammi

Ráðningar

Hæfnimat

Starfsþróun
Starfsþróunar

áætlun

Frammistöðu-

mat

Hreyfanleiki

Starfslok

Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Heildarferlið

Grunnlaunaflokkur ákvarðaður af KMR
Undirflokkur 

ákv. FNR 

Viðbótar-

laun ákv. 

FNR
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*Mælt með að tveir aðilar framkvæmi öll starfsbundin möt f.h. KMR

KMR* metur starf 
skv. hæfniramma 
út frá fyrirliggjandi 

gögnum

KMR fer yfir 
niðurstöður á 
frummati með 

FRN

KMR fer yfir 
niðurstöður á 
frummati með 
forstöðumanni

KMR lýkur 
starfsbundnu 

mati

Launasetning 
ákvörðuð

Lög viðkomandi 

stofnunar, LOF,

nýlegar 

auglýsingar um 

starfið,

Árskýrsla, 

ársreikningur, 

heimasíða, 

fjárlög, 

fjármálaáætlun, 

áhættumat SSU

FFR

Hæfnirammi 
þróaður af KMR í 
samstarfi við FFR 

og SSU.

Starfsbundið mat – drög
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Starfsbundið mat

Fagleg hæfni  30% Rekstrarleg hæfni 30% Stjórnunarleg hæfni 40%

Fagþekking og reynsla á því 

sviði sem stofnunin starfar á.

Geta til að framfylgja lögum og 

stefnumarkandi ákvörðunum 

stjórnvalda á umræddu sviði

Þekking og reynsla af 

fjárhagslegum rekstri, fylgja 

lögum um opinber fjármál og 

reka starfsemina í samræmi við 

fjárheimildir hverju sinni

Dagleg stjórnun, 

starfsmannastjórnun, 

árangursstjórnun og aðrir 

stjórnunartengdir þættir sem 

m.a. tengjast stefnumótun og 

mati á árangri
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Starfsbundið mat

Faglegir þættir – alls 30%

1. Formleg menntun, hvaða lágmarksmenntunar krefst starfið. (1-7%)

2. Starfsreynsla, hvaða lágmarksstarfsreynslu krefst starfið, skal sú reynsla vera innan fagsviðsins, á sviði 

stjórnunar og/eða á sviði opinberrar stjórnsýslu. (1-7%)

3. Hugræn færni (0-4%): 

• greiningarfærni

• samfélagslegt læsi, 

• læsi á stjórnmálalegt umhverfi, 

• framsýni og stefnumótun 

• innsæi.

4. Íslenska (1-3%) – þekking, skilningur, framsetning og notkun á íslensku máli í ræðu og riti. (1-3%)

5. Erlend tungumál (0-3%) Umfang erlendra samskipta sem stofnunin er í og á hvað mörgum tungumálum. 

Hversu mikið stofnunin þarf að fylgjast með og innleiða erlendar reglugerðir/lög. 

6. Talnalæsi (0-3%)

Hér er átt við starfsvið stofnunar en ekki rekstur

7. Þekking á lögum sem gilda um starfið þ.e. bæði sérlög um stofnunina og starfsemi hennar en einnig önnur 

lög svo sem stjórnsýslulög, upplýsingalög, starfsmannalög og annað regluverk sem gildir um starfsemina. (1-

3%)
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Starfsbundið mat

Rekstrarlegir þættir – alls 30%

1. Umfang starfseminnar: (1-9 %)

a) Fjöldi starfsmanna (1-4%) 

b) Fjöldi deilda/sviða/ (0-2%) landfræðileg dreifing/starfsstöðva

2. Rekstrarleg ábyrgð: (1-5%)

• Ábyrgð á rekstri stofnunar (1%)

• Sértekjur (0-2%)

• Dreifing fjármuna (0-2%) Stofna til fjárhagslegrar skuldbindinga af hálfu lögaðila eða borgara.

3. Umfang reksturs: (1-6%)

• Framlag til rekstrar skv. fjárlögum

4. Ábyrgð á upplýsingagjöf og samráði við ýmsa hagaðila svo sem þvert á ríkisstofnanir og/eða ráðuneyti, 

við sveitarfélög og/eða notendur. (1-5%)

5. Ábyrgð á gæðum starfseminnar; starfsemi og framlag stofnunar hafa víðtæk bein eða óbein efnahagsleg 

áhrif og/eða bein eða óbein áhrif á borgarana og/eða samfélagið. Getur m.a. falist í ábyrgð á eignum og 

verðmætum ríkisins. (1-5%)
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Starfsbundið mat

Stjórnunarlegir þættir – alls 40%

1. Samskiptafærni, samstarf og lausn ágreinings. (0-6%)

Hér er átt við  samskipti við skjólstæðinga og aðra ytri aðila

Kröfur um tengsl við notendur (einstaklinga eða hópa, mögulega við aðrar skipulagsheildir innan sömu 

stofnunar)

2. Sjálfstæði: (3-9%)

• Háð tengslaneti – umfang sjálfstæðis

• Hversu víðtækt er umboð stofnunarinnar hvað varðar málaflokkinn.

• Hvernig boðvald er til staðar frá öðru stjórnvaldi?

• Vekur eftirtekt fjölmiðla. Ég vil gjarnan ræða þennan málaflokk

• Þarf að endurskoða lýsingu á viðmiðum svo þau eigi betur við stjórnendur

• Hvar kemur þetta inn í sjálfstæði á þetta ekki við upplýsingagjöf?

3. Mannaforráð og stjórnun: (2-6%)

• Kröfur um hæfni stjórnandans, t.d: Stjórnunarhæfni, samfélagsleg, fjárhagsleg, lögfræðileg hæfni, 

fagleg hæfni, stjórnmálaleg hæfni og innsæi.

• Fjölbreytileiki starfa með hliðsjón af ólíkri hæfni og fjölda faggreina á stofnun

• Breyta viðmiðum. Fjalla um eðli starfsemi, samsetning starfsmanna, fjöldi stjórenda etc. Hversu flókin 

er mannauðsstjórnun?

• Leiðtogi vs. stjórnandi
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Starfsbundið mat

Stjórnunarlegir þættir – alls 40% (frh.)

4. Áreiti, álag og áskoranir í ytra umhverfi: (0-6%)

• Flækjustig með hliðsjón af verkefnasviði og áskorana hvað varðar forgangsröðun

• Málsmeðferð/-framleiðsla – umfang og tímapressa

• Ytri þrýstingur og eftirtekt (t.d. frá hagsmunaaðilum og fjölmiðlum)

5. Ábyrgð á trúnaðarupplýsingum og öryggisvitund. (0-6%)

Viðkvæmar persónuupplýsingar:

a. Upplýsingar um uppruna, litarhátt, kynþátt, stjórnmálaskoðanir, svo og trúar- eða aðrar lífsskoðanir. 

b. Upplýsingar um hvort maður hafi verið grunaður, kærður, ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan                    

verknað. 

c. Upplýsingar um heilsuhagi, þar á meðal um erfðaeiginleika, lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun. 

d. Upplýsingar um kynlíf manna og kynhegðan. 

e. Upplýsingar um stéttarfélagsaðild. 

f. Sértæk ákvörðun: Ákvörðun sem afmarkar rétt og/eða skyldur eins eða fleiri tilgreindra einstaklinga. 

6. Kröfur um þróun og nýsköpun stofnunarinnar bæði faglega, skipulagslega og stjórnunarlega: (0-7%) 

• Hversu mikla forystu þarf stofnun að hafa í sínum málaflokki. 

• Hversu samkeppnishæf er stofnunin í að laða til sín hæft fólk?
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Verkefni á skrifstofu FFR

Vegna nýs vinnuumhverfis forstöðumanna:
• Virk þátttaka í mótun og þróun á vinnuumhverfi forstöðumanna til skemmri og lengri tíma.

• Þjónusta forstöðumenn þegar upp koma ákveðin álitamál með því að kalla eftir rökstuðningi og 

veita viðkomandi forstöðumanni nauðsynlega aðstoð  við úrlausn álitaefna.

• Styðja við forstöðumenn í að aðlagast nýju umhverfi með fræðslufundum og annarri 

upplýsingagjöf.

• Hafa eftirlit með framkvæmd launasetningar með því að kalla eftir samantekt frá miðlægri einingu 

um framkvæmd. Framkvæma könnun meðal félagsmanna varðandi einstaka þætti 

vinnuumhverfisins.

• Sýna frumkvæði með því að kalla eftir endurskoðun á launum vegna verulegra breytinga á launum 

í þjóðfélaginu eða á störfum forstöðumanna.
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Verkefni á skrifstofu FFR

Önnur verkefni:
• Undirbúa stjórnarfundi með formanni

• Fundarritari á stjórnarfundum

• Skipuleggja fræðslufundi og félagsfundi

• Undirbúa aðalfund

• Halda utan um félagatal 

• Innheimta félagsgjöld

• Almenn upplýsingagjöf til félagsmanna

• Heimasíðan - viðhald og þróun

• Utanumhald tengt réttindum félagsmanna
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1. Halda áfram með þróun viðmiða fyrir grunnröðun starfa.
• Vinnustofa um miðjan júní.

2. Taka afstöðu til hugmynda um að fresta frekari umræðu um önnur starfskjör 
þar til á miðju næsta ári.

3. Ákveða hvernig best er að sinna verkefnum á skrifstofu FFR til lengri og 
skemmri tíma.

4. Útfæra ráðningarferli og móttöku nýrra forstöðumanna sem hefja störf eftir 
gildistöku laga 1. júlí.

5. Áframhaldandi samráð við félagsmenn.

6. Áframhaldandi samstarf við KMR.

Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Næstu skref
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Tillögur stjórnar

Stjórn FFR verði heimilt til að ráða háskólamenntaðan einstakling sem 

þekkir til vinnuumhverfis forstöðumanna sem og heimilt til að kaupa 

utanaðkomandi þjónustu vegna nýrra verkefna skv. breyttum lögum um 

Kjararáð.
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Tillögur stjórnar

Stjórn FFR heldur vinnustofu fyrir félagsmenn 15. júní kl. 08:30 til 10:30

þar sem að lágmarki 15 forstöðumenn vinna með þann hæfniramma 

sem hefur verið skilgreindur og leggja mat á störf hvors annars undir 

leiðsögn ráðgjafa FFR og sérfræðinga FJR.
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Tillögur stjórnar

Stjórn FFR tilnefni 3-5 manna nefnd til að endurskoða lög FFR í 

samræmi við breytingar á lögum um Kjararáð. Haustið 2017 verður 

boðað til framhaldsaðalfundar þar sem tillaga að endurskoðuðum 

lögum verður lögð fram.
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Tillögur stjórnar

Stjórn FFR leggur til við KMR að önnur starfskjör verði óbreytt til ársloka 

2018 en tillaga að breytingum sem tekur gildi 1. janúar 2019, verði lögð fram 

til kynningar á aðalfundi FFR 2018. Framlag til starfsmenntasjóðs 

embættismanna verði bundið við 0,22% af mánaðarlaunum en 0,7% verði 

lagt inn í sérstakan sjóð/bankareikning þar til niðurstaða verður komin um 

framtíðarfyrirkomulag.
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Nýtt vinnuumhverfi forstöðumanna

Tillögur stjórnar

Stjórn FFR leggur til að launatafla sem hefur verið mótuð af KMR, verði 

rýnd af starfskjaranefnd fyrir 1. júlí 2017.
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Suðurlandsbraut 22,

108 Reykjavík

strategia@strategia.is

gudrun@strategia.is

helga@strategia.is

margret.sanders@strategia.is

519-1600

Guðrún: 770-4121

Helga Hlín: 662-0100

Margrét: 863-9977

Heimilisfang

Netföng

Sími

Frekari upplýsingar

takk


