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Félag forstöðumanna ríkisstofnana

Inngangur
Þann 1. október 2020 hafði Dagrún Hálfdánardóttir framkvæmdastjóri samband við
Talnakönnun fyrir hönd Félags forstöðumanna ríkisstofnana (FFR) og óskaði eftir því að fá
mat á starfskjörum forstöðumanna ríkisstofnana , en skrá yfir þær stofnanir sem athugunin
tók til er í viðauka.. Í erindinu kom fram að stjórn FFR telur rétt að bera störf
forstöðumanna saman við störf ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra.
Óskað var eftir greiningu og samanburði á starfskjörum annars vegar forstöðumanna
ríkisstofnana og hins vegar ráðuneytis- og skrifstofustjóra. Í tölvupóstinum segir: „Með
starfskjörum er þá m.a. átt við launakjör og starfsöryggi og er hugmyndin að fá samanburð á
þessum þremur störfum m.t.t. starfskjara og ábyrgðar í starfi (mannaforráða, fjárhagslegum
rekstri) og mögulega fleiri þátta.“
Í kjölfarið hitti undirritaður Dagrúnu, Margréti Hauksdóttur, formann félagsins, og Hrafnkel
Gíslason, forstjóra Póst-og fjarskiptastofnunar, á fundi. Í framhaldinu var óskað eftir
upplýsingum frá kjara- og mannauðssýslu ríkisins og Guðrún Jóhanna Guðmundsdóttir var
tengiliður af hálfu skrifstofunnar. Óskað var eftir eftirfarandi gögnum:
1. Stöður forstöðumanna ríkisstofnana sem hafa verið auglýstar undanfarin ár
2. Stöður skrifstofu- og ráðuneytisstjóra sem hafa verið auglýstar undanfarin ár
3. Tengilinn á flokkun starfa forstöðumanna - starfsreglur
4. Launaþróun undanfarin ár
a. Hjá félögum í Félagi forstöðumanna ríkisstofnana
b. Hjá ráðuneytisstjórum
c. Hjá skrifstofustjórum
Upplýsingar um auglýst störf bárust fljótlega, en upplýsingar um launaþróun ekki fyrr en í lok
nóvember. Í kjölfarið hitti undirritaður formann og framkvæmdastjóra FFR og fór yfir
gögnin með þeim. Í kjölfarið barst svo yfirfarinn listi frá félaginu. Auk þessa hefur
undirritaður aflað sér upplýsinga og skýringa við einstök atriði með samtölum við fulltrúa úr
röðum félagsins og víðar úr stjórnkerfinu.
Vegna þess að verkið tafðist fram yfir áramót var óskað eftir viðbótarupplýsingum um laun í
janúar 2021 og vísitölur árið 2020. Þau gögn bárust í febrúar 2021. Stjórn fékk skýrsluna í
drögum um miðjan febrúar og ýmsar gagnlegar ábendingar bárust dagana 8.-15.3.2021.
Reykjavík, 16.3. 2021,

Benedikt Jóhannesson, Ph.D.
Félag forstöðumanna ríkisstofnana
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Meginniðurstöður
Í fyrsta lagi hafa bæði skrifstofustjórar og ráðuneytisstjórar hækkað meira í launum á þessu
tímabili en forstöðumenn ríkisstofnana. Ráðuneytisstjórar um 6% meira en skrifstofustjórar
um 12% meira.
Frá og með árinu 2017 munar um 2 milljónum í árslaunum forstöðumanna og
skrifstofustjóra að meðaltali, forstöðumönnum í óhag. Athygli vekur að miðað við þróun
launavísitölu undir lok tímabilsins sem hér er til skoðunar ná laun forstöðumanna ekki að
halda í við hækkun vísitölunnar. Til þess að halda í við hana þyrftu meðallaun
forstöðumanna að hækka um 4,5-5,0%.
Í öðru lagi var skoðuð niðurröðun starfa í launaflokka. Athugun gefur ekki tilefni til þess að
ætla að niðurröðunin sé stórlega gölluð. Eðlilegt má þó telja út frá jafnræðissjónarmiði að
raða skrifstofustjórum og ráðuneytisstjórum með fjölbreyttari hætti en nú er gert með
hliðsjón af umfangi starfanna og ábyrgð.
Í þriðja lagi var kannað hvort starfsöryggi forstöðumanna væri minna en skrifstofustjóra og
ráðuneytisstjóra. Greinilegt er að stöður forstöðumanna eru fremur auglýstar að loknu fimm
ára ráðningartímabili en hinna.
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Um launaþróun
Myndin hér á eftir sýnir launaþróun félaga í FFR og tveggja samanburðarhópa, það er
skrifstofustjóra og ráðuneytisstjóra á árunum 2010 til 2021.

Mynd 1: Samanburður á launaþróun 2010-2021
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Heimild: Fjármálaráðuneyti og útreikningar Talnakönnunar.
Myndin ber með sér að hóparnir þrír hafi þróast með mjög sambærilegum hætti fram til
2016, en eftir það hafi forstöðumenn dregist nokkuð aftur úr, einkum ef litið er á
skrifstofustjóra. Á Mynd 2 skoðum við sambærilega mynd þar sem bætt er við þróun
launavísitölu samkvæmt mælingum Hagstofunnar.
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Mynd 2: Samanburður við launavísitölu 2010-2021
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Heimild: Fjármálaráðuneyti, Hagstofa Íslands og útreikningar Talnakönnunar. Lokagildi
launavístölunnar (m.v. 100 árið 2010) er 207. Hin lokagildin má sjá á Mynd 1.
Myndin gefur til kynna að á tímabilinu hafi kjör forstöðumanna að mestu haldið í við
almennar launabreytingar fram til ásins 2019, en ekki síðan, meðan ráðuneytisstjórar og
skrifstofustjórar hækka nokkru meira. Laun forstöðumanna þyrftu að hækka um 4,7% að
meðaltali til þess að halda í við launavísitölu. Spurningu sem beint var til ráðuneytisins um
hvort ákveðið ferli væri notað til launabreytinga var svarað svona: „Fjármála- og
efnahagsráðherra ákvarðar um laun forstöðumanna skv. 39. gr. a í lögum nr. 70/1996 og
þegar að teknar eru ákvarðanir um launahækkanir er horft til ýmissa þátta eins launaþróun
annarra hópa.“
Laun allra hópanna þriggja sem hér eru til skoðunar hækkuðu um 3,4% um áramótin 202021, en nafnlaun segja auðvitað ekki alla sögu og því eðlilegt að skoða líka þróun kaupmáttar á
tímabilinu, en hann sést á Mynd 3 hér á eftir.
Kaupmáttur sýnir breytingu launa deilt með breytingu á vísitölu neysluverðs. Hækkandi
kaupmáttur sýnir að laun hafa hækkað umfram almennt verðlag.
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Mynd 3: Samanburður á þróun kaupmáttar 2010-2021
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Heimild: Fjármálaráðuneyti og útreikningar Talnakönnunar.
Myndin sýnir þróun kaupmáttar hjá hópunum þremur (mynd 3). Fram kemur að allir
hóparnir hafa bætt kaupmátt sinn verulega til ársins 2016, en eftir það er hægari breyting á
kaupmætti forstöðumanna meðan staða skrifstofustjóra og ráðuneytisstjóra batnaði verulega
árið 2017. Eftir það hafa skrifstofustjórar nokkurn veginn haldið sínum kaupmætti, en hann
dalaði tímabundið hjá ráðuneytisstjórum en þeir hafa nú næstum náð sinni stöðu frá 2017
aftur. Til þess að ná sömu kaupmáttaraukningu og skrifstofustjórar þyrftu laun
forstöðumanna að hækka að meðaltali um 11,8%, en 6,2% til þess að ná ráðuneytisstjórum.
Kaupmáttaraukning er vissulega veruleg á tímabilinu, en hafa skal í huga að kaupmáttur
skertist mikið á árunum 2008 og 2009 vegna hrunsins.

Samanburður á launakostnaði
Fjármálaráðuneytið lét í té upplýsingar um kostnað við stöðugildi fyrir hvern þeirra þriggja
hópa sem hér um ræðir, forstöðumenn, skrifstofustjóra og ráðuneytisstjóra. Þessar
upplýsingar eru settar fram í töflu 1 hér á eftir, en þar eru launin sett fram á föstu verðlagi
2020.
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Á töflunni sést að fram til ársins 2017 eru skrifstofustjórar með lægri laun en forstöðumenn
að meðaltali, en það ár sigla þeir framúr og halda þeirri forystu síðan.

Tafla 1: Meðalárskostnaður á stöðugildi 2010-2020

Meðallaunakostnaður á stöðugildi
Ár
Forstöðum. Ráðuneytisstj. Skrifstofustj.
2010
11,4
17,7
10,6
2011
11,7
18,0
10,9
2012
12,7
19,9
11,8
2013
2014
2015
2016
2017
2018

12,9
13,2
14,7
16,0
16,2
16,0

19,7
20,2
21,0
24,9
28,1
27,4

12,0
12,3
13,1
15,8
17,5
17,4

2019
2020
Fjöldi

16,3
16,4
129

26,4
27,1
11

17,2
17,1
58

Fast verðlag 2020. Heimild: Fjármálaráðuneyti og útreikningar Talnakönnunar.
Svo tekin séu dæmi úr töflunni þá voru forstöðumenn með um 1,6 milljónum meira en
skrifstofustjórar árið 2015, launin nær jöfn árið 2016, en árið 2017 eru skrifstofustjórar
orðnir 1,3 milljónum hærri. Munurinn hefur heldur jafnast síðan samkvæmt töflunni.
Áhugavert er að kanna hver launaþróun forstöðumanna hefði verið (að meðaltali) ef
launaþróun þeirra hefði fylgt sama ferli og hjá skrifstofustjórum. Þetta má sjá á Töflu 2.
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Tafla 2: Hvað ef forstöðumenn hefðu hækkað jafnmikið og
skrifstofustjórar?

Ár
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Raunlaun Ef hækkun
forstöðum. skrifststj. Mismunur
11,4
11,4
0,0
11,7
11,7
0,0
12,7
12,6
-0,1
12,9
12,8
-0,1
13,2
13,1
0,0
14,7
14,1
-0,7
16,0
16,9
0,9
16,2
18,7
2,5
16,0
18,6
2,6
16,3
18,4
2,0
16,4
18,3
1,9
Alls mismunur frá 2010

Summa
mismunar
2,2
14,3
18,0
3,1
84,1
114,4
322,8
336,3
262,1
248,6
1.162,5

Fast verðlag 2020. Heimild: Fjármálaráðuneyti og útreikningar Talnakönnunar.
Taflan sýnir í öðrum dálki meðallaun forstöðumanna á föstu verðlagi 2020, þriðji dálkurinn
sýnir hvernig launin hefðu verið ef þau hefðu breyst með sama hætti og laun skrifstofustjóra.
Til og með 2015 eru launabreytingar svipaðar í þessum tveimur hópum, en þaðan í frá er
mismunurinn forstöðumönnum í óhag. Síðasti dálkurinn sýnir kostnaðinn sem ríkið hefði
orðið fyrir ef laun forstöðumanna hefðu hækkað eins og laun skrifstofustjóra. Þetta eru alls
1.163 milljónir króna á þessu tímabili sem ekki komu til útgjalda hjá ríkinu. Að meðaltali gerir
þetta rúmar 9 milljónir pr. forstöðumann yfir 10 ára tímabil
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Launafyrirkomulag forstöðumanna ríkisstofnana
Á heimasíðu fjármála- og efnahagsráðuneytisins má finna ítarlegar upplýsingar um
launafyrirkomulag og stuðst er við hana í lýsingu hér á eftir.
Fjármála- og efnahagsráðherra ákveður föst laun fyrir dagvinnu í samræmi við grunnmat
starfs viðkomandi forstöðumanns og önnur laun er starfinu fylgja. Ráðherra ákveður hverjar
skuli vera forsendur grunnmats og skal þar einkum horft til umfangs og ábyrgðar. Við
ákvörðun kjara forstöðumanna skal sérstaklega gæta samræmis við þau kjör hjá ríkinu sem
byggjast á kjarasamningum og skal ætíð taka tillit til almennrar þróunar kjaramála á
vinnumarkaði.
Við gerð og framkvæmd grunnmatsins var haft samráð við Félag forstöðumanna
ríkisstofnana og öll ráðuneyti í Stjórnarráði Íslands. Kjara- og mannauðssýsla ríkisins hefur
frumkvæðisskyldu og ber ábyrgð á samræmi launafyrirkomulagsins. Félagi forstöðumanna
ríkisstofnana gefst kostur á að fylgjast með og fjalla um álitamál sem upp kunna að koma
fyrir hönd forstöðumanna.

Grunnmat starfa forstöðumanna
Við ákvörðun launa er nú byggt á samræmdu grunnmati þar sem störf forstöðumanna eru
metin út frá umfangi og kröfum um færni, ábyrgð og stjórnun. Þetta er ný aðferð við mat á
störfum forstöðumanna. Matið er óháð því hver gegnir starfinu hverju sinni. Matið er unnið
út frá heildstæðri nálgun þar sem störf allra forstöðumanna eru metin á grundvelli samræmds
matskerfis sem byggist á gagnsæjum og hlutlægum þáttum. Hver þáttur er metinn með tilliti
til innbyrðis röðunar innan kerfisins.

Dreifing starfa forstöðumanna í launaflokka
Þegar grunnmat allra starfa lá fyrir var þeim skipað í 11 hópa og sama fjölda launaflokka.
Jafnframt var samsetning heildarlauna ákveðin þannig að vægi dagvinnulauna skyldi vera
80% en önnur laun er starfinu fylgja vægju 20%.
Þessar breytingar leiddu til þess að heildarlaun um þriðjungs starfa lækkuðu miðað við fyrri
úrskurð kjararáðs, þriðjungur starfa var óbreyttur og þriðjungur hækkaði frá fyrri úrskurðum.
Meðalhækkun hópsins var rúmlega 4,5%, sem er í samræmi við hækkanir BHM á sama tíma.
Í þeim tilvikum sem niðurstaðan var lægri en fyrri úrskurður var ákveðið að viðkomandi nyti
óskertra kjara þar til framtíðarhækkanir yrðu jafnar þeim eða hærri. Samkvæmt upplýsingum
hér að framan hækkuðu ráðuneytisstjórar og skrifstofustjórar meira en sem þessu nemur.
Mynd 4 hér á eftir sýnir dreifingu launa forstöðumanna ríkisstofnana samkvæmt niðurröðun
eftir starfsmatið:
Samanburður starfskjara
bls. 10

Félag forstöðumanna ríkisstofnana

Mynd 4: Dreifing launa forstöðumanna ríkisstofnana
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Heimild: Stjórnarráðið launatafla 508.

Almennar launabreytingar og endurmat grunnmats
Þetta er í fyrsta sinn sem störf forstöðumanna ríkisstofnana eru metin með samræmdu
matskerfi. Nýtt fyrirkomulag var kynnt í árslok 2018 og innleitt í byrjun árs 2019. Mikilvægt
er að matskerfið þróist áfram í ljósi reynslunnar, breytinga í starfsumhverfi og nýrrar
þekkingar. Með það að leiðarljósi er stefnt að því að leggja mat á virkni og árangur
grunnmatsins á árinu 2022 í samstarfi við öll ráðuneyti og Félag forstöðumanna
ríkisstofnana.
Gert er ráð fyrir að laun forstöðumanna verði endurmetin 1. júlí ár hvert m.t.t. almennrar
launaþróunar. Breytingin verður í samræmi við útreikninga Hagstofu Íslands á þróun launa
ríkisstarfsmanna á næstliðnu almanaksári. Með því móti verður hægt að koma í veg fyrir að
endurskoðun dragist og tryggja betur að endurmat launa forstöðumanna verði í takt við
almenna launaþróun.
Ef tilefni er til verður jafnframt mögulegt að endurmeta laun 1. janúar ár hvert til samræmis
við áætlaða breytingu á meðaltali reglulegra launa starfsmanna ríkisins. Hækkun á þeim
forsendum kæmi til frádráttar almennri launahækkun 1. júlí.
Verði grundvallarbreyting á starfsemi stofnunar kann það að leiða til endurskoðunar á
grunnmati starfs forstöðumanns. Hlutaðeigandi ráðuneyti getur þá óskað eftir endurskoðun.
Slík endurskoðun getur einnig farið fram að frumkvæði Kjara- og mannauðssýslu ríkisins.
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Endurmat mun þá byggjast á endurskoðuðu erindisbréfi starfs forstöðumanns viðkomandi
stofnunar.

Almenn starfskjör og viðbótarlaun
Reglur um viðbótarlaun og almenn starfskjör eru settar í samræmi við 39. gr. a. laga um
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Í lögunum er kveðið á um að fjármálaog efnahagsráðherra ákveði almenn starfskjör forstöðumanna. Ráðherra ákveður einnig
forsendur viðbótarlauna, en hlutaðeigandi ráðherra, eða eftir atvikum stjórn, ákveður
greiðslu viðbótarlauna innan ramma hinna almennu forsendna.
Reglur um almenn starfskjör er ígildi réttinda sem jafnan er samið um í kjarasamningi. Við
gerð reglnanna var horft til þess að almenn starfskjör forstöðumanna væru í samræmi við
réttindi félagsmanna Bandalags háskólamanna (BHM) sem starfa hjá ríkinu. Í reglunum er
mælt fyrir um réttindi í veikindum og framlag í fjölskyldu- og styrktarsjóð, orlof,
endurmenntun og fleira.
Í reglum um greiðslu viðbótarlauna ákveður fjármála- og efnahagsráðherra forsendur
viðbótarlauna en viðkomandi ráðuneyti ákveður hvort og hvenær greiða á viðbótarlaun í
samræmi við þær. Heimild til greiðslu viðbótarlauna er bundin við sérstakt álag, t.d. vegna
óvæntra eða ófyrirséðra ytri atvika, eða verkefna sem eru verulega umfram reglubundnar
starfsskyldur og rúmast ekki innan venjubundinnar starfsemi stofnunar. Fjárhæð
viðbótarlauna skal rúmast innan fjárveitingar viðkomandi stofnunar og byggja á
málefnalegum sjónarmiðum og vera í takt við tilefni og í samræmi við aðstæður. Fjármála- og
efnahagsráðherra tekur árlega saman lista yfir viðbótarlaun og birtir opinberlega.

Frammistöðumat

Gert er ráð fyrir að innleitt verði frammistöðumat forstöðumanna sem framkvæmt verður
með skipulögðum og hlutlægum hætti. Á þeim grundvelli verða nýjar reglur um viðbótarlaun
ákvarðaðar.
Í töflu á vefnum má sjá forstöðumenn hvaða stofnana falla undir hvaða launaviðmið. Sú
tafla er sýnd hér í viðauka.
Einnig er á vefnum að finna töflu sem sýnir skiptingu launanna í grunnlaun og önnur laun.

Ráðuneytisstjórar
Með niðurlagningu kjararáðs var ákvörðun launa ráðuneytisstjóra færð undir löggjafann (föst
krónutala/yfirvinna/álag). Um þetta er nú fjallað í 3. mgr. 16. gr. laga um Stjórnarráð Íslands
(L.115/2011), en þar segir eftir breytingu árið 2019 (L.79/2019):
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[Laun ráðuneytisstjóra forsætisráðuneytisins nema 1.997.898 kr. á mánuði og þar af skal
greiðsla fyrir yfirvinnu og álag sem starfinu fylgir nema 526.099 kr. á mánuði. Laun annarra
ráðuneytisstjóra nema 1.896.543 kr. á mánuði og þar af skal greiðsla fyrir yfirvinnu og álag
sem starfinu fylgir nema 473.489 kr. á mánuði. Launin skulu taka breytingum 1. júlí ár hvert.
Hagstofa Íslands reiknar og birtir fyrir 1. júní hlutfallslega breytingu á meðaltali reglulegra
launa starfsmanna ríkisins fyrir næstliðið almanaksár. Við mat á launabreytingum aflar
Hagstofan skýrslna og gagna sem hún telur nauðsynleg og gerir jafnframt eigin
kjararannsóknir eftir því sem hún telur þörf á. Við launaafgreiðslu fyrir júlí uppfærir Fjársýsla
ríkisins krónutölufjárhæð til samræmis við tölur Hagstofunnar.]

Skrifstofustjórar
Laun skrifstofustjóra fara eftir kjarasamningum (39. gr. laga nr. 70/1996). Þau eru nú um
1.484 þúsund krónur á mánuði, en 1.557.277 fyrir staðgengla ráðuneytisstjóra.
Á mynd 4 hefur launum skrifstofustjóra og ráðuneytisstjóra verið bætt inn á myndina um
launadreifingu. Launin miðast við stöðu í janúar 2021.

Mynd 5: Dreifing launa forstöðumanna, skrifstofustjóra og
ráðuneytisstjóra
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Heimild: Stjórnarráðið launatafla 508 og upplýsingar frá fjármálaráðuneytinu.
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Laun skrifstofustjóra eru 1.484 til 1.557 þúsund krónur á mánuði en meðallaun
forstöðumanna ríkisstofnana eru 1.407 þúsund krónur á mánuði, en ráðuneytisstjórar eru
með hærri laun en nær allir forstöðumenn ríkisstofnana.
Gert hefur verið viðamikið grunnmat þar sem störfum forstöðumanna er raðað eftir
umfangi, ábyrgð og fleiri þáttum. Ekki hefur verið gert sambærilegt mat fyrir skrifstofustjóra
eða ráðuneytisstjóra, en skrifstofur og ráðuneyti eru misjöfn að umfangi og ábyrgð. Ekki skal
dregið í efa að margir í þessum stöðum raðast eðlilega miðað við forstöðumenn, en sumir er
þó líklegt að séu í viðaminni stöðum, einkum skrifstofustjórar. Samkvæmt upplýsingum frá
fjármálaráðuneytinu hefur verið gerði tilraun til slíks mats á störfum skrifstofustjóra, en bent
á að skrifstofur séu litlar einingar og ólíkar forstöðumannastörfum að því leyti að
skrifstofustjórar eru ekki æðstu stjórnendur stofnunarinnar og eru oftast ráðnir út frá
sérfræðiþekkingu. Um slíkt mat þyrfti að semja í kjarasamningum.
Ráðuneytisstjórar starfa samkvæmt lögum sem kveða á um kjör þeirra. Ólíklegt virðist að
þau verði metin með svipuðum aðferðum og beitt hefur verið um forstöðumenn, því í slíku
mati yrði væntanlega talið felast gildismat á því hvaða ráðuneyti væru öðrum merkilegri.
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Auglýsingar starfa
Af hálfu fulltrúa FFR kom fram að líklega væri miklu algengara að störf forstöðumanna væru
auglýst að loknum fimm ára ráðningartíma (eða í kjölfar annarra ráðningartímabila) án þess
að forstöðumenn hefðu óskað lausnar. Fram kom að í sjálfu sér gerði félagið ekki
athugasemdir við að það væri gert heldur hitt, að það væri nær óþekkt meðal skrifstofustjóra
og ráðuneytisstjóra sem byggju þannig við meira starfsöryggi.
Óskað var eftir upplýsingum frá Kjara- og mannauðssýslu fjármálaráðuneytisins (KMS) um
auglýsingar eftir störfum frá árinu 2016 og út árið 2020. Slíkar upplýsingar fengust, en fylgdi
þó að ekki hefði verið haldið utan um þær á einum stað og þær gætu því reynst ófullkomnar.
Fulltrúar FFR fóru yfir gögnin og bættu við allmörgum stöðum sem félagið vissi að hefðu
verið auglýstar. Yfirlitið um þær niðurstöður má sjá í Töflu 3.

Tafla 3: Auglýsingar um stöður forstöðumanna, skrifstofustjóra og
ráðuneytisstjóra 2016-2020 – uppruni gagna

2016
2017
2018
2019
2020
Alls

KMS

Viðbót

Alls

6
3
10
10
8
37

2
1
8
5
7
23

8
4
18
15
15
60

Taflan sýnir að upprunalega skráin var með 37 auglýsingum um stöður á þessum árum, en
við yfirferð félagsins og Talnakönnunar bættust 23 stöður við. Alls eru þetta því 60 stöður af
þessu tagi sem upplýsingar liggja fyrir um að hafi verið auglýstar á þessum fimm árum.
Skoðum næst skiptingu milli tegunda starfa sem auglýst voru til umsóknar á tímabilinu.
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Tafla 4: Auglýsingar um stöður forstöðumanna, skrifstofustjóra og
ráðuneytisstjóra 2016-2020 – skipting milli starfa

2016
2017
2018
2019
2020
Alls

Skrstj. Ráðunstj. Forstöðum.
2
6
4
4
1
13
3
1
11
3
12
12
2
46

Alls
8
4
18
15
15
60

Taflan sýnir að rúmlega þrír fjórðu hlutar auglýsinga um stöður á tímabilinu eru vegna
forstöðumanna ríkisstofnana. Þeir eru auðvitað fjölmennasti hópurinn, en ef litið er á hlutfall
auglýsinga af fjölda af stöðum sést að um 20% af stöðum skrifstofustjóra og ráðuneytisstjóra
hafa verið auglýstar á tímabilinu, en um 36% af stöðum forstöðumanna. (Skrifstofustjórar
eru 58, ráðuneytisstjórar 11 og forstöðumenn 129).
Nokkrum tíma var varið til þess að kanna hve margar stöður hafa verið auglýstar, þó svo að
forstöðumenn hefðu hug á að vinna áfram. Ekki er einfalt að komast að því. Í sumum
tilvikum kann forstöðumaðurinn að hafa viljað halda áfram, en samkomulag samt náðst um
starfslok. Niðurstaðan er að á þessu tímabili séu um fimm mál þar sem forstöðumaður hafi
viljað halda áfram, en staðan engu að síður verið auglýst.
Ekki virðast vera sambærileg dæmi um skrifstofustjóra eða ráðuneytisstjóra. Samt er ekki
hægt að draga þá ályktun að þessar stöður tryggi fullt starfsöryggi. Samkvæmt samtölum við
innanbúðarmenn er fremur gripið til skipulagsbreytinga þar sem stöður eru lagðar niður eða
tilfærslna en þess að auglýsa þessar stöður í ósamkomulagi við starfsmenn. Slíkar
skipulagsbreytingar geta þó verið gerðar í óþökk þeirra.
Þessi athugun bendir til þess að starfsöryggi sé heldur minna hjá forstöðumönnum
ríkisstofnana en yfirmönnum í ráðuneytum, en ekki hægt að leggja á það óyggjandi mat.
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Niðurlag
Í öllum launasamanburði er rétt að slá varnagla. Í þessari könnun eru notaðar tölur frá
skrifstofu mannauðs- og kjaramála í fjármálaráðuneytinu og má gera ráð fyrir að þær séu
samanburðarhæfar. Oft má deila um upphafsár athugunar, en í þessu tilviki má segja að
hóparnir sem hér eru til skoðunar hafi fylgst að fyrstu 5-6 árin. Því breytir ekki miklu hvert
þessara ára er tekið sem upphafsár.
Meginniðurstöður eru þrjár:
Í fyrsta lagi hafa bæði skrifstofustjórar og ráðuneytisstjórar hækkað meira í launum á þessu
tímabili en forstöðumenn ríkisstofnana. Ráðuneytisstjórar um 6% meira en skrifstofustjórar
um 12% meira. Þess ber að geta að forstöðumenn einstaka stofnana hafa hækkað mismikið
eftir niðurstöðu starfsmats sem gert var, en hér er miðað við hópinn í heild.
Í sérstakri töflu er reiknað út hver meðallaun forstöðumanna hefðu verið, ef þau hefðu fylgt
sama ferli og laun skrifstofustjóra. Niðurstaða þess er að frá og með árinu 2017 munar um 2
milljónum í árslaunum þessara hópa að meðaltali, forstöðumönnum í óhag. Einnig er
reiknaður mismunur á kostnaði ríkisins miðað við núverandi laun forstöðumanna og laun
sem hefðu breyst eins og laun skrifstofustjóra. Munar þar 1.162,5 milljónum sem ríkissjóður
hefði greitt meira til forstöðumanna ef þeir hefðu fylgt launaþróun skrifstofustjóra yfir 10 ára
tímabil, eða sem nemur um 9 milljónum pr. forstöðumann að meðaltali.
Einnig er rétt að geta þess að miðað við þróun launavísitölu undir lok tímabilsins sem hér er
til skoðunar ná laun forstöðumanna ekki að halda í við þróun vísitölunnar sem nemur rýrnun
uppá 4,7%.
Í öðru lagi var skoðuð niðurröðun starfa í launaflokka. Á mynd 4 hér að framan má sjá
þessa niðurröðun, en myndin gefur ekki tilefni til þess að ætla að niðurröðunin sé stórlega
gölluð. Enn er þó rétt að árétta að eðlilegt má telja út frá jafnræðissjónarmiði að raða
skrifstofustjórum og ráðuneytisstjórum með fjölbreyttari hætti en nú er gert með hliðsjón af
umfangi starfanna og ábyrgð. Til þess þyrfti þó breytingar á kjarasamningum og lögum.
Í þriðja lagi var kannað hvort starfsöryggi forstöðumanna væri minna en skrifstofustjóra og
ráðuneytisstjóra. Þetta mat er erfitt, því ekki liggja allar upplýsingar um starfslok á lausu, en
þó er greinilegt að stöður forstöðumanna eru fremur auglýstar að loknu fimm ára
ráðningartímabili en hinna.
Að þessu samanteknu virðist sem að í öllum tilvikum halli á forstöðumenn, en ekki er þó
hægt að leggja tölulega kvarða á nema fyrsta þáttinn, það er launabreytingar síðastliðin ár.
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Viðauki: Störf forstöðumanna ríkisstofnana - Dreifing í launaflokka
Launafjár
hæð
913.000

L.fl.

Stofnun

010

990.000

020

1.067.000
1.149.000

030
040

1.232.000

050

Fjölmenningarsetur
Hljóðbókasafn Íslands
Kvikmyndasafn Íslands
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
Íslenski dansflokkurinn
Náttúruminjasafn Íslands
Úrvinnslusjóður
Fjölbrautaskóli Snæfellinga
Fjölmiðlanefnd
Framhaldsskólinn á Húsavík
Framhaldsskólinn á Laugum
Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Geislavarnir ríkisins
Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
Jafnréttisstofa
Kvikmyndamiðstöð Íslands
Landmælingar Íslands
Menntaskólinn að Laugarvatni
Menntaskólinn á Tröllaskaga
Neytendastofa
Samskiptamiðst heyrnarlausra og heyrnarskertra
Þjónustu- og þekkingarmiðst f blinda og sjónskerta
Einkaleyfastofan
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
Listasafn Íslands
Menntaskólinn á Egilsstöðum
Menntaskólinn á Ísafirði
Nýsköpunarmiðstöð Íslands
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
Rannsóknanefnd samgönguslysa
Skipulagsstofnun
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Tilraunastöð HÍ Keldum
Umboðsmaður barna
Umboðsmaður skuldara
Vatnajökulsþjóðgarður
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1.342.000

1.452.000

060

070

Verkmenntaskóli Austurlands
Bankasýsla ríkisins
Byggðastofnun
Ferðamálastofa
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Fjölbrautaskóli Suðurlands
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
Flensborgarskóli
Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
Kvennaskólinn í Reykjavík
Landgræðsla ríkisins
Mannvirkjastofnun
Menntaskólinn á Akureyri
Menntaskólinn í Reykjavík
Menntaskólinn við Sund
Minjastofnun Íslands
Náttúrufræðistofnun Íslands
Orkustofnun
Persónuvernd
Rannsóknamiðstöð Íslands
Ríkiseignir
Ríkiskaup
Skógrækt ríkisins
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
Sýslumaðurinn á Austurlandi
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Þjóðleikhúsið
Þjóðskjalasafn Íslands
Borgarholtsskóli
Fiskistofa
Fjölbrautaskólinn Ármúla
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
Framkvæmdasýsla ríkisins
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
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1.594.000

080

1.759.000

090
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Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
Íslenskar orkurannsóknir
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn
Lánasjóður íslenskra námsmanna
Lyfjastofnun
Menntamálastofnun
Menntaskólinn í Kópavogi
Menntaskólinn við Hamrahlíð
Póst- og fjarskiptastofnun
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Vinnueftirlit ríkisins
Þjóðminjasafn Íslands
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Barnaverndarstofa
Fangelsismálastofnun ríkisins
Hagstofa Íslands
Háskólinn á Akureyri
Heilbrigðisstofnun Austurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Skattrannsóknarstjóri ríkisins
Tryggingastofnun ríkisins
Útlendingastofnun
Vinnumálastofnun
Þjóðskrá Íslands
Embætti landlæknis
Fjársýsla ríkisins
Hafrannsóknastofnun
Heilsugæsla á höfuðborgarsvæðinu
Íbúðalánasjóður
Landhelgisgæsla Íslands
Matvælastofnun
Ríkislögmaður
Samgöngustofa
Samkeppniseftirlitið
Sjúkrahúsið Akureyri
Sjúkratryggingar Íslands
Sýslumaðurinn á Höfuðborgarsvæðinu
Tollstjórinn
Umhverfisstofnun
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1.924.000

100

2.843.500

110

Veðurstofa Íslands
Háskóli Íslands
Ríkislögreglustjóri
Ríkisskattstjóri
Vegagerðin
Landspítali
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