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Yfirskrift  Stjórnarfundur Félags forstöðumanna ríkisstofnana 

Stjórnarfundur nr. 1 Dagsetning 9. júní 2020 Tími 12:00 – 13:30 
Fundarstaður Skrifstofa FFR, Hverfisgötu 105, Reykjavík 

Fundarstjóri MH 
Ritari KS 
Á fundinn mættu: Árni Bragason (ÁB), Eydís Líndal Finnbogadóttir (ELF), Harpa Þórsdóttir 

(HÞ), Kristján Sverrisson (KS), Margrét Hauksdóttir (MH), Steinn 
Jóhannsson (SJ) og Dagrún Hálfdánardóttir, framkvæmdastjóri félagsins. 

Fjarverandi Ásdís Ármannsdóttir (ÁÁ) 

Fylgiskjöl Send með fundarboði 
Vistun gagna  DH 

Fundargerð stjórnarfundar FFR 9. júní 2020 

1. Fundargerð 5. maí 2020 
Fundargerð fundar stjórnar þann 5. maí 2020 samþykkt. 

2. Fundargerð aðalfundar frá 19. maí 2020 
Fundargerð aðalfundar FFR frá 19. maí 2020 samþykkt og undirrituð. 

3. Skipting starfa nýrrar stjórnar; varaformaður, ritari og gjaldkeri 
Ákveðið að Kristján Sverrisson verði varaformaður, Harpa Þórsdóttir gjaldkeri og Árni 

Bragason ritari.  

4. Fulltrúi í samráðshóp um kjaramál forstöðumanna 
Ákveðið að formaður, varaformaður og ritari verði fulltrúar félagsins í samráðshópnum.  

5. Ósk um tilnefningu í innleiðingarhóp um styttingu vinnutíma í 

dagvinnu 
Ákveðið að tilnefna Stein Jóhannsson sem aðalmann og Eydísi Líndal sem varamann. 

6. Námskeið KMR í júní fyrir forstöðumenn um breytt vinnuumhverfi 
Kjara- og mannauðssýsla ríkisins hyggst halda námskeið/vinnustofu fyrir forstöðumenn vikuna 

22. til 26. júní nk., í samvinnu við FFR.   

7. Erindi forstöðumanns vegna kvörtunar til umboðsmanns Alþingis 
Ákveðið að funda með viðkomandi forstöðumanni.  

8. Upplýsingar frá ráðuneytum um skipun ráðuneytisstjóra og 

skrifstofustjóra 
Síðastliðið haust sendi félagið bréf á öll ráðuneyti og óskaði eftir upplýsingum er lutu að skipun 

ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra. Svör hafa borist frá öllum ráðuneytum. Niðurstaðan er að 

staðan er auglýst í fyrsta sinn en eftir það eru sjálfkrafa skipanir. Þannig virðist starfsöryggi 

þessara starfshópa vera töluvert meira en hjá forstöðumönnum. Skrifstofustjórar eru t.d. ekki 
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með mikil mannaforráð auk þess að hafa ekki jafn mikla ábyrgð á fjárhagslegum rekstri og 

forstöðumenn. Félagið hefur áhuga á að fá ráðgjafa til að greina þetta betur m.t.t. launa- og 

annarra starfskjara forstöðumanna.  

Ákveðið að leita til ráðgjafa. 

9. Áherslur næsta vetrar 
Ýmsar hugmyndir ræddar: 

• Skipuleggja hálfan dag í stefnumótunarvinnu stjórnar FFR. 

• Survey Monkey könnun á félagsmenn og spyrja hvaða áherslur félagið eigi að hafa. 

Kynna svo hugmyndir á félagsfundi.  

• Hvaða reglur gilda um kaup og kjör forstöðumanna? 

• Ferðir starfsmanna ríkisstofnana erlendis; ætlar ríkið að gefa eitthvað út í því 

sambandi? Hefur áhrif á samstarfsstofnanir erlendis sem eru að skipuleggja sig. Hér er 

engin stefna í gangi. Fá leiðbeiningar um þetta.  

• Greiðslur til starfsmanna vegna álagsins í kófinu. Hvaða stefna er í gangi þar? Eða á 

hver stofnun að ákveða sjálf eftir efnum? Ákveðið að ræða á næsta samráðsfundi KMR.  

• Work place fyrir félagið. Þarna væri hægt að vera með ýmsar umræður.  

10. Önnur mál 
1. Upplýst um fyrirhugaðan stjórnendadag þann 3. september 2020 sem Kjara- og 

mannauðssýsla ríkisins hyggst halda. Verður skipulagður í samvinnu við FFR.  

2. ÁB býður félagsmönnum „heim“, f.h. Landgræðslunnar í haust að Gunnarsholti. 

Hugmyndin að fá fræðslu/kynningu frá Landgræðslunni og að setja niður nokkrar 

plöntur. 

3. Mynd af nýrri stjórn. Frestað til næsta stjórnarfundar þegar allir eru mættir. 

4. Gjaldkeramál. Gengið frá undirskriftum.  

 


