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Yfirskrift: Stjórnarfundur Félags forstöðumanna ríkisstofnana 
Stjórnarfundur Dagsetning: 14. júní 2022 Tími: 11:30 – 12:45 
Fundarstaður: Guðrúnartún 1 og TEAMS 
Fundarstjóri: KS 
Ritari: BÞ 
Á fundinn mættu: Ásdís Ármannsdóttir (ÁÁ), Bergþóra Þorkelsdóttir (BÞ), Björgvin 

Víkingsson (BV), Díana Óskarsdóttir (DÓ), Eydís Líndal 
Finnbogadóttir (ELF), Ingileif Oddsdóttir (IO), Kristján Sverrisson 
(KS) og Dagrún Hálfdánardóttir, framkvæmdastjóri félagsins. 
Jafnframt sat Anna Hermannsdóttir nýr framkvæmdastjóri 
félagsins fundinn. 

Fjarverandi:  

Fundargerð stjórnarfundar FFR 14. júní 2022 
 

1. Fundargerð 5. maí 2022 
Fundargerð stjórnarfundar 5. maí 2022 samþykkt. 
 

2. Fundargerð aðalfundar 19. maí 2022 
Fundargerð aðalfundar samþykkt. 
 

3. Skipting verkefna meðal stjórnar 
Stjórn ákvað að skipta með sér verkefnum sem hér segir:  

Ásdís Ármannsdóttir heldur áfram sem varaformaður.  
Díana Óskarsdóttir verður gjaldkeri.  
Bergþóra Þorkelsdóttir verður ritari.  
Ingileif Oddsdóttir tekur sæti Steins Jóhannssonar á samráðsfundum 
með KMR.  

4. Tilkynning um breytingu á stjórn til RSK 
Viðstaddir stjórnarmenn gengu frá tilkynningu til RSK um breytingu á stjórn.  

5. Húsnæði FFR 
Neytendasamtökin hafa sagt leigusamningi félagsins upp vegna framkvæmda 
á húsnæðinu sem og að aðrir aðilar eru að koma í rýmið. Félagið hefur tíma 
fram á haust til að finna nýtt húsnæði en skrifstofa félagsins færist þó til í ágúst. 

6. Nýr framkvæmdastjóri 
Anna Hermannsdóttir, lögfræðingur, hefur verið ráðin framkvæmdastjóri 
félagsins og mun hefja störf 1. ágúst nk.  
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7. Önnur mál 
Mat á forstöðumönnum. Stjórnendasamtöl (samtöl forstöðumanna við sinn 
yfirmann). Umræður um eftirfylgni stjórnendasamtala, þ.e. hvort um sé að 
ræða frammistöðumat. Einnig rætt um samskipti forstöðumanna við 
ráðuneytin, samskiptagjá innan ráðuneytanna og á milli ráðuneyta, 
viðbragðsleysi ráðuneyta við mikilvægum erindum.  

Sameiningar stofnana. Umræður. Mikilvægt að ef farið er að skoða 
sameiningar stofnana að forstöðumenn séu með í því ferli frá upphafi. Stýra 
þarf upplýsingaflæðinu með ábyrgum hætti og reyna að koma í veg fyrir að 
upplýsingar um sameiningar berist fyrst til starfsmanna og forstöðumanna í 
gegnum fjölmiðla. Ákveðið að ræða á fyrsta samráðsfundi með KMR eftir 
sumarleyfi.  

Launahækkanir tvisvar á ári. Kristján kannar stöðuna á launahækkunum.  

Næsti fundur stjórnar. Stefnt á næsta stjórnarfund fyrsta fimmtudag í 
september. DH sendir fundarboð.  

Mynd af stjórn. Stefnt að því að taka mynd af nýrri stjórn á fyrsta fundi stjórnar 
í haust.  

 

 

 


