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Til upprifjunar 

• Úrskurður kjararáðs frá 21. des. 2011 

 -  Lækkunin frá 1. mars 2009 var afturkölluð 

 -  Afturköllunin gilti frá 1. okt. 2011  

 -  Lækkunina bar að afturkalla frá 1. des. 2010 

 -  Ekki tekið mið af launaþróun viðmiðunarhópa 

 -  Hvorki tekið tillit til álags né gætt að innbyrðis samræmi 

• FFR leitaði til umboðsmanns Alþingis 14. júlí 2011 

 -  Umboðsmaður hefur enn ekki skilað áliti sínu  

• Kjararáð úrskurðaði 3,5% hækkun 1. mars sl. 

• Kjararáð hefur að auki birt 16 úrskurði á árinu 2012 
-  Tvö ný störf og starfskjör 14 forstöðumanna endurskoðuð 
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Endurskoðun kjararáðs á starfskjörum einstakra 
forstöðumanna á árinu 2012 

• Síðasti úrskurðurinn er frá 26. júní sl. 

• Forstöðumenn hafa átt frumkvæðið að 
endurskoðuninni  

• Í birtum úrskurðum er fallist á launahækkun 

• Úrskurðir þar sem launahækkunum er synjað eru 
ekki birtir 

• Niðurstöður ráðsins byggja á rökstuðningi 
forstöðumanns og umsögn ráðuneyta 

• Hvorki er byggt á skýrum viðmiðunum né 
sjálfstæðri athugun á eðli og umfangi starfsins 



Samkvæmt lögum skal kjararáð: 

• Ætíð taka tillit til almennrar þróunar kjaramála á 
vinnumarkaði 

– Tilgreina ber helstu viðmiðunarhópa 

– Sýna þróun kjararáðslauna 

– Rökstyðja möguleg frávik í launaþróun  

• Eigi sjaldnar er fjórða hvert ár meta innbyrðis 
launahlutföll og heildarstarfskjör á ákvörðunarsviði 
ráðsins (meta starfskjör hvers og eins sem heyrir 
undir ráðið) 

– Athuga mögulegar breytingar á starfi/ábyrgð og á kjörum 
þeirra sem gegna sambærilegum störfum  

– Eiga frumkvæði að endurmati byggðu á hlutlægum 
mælikvörðum og eigin athugun 



Möguleg næstu skref: 

• Fylgja eftir niðurstöðum umboðsmanns Alþingis 

  

• Kanna viðbrögð kjararáðs / fjármálaráðuneytis við 
kröfum FFR um bætt vinnubrögð  

 

• Hvetja forstöðumenn, hvern og einn, til að fara fram 
á að kjararáð endurskoði starfskjör þeirra 
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