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1.0 Inngangur

í tengslum við fyrirhugaða endurskipulagningu samgöngustofnana var skipaður 

vinnuhöpur um starfsmannamál. Vinnuhópurinn fékk fimm afmörkuð verkefni með 

tilgreindri lokadagsetningu fyrir hvert þeirra. Þessi skýrsla er þriðja skýrsla og inniheldur 

greiningu og samanburð á mannauðs- og launastefnu.

Skýrsla þessi um samanburð er unnin á þann hátt að fulltrúar hverrar stofnunar fyrir sig 

lýsa fyrirkomulagi hjá sinni stofnun. Auk þess var sett saman greiningartafla með 

ýmsum starfsmannamálum sem gefur yfírsýn og einfaldar samanburð.

Eftirfarandi aðilar eru í vinnuhópi um starfsmannamál:

• Þórhildur Elín Elínardóttir, Siglingastofhun íslands, formaður

• Ólöf Friðriksdóttir, Umferðarstofa

• Valdís Ásta Aðalsteinsdóttir, Flugmálastjóm

• Ólöf Dagný Thorarensen, Vegagerðin

• Sigurborg K. Stefánsdóttir, Samgöngu- og sveitarstjómarráðuneyti



2.0 Flugmálastjórn íslands

2,1 Stefnur/reglur
í auðlindastefhuskjali og verklagsreglu um mannauðsstjómun kemur fram að 

Flugmálastjóm vill Iaða að sér, þjálfa og halda í hæfl og duglegt starfsfólk með því að 

bjóða upp á gott vinnuumhverfi, góðan starfsanda og verkefni sem höfða til starfsmanna. 

Litið er svo á að allir starfsmenn stofnunarinnar, sama hvers konar ráðningarform þeir 

hafa, geti haft áhrif á þjónustu hennar og framgang ferla sem tilheyra gæðakerfínu. 

Starfsmenn Flugmálastjómar íslands skulu hafa að jafnaði jafn góða menntun og reynslu 

og þeir sem eftirlit er haft með. Sérþekking á öllum atriðum sem fylgst er með er ekki 

krafa en þekking skal vera nægjanleg til að geta metið eða vitað hvenær leita þarf 

sérfræðimats. Einelti eða áreiti hvers konar er ekki Hðið og tekið er alvarlega öllum 

ásökunum um einelti í samræmi við reglur fjármálaráðuneytisins.

Stefna stofnunarinnar er að halda a.m.k. 4 starfsmannafundi á ári með öllum 

starfsmönnum sem hafa tök á að mæta. Þar skulu kynnt helstu áhersluatriði, áskoranir 

og verkefni stofnunarinnar á hverjum tíma og hvatt til opinnar umræðu.

Stefnt er að starfsmannasamtölum á tveggja ára fresti.

í jafhréttisáætlun Flugmálastjómar fslands er vísað til laga nr. 10/2008 um jafha stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla. Jafnréttisáætlun Flugmálastjómar íslands hefur sjö 

stefnumið: Að greidd séu sömu laun og Önnur starfskjör fyrir jafnverðmæt eða

sambærileg störf. Að við ráðningar sé þess gætt að hæfasti einstaklingurinn hljóti starfíð 

að teknu tilliti til menntunar, reynslu og hæfni. Að jafnréttis sé gætt við ákvörðun um 

skipan starfsmanna í nefhdir og ráð á vegum FMS. Að konur og karíar hafí jafnan rétt til 

sí- og endurmenntunar og þróunar í starfí. Að stefht skuli að jöfnu hlutfalli kvenna og 

karla í deildum FMS. Að hegðun sem ógnar, trufíar, telst vera kynferðisleg áreitni eða 

einelti er ekki liðin. Að skipa skuli jafnréttisnefnd.

Hjá Flugmálastjóm íslands starfar jafnréttisfulltrúi en ekki hefur verið skipuð 

jafnréttisnefind.

Það er steftia Flugmálastjómar að koma til móts við þarfír fjölskyldna starfsmanna sinna 

eftir föngum. Auk hins lögbundna og samningsbundna réttar, sem vísað er til í
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kjarasamningum og lögum, er sveigjanlegur vinnutími hjá stofnuninni eftir því sem við 

verður komið miðað við eðli starfs.

Reglur er varða trúnað og siðareglur sem starfsmenn Flugmálastjómar íslands er gert að 

fylgja koma m.a. fram í lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

og í lögum um Flugmálastjóm íslands nr. 100/2006 og er starfsmaður bundinn 

þagnarskyldu um hvaðeina sem hann verður áskynja í starfi sínu.

Til að tryggja að starfsmaður Flugmálastjómar íslands verði ekki vanhæfúr samkvæmt II 

kafla Stjómsýslulaga nr. 37/1993 hefur stoíhunin ákveðna vinnulýsingu um hæfi 

starfsmanna. Starfsmaður er ávallt vanhæfúr ef hann er aðili máls eða tengist því. Bann 

er lagt við að starfsmaður sem hefúr kennt, prófdæmt, útbúið handbækur eða 

leiðbeiningar fyrir rekstraraðila í flugi/flugleiðsögu hafí eftirlit með eða komi að 

heimildaveitingu sem tengist á einhvem hátt fyrrgreindum aðila. Starfsmaður getur ekki 

haft formlegt eftirlit með, tekið út eða haft á einhvem hátt afskipti af málum fyrirtækis 

sem hann hefúr starfað hjá í a.m.k. eitt ár eftir að hafa látið af störfum hjá viðkomandi 

fyrirtæki. Honum er hins vegar heimilt að sitja fúndi eða koma að máli óski yfirmaður 

hans sérstaklega eftir því. Hins vegar telst það ekki rýra hæfi starfsmanns ef hann sinnir 

sérhæfðri kennslu eða ráðgjöf sem og verkefnum tengdum því að viðhalda sínum eigin 

réttindum enda hafí hann fengið til þess sérstakt leyfi hjá deildarstjóra sínum eða 

framkvæmdarstjóra og kemur ekki að heimildaveitingu er tengist á einhvem hátt þeim 

sem ráðgjöf er veitt eða þeim sem réttindum er viðhaldið hjá.

2.2 Fyrirkomulag starfsmannamála
Framkvæmdastjóri stjómsýslusviðs Fíugmálstjómar íslands hefúr yfirumsjón með 

starfsmannamálum stofnunarinnar og annast ráðningar nýrra starfsmanna í samráði við 

flugmálastjóra, framkvæmdastjóra og/eða deildarstjóra. Að öðru leyti fara framkvæmda- 

stjórar sviða og deildarstjórar með almenn starfsmannamál frá degi til dags.

Sérstök þjálfúnaráætlun fyrir eftirlitsmenn er útbúin af framkvæmdastjóra í samvinnu við 

deildarstjóra og viðkomandi starfsmanni að því marki sem við á.

Allir starfsmenn hafa starfslýsingu þar sem fram koma kröfúr um hæfni. Stjórnun og 

meðhöndlun skráa um starfsmenn er á ábyrgð framkvæmdastjóra stjómsýslusviðs. Um
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ákvarðanir um hæfnikröfur nýtur hann aðstoðar framkvæmdastjóra og/eða deildarstjóra 

annarra sviða.

Einn launafulltrúi starfar hjá stofnuninni. Ekki er um aðkeypta þjónustu í 

starfsmannamálum að ræða nema upp komi aðstæður sem krefjast sérfræðiþjónustu svo 

sem eineltismál.

2.3 Launastefna
í>að er stefna Flugmálastjómar íslands að leitast við að greiða sambærileg laun og þau 

fyrirtæki sem stofnunin hefiir eftirlit með.

Laun flugmálastjóra eru ákvörðuð af Kjararáði. Fimm starfsmenn eru ráðherraraðaðir, 

sex starfsmenn eru á sérsamningi en aðrir starfsmenn Flugmálastjómar fslands eru í 8 

stéttarfélögum sem eru eftirfarandi: Stéttarfélag bókasafhs- og upplýsingafræðinga, 

Félag íslenskra flugumferðarstjóra, Félag ísienskra félagsvísindamanna, Félag flugmála- 

starfsmanna ríkisins, Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga, Stéttarfélag lögfræðinga, 

Fræðagarður og Stéttarfélag verkfræðinga. Stofnanasamningar eru við þessi félög, en 

nokkur félög háskólamanna eru með sameiginlegan stofnanasamning.

Ljóst er að þrír starfshópar stofnunarinnar, flugmenn, flugvirkjar og flugumferðarstjórar 

rúmast ekki innan Iaunataflna ríkisins en ríkið hefur t.d. ekki gert kjarasamning við Félag 

íslenskra atvinnuflugmanna og Flugvirkjafélag íslands.

Fastlaunasamningar eru við stéttarfélög innan Bandalags háskólamanna. Fastlauna- 

samningurinn gengur út á að greidd er umsamin föst yfírvinna, ofan á dagvinnulaun, 

fyrir alla þá vinnu sem starfsmaðurinn innir af hendi. Starfsmönnum í öðrum stéttar- 

félögum er greidd tímamæld yfírvinna en allir hafa þó ákveðið yfírvinnuþak í mánuði. 

f heildarlaunagreiðslum er vægi dagvinnulauna 62% en yfírvinnu og aukagreiðslna 38%. 

Konur og karlar fá sömu laun fyrir sambærileg störf hjá stofnuninni.
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2.4 Launavinnsla
Launavinnsían fer fram í gegnum launavinnslukerfíð Oraele.

Verkbökhald er skráð í Navision og er tímavinna starfsmanna rukkuð í gegnum það kerfí 

samkvæmt gjaldskrá Flugmálastjómar íslands.

Viðvemskráning starfsmanna fer fram í gegnum Vinnustund og þurfa allir starfsmenn að 

nota það kerfí.

2.5 Styrkir
Flugmálastjóm íslands greiðir mótframlag fyrir hvem starfsmann stofnunarinnar sem er í 

starfsmannafélaginu til jafns við starfsmanninn sjálfan eða 600 kr. á mánuði í eingreiðslu 

í upphafí árs. Þá em starfsmenn stofnunarinnar hvattir til íþröttaiðkunar með 

endurgreiðslu hluta þess kostnaðar að ákveðnu áríegu hámarki. Að auki getur 

starfsmaður sött um fræðslustyrk til endurmenntunar til fræðsluráðs stofnunarinnar.
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3,0 Siglingastofnun

3.1 Stefnur/reglur
Starfsmannastefna Siglingastofnunar íslands er nokkuð ítarleg en almenn markmið eru 

að tryggja nauðsynlegt frumkvæði starfseminnar og góða þjónustu og mikilvægi þess að 

hafa á að skipa hæfum og áhugasömum starfsmönnum. Stoftiunin lýsir jákvæðu viðhorfí 

til starfsmanna, vill tryggja þeim bestu starfsskilyrði og aðstæður til að samræma starf og 

fjölskyldulíf. Starfsmannastefnunni er ætlað að vera til hvatningar og upplýsingar fyrir 

starfsmenn og lýsir þeim vilja að stofnunin sé góður vinnustaður þar sem gott starf er 

unnið af áhugasömu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis. Nánari markmið 

innihalda m.a. siðareglur um alla starfsmenn. Einnig er í nánari umfjöllun starfs- 

mannastefhu tekið til fyrirkomulags ráðninga, starfslýsinga, viðveru, símenntunar, 

samskipta á vinnustað, starfsaga o.fl. Lögð er áhersla á að frá nýráðningum sé gengið 

hratt og skipulega, laus störf séu auglýst eftir gildandi reglum og ákvarðanir um 

ráðningar séu vel ígrundaðar og teknar með málefhalegum hætti. Starfslýsingar skulu 

vera til fyrir öll störf og endurskoðaðar eftir því sem tilefni gefst til. Vinnutími skal vera 

sveigjanlegur eftir því sem unnt er, hóflegur og samræmast flölskylduábyrgð. 

Ákvörðunarvald og ábyrgð stjómenda gagnvart starfsmönnum skal vera vel skilgreind 

og starfsmönnum ljós. Starfsmannastefnan leggur áherslu á mikilvægi símenntunar og 

stuðning við viðleitni til að efla og auka hæfni starfsmanna í þágu stofnunarinnar og 

þeirra sjálfra. Aðgengilegar em sérstakar reglur um símenntun.

Stefna stofnunarinnar gerir ráð fyrir því að málefhi sem snerta heilsu, öryggi og 

vinnuumhverfi sé sameiginlegt verkefhi allra starfsmanna. Starfsmenn eru hvattir til að 

leggja stund á heilsurækt og endurgreiðir stofnunin að ákveðnu marki kostnað við 

íþróttaiðkun. Stofnunin fær reglulega kunnáttufólk til að kanna líkamlegt ástand þeirra 

starfsmanna sem það kjósa og lætur auk þess yfirfara starfsstöðvar með reglulegu 

millibili.

Fjallað er i starfsmannastefnu um starfslok þar sem gilda opinberar reglur og um 

starfsaga sem gerir kröfu um heiðarleika, sjálfstæði, trúmennsku, þagmælsku um 

trúnaðarmál og vandvirkni. Stofnunin leggur ríka áherslu á góðan starfsanda á vinnustað, 

en í því samhengi má geta þess að hún fékk nafhbótina „Hástökkvari ársins“ í könnun
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SFR á stofnun ársins 2009. Kynferðisleg áreitni og einelti telst alvarlegt brot og er ekki 

liðið. Mál af því tagi sem upp kunna að koma eru með samþykki meints þolanda sett í 

ákveðið ferli sem lýst er nákvæmlega í fylgiskjölum.

Markmið jafnréttisáætlunar er að stuðla að jafnrétti kynjanna, jafnri stöðu og virðingu 

kvenna og karla innan SÍ og nýta til jafns þá auðlegð sem felst í menntun, reynslu og 

viðhorfum kvenna og karla. Stofnunin leggur m.a. áherslu á að kynin njöti sömu kjara 

fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf, bæði kyn komi að mótun stefnu stofnunarinnar, 

kynningarefni höfði jafht tií beggja kynja og stefnt sé að sem jöfhustu hlutfalli kynja i 

störf. í áætluninni segir að tryggt skuli að konur og karlar njóti sömu möguleika til 

endurmenntunar og starfsþjálfunar og tekur til þess að starfsmönnum skuli gert kleift að 

samræma skyldur sínar gagnvart starfi og fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma, 

hlutastörfum eða annarri vinnuhagræðingu. Stofhunin hefur útnefnt jafnréttisfúlltrúa sem 

skilar árlegum skýrslum til ráðuneytisins. Til hans geta starfsmenn leitað með mál sem 

varða hvers kyns áreitni og misrétti.

3.2 Fyrirkomulag starfsmannamála
Forstöðumaður skrifstofusviðs er jafnframt starfsmannastjóri í hlutastarfi um 40% og 

sinnir hefðbundnum verkefnum s.s. stefhumótun í starfsmannamálum, áætlanagerð, 

launamálum, ráðningum og uppsögnum. Að öllu jöfnu leysir hann úr þeim málum sem 

upp koma í samvinnu við viðkomandi sviðsstjóra eða siglingamálastjóra. Innan 

stofnunarinnar starfar viðræðunefnd um kjaramál sem sinnir gerð stofhanasamninga og 

samstarfsfundum með fúlltrúum stéttarfélaga svo sem samningar kveða á um. Stefnt er 

að árlegum starfsmannasamtölum einu sinni á ári.

3.3 Launamál
Laun siglingamálastjóra eru ákvörðuð af Kjararáði. Aðrir starfsmenn stofnunarinnar eru í 

eftirtöldum félögum sem stofnunin hefur gert stofnanasamninga við: Háskólamenn um 

launamál sem eftirfarandi félög eru á bak við: Kjarafélag Tæknifræðifélags íslands, 

Kjarafélags Viðskipta- og hagfræðinga, Stéttarfélags bókasafns- og upplýsingafræðinga, 

Stéttarfélags lögfræðinga, Stéttarfélags Verkfræðinga og Fræðagarðs -  félags 

háskólamanna; SFR-Stéttarfélag í almannaþjónustu um launamál; Félagsmenn
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Rafiðnaðarsambandsins um launamál; Félagsmenn Samiðnar um launamál; 

Verkstjórasambands fslands um launamálefni.

Stofnanasamningar eru gerðir samkvæmt kjarasamningi og fela í sér röðun starfa í 

launaflokka og ákveðin ramma um hækkun launa. Stofnanasamningar eru opinber gögn 

og aðgengilegir á netinu.

í stofhanasamningi við háskólamenn er raðað í launaflokka eftir menntun, ábyrgð og 

reynslu. Þar eru ákvæði um starfsaldurshækkanir eftir að starfsmaður hefur verið 

tiltekinn tíma hjá stofnuninni. Eftir eitt ár í starfi bætist einn launaflokkur við og annar 

eftir þriggja ára starfsreynslu en starfsreynsla er eftir 5 og 7 ár metin á láréttum ási. Þá 

eru ákvæði um menntun þar sem starfsmenn fá háskólagráður metnar á láréttum ási. 

Samningurinn gefur svigrúm til að meta hæfhi starfsmanns í umfangsmiklu eða flóknu 

starfi eða sérstöku starfsálagi. Háskólamenn fá greidda 5 fasta yfirvinnutíma.

í stofnanasamningi við SFR er starfsheitum raðað í launaflokka. Ofan á grunnröðun 

bætast við hækkanir vegna starfsaídurs allt að þremur launaflokkum og hægt er að fá tvo 

launaflokka vegna menntunar. Samningurinn gefur svigrúm til að meta m.a.s. hæfni 

starfsmanns í umfangsmiklu eða flóknu starfi eða sérstöku starfsálagi. SFR félagsmenn 

fá greidda 8 fasta yfirvinnutíma.

í öðrum stofnanasamningum er ofan á grunnröðun sömuleiðis greitt fyrir starfsaldur allt 

að 3 launaflokkum og fyrir viðbótarmenntun og hæfni allt að 2 launaflokkum. 

Félagsmenn í Rafiðnaðarsambandinu, Samiðn og Verkstjórasambandinu fá ekki greidda 

fasta yfirvinnutíma.

Tímamæld yfirvinna allra starfsmanna er greidd samkvæmt vinnuskýrslum og þarf 

yfirmaður að gefa skýringar ef yfirvinna viðkomandi starfsmanns fer yfir ákveðinn 

fjölda á mánuði. Greiða má starfsmanni viðbótarlaun í samræmi við reglur 

flármálaráðuneytis. Ekki er um mismunun i launagreiðslum milli kynja en munur er á 

stofnanasamningunum en þar koma fúlltrúar starfsmanna að. í heildarlaunagreiðslum 

fyrir árið 2009 er vægi dagvinnulauna 77% og aukagreiðslna 1%.
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3.4 Launavinnsla
Aðalféhirðir stofnunarinnar er jafnframt launafulltrúi hennar. Siglingastofnun notar 

launavinnslukerfi ríkisins, sem reiknar út laun og launatengd gjöld. Einnig 

tímaskráningarkerfi frá HugurAx sem tengt er viðverukerfí Focal. Hver starfsmaður 

skráir síðan sína tíma inn í verkbókhald Stólpa.

3 má i f -w.5 Felagsmal
Starfsmenn Siglingastofnunar hafa með sér félag er nefnist Akkerið til eflingar 

samkenndar og framdráttar sameiginlegum áhugamálum. Félagið hefúr staðið fyrir 

árshátíðum, ferðalögum, jólatrésfagnaði og öðrum mannfagnaði. Til að standa undir 

starfsemi félagsins er innheimt sanngjamt árgjald en einnig hefur Siglingastofhun stutt 

félagsstarfíð með framlögum.

Starfsmannafélagið hefúr til umráða og rekur gamla vitavarðabústaðinn á Malarrifí á 

Snæfellsnesi sem félagar geta tekið á leigu.
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4.0 Umferðarstofa

4,1 Stefnur /  reglur
f starfsmannastefnu Umferðarstofu er tekið á markmiðum starfsmanna og stofnunarinnar 

sameiginlega, en stöðugt er unnið að þróun og umbótum á sviði starfsmannamála. Það er 

stefna Umferðarstofu að; ráða, þróa og halda í hæfileikaríkt starfsfólk. Að hjá 

Umferðarstofu sé hvetjandí og samheldið starfsumhverfi þar sem ríki traust og 

gagnkvæm virðing fyrir skoðunum annarra. Stuðlað er að starfsþróun allra starfsmanna 

með hliðsjón af starfsþróunaráætlun Umferðarstofu. Starfsmannasamtöl eru einu sinni á 

ári. Tilgangur þeirra er að tryggja að kröfur og væntingar yfirmanna og starfsmanna séu 

ljósar og að samráð sé haft um umbætur þar sem þeirra er þörf. Starfsmenn skulu tileinka 

sér gildi stofhunarinnar, árangur, þjónustu, áreiðanleika og jákvæðni og hafa gildin að 

leiðarljósi við öll sín störf. Vellíðan starfsmanna er í hávegum höfð og starfsaðstaða til 

fyrirmyndar. Starfsmannasamtöl eru framkvæmd einu sinni á ári hverju. Umferðarstofa 

var árið 2009 valin stofnun ársins hjá SFR,

í jafnréttisstefhu Umferðarstofu kemur fram að hver einstaklingur skuli vera metinn að 

verðleikum og fyllsta jafnræðis gætt milli allra starfsmanna stofnunarinnar. 

Umferðarstofa fer eftir lögum um jafnan rétt karla og kvenna nr. 10/2008 og leggur ríka 

áherslu á að farið sé eftir jafhréttisyfirlýsingu Samgöngu- og 

sveitarstjómarráðuneytisins. Hjá Umferðarstofu starfar jafhréttisfulltrúi og 

jafnréttisnefhd sem hefur það hlutverk að endurskoða reglulega jafhréttisáætlun og stöðu 

jafhréttismála innan stofhunarinnar. Stefha Umferðarstofii í launamálum er að laun skuli 

ákvarðast af sanngimi, óháð kyni, þjóðemi og trú. Ákvörðun um ráðningu starfsmanns er 

ávallt tekin að vel ígmnduðu máli og byggir á faglegu mati, hæfhi, menntun og 

starfsreynslu. Tryggt er jafnrétti við ráðningar og hæfasti umsækjandinn sem völ er á í 

starf hveiju sinni er ráðinn. Litið er á endur- og símenntun sem mikilvægan þátt í því að 

efla og viðhalda mannauði Umferðarstofu og þar skal gæta jafhréttis þegar veitt er 

heimild til endur- og símenntunar. Borin er virðing fyrir skyldum starfsmanna gagnvart 

fjölskyldu og er mikilvægt að starsfólki séu skapaðar aðstæður til að samræma vinnu og 

einkalíf. Koma skal fram við alla starfsmenn af virðingu. Kynferðisleg áreitni/einelti er 

ekki liðið.
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í siðareglum Umferðarstofu kemur fram að starfsmaður er bundinn þagnaðarskyldu um 

hvaðeina sem hann verður áskynja í starfí sínu. í samskiptareglum er lögð áhersla á að 

starfsmenn séu jákvæðir og beri virðingu fyrir vinnustað sínum, vinnufélögum og 

skoðunum þeirra. Sýna þarf samstarfsmönnum tillitsemi og vinnustaðurinn ekki ræddur 

né vinnufélagar nema á jákvæðan hátt. Að lokum er komið inn á að starfsmenn vinna 

allir að sama markmiði, að auka lífsgæði með því að efla öryggi í umferðinni.

Stefna stofnunarinnar er að halda a.m.k. 4 starfsmananfundi á ári hverju með öllum 

starfsmönnum. Þar skulu kynnt helstu áhersluatriði og verkefhi stofhunarinnar á hverjum 

tíma og hvatt til umræðu. Stefnumiðað árangursmat (e. Balanced Scorecard) er 

stjömtæki sem Umferðarstofa er með og em starfsmannafundir oft tengdir árangri þess.

4.2 Fyrirkomulag starfsmannamála
Umferðarstofu er með mannauðs- og gæðasvið sem annast öll mannauðs- og gæðamál. 

Sviðið er fyrst og fremst mikilvæg stoðdeild sem vinnur markvisst að því að bæta 

starfsumhverfí og gæði stofnunarinnar. Ekki er um aðkeypta þjónustu að ræða. í 

deildinni starfar framkvæmdastjóri mannauðs- og gæðasviðs ásamt starfsmanni 

mötuneytis. Stjómun og meðhöndlun skráa um starfsmenn er á ábyrgð 

framkvæmdastjóra mannauðs- og gæðasviðs, Sviðið sinnir hefðbundnum verkefnum 

mannauðsdeilda, stefnumótun í starfsmannamálum, áætlanagerð, túlkun á samningum, 

launamálum, ráðningum, uppsögnum o.s.frv.

4.3 Launamál
Stefna Umferðarstofu í launamálum er að borga laun sem em innan sanngjama marka og 

í samræmi við sambærileg störf annars staðar í þjóðfélaginu. Við ákvörðun launa skal 

m.a. horfa til sérhæfmgar, ábyrgðar, faglegrar hæfni, starfsaldurs og kröfu um menntun. 

Laun em ákvörðuð af sanngimi, óháð kyni, þjóðemi og trú.

Laun forstjóra Umferðarstofu em ákvörðuð af Kjararáði. Aðrir starfsmenn eru í 9 

stéttarfélögum sem em eftirfarandi; Félag bókasafhsfræðinga, Félag iðn- og tæknigreina, 

Fræðagarður, félag háskólamanna, Kennarafélag Kennaraháskóla íslands, Kjarafélag 

tæknifræðingafélags íslands, Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga, Stéttarfélag
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lögfræðinga, Stéttarfélag verkfræðinga og SFR. Stofnanasamningar eru við þessi félög, 

en nokkur félög háskólamanna eru með sameiginlegan stofnanasamning.

Fastlaunasamningar eru við félög háskólamanna. Fastlaunasamningur gengur út á að 

greidd er umsamin föst yfirvinna, ofan á dagvinnulaun. I flestum tilfellum er greitt fyrir 

um 12 klst. á mánuði. Starfsmönnum í öðrum stéttarfélögum er greidd tímamæld 

yfirvinna og er meðaltals yfírvinna þeirra um 5 klst.

f stofnanasamningum við háskólamenn er ákvæði um starfsaldurshækkanir eftir að 

starfsmaður hefur verið tiltekinn tíma í starfí hjá Umferðarstofu. Eftir þrjú ár í starfi á 

starfsmaður rétt á 5% álagi á grunnröðun. Þá er ákvæði um menntun, starfsmaður með 

MA7MS próf, 150 einingar fær 5% álag á grunnröðun. Embættispróf í lögfræði veitir 

einnig 5% álag á grunnröðun.

í stofnanasamningum við SFR er starfsheitum raðað í launaflokka. Ofan á grunnröðun 

bætast við hækkanir vegna starfsaldurs og menntunar, allt að þremur launaflokkum hvað 

varðar menntun og einum hvað varðar starfsaldur.

Umferðarstofa veitir styrk til líkamsræktar en það er stefha Umferðarstofu að styðja og 

styrkja þá starfsmenn sem vilja efla heilsu sína og vellíðan með ástundun 

líkamsþjálfúnar. Hámarksupphæð er ákvörðuð árlega og styrkir greiddir út gegn 

afhendingu kvittana.

Árlega er úthlutað bónusgreiðslu til allra starfsmanna sem byggir á árangri sem mældur 

hefúr verið í gegnum Stefnumiðað árangursmat (e. Balanced Scorecard).

Konur og karlar fá sömu laun fyrir sambærileg störf.

4.4 Laimavinnsla
Öll launavinnsla fer fram í Oracle kerfí ríkisins. Tímaskráningar starfsmanna fara í 

gegnum Veranda og „Tímaskráning“, sem er smíðað af forriturum Umferðarstofú.
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4.5 Félagsmál
Starfandi er félag starfsmanna Umferðarstofii, SFUS. Stjóm er kjörin á aðalfundi í 

febrúar, til eins árs í senn. Félagsgjald er dregið af launum. Framiag Umferðarstofu til 

starfsmannafélagsins er 1.200 kr. á hvem starfsmann mánaðarlega. Þátttaka starfsmanna 

Umferðarstofu er mjög góð. Starfsmannafélag Umferðarstofu er í raun skemmtifélag og 

er tilgangur þess að efla samkennd og tengsl starfsmanna innan fyrirtækisins. Félagið 

stendur fyrir uppákomum af ýmsum toga eins og leikhúsferðum, keilumóti, árshátíð, 

laufabrauðsbakstri, spilakvöldum, jólahlaðborði, jólabamaballi, óvissuferð, 

fjölskylduútilegu, grillhátíð o.s.frv.
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5.0 Vegagerðin

5.1 Stefnur/reglur
í starfsmannastefnu Vegagerðarinnar segir að tilgangur hennar sé að gera Vegagerðinni 

kleift að gegna því hlutverki sem henni er ætlað í samfélaginu. Forsenda þess er að 

Vegagerðin hafi á að skipa hæfum og metnaðarfullum starfsmönnum sem hafa vilja til 

að vinna að markmiðum hennar. Er starfsmannastefnunni ætlað að stuðla að því að 

stofnunin hafí á að skipa starfsmönnum í samræmi við þarfír á hverjum tíma. 

Starfsmannastefhan hefur einnig þann tilgang að vera starfsmönnum til hvatningar og 

upplýsingar um starfsmannamál stofnunarinnar svo að starfsmenn viti til hvers er ætlast 

afþeim.

í jafhréttisstefnunni kemur fram að það sé stefna Vegagerðarinnar að stuðla að því að 

jafna stöðu kynjanna hjá Vegagerðinni. Aliir starfsmenn skulu njóta sömu tækifæra og 

sambærilegra réttinda og er kynbundin mismunun óheimil, í hvaða formi sem hún birtist. 

Hjá stofnuninni á að ríkja launajafnrétti og skal jafnréttis gætt við ráðningar og tilfærslur 

í starfl. Jafnréttissjónarmið skulu metin til jafhs við Önnur sjónarmið þegar ráðið er í 

stöður hjá Vegagerðinni. Litið er á endur- og símenntun sem mikiívægan þátt í því að 

efla og viðhalda mannauði Vegagerðarinnar og þar skal gæta jafnréttis þegar veitt er 

heimild til endur- og símenntunar. Vegagerðin ber virðingu fyrir skyldum starfsmanna 

gagnvart fjölskyldu og er mikilvægt að starsfólki séu skapaðar aðstæður til að samræma 

vinnu og einkalíf. Koma skal fram við alla starfsmenn af virðingu. Kynferðisleg 

áreitni/einelti líðst ekki.

Þá er Vegagerðin með siðareglur þar sem fram kemur að framferði starfsmanna í vinnu 

og utan hennar hafi áhrif á viðhorf samfélagsins til Vegagerðarinnar. Það endurspeglar 

siðmenningu stofnunarinnar í samanburði við almenn viðmið. Avallt skal viðhafa góða 

siði í framkomu gagnvart starfsfélögum og viðskiptavinum, í starfi og við 

ákvarðanatöku. Stjómendum ber sérstaklega að hafa þetta hugfast þar sem framkoma 

þeirra hefur mikil áhrif á það siðgæði sem stofhunin sýnir.
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5.2 Fyrírkomulag starfsmannamála
Vegagerðin er með sérstaka starfsmannadeild sem annast öll starfsmannamál. Ekki er um 

aðkeypta þjónustu að ræða. í deildinni starfa forstöðumaður starfsmannadeildar og 

launafolltrúi.

Deildin sinnir hefðbundnum verkefnum starfsmannadeilda s.s. stefnumótun í 

starfsmannamálum, áætlanagerð, gerð stofnanasamninga og túlkun á samningum, 

Iaunamálum, ráðningum og uppsögnum ásamt ýmissi aðstoð í starfsmannamálum. 

Starfsmannasamtöl eru viðhöfð einu sinni á ári.

5.3 Launamál
Laun vegamáíastjóra eru ákvörðuð af Kjararáði. Aðrir starfsmenn vegagerðarinnar eru í 

12 stéttarfélögum sem eru eftirfarandi: Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga, 

Félag islenskra náttúrufræðinga, Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga, Stéttarfélag 

lögfræðinga, Fræðagarður, Stéttarfélag verkfræðinga, Kjarafélag tæknifræðinga, SFR 

stéttarfélag í almannaþjónustu, Starfsgreinasamband íslands, Samiðn, 

Verkstjórasamband íslands, Rafiðnaðarsamband íslands. Stofnanasamningar eru við 

þessi félög, en nokkur félög háskólamanna eru með sameiginlegan stofnanasamning.

Fastlaunasamningar eru við félög háskólamanna og SFR. Fastlaunasamningurinn gengur 

út á að greidd er umsamin föst yfírvinna, ofan á dagvinnulaun, fyrir aíla þá vinnu sem 

starfsmaðurinn innir af hendi. í lang fíestum tilfelíum er greitt fyrir 31 klst. á mánuði. 

Starfsmönnum í öðrum stéttarfélögum er greidd tímamæld yfírvinna og er meðaltals 

yfírvinna þeirra einnig rúmir 30 tímar á mánuði.

í stofhanasamningi við háskólamenn er ákvæði um starfsaldurshækkanir eftir að 

starfsmaður hefúr verið tiltekinn tíma í starfi hjá Vegagerðinni. Eftir ár í starfí er 

starfsmaður þannig með tvo launaflokka ofan á grunnlaun sín.

Þá eru ákvæði um menntun: Starfsmaður með meistarapróf fær tvö þrep á grunnflokk og 

starfsmaður með doktorspróf önnur tvö. Þá eru ákvæði um að hægt sé að hækka 

starfsmenn um eitt þrep við símenntun eftir þriggja ára starf hjá Vegagerðinni
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í stofhanasamningi við SFR er starfsheitum raðað í launaflokka. Ofan á grunnröðun 

bætast við hækkanir vegna starfsaldurs allt að þremur launaflokkum og hægt er að fá tvo 

launaflokka vegna menntunar.

í öðrum stofnanasamningum er sömuleiðis greitt fyrir starfsaldur og menntun, í flestum 

tilvikum tvo fíokka fyrir menntum og þrjá flokka fyrir starfsaldur.

í heildarlaunagreiðslum er vægi dagvinnulauna 70% en yfirvinnu og aukagreiðslna 30%. 

Konur og karlar fá sömu laun fyrir sambærileg störf.

5.4 Launavinnsla
Öll launavinnsla fer fram í Oracle kerfí ríkisins. Tímaskráning starfsmanna fer fram í 

gegn um Vinnustund sama kerfis og tengt því er verkbókhald þar sem haldið er utan um 

verk hvers starfsmanns.

5.5 Félagsmál
Á flestum starfssvæðum Vegagerðarinnar eru starfandi starfsmannafélög og styður 

Vegagerðin við starfsemi þeirra með flárframlögum sem miðast við vissa krónutölu á 

hvem starfsmann. Starfsmannafélögin standa fyrir ýmiss konar uppákomum s.s. árshátið, 

fræðslufundum spilakvöldum og jólaskemmtun. Starfsmannafélögin reka níu sumarhús 

sem em til afhota fyrir starfsmenn Vegagerðarinnar. Vegagerðin styður einnig við þetta 

t.d. með því að umsjónarmenn fá að sinna umsjóninni að hluta í vinnutíma sínum.
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6.0 Samantekt

I kafla þessum eru stofnanirnar fjórar, Flugmálastjóm, Siglingastofhun, Umferðarstofa 

og Vegagerðin bomar saman. Skoðað er hvað er sameiginlegt milli stofnana og hvað 

frábmgðið. í töflunum merkir x að stofnunin búi yfír viðkomandi upplýsingum en 0 

þýðir að viðkomandi stofnun hafi ekki slíkan þátt.

í mynd nr. 1 er að finna grunngildi stofnana, þ.e.a.s. hvort stofnaniraar séu með starfs- 

mannastefnu, siðareglur, jafnréttisáætlun, jafnréttisreglur og eineltisáætlun hjá sér.

Mvnd nr. 1: Grunngildi stofnana

Starfsmannastefna 

Siðareglur 

Jaftiréttisáætlun 

Jafnræðisregla 

Eineltisáætlun

Siglingastofnun Vegagerðin Umferðarstofa Flugmáfastjórn

..

Rr ít fír pfp.lt er ofper gætt
mmsBm

er gætt

í mynd nr. 2 má sjá hvort stofnanimar nýta tiltekna mælikvarða.

Mvnd nr. 2: Mælikvarðar stofnana

Reglur um viðbótarlaun/bónuskerfl 

Starfsmannaviðtö!

Reglur um símenntun

Hæfisreglur

V innustaðagreiningar

Þj ónustukannanir

Starfsmannakannanir

ímyndakannanir

Starfsúttektir

Siglingastofnun Vegagerðin Umferðarstofa Flugmálastjórn

ergætt er gætt er gætt

x x 0

x x x
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Á mynd nr. 3 má sjá dæmi um verklag sem stofnanimar viðhafa.

Mvnd nr. 3: VerkJag stofnana Siglingastofnun Vegagerðin Umferðarstofa Flugmálastjórn

Starfslýsingar

Starfsmannahandbók

Jafnréttisfulítrúi

Trúnaðarreglur

Þjálfunaráætlun

Starfsmannastjóri í íiiilu starfi/hlutastarfí 

Aðkeypt þjónusta í starfsmannamálum 

Launavinnslukerfí 

Viðverukerfi 

V erkbókhaldskerfi 

Verkferlar 

Orlofsáætlanir 

Urabótaverkefhi 

Starfsdagar

isssfiiiiiiaa^
x 0

Jlllllllllll
starfsmannalög

x x
fullu hlutastarf

Iliii

Oracle Oracle Oracle Oracle

Hugur Vinnustund Verandi Vinnustund

Stólpi Vinnustund 0 Navision

Á mynd nr. 4 er að fínna röðun stéttarfélaga hjá stofhununum flómm.

Mvnd nr. 4: Stéttarfélfig stofnana

sfr”
Rafíðnaðarsambandið

Samiðn

Verkstjórasamband íslands

Starfsgreinasambandið

Félag Flugmálastarfsmanna ríkisins

Félag íslenskra náttúrufræðinga

Kjarafélag tæknifræðinga

Félag íslenskra félagsvísindamanna

Kjarafélag viðskipta- og hagfræðinga

Félag íslenskra flugumferðarstjóra

Stéttarfélag lögfræðinga

Fræðagarður

Stéttarféíag bókasafns- og upplýsingafræðinga

Kennarafélag Kennaraháskóla íslands

Stéttarfélag verkfræðinga

Kjararáð

Ráðherraröðun

Siglingastofnun Vegagerðin Umferðarstofa Flugmálastjörn

10 2

I I B I
13 26

' 1 ' 1
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Á mynd nr. 5 er að fmna önnur starfskjör sem stofnanimar fjórar em með.

Mvnd nr. 5: Önnar starfskiör Siglingastofnun Vegagerðin Umferðarstofa Fiugmálastjórn

Starfsmannafélag

Styrkir til starfsmannafélags

Sveigjanlegur vinnutími/fjölskyldustefna

Líkamsræktarstyrkur

Fatapeningar

GSM símar

GSM símareikningar

Intemetkostnaður á heimili starfsmanns

Tölvur í heimahúsum/fartölvur

X

x

skv. samn. 

Forstjóri, 

forstm. og 

ákv.starfsm.

Forstjóri, 

forstm. og 

ákv.starfsra

x 
x

skv. saran. 

Forstjóri. 

frkvstjog 

ála-.síarfsm. 

Forstjóri, 

frkvstj og 

ákv.starfsm.

Forstjóri,

trkvstj og 

ákv.siarfsm.

Forstjon, 

frkvstj og 

ákv.starfsm.

Forstjóri. frkvstj 

og ákv.starfsm.

Forstjóri, frkvstj 

og ákv.starfsm.

Forstjóri, Forstjóri, Forstjóri, Þeir starfsmenn 

forstm. og frkvstj og firkvstj og sem það þurfa fá 

ákv.starfsm ákv.starfsm. ákv.starfsm. fartölvu
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