
FFR FÉLAG FORSTÖÐUMANNA RÍKISSTOFNANA

Reykjavík 26. september 2016 

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um kjararáð, 871. mál.

Félag forstöðumanna ríkisstofnana (FFR) þakkar boð um að leggja fram umsögn um 
frumvarp til laga um kjararáð. Boðið var sent út 21. september, barst til formanns FFR 22. 
september og skilafrestur umsagnarinnar er 26. september.

Fyrst ber að nefna að umsagnarfrestur er óvenju stuttur, eða 3 virkir dagar. Lögin kveða á 
um nýskipan hvað varðar ráðningu, hæfnismat, launasetningu, frammistöðumat, 
hreyfanleika og starfslok forstöðumanna og málefnið skiptir því forstöðumenn ríkisstofnana 
mjög miklu. Nokkurra daga umsagnarfrestur er því mjög stuttur að mati stjórnar FFR.

FFR hefur undanfarin mörg ár hvatt til þess að breytingar verði gerðar á starfsumhverfi 
forstöðumanna. Í marsmánuði 2011 skipaði fjármálaráðherra starfshóp til að fjalla um stöðu, 
starfsskilyrði og kjör forstöðumanna. Tveir fulltrúar forstöðumanna sátu í hópnum. 
Hópurinn skilaði af sér skýrslu (Tillögur starfshóps um vinnuumhverfi forstöðumanna) þann 
24. apríl 2012 og lagði fram margvíslegar breytingartillögur á starfsumhverfi 
forstöðumanna. FFR stendur við helstu niðurstöður skýrslunnar, sem hefur að þó nokkru leiti 
verið höfð til hliðsjónar við frumvarpsvinnuna. Þó eru ýmis nýmæli í frumvarpinu sem ekki 
var rætt um í ofangreindri skýrslu.

Þó svo að ákvæðin í því frumvarpi sem nú hefur verið lagt fram byggi að þó nokkru leiti á 
ofangreindri skýrslu (Tillögur starfshóps um vinnuumhverfi forstöðumanna), er einungis 
fjallað mjög almennt um hið nýja fyrirkomulag. Verði frumvarpið að lögum á eftir að þróa 
og innleiða allt verklag varðandi fyrirkomulag ráðningarmála, launaákvarðana, 
frammistöðumats, starfsþróunar, hreyfanleika og starfsloka forstöðumanna. Í athugasemdum 
við frumvarpið eru mjög takmarkaðar lýsingar á mögulegu verklagi varðandi suma þessa 
þætti og allt verklagið er enn mjög ómótað. FFR vill nota þetta tækifæri til að undirstrika 
mikilvægi þess að reynsla og þekking forstöðumanna sé nýtt við þróun þessa verklags.

Þrátt fyrir að FFR sé tryggð viss aðkoma að málum forstöðumanna skv. frumvarpinu er ljóst 
að hver og einn forstöðumaður hefur mjög takmarkaða möguleika á endurskoðun ákvarðana 
er varða til dæmis launasetningu, frammistöðumat og starfslok sín. Almennir starfsmenn 
ríkisins og starfsmenn á almennum markaði hafa aðgang að sérfræðingum og lögfræðingum 
stéttarfélags, starfsmanninum að kostnaðarlausu. Reynslan hefur sýnt að ákvarðanir er varða 
m.a. starfslok forstöðumanns geta verið flóknar og réttarstaða ekki skýr. Í slíkum tilfellum 
verður forstöðumaður sjálfur að ráða lögfræðing til að sinna málinu og staða hans gagnvart 
ríkisvaldinu er mjög veik. FFR leggur því til að bæði séu skýr ákvæði um gerð samninga 
um starfslok forstöðumanna og að forstöðumaður geti leitað til fagaðila um starfskjör sín. 
Þessi ákvæði vekja líka upp spurningar um stöðu og verksvið FFR. Engin ákvörðun hefur 
verið tekin um hvort FFR muni í framtíðinni óska eftir heimild til að verða jafnframt 
stéttarfélag en þangað til slík ákvörðun hefur verið tekin er mikilvægt að tryggja 
forstöðumönnum sambærilega þjónustu og öðrum starfsmönnum ríkisins. Í frumvarpinu er 
talað um árlegt endurmat og aðkomu FFR að því, sem kallar á vinnu og útgjöld félagsins.
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Hér að neðan eru gerðar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Um 8. gr. 1. tölulið d. lið:

Í greininni er gert ráð fyrir að heimilt verði að gera samkomulag um starfslok forstöðumans 
með vísan til 39. gr. c. FFR telur mikilvægt að jafnframt sé gerður starfslokasamningur við 
forstöðumann ef ákvæði 6., 7. eða 9. töluliðs 22. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins eru nýtt. Í dag er óvissa um réttindi forstöðumanna ef heimildir skv. 6., 7. eða 9. 
tölulið eru nýttar þ.e. að skipunartími er runnin út, setningartími er runnin út eða að embætti 
er lagt niður. FFR telur mikilvægt að sé þeirri heimild beitt að forstöðumanni er tilkynnt 6 
mánuðum áður en skipunartími renni út að embættið verði auglýst eða að verið sé að leggja 
embætti niður að gerður verði starfslokasamningur við viðkomandi embættismann. E f 
viðkomandi embættismaður sækir um starfið að nýju og hlýtur það fellur að sjálfsögðu slíkur 
starfslokasamningur úr gildi. Hafa ber í huga að fjöldamargir forstöðumenn höfðu áður 
starfað fyrir ríkið sem almennir starfsmenn og áunnið sér réttindi hvað varðar starfslok. Lög 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins hafa ekki að geyma skýrar reglur um starfslok 
verði framangreindum ákvæðum beitt.

Gerð er tillaga um að við d. lið bætist nýr málsliður sem hljóði svo:

„Jafnframt skal gert samkomulag um starfslok vegna töluliða 6, 7 og 9.“

Um 8. gr. 1. tölulið e. lið:

Lagt er til að skýrt sé að heimildin til að flytja embættismann í starfi án auglýsingar gildi 
jafnframt í þeim tilvikum sem embættismaður er fluttur í annað embætti sbr. 2. tölulið e. 
liðar þar sem fram kemur að greiða skuli launamismun ef flytjist maður í annað embætti eða 
starf. FFR fagnar auknum hreyfanleika embættismanna og telur tillöguna til mikilla bóta.

Gerð er tillaga um að ákvæðið hljóði svo:

„Stjórnvald, sem skipað hefur mann í embætti getur flutt embættismann í annað embætti 
eða starf án auglýsingar skv. 2. mgr. 7. gr., enda liggi fyrir ósk eða samþykki 
embættismannsins sjálfs.“

Um 8. gr. 1. tölulið g. lið:

a. 1. mgr.

FFR telur mjög mikilvægt að gott samráð verði haft við félagið um fjölda grunnlaunaflokka, 
á hvaða forsendum sú grunnlaunaflokkun byggist og í hvaða grunnlaunaflokk einstöku starfi 
er skipað. Félagið telur núverandi tillögu vera of veika þegar tiltekið er að félaginu sé gefinn 
kostur á að fylgjast með og fjalla um fyrir hönd félaga sinna um álitamál um flokkun starfa 
og forsendur viðbótarlauna. Lagt er því til að samráð verði haft við Félag forstöðumanna 
ríkisstofnana um fjölda grunnlaunaflokka, á hvaða forsendum grunnlaunaflokkun byggist og 
í hvaða grunnlaunaflokk einstöku starfi er skipað. Hvað varðar forsendur fyrir frekari 
undirflokkun einstakra forstöðumanna sem gerð er af ráðherra auk ákvarðana um 
viðbótarlaun leggur FFR til að félaginu verði heimilt að semja við BHM um að lögfræðingar 
þeirra geti aðstoðað einstaka forstöðumenn og að ríkisvaldið greiði BHM fyrir þá þjónustu. 
Í lögum Félags forstöðumanna ríkisstofnana er ekki gert ráð fyrir að félagið komi að 
einstökum launaákvörðunum og slíkt verklag ekki til staðar innan félagsins eins og það
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starfar í dag. Hins vegar gæti félagið tekið þá ákvörðun síðar að verða jafnframt kjarafélag 
og því eðlilegt að þetta sé heimildarákvæði.

Gerð er tillaga um að 1. mgr. orðist svo:

„Samráð skal haft við Félag forstöðumanna ríkisstofnana við ákvarðanir um forsendur 
grunnlaunaflokkunar og í hvaða grunnlaunaflokk einstöku starfi er skipað. Félagi 
forstöðumanna ríkisstofnana er heimilt að semja við stéttarfélag starfsmanna í ríkisþjónustu 
um að það félag sinni lögfræðiþjónustu við einstaka félagsmenn vegna ákvörðunar ráðherra 
um frekari undirflokkun og viðbótarlaun og er sú þjónusta greidd af ráðherra.“

b. 3. mgr.

FFR leggur áherslu á að greint sé á milli starfsbundinna þátta (grunnröðun starfa) og 
persónubundinna þátta við ákvörðun launa. Lagt er til að starfsbundnir þættir hafi fyrst of 
fremst vægi við röðun í grunnlaunaflokk en að persónubundnir þættir ráði frekar í flokkun í 
undirflokka. Er þessi flokkun til samræmis við nýja Handbók um stofnanasamninga sem 
BHM og fjármála- og efnahagsráðuneytið stóðu að. Ekki er um efnislega breytingu að ræða 
nema hvað hugtakið vinnuframlag er fellt á brott enda starf forstöðumanna í langflestum 
tilvikum fullt starf, ef svo er ekki þá er það tiltekið í ráðningarsamningi.

Lagt er til að 3. mgr. orðist svo:

„Við ákvörðun á röðun starfs í grunnlaunaflokk skal horfa til starfsbundinna þátta svo sem 
starfsskyldna, ábyrgðar, hæfniskrafna og álags. Við ákvörðun um röðun starfs í undirflokka 
skal horfa til persónubundinna þátta og hvaða aukastörf beri að launa sérstaklega og kveða 
á um önnur starfskjör.“

c. 4. mgr.

Lögð er til minniháttar breyting til að auka skýrleika um að tillaga hlutaðeigandi ráðherra og 
stj órnar skuli send til ráðherra.

Lagt er til að við lok 4. málsliður 4. mgr. bætist :“ til ráðherra“.

d. 5. mgr.

Félag forstöðumanna ríkisstofnana fagnar heimild til þess að greiða viðbótarlaun. Um er að 
ræða mikið framfaraskref til bættrar mannauðsstjórnunar hjá ríkinu og er í samræmi við 
verkefni sem kallað hefur verið Bókun 2 milli BHM og ríkisins um greiðslu viðbótarlauna 
sem hefur almennt gengið vel. FFR leggur til að tilvísun til sérstakrar hæfni verði felld á 
brott enda er sérstök hæfni ekki tímabundinn þáttur heldur persónubundinn þáttur. FFR 
leggur jafnframt til að bætt verði við heimild til að greiða viðbótarlaun vegna markaðsálags, 
tímabundinnar aukinnar ábyrgðar og nýsköpunar í ríkisrekstri sbr. fyrrnefnda Handbók 
BHM og ríkisins. Jafnframt leggur FFR til að félaginu sé heimilt að óska eftir samantekt 
ráðherra á beitingu þessa ákvæðis. En mikilvægt er fyrir forstöðumenn að samræmi sé á milli 
fagráðuneyta um notkun á þessu heimildarákvæði.

Lagt er til að 1. málsliður 5. mgr. orðist svo:

„Greiða má forstöðumanni viðbótarlaun vegna sérstaks álags í starfi, fyrir árangur í starfi, 
tímabundinnar aukinnar ábyrgðar og vegna nýsköpunar í ríkisrekstri.“

Lagt er til að við 5. mgr. bætist nýr málsliður er orðist svo:
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„Félag forstöðumanna ríkisstofnana er heimilt að óska eftir samantekt ráðherra á framkvæmd 
þessarar greinar.“

e. 6. mgr.

FFR fagnar því að skýrt sé tekið fram að mál skv. 1. og 3. mgr. skuli tekin til meðferðar ef 
ósk berst frá hlutaðeigandi ráðherra, stjórn eða Félagi forstöðumanna ríkisstofnana. 
Mikilvægt er að laun forstöðumanna séu endurskoðuð reglulega í samræmi við almennar 
breytingar á launaþróun. Félag forstöðumanna ríkisstofnana leggur til að lokamálsliður 6. 
mgr. verði felldur niður þar sem ákvæðið er ekki í samræmi við meginmarkmið frumvarpsins 
og að hvergi er skilgreint hvað stefnumarkandi ákvarðanir eru. Ákvæðið er því óþarft.

Um 8. gr. 2. tölulið:

Félag forstöðumanna ríkisstofnana fagnar því að settar séu skýrar reglur um starf 
hæfnisnefnda til að meta hæfni umsækjenda um störf forstöðumanna. Félagið vekur athygli 
á að aðeins er um að ræða heimildarákvæði en ekki skyldu.

Um 8. gr. 3. tölulið:

FFR mótmælir harðlega þeirri tillögu sem liggur fyrir að frammistöðumat forstöðumanns 
verði nýtt til að knýja fram starfslokasamning við hann. Markmið frammistöðumats er að 
fara yfir hæfni og leita sameiginlegra leiða til að bæta hæfni á þeim sviðum sem á vantar. 
Grundvallaratriði er að gagnkvæmt traust ríki milli aðila til að frammistöðumat og 
starfsþróunaráætlun skili tilætluðum árangri, þ.e. að auka getu og hæfni forstöðumanna. E f 
beita á frammistöðumati sem tæki til að hlutaðeigandi ráðherra geti farið í að ýta 
forstöðumanni til hliðar þá er hætta á að ákvæðinu verði ekki beitt af heilindum. FFR minnir 
á yfirgripsmiklar heimildir skv. 25. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins fyrir 
ráðherra til að enda ráðningarsamband við forstöðumann.

Lagt er til að 2. mgr. 3. töluliðar 8. gr. verði felld á brott í heild sinni.

FFR fagnar skýrri heimild til að gerður sé starfslokasamningur við starfsmann stofnunar en 
leggur til að ráðherra setji einnig nánari reglur um helstu efnisþætti starfslokasamnings sem 
forstöðumenn geti miðað við þegar slíkir samningar eru gerðir.

Lagt er til að við lok 3. mgr. 3. töluliðar. 8. gr. bætist: „og helstu efnisþætti slíks samnings.“ 

Um Ákvæði til bráðabirgða

FFR bendir á að í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða er tiltekið að nýjar launaákvarðanir skv. 
nýju kerfi verði ekki teknar fyrr en allri þeirri vinnu sem hið nýja kerfi hvað varðar 
forstöðumenn er lokið. Í raun gæti þetta ákvæði þýtt að engar ákvarðanir verði teknar um 
laun eða launaþróun hjá forstöðumönnum um óákveðin tíma. FFR telur mjög mikilvægt að 
skýrt sé tiltekið að ráðherra og hlutaðeigandi ráðherra skuli hafa lokið sinni vinnu innan 6 
mánaða frá gildistöku laganna og að þær ákvarðanir sem teknar verði til launahækkana verði 
afturvirkar til þess sama tíma. Jafnframt þarf að vera skýrt að einstakir forstöðumenn lækki 
ekki í launum skv. nýju kerfi a.m.k. ekki fyrr en ráðningarsambandi skv. 5 ára reglu er lokið.
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Lagt er til að við 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða bætist tveir nýjir málsliðir sem orðist svo:

„Ráðherra og hlutaðeigandi ráðherra skulu hafa lokið launasetningu samkvæmt nýju kerfi 
eigi síðar en 6 mánuðum frá því að lög þessi taka gildi og eru þær launaákvarðanir afturvirkar 
til þess tíma er lögin tóku gildi. Laun forstöðumanns skulu ekki lækka við vörpun í nýtt kerfi 
skv. lögum þessum.“

Að lokum vill FFR fagna því að bætt verði við 3 nýjum stöðugildum hjá kjara- og 
mannauðssýslu til að sinna þessum nýju verkefnum en mikilvægt er að vel takist til.

FFR óskar eftir tækifæri til að kynna sjónarmið sín fyrir efnahags- og viðskiptanefnd þegar 
frumvarpið er til umfjöllunar í nefndinni.

Fyrir hönd stjórnar Félags forstöðumanna ríkisstofnana

Björn Karlsson,
formaður FFR (bjorn@mvs.is)
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