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2 Inngangur 
Launkerfi opinberra starfsmanna er áhugavert viðfangsefni. Hvernig kerfið er 

uppbyggt, hvaða hugmyndafræði liggur þar að baki, hvernig er að vinna með kerfið og 

hvað mætti helst betur fara eru þær spurningar sem höfundur leitast verður við að 

svara í rannsókninni.  

 

Í fyrsta hluta verkefnisins verður farið yfir þau markmið sem ríkisvöld settu fram í 

byrjun tíunda áratugarins varðandi breyttan rekstur ríkisins einnig verður litið á 

hugmyndafræðina sem þáverandi ríkisstjórn hafði hug á að innleiða. Átaks verkefnið 

hlaut nafnið “Nýskipan í ríkisrekstri” og var meginmarkmiðið að draga úr ríkisrekstri 

með einkavæðingu og sameiningu stofnana og með því að gera allann ríkisrekstur 

hagkvæmari og straumlínulagaðri. Í verkefninu verður sérstaklega litið til þess hluta 

sem snéri að starfsmannahaldi og launakerfi hins opinbera.  

 

Í fræðilega hluta verkefninsins var litið á kenningar varðandi vinnumarkaðinn, 

einingarhyggju, margræðishyggju og marxisma. Farið var yfir það 

samningsfyrirkomulag sem tíðkast hefur hjá hinu opinbera með kjarasamnings- og 

stofnanasamningsgerð og skoðaðar þær breytingar sem hafa átt sér stað í 

samningsumhverfinu.  

 

Einnig þótt við hæfi að skoða aðila vinnumarkaðsins og hvert þeirra hlutverk væri. 

Aðilar vinnumarkaðsins eru vinnuveitendur, stéttarfélög og ríkið.Sérstök áhersla að 

var lögð á að skoða hlutverk ríkisinsins og stéttarfélga með viðfangsefni 

rannsóknarinnar í huga.  

 

Farið var yfir hlutverk forstöðumanna ríkisstofnana, skipulag ríkisstofnana og 

starfsmenn. Skoðað var hversu margar stofnanirnar eru, hversu margir eru 

ríkisstarfsmenn og hvernig er aldurs og kynjaskiptingu háttað.  

 

Kenningar í mannauðsstjórnun voru skoðaðar með viðfangsefni rannsóknarinnar í 

huga. Bornar voru saman kenningar í mannauðsstjórnun og hefðbundinni 

starfsmannastjórnun. Þar var reynt að sýna fram á að kenningar í hefðbundinni 

starfsmannastjórnun áttu betur við þær aðferðir sem notaðar hafa verið hjá hinu 
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opinbera. Rýnt var í það hvort einhverjar breytingar hefðu átt sér stað með nýjum 

áherslum.  

 

Við rannsóknina valin sú leið að gera eigindlega rannsókn. Tekin voru viðtöl við 10 

einstaklinga, sem tengdust efninu vel. Dregin voru fram þemu sem framkomu í 

viðtölunum og þau kóðuð. Í viðtölunum var stuðst við spurninga og punkta og lögð 

var rík áhersla á virka hlustun og fá fram það sem viðmælendum fannst mikilvægast. 

Niðurstöður eru síðan kynntar í kafla níu.  

 

2.1 Rannsóknarspurningar 

Þær rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara í rannsókninni eru:  

1. Hver var ávinningur af þeim breytingum sem gerðar voru á launakerfi 

opinberra starfsmanna ? 

2. Hvert er viðhorf forstöðumanna ríkisstofnana og talsmannsmanna stéttarfélaga 

til stofnasamninga? 

 

Í kaflanum sem hér fer á eftir verður farið yfir þær kenningar sem tengjast 

vinnumarkaði, starfsmannahaldi og þáttum því tengdu.  
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3 Nýskipan í ríkisrekstri 
Undanfarin ár hafur opinber stjórnsýsla tekið miklum breytingum. Dregið hefur 

verulega úr miðstýringu og meiri áhersla hefur verið lögð á umbreytingu þar sem tekið 

er tillit til breyttra þjóðfélagshátta og kröfu um dreifstýrðari stjórnsýslu (Hood, 2000). 

  

Við stjórnarskipti á Íslandi árið 1991 fór af stað umfangsmikil vinna við að færa 

ríkisrekstur í átt að því rekstarformi sem fylgdi breyttum aðstæðum í bæði efnahags- 

og þjóðmálum. Endurmeta átti hlutverk og verkefni ríkisins í þeim tilgangi að einfalda 

og bæta rekstur. Undirbúningur fyrir einkavæðingu ríkisfyrirtækja var hafinn, útboð 

skyldu aukin og rekstur og þjónusta enduskoðuð með það í huga að ná fram 

hagræðingu hjá stofnunum. Ný stefna fékk nafnið “Nýskipan í ríkissrekstri”. Í texta 

frá Fjármálaráðuneytinu er þessu lýst svo: 

 

“Að vinna að nýskipan í ríkisrekstri t.d. með auknum útboðum, sameiningu 

stofnana, þjónustusamningum, breyttu launakerfi og aukinni ábyrgð 

stjórnenda. Stefnt verður að aukinni ábyrgð stjórnenda. Stefnt verður að því 

að meiri hagkvæmni við opinberar framkvæmdir. Unnið veru að því að gera 

ríkisrektstur einfaldari en um leið skilvirkari (Fjármálaráðuneytið, 1997)”.  

 

Eitt af meginmarkmiðum var sem fyrr segir að breyta launakerfi opinberra 

starfsmanna og auka ábyrgð stjórnenda á starfsmannahaldi stofnunarinnar. Lengi hafði 

verið rætt um að það launakerfi sem opinberir starfsmenn bjuggu við gæfi ekki það 

svigrúm sem nauðsynlegt var vegna þeirra breytinga sem orðið höfðu á 

vinnumarkaðnum undanfarin ár. Breyttar aðstæður kölluðu á kerfi þar sem ríkið yrði 

samkeppnishæft í launum og starfsaðstöðu til að hægt að væri að laða að og halda í 

hæft og vel menntað starfsfólk og að samningar tækju í auknu mæli mið af 

persónulegum eiginleikum starfsmanna (Birgir Björn Sigurjónsson & Vigdís 

Jónsdóttir, 1997; Fjármálaráðuneytið, 1998).  

 

Stefnt var að því að breyta fjárlagagerðinni og taka upp það sem kallast rammafjárlög. 

Ríkisstjórnin leggur þar til heildarútgjöld ríkissjóðs og útgjaldaramma fyrir hvert 

ráðuneyti, sem síðan á að sjá um að úthluta til einstakra verkefna eða stofnana. 

Einstakir ráðherrar og ráðuneyti bera þannig fjárhagslega ábyrgð á forgangsröðun og 
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skiptingu útgjalda milli stofnana. Það er síðan á ábyrgð ráðuneyta og forstöðumanna 

að sjá til þess að útgjöld fari ekki framúr fjárheimildum (Fjármálaráðuneytið, 1997). 

Með þessum breytingum fengu forstöðumenn aukin völd yfir því rekstrarfé sem 

stofnuninni var ætlað til reksturs ásamt því sem þeir báru nú aukna ábyrgð á 

launamálum og höfðu rýmri heimildir til að ákvarða laun sinna starfsmanna 

(Fjármálaráðuneytið, 1993).  

 

Launakerfi opinberra starfsmann þótti áður einkennast af miðstýringu, vera 

ósveigjanlegt og ógegnsætt. Launamyndun fór alfarið fram í samningum um 

miðlægan kjarasaming, þar sem samið var um öll laun ríkisstarfsmanna. Það þótti 

nokkuð óhentugt því oftar en ekki var þekkingin á þörfum og aðstæðum stofnana ekki 

fyrir hendi. Launkerfið þótti vera takmarkandi, það gaf ekki svigrúm til að keppa um 

vinnuafl og ekki var hægt að launa góða starfsmenn. Litið var svo á að nýtt kerfi ætti 

að taka meira tillit til þarfa stofnunarinnar og það ætti að vera sveigjanlegra 

(Fjármálaráðuneytið, 1993). Lagt var til að réttarstaða opinberra starfsmanna yrði í 

samræmi við það sem gerist á almennum vinnumarkaði. Einstaklingsbundnir 

hæfileikar áttu að njóta sín í auknu mæli, áhersla lögð á vandað mannaval, 

endurmenntun og þjálfun. Ríkið skyldi verða fyrsta flokks vinnuveitandi 

(Fjármálaráðuneytið, 1995). 

 

Tilhögunin við gerð fyrstu samninganana sem fengu nafnið aðlögunarsamningar var 

sú að stofnaðar voru aðlögunarnefndir sem var þá samninganefnd milli stéttarfélags og 

stofnunar. Hlutverk hennar var að ganga frá samningi um forsendur fyrir röðun í 

launaflokka og launaramma innan stofnunarinnar og ljúka þar með 

kjarasamningsgerðinni með aðlögunarsamningi, sem síðar varð stofnanasamningur. 

Þeir fulltrúar sem sátu í aðlögunarnefndum voru samningamenn stéttarfélaganna og 

önnuðust samningsgerð fyrir þeirra hönd inni á stofnunum. Mikil ábyrgð hvíldi á 

þessum einstaklingum sem þurftu að hafa breiða þekkingu á 

kjarasamningsumhverfinu sem og að þekkja starfsemi og markmið þeirrar stofnunar 

sem samið var við (Birgir Björn Sigurjónsson & Vigdís Jónsdóttir, 1997).  

  

Í tilefni af því að ákveðið hafði verið að fara í þessar breytingar á launaumhverfi 

ríkisstarfsmanna var haldin ráðstefna að Hótel Loftleiðum þar sem saman voru komnir 

aðilar vinnumarkaðsins til að ræða hvernig framtíðar launaumhverfi ríkisstarfsmanna 
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gæti orðið. Auk þeirra þátta sem nú þegar hafa verið nefnd sem talin voru nauðsynleg 

til breytingar á launakerfinu, þá nefndi Friðrik Sófunsson þáverandi fjármálaráðherra í 

ræðu sinni af því tilefni, að einnig þyrfti að endurskoða sjálvirkar hækkarnir á borð 

við starfsaldurs og menntunarflokka og að laun ættu frekar að taka mið af 

frammistöðu og ábyrgð. Endurskoða þyrfti lög um á lífeyrisréttindi opinberra 

starfsmanna og þau færð í áttina að því sem gerist á almennum vinnumarkaði. Þá taldi 

þáverandi fjármálaráðherra að auka þyrfti ábyrgð forstöðumanna ríkisstofnana og 

leggja ætti af æviráðningar meðal opinberra starfsmanna og innleiða 

árangursmælingar. Auka ætti sveigjanleika og samkeppnishæfni opinbera markaðsins 

(Fjármálaráðuneytið, 1994).  
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4 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um vinnumarkaðinn og skoðaðar verða helstu 

kenningar.Einnig verður litið á það hverjir séu helsu aðilar vinnumarkaðsins og hvert 

sé hlutverk þeirra. Þá verður farið yfir hlutverk kjara- og stofnanasamnnga.  

 

4.1 Vinnumarkaðsfræði 

Vinnumarkaðurinn hefur breyst mikið undanfarin 20 ár. Í því sambandi má helst nefna 

að atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist mikið, atvinnuleysi er meira og viðvarandi, 

uppsagnir eru tíðar, tæknibreytingar eru örar og flutningar fyrirtækja milli landa er 

orðin algengari, þjónustörfum hefur fjölgað mikið á meðan framleiðslustörfum 

fækkar. Þá hefur hollusta við fyrirtæki minnkað, vinnuafl hefur orðið hreyfanlegra, 

þeim sem sinna hlutastörfum hefur fjölgað og einyrkjar verða stöðugt fleiri 

(Bridgeford & Stirling, 1994; Edwards, 1995; Salamon, 2000).  

 

Á vinnumarkaði er að finna starfsfólk í leit að launaðri vinnu og fyrirtæki sem leitast 

við að fylla í lausar stöður. Framboð af starfsfólki ræðst af því hversu margir 

einstaklingar í samfélaginu teljast vinnufærir, eru í vinnu eða eru að leita að vinnu og 

eftirspurn ræðst af því hversu mörg laus störf eru í boði (Beardwell, Holden, & 

Claydon, 2004). Vinnumarkaðir endurspegla síðan og móta stefnu í 

mannauðsstjórnun. Samfélög leitast við að stýra atvinnustigi og atvinnuþróun og 

skipulagsheildir leitast við að viðhalda stjórn á innri vinnumarkaði fyrirtækisins 

(Bridgeford & Stirling, 1994).  

 

Gera má ráð fyrir því að atvinna fólks sé eitt af því sem er hvað fyrirferðarmest í lífi 

flestra einstaklinga. Samskipti vinnumarkaðsins fara síðan eftir þeim reglum, siðum 

og venjum sem skapast hafa um hvernig þessum samskiptum skuli háttað og hvernig 

framkvæmdin er bæði innan skipulagsheildarinnar sem og utan (Blyton & Turnbull, 

2004; Salamon, 2000). Vinnumarkaðurinn segir til um það hvernig atvinna skiptist í 

samfélaginu og þar er litið til ákveðinna þátta m.a. launa og hvernig þau skiptast. En 

einnig er litið er á magn og gerð starfa sem bjóðast, hvernig skiptingu starfsstétta er 

háttað og hvernig er uppbygging og dreifing starfa (Salamon, 2000).  
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Vinnumarkaðurinn er ekki einsleitur heldur er hann samansafn af fleiri 

undirmörkuðum mismunandi starfa. Það ræðst síðan af þekkingu hvers starfsmanns á 

hvaða vinnumarkaði hann starfar. Það gefur vísbendingar um að hinn fullkomni 

vinnumarkaður, þar sem hreyfanleiki vinnuafls er algjör, sé ekki til, vinnumarkaðurinn 

er óstöðugur, þar er sífelld hætta á uppsögnum og atvinnuleysi (Blyton & Turnbull, 

2004).  

 

Vinnumarkaðsfræði kannar m.a. sambandið milli vinnuveitanda og launþega sem eiga 

í vinnusambandi og þeirra þátta sem segja til um laun starfsmanna, hvernig er 

hvatningu háttað og hvaða reglum þarf að fylgja (Edwards, 1995). Vinnusamband er 

byggt upp á því hvernig efnahaglegt útbýtti samningsaðila skuli vera háttað, 

samningur er gerður um sölu starfsmannsins á getu, kunnáttu og hæfni til 

skipulagsheildarinnar um að sinna ákveðnu verkefni eða starfi og sá samningur er 

yfirleitt gerður til lengri tíma. Bæði fyrirtækið og starfsmaðurinn hafa það að 

meginmarkmið að hámarka eigið útbýtti. Ákveðnar reglur gilda síðan um samskipti og 

hlutverk starfsfólks og fyrirtækja og þar skiptir stjórnun fyrirtækjanna höfuðmáli 

(Blyton & Turnbull, 2004; Salamon, 2000).  

 

Starfsfólk reynir að hámarka sitt úbytti af þeirri vinnu sem þeir sinna, með því geta 

þeir staðið undir sinni eigin neyslu með innkaupum á því sem teljast vera nauðsynjar 

eða þeir ákvarða sjálfir sem nauðsynlega. Skipulagsheildir þurfa einnig að hámarka 

sitt úbýtti og hámarka hagnað. Vinnuveitandinn ræður yfir auðlindunum það skapar 

þannig ákveðið ójafnvægi í samningum. Það ójafnvægi jafnar launþeginn út með 

kjarasamningum, sem gerðir eru með stuðningi stuðningi stéttarfélaga. Þannig mynda 

launþegar það mótvægi, sem nauðsynlegt er til að hámarka sinn hlut af kökunni. 

Hámarks hagnaður ríkisstofnana verður yfirleitt ekki mældur í sem beinn hagnaður í 

peningum. Markmiðið er þá að hámarka þjónustu við viðskiptavini og skjólstæðinga 

stofnunarinnar. (Beardwell & Holden, 2001). 

 

Vinnumarkaðnum er skipt í tvennt í ytri og innri vinnumarkað. Ytri vinnmarkaður er 

utan fyrirtækisins, þar sem fyrirtæki reka og ráða starfsfólk að vild, þjálfun 

starfsfólksins fer fram utan fyrirtækisins, launaákvarðanir eru teknar utan þess og 

sveigjanleiki og hreyfanleiki vinnuaflsins er algjör. Innri vinnumarkaður er sá 

vinnumarkaður sem finnst innan fyrirtækisins. Þar er ekki treyst á það að markaðurinn 
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sjái fyrirtækinu fyrir hæfu starfsfólki heldur hannar fyrirtæki sjálft sitt eigið kerfi um 

launaþróun, þjálfun, starfsþróun og framgang. Stefna fyrirtækjanna er að ráða inn 

yngra starfsfólk sem lærlinga og önnur störf eru fyllt með núverandi starfsfólki í 

gegnum stöðuhækkanir. Þannig er starfsfólki hlíft við utanaðkomandi samkeppni um 

störfin. Störfin eru hönnuð og þeim raðað þannig að möguleikar eru á framgangi og 

stöðuhækkunum með tilliti til þjálfunar og frammistöðu. Störfin ákvarða launin án 

tillits til hæfni og þekkingu starfsmanns. Launakerfi er ósveigjanlegt og stíft. Við 

slíkar aðstæður hefur starfsfólk ríka ástæðu til að starfa hjá sama fyrirtækinu í lengri 

tíma. Samkvæmt könnunum þá á þetta frekar við um störf sérfræðinga en um almenn 

störf. Hér má einnig nefna sérhæfðan vinnumarkað þar sem sérhæfð þekking og hæfni 

tengist ákveðnum fyrirtækjum. Þar fer þjálfun iðulega fram í fyrirtækinu eða 

stofnunini og tengist starfsemi hennar. Starfsemin er sérhæfð og þekking og reynsla af 

störfum nýtist sjaldnast annarsstaðar. Þetta veldur því að starfsfólk velur heldur að 

starfa áfram hjá fyrirtækinu. Ákveði starfsmaður hinsvegar að fara frá fyrirtækinu má 

reikna með að þar tapist fjármunir sem fóru í það að kenna og þjálfa starfsmanninn 

(Beardwell & Holden, 2001).  

 

Þessi lýsing á að mörgu leyti vel við opinbera markaðinn á Íslandi. Laun og fríðindi 

byggðust upp á löngu vinnusambandi. Þar sem launhækkanir voru í formi stöðu- 

aldurs- og starfsaldurshækknana. Starfsmannavelta hjá ríkinu hefur og er frekar lítil 

miðað við almenna markaðinn og opinberir starfsmenn skipta helst um vinnu á sínum 

fyrstu þremur árum en eftir það minnkar starfsmannaveltan. Margar ríkisstofnanir geta 

flokkast undir það að vera mjög sérhæfðar og bjóða sérhæfð störf, hér má nefna 

Hafrannsóknarstofnun, Orkustofnun, framhalds- og háskólar svo eitthvað sé nefnt.  

 

Eitt helsta markmið flestra fyrirtækja er að halda kostnaði í lágmarki og 

starfsmannavelta er kostnaðarsöm. Fyrirtæki leitast því við að reyna að finna ráð til að 

halda uppi vinnusambandi við starfsfólk sem stendur undir kostnaði, skilar fyrirtækinu 

hagnaði og er meðvitað um sameiginleg markmið. Meðal ráða sem notuð eru má 

nefna að bjóða upp á aukagreiðslur í formi uppbóta og kaupauka, starfsaldurstengdar 

launahækkanir, reyna að forðast uppsagnir í erfiðu árferði (reyna heldur að minnka 

starfshlutfall og ráða ekki nýja inn í lausar stöður) og þegar betur árar er frekar reynt 

að fá fólk til að vinna meira (Beardwell & Holden, 2001).  
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En það hafa orðið breytingar á vinnumarkaðnum undanfarin ár og fyrirtæki og 

stofnanir í dag. Samkeppni hefur aukist og sveigjanleiki markaða er orðinn meiri og 

mörg fyrirtæki standa frammi fyrir því að ekki er nægjanlegt að draga úr kostnaði og 

auka framleiðni til að viðhalda samkeppnisforskoti, fleira þarf að koma til. Það er í 

auknu mæli farið að leita leiða til að auka sveigjanleika fyrirtækja og stofnana og 

fylgst er með breytingum á ytir markaði sem og innri með tilliti til þarfa- og 

mannaflagreininga fyrirtækisins. Til að mæta breytingum á vinnumarkaði þarf 

fyrirtækið einnig að huga að því hvort breytingar á innra skipulagi geti verið 

nauðsynlegar. Stöðug endurskoðun þarf að eiga sér stað þar með talin endurskoðun á 

launakerfum og öðrum þáttum sem tengjast umbun og hvatningu innan þess. Ef 

launakerfi hefur verið miðstýrt og einsleitt er ein leið að innleiða dreifstýrðara 

launakerfi, þar sem hver einstaklingur semur um sín eigin laun í samræmi við 

frammistöðu og árangursmat og þannig reynt að draga úr stirðleika miðstýrða 

kerfisins. Launkerfið gæti þanngi tekið mið af starfsmanninum sjálfum og hvaða 

þekkingu og hæfni hann leggur til starfsins (Beardwell & Holden, 2001). 

 

Innan vinnumarkaðsfræðinnar finnum við þrjár ólíkar nálganir, einingarhyggja 

(unitary perspective) margræðishyggja (pluralistic perspective) og marxismi (marxism 

perspective) (Blyton & Turnbull, 2004; Edwards, 1995; Salamon, 2000). 

 

4.1.1 Einingarhyggja  
Einingarhyggjan gerir ráð fyrir því að innan skipulagsheildarinnar sé starfsfólkið 

sameinað í sömu gildum og markmiðum og tryggð gagnvart fyrirtækinu er ábyrgð. 

Litið er á það sem sjálfsagðan hlut að stjórnendur leggi línur og taki ákvarðanir. Það er 

forsenda þess að það ríki eining innan fyrirtækisins og þ.a.l. enginn ástæða til 

ágreinings (Salamon, 2000). 

 

Nýjar stjórnunaraðferðir eiga það sammerkt að traust ríki milli stjórnenda og 

starfsmanna, markmið eru sameiginleg og hollusta við fyrirtækið nauðsynleg. Með 

áherslu á einstaklingshyggju er boðskapurinn sá að með sameiginlegum gildum og 

miklu trausti þá séu árekstrar úr sögunni. Öll andstaða hvort sem hún er formleg eða 

óformleg er talin óæskileg. Með einingarhyggjunálgun eru stéttarfélög talin vera 
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átroðningur og standa í vegi fyrir heilbrigðum samskiptum starfsmanna og stjórnenda 

(Blyton & Turnbull, 2004).  

 

Stjórnendur hafa leyfi til að semja við sína starfsmenn eins og þeim sýnist best án 

afskipta stéttarfélaga. Hver og einn starfsmaður er meðhöndlaður sérstaklega, við hann 

gerður einstaklingssamningur byggður á því hvernig hann nýtir sína hæfni, færni og 

þekkingu í starfi. Einstaklingurin lítur svo að launamyndun sé á hans eigin ábyrgð og 

byggð á framlegð hans (Salamon, 2000). 

 

Með aukinni áherslu á mannauðsstjórnun munu stjórnunarhættir færast frá því að 

stjórnast af heildarhyggju yfir í að stjórnast af einstaklinshyggju þ.e. í stað þess að það 

sama gildi fyrir alla þá ræður einstaklingurinn meiru um sín mál, t.d. hvað varðar laun 

og fleira. Sem ástæðu fyrir þessu nefnir Provis að fjármálamarkaðir heimsins séu 

orðnir mun einsleitari, nánd milli þeirra meiri og alþjóðlegir. Þessir þættir hafa leitt til 

aukinnar samkeppni um starfsfólk, en við þannig kringumstæður á starfsfólk 

auðveldara með að fara á milli starfa og markaða (Provis, 1996).  

 

Þegar lögð er aukin áhersla á þær leiðir sem mannauðsstjórnun býður uppá við 

stjórnun má sjá að stjórnun starfsmannamála verður viðskiptamiðaðri, sveigjanlegri og 

betur í stakk búin til að takast á við breytingar. Stjórnendur þekkja betur til 

starfsfólksins vegna þess að gert er ráð fyrir að millistjórnendur séu í lykilhlutverki og 

hvatning er einstaklingsmiðuð(Ulrich & Brockbank, 2005). Val á starfsfólki er 

lykilatriði og miðast við að finna rétta einstaklinginn í starfið (fit). Laun verða enn 

frekar tengd frammistöðu, starfsþróun og stöðuhækkanir miðaðar við hvern og einn 

(Beardwell, et al., 2004). Launþegar verða meðvitaðri um sitt framlag til 

skipulagsheildarinnar, þeir geri í ríkara mæli kröfur um að vera upplýstir um gengi 

fyrirtækisins og þar af leiðandi verða gerðar meiri kröfur til vinnuveitenda/stjórnenda 

varðandi stjórnendafærni, starfsþróun og umbun.  

 

Þar sem einingarhyggja er ráðandi hefur dregið úr áhrifum kjarasamninga og 

stéttarfélaga vegna þess að þar mun einstaklingurinn sækjast frekar eftir því að semja 

um sín kjör sjálfur og áherslan verður lögð að einstaklingssamninga. Einstaklingurinn 

hvorki vill né getur verið í samfloti með öðrum hvað þetta varðar. Það færist í aukanna 

að einstaklingar semji beint við sína vinnuveitendur og slíkum samningum er hampað 
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sem fyrirmynd persónufrelsisins (Edwards, 1995; Provis, 1996). Edwards telur að 

sýna megi fram á að mörg fyrirtæki semji ekki við sitt starfsfólk með þeim hætti sem 

nefnt hefur verið hér heldur megi gera ráð fyrir að um staðlaða launa- og 

fríðindapakka að ræða.  

 

4.1.2 Margræðishyggja 
Þar sem margræðishyggjan er ráðandi semja vinnuveitendur við starfsfólk á grundvelli 

miðlægs kjarasamnings. Jöfnuðar er gætt án tillits til hæfni, kunnáttu og frammistöðu. 

Vinnuveitendur og stéttarfélög hafa eftirlit með að samningi sé framfylgt. Litið er svo 

á að einungis með samstöðu náist þau markmið sem stefnt er að (Salamon, 2000).  

 

Vinnuveitendur og launþegar eru tveir undirhópar margræðishyggjunar. Stéttarfélög 

eru fulltrúar launþega og fara með samningsréttinn fyrir þeirra hönd. Samningar eru 

álitnir jákvæðir og taldir geta stuðlað að jákvæðum breytingum og framþróun innan 

skipulagsheildarinnar. Þar sem margræðishyggjan er sterk má gera ráð fyrir að aðild 

að stéttarfélögum sé mikil (Edwards, 1995).  

 

Dreifing valdsins er undirstöðuatriði margræðishyggjunar, einstaklingarnir mynda 

hópa með ólíka hagsmuni og markmiðið er að fleiri en einn aðili sé í forystuhlutverki. 

Einnig er gert ráð fyrir sömu valddreifingunni í samfélaginu. Eðlilegt er talið að upp 

komi ágreiningur, en hann er viðurkenndur og talinn eðlilegur og óumflýjanlegur. Þeir 

þættir sem valdið geta óánægju og ágreiningi eru ákvarðanir stjórnenda til dæmis 

varðandi launakjör og starfsaðstöðu (Edwards, 1995).  

 

Það er viðurkennt að stjórnendur séu ábyrgir fyrir ákvörðunum er varða skilvirkni, 

framleiðni og arðsemi fyrirtækisins. Starfsmenn standa saman við að tryggja sína 

hagsmuni og eigið öryggi gagnvart ákvörðunum stjórnenda. Til að ná settum 

markmiðum fyrirtækisins þá verða stjórnendur að ná fram samhæfingu og samvinnu 

meðal starfsmanna (e. partnership) (Edwards, 1995). 

 

Stórir hópar launþega standa saman við gerð kjarasaminga og samningar ganga út á 

það að skipta kökunni jafnt milli samningsaðila (Blyton & Turnbull, 2004). 

Margræðishyggjan gerir ráð fyrir að það sé í gildi almennt grundarvallarsamkomulag, 
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þar sem leikreglur koma fram til að ágreiningur milli aðila verði ekki svo mikill að 

ekki mega leysa hann. Báðir samningsaðilar þurfa að gera ráð fyrir því að þeir þurfi að 

slaka á kröfum þannig að samstarf geti gengið áfram (Edwards, 1995).  

 

Opinberi markaðurinn á Íslandi einkennist af heildarhyggju, þar sem gerðir eru 

miðlægir kjarasamningar milli ríkisins og stéttarfélaga. Samningar við einstaklinga á 

opinbera markaðnum eru nánast óþekkt fyrirbæri þar sem ávallt er stuðst við gildandi 

kjarasamninga á vinnumarkaði.  

 

4.1.3 Marxismi 
Marximi gengur út á það að hagsmunir vinnuveitenda og starfsmanna geti aldrei farið 

saman. Hagkerfið byggir á einkavæðingu og einkaeign, stefnumótun fyrirtækja byggir 

á hagnaðarvoninni. Stéttskipting er alger og ágreiningur milli hópa, atvinnurekenda og 

launþega er óumflýjanlegur og án slíks ágreinings myndi samfélagið staðna. 

Stéttskiptingin stýrir því hverjir hljóta menntun, stýrir stjórnarfari og efnahag. 

Stéttarfélög séu því eðlilegt svar hins vinnandi manns til að styrkja sig gegn við 

arðráni fjármagnsins með hag hans og velferð að leiðarljósi (Salamon, 2000). Báðir 

aðilar verða alltaf að sætta sig við niðurstöðu sem aldrei verður í fullu samræmi við 

væntingar (Blyton & Turnbull, 2004). 

 

4.2 Kjarasamningar 
Kjarasamningar ákvarða kjör og skilmála vinnusambands ákveðins hóps launþega. 

Um er að ræða samning sem gerður er á milli fulltrúa vinnuveitenda og fulltrúa 

launþega (Edwards, 1995; Salamon, 2000). Kjarasamningar eru gerðir bæði á almenna 

og opinbera markaðnum. Innihald og gerð kjarasamningar getur verið misunandi eftir 

því á hvaða sviði er verið að semja, milli stærri vinnuveitendasambanda og sambanda 

launþega starfandi á landsvísu, milli sveitarfélaga og þess stéttarfélags sem starfar 

innan sveitarfélagsins, ríkisins og stéttarfélaga starfsmanna ríkisins svo eitthvað sé 

nefnt (Clegg, 1981).  

 

Kjarasamningar hafa verið gerðir hér á landi síðan á áttunda áratugnum. Þeir eru 

einskonar friðarsamningar milli vinnuveitenda og stéttarfélaga. Í fyrstu ríkti ákveðin 

tortryggni á hálfu beggja aðila í garð slíkra samninga en nú hefur í fjölda ára þótt 
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sjálfsagt að vinna með kjarasamninga sem þykja styrkja stöðu stéttarfélga og veita 

vinnuveitendu vinnu og rekstrarfrið. Ekki er að finna skilgreiningu á kjarasamningi í 

lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna en í bók Láru V. Júlíusdóttur má 

finna eftirfarandi skilgreiningu: 

 

“Kjarasamningur er skriflegur samningur sem gerður er milli stéttarfélags 

annarsvegar og atvinnurekanda, félags atvinnurekanda eða sambands 

atvinnurekanda hins vegar um kaup og kjör og nær til allra þeirra 

launamanna sem vinna á félagssviði stéttarfélagsins.” (Lára V Júlíusdóttir, 

2007) 

 

Aðilar að kjarasamningi eru vinnuveitendur og stéttarfélög og er samningurinn 

bindandi fyrir dómstólum. Hann nær til allra þeirra sem vinna við þau störf sem 

samningurinn tekur til á félagssvæðinu og á þetta bæði við um félaga í stéttarfélaginu 

og þá sem standa fyrir utan en starfa við þau störf sem nefnd voru. Kjarasamningar 

segja til um lágmarkskjör á vinnumarkaði og óheimilt er að semja um lægri kjör en 

segir til um í gildandi kjarasamningir á félagssviðinu (Lára V Júlíusdóttir, 2007).  

 

Kjarasamningar hafa ákveðinn gildistíma, sá tími ræðst að einhverju leyti af 

efnhagasástandi, verðbólguþróun og stöðugleika. Á þann hátt hefur ríkið aðkomu að 

samningum og getur haft áhrif á lengd þeirra. Þennsla á vinnumarkaði verður oftast til 

þess að tíðari breytingar verða á kjarasamningi. Að samningstíma loknum heldur 

samningurinn enn gildi í meginatriðum fram að því að nýr samningur er undirritaður 

(Lára V Júlíusdóttir, 2007).  

 

Almenna reglan er sú að starfsmenn ríkisins eiga rétt á launum samkvæmt 

kjarasamningi (Alþingi, 1996). Ríkið gerir kjarasamninga á grundvelli laga um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna, annars vegar og laga um stéttarfélög og 

vinnudeilur, hins vegar. Fjármálaráðherra fer með umboð ríkissjóðs við gerð 

kjarasamninga. Hann skipar samninganefnd til að annast samninga fyrir sína hönd. 

Hún starfar í nánum tengslum við starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis (Alþingi, 

1986). 
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Hvert stéttarfélag fer með eigið samningsumboð nema það kjósi að hafa samflot eða 

framselji samningsumboðið til heildarsamtaka sinna. Af þeim stéttarfélögum sem 

semja við ríkið er Starfsmannafélag ríkisstofnana er langfjölmennasta félagið. 

Kennarasamband Íslands og Félag íslenskra hjúkrunarfræðingar eru einnig fjölmenn, 

sem og Efling - stéttarfélag. 

 

Í kjarasamningi skal semja um föst laun, vinnutíma, laun fyrir yfirvinnu, orlof, 

ferðakostnað, fæðisaðstöðu, fæðiskostnað, tryggingar, starfsmenntun og önnur atriði 

sem aðilar verða sammála um. Hann skal vera skriflegur og gilda fyrir ákveðið 

tímabil. Lokahönd er lögð á kjarasamningsgerðina með gerð stofnanasamninga sem 

eru hluti af kjarasamningum (Alþingi, 1986; Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Í þessu kerfi er miðstýring launaákvarðanna takmörkuð eins og kostur er. Samið er um 

helstu sérþætti í miðlægum kjarasamningi. Stofnanir hafa síðan tækifæri til að umbuna 

starfsmönnum sínum á grundvelli mats á starfinu sjálfu eða persónubundinni hæfni og 

þekkingu starfsmannsins. Sá hluti samninginsins er útfærður í stofnanasamningum. 

(Fjármálaráðuneytið, 2004a). 

 

4.3 Stofnansamningar 

Á undanförnum árum hefur rekstrarumhverfi ríkisstofnana breyst verulega. Má þar 

nefna sem dæmi upptöku rammafjárlagagerðar, heimild til flutnings fjárheimilda og 

gjalda milli ára og flutning launaákvarðana frá fjármálaráðuneyti til stofnana. 

Uppbygging kjarasamninga fram að þeim breytingum sem gerðar voru árið 1996 var 

með þeim hætti öll samskipti er vörðuðu útfærslu einstakra ákvæða ættu sér stað milli 

fjármálaráðherra annars vegar og einstakra stéttarfélaga hins vegar. Ákvörðun um 

röðun, bæði starfa og einstakra starfsmanna, í launaflokka var alfarið í höndum 

samningsaðila og lítill sem enginn möguleiki til aðlögunar hjá hverri stofnun fyrir sig. 

Launabreytingar voru mjög sjálfvirkar og byggðust fyrst og fremst á starfsaldri; nánast 

engir stað- eða einstaklingsbundnir aðlögunarmöguleikar voru fyrir hendi og 

launahlutföll milli hópa voru fastskorðuð(Fjármálaráðuneytið, 2004b). 

Með breytingunum átti að leggja áherslu á það að breyta uppsetningu og áherslum 

kjarasamnings þannig að útfærsla einstakra ákvæða hans verði sem mest í höndum 
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stofnunar annars vegar og fulltrúa starfsmanna viðkomandi stofnunar hins vegar. 

Draga átti sem mest úr aðkomu stéttarfélaga og fjármálaráðherra við útfærslu og 

daglega framkvæmd kjarasamninga (Fjármálaráðuneytið, 2004b). 

Um útfærslu þessara markmiða náðist samkomulag við nánast öll stéttarfélög 

starfsmanna ríkisins. Þær forsendur sem gefnar voru fyrir breytingunum voru að auka 

þyrfti sveigjanleika launakerfising og draga úr miðstýringu. Gera átti launakerfið 

skilvirkara og það átti að taka mið af þörfu og verkefnum stofnana. Auka átti hlut 

dagvinnulauna, draga úr yfirvinnu og breyta samsetningu heildarlauna (Birgir Björn 

Sigurjónsson & Vigdís Jónsdóttir, 1997).  

Þetta skyldi útfært með þeim hætti að fela átti hverri stofnun fyrir sig að ákveða, með 

samkomulagi við viðkomandi stéttarfélag, hvaða þættir skyldu lagðir til grundvallar 

við mat á þeim störfum sem innt voru af hendi hennar vegna. Við mat á þeim þáttum 

átti fyrst og fremst að hafa hliðsjón af sérstöðu hverrar stofnunar, einkum með tilliti til 

eðlis starfseminnar og skipulags hennar. Stofnanasamningur er hluti af þeim 

kjarasamningi sem gerður er við viðkomandi stéttarfélag og er því ekki hægt að segja 

honum sérstaklega upp eða beita verkfalli til að þvinga fram breytingar á honum sem 

slíkum. Um hann gildir friðarskylda. Stofnanasamningur er skildgeindur svo: 

“Stofnanasamningur er hluti af kjarasamningi og er meðal annars ætlað að 

stuðla að skilvirkara launakerfi sem tekur mið af þörfum og verkefnum 

stofnunar og starfsmanna. Hann er sérstakur samningur milli stofnunar og 

stéttarfélags um aðlögun tiltekinna þátta kjarasamnings að þörfum 

stofnunar og starfsmanna með hliðsjón af eðli starfsemi, skipulagi og/eða 

öðru því sem gefur stofnun sérstöðu. Samstarfsnefnd eða nefndir samkvæmt 

gr. 11.4.1 annast gerð og breytingar stofnanasamninga” (SFR, 2005).  

Ef til ágreinings kemur um túlkun stofnanasamnings sem ekki er leyst úr í 

samstarfsnefnd þá er hægt að bera slíkan ágreining undir Félagsdóm alveg með sama 

hætti og ágreining um hin miðlægu ákvæði viðkomandi kjarasamnings(Alþingi, 

1986). 
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5 Aðilar vinnumarkaðsins 
Aðilar að vinnumarkaði eru vinnuveitendur, stéttarfélög og ríkið.  Í næstu köflum 

verður farið yfir hlutverk hvers og eins á vinnumarkaði og hvernig samspili þeirra er 

háttað.  

 

5.1 Hlutverk hins opinbara á vinnumarkaði 
Hluverk ríkisvaldsins á vinnumarkaði er þríþætt. Í fyrsta lagi mótar leikreglur 

vinnumarkaðsins og setur þar lög samanber vinnulöggjöf, sem segir m.a. til um hversu 

löng vinnuvikan skuli vera, lög um lífeyrissjóði, lög um jafnan rétt til vinnu ofl. Í öðru 

lagi mótar ríkið efnahagsstefnu samfélagsins og hefur þannig bein áhrif á afdrif 

annarra aðila vinnumarkaðsins. Í þriðja lagi er ríkið er vinnuveitandi og þarf 

samkvæmt því að fara eftir þeim reglum sem gilda á viðkomandi vinnumarkaði. Á 

Íslandi er ríkið stærsti vinnuveitandi.markaðsins.  

 

Á meðan ríkið mótar stefnu í heilbrigðis og menntamálum samfélagsins stjórnar það 

einnig stórum og áhrifamiklum fyrirtækjum í t.d. orkuiðnaði samskiptum og 

samgöngum svo eitthvað sé nefnt. Eitt af meginverkefnum ríkisins er að auka 

velmegun og viðhalda stöðugleika og auka þjóðartekjur. Verkefnið snýr að þeim 

leiðum sem ríkinu eru færar til að ná þeim markmiðum. Leiðir er varða 

efnahagsstefnu, til að draga úr efnahagssveiflum, viðhalda jafnvægi á vinnumarkaði 

og tryggja atvinnu, halda verðlagi stöðugu og viðskiptajöfnuði jákvæðum. Annað 

mikilægt mál á borði ríkisvaldsins er að ákvarða hvernig og hvaða leiðir séu færar til 

að tryggja atvinnu og koma í veg fyrir atvinnuleysi. Það er í höndum sitjandi 

ríkisstjórnar að ákveða með hvaða hætti stjórnvöld beita sér á vinnumarkaði eða 

jafnvel fari þá leið að láta hann að mestu afskiptalausan (Salamon, 2000).  

 

Í nútíma samfélögum er krafan um afnám hafta á vinnumarkaði og minni afskipti hins 

opinbera ætlað að auka samkeppni. Þetta er unnið með því að opinber afskipti verði 

sem minnst af hagkerfinu. Með þeirri stefnu að draga ríkið saman og fara í aukna 

einkavæðingu er bent á að þannig náist hraðari efnahagsvöxtur, það skapist 

grundvöllur fyrir hærri laun og fleiri störf skapist (Bridgeford & Stirling, 1994; Greve, 

2000; Salamon, 2000; Storey, 2001). En ríkisvaldinu þarf að vera ljóst að til að halda 



 21

friði á vinnumarkaði og jafnvægi í efnahagsmálum þarf einnig að gæta jafnvægis á 

milli einingarhyggjunar og margræðishyggjunar (Salamon, 2000).  

 

Það er hlutverk ríkisvaldsins að tryggja með lögum jafnan rétt fólks til vinnu og að á 

vinnumarkaði ríki jafnrétti milli kynja, kynþátta, að vinnuaðstaða sé viðunandi með 

tillit til heilsu og öryggis. Ríkið setur lög er varða lágmarksréttindi launþega. Sem 

vinnuveitandi þurfa þeir að gæta, eins og aðrir, að lögum og reglum vinnumarkaðsins. 

Með þessu mótar ríkið og skilyrðir þá verkferla sem tengjast vinnumarkaðnum 

(Bridgeford & Stirling, 1994; Fjármálaráðuneytið, 1995, 1997). 

 

Ríkið er stærsti vinnuveitandi landsins og kemur þannig að kjarasamningsgerð í 

samvinnu við stéttarfélög og samtök atvinnurekenda. Það er ein fjárhagsleg heild en 

ábyrgð og útfærsla tiltekinna þátta og verkefna er dreift á mismuandi aðila. Ríkið 

gegnir einnig hlutverki sáttasemjara og grípur inn í þegar samningar um launakjör 

sigla í strand til að vernda hagsmuni ríkisins og koma í veg fyrir óróa og upplausn á 

vinnumarkaði (Fjármálaráðuneytið, 1997, 2004c).  

 

Fjármálararáðuneytið fer með fjármál  ríkisins þar á meðal er undirbúningur og gerð 

fjárlaga, umsjón með eignum ríkisins, tollar, skattar, málefni lífeyrissjóða og launa- og 

réttindamál starfsmanna ríkisins svo eitthvað sé nefnt. Fjármálaráðherra fer einnig 

með samningsréttinn fyrir hönd ríkissjóðs við gerð 

kjarasamninga.(Fjármálaráðuneytið, 1997, 2004a)  

 

Málefni ríkisstarfsmanna, eins og réttindi og skyldur auk launamála, eru í höndum 

starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis. Önnur verkefni skrifstofnunnar er varða 

vinnumarkaðinn er þátttaka og aðild að umbótum á vinnumarkaði, hvernig staðið skuli 

að jafnréttismálum, aðbúnaði og hollustuháttum, vinnutíma og lífeyrismála. Það að 

auki setur skirfstofan fram tillögur af því hvernig staðið skuli að ráðningum 

ríkisstarfsmanna, menntun og starfslokum . Starfsmannaskrifstofan setur fram tillögur 

varðandi starfsmannastefnu ríkisins og fer með umboð ríkisins varðandi málefni 

ríkisstarfsmanna í heild, þ.e. varðandi kjarasamninga og túlkun þeirra ásamt túlkun á 

ákvæðum er varða lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Hægt er að skjóta 

ágreiningsmálum í launamálum til ráðuneytisins (Fjármálaráðuneytið, 1998, 2004a). 
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Saminganefnd ríkisins hefur það hlutverk að koma fram fyrir hönd 

fjáramálaráðuneytisins við gerð kjarasamninga við opinbera starsfmenn (Alþingi, 

1986). Nefndin er skipuð ótímabundið og starfar í nánu samstarfi við 

starfsmannaskrifstofu ráðuneytisins og yfirstjórn þess (Fjármálaráðuneytið, 1998). 

 

Við þær breytingar sem gerðar voru á uppbyggingu launakerfis opinberra starfsmanna 

1996 voru starfsmannamál færð til forstöðumanna ríkisstofnana. Allar helstu 

ákvarðanir einstakra starfsmanna eru nú hjá forstöðumanni og dagleg framkvæmd 

kjarasamninga er í höndum stofnananna (Fjármálaráðuneytið, 2004c).  

 

5.1.1 Forstöðumenn ríkisstofnana 
Starfsmönnum ríkisins ber að sinna skyldum sínum í samræmi við lög og skyldur 

opinberra starfsmanna. Lögin ná yfir alla þá sem eru skipaðir, settir eða ráðnir í 

þjónustu ríkisins til lengri eða skemmri tíma. Brjóti starfsmaður lögin má áminna hann 

í starfi, víkja honum frá um stundarsakir eða að fullu. Alvarleg brot geta verið 

refsiverð og varðað sektum eða fangelsi (Alþingi, 1996).  

 

Langflestir forstöðumenn eru skipaðir af ráðherra og þeir ásamt stjórnun stofnana bera 

ábyrgð á rekstri og fjárreiðum stofnunarinnar. Forstöðumenn taka ákvarðanir um aðrar 

ráðningar til stofnunarinnar (Alþingi, 1997).  

 

Forstöðumaðurinn er þannig ábyrgur fyrir því að reksturinn fari ekki út fyrir 

fjárlagaramma stofnunarinn og hann er einnig ábyrgur fyrir gerð og skilum á 

ársreikningi í samræmi við lög. Ráðherra setur hverjum forstöðumanni stofnunar 

erindisbréf þar sem tilgreind eru helstu verkefni stofnunarinnar. Sinni forstöðumaður 

ekki verkefnum stofnunarinnar í samræmi við erindisbréf getur ráðherra veitt 

áminningu eða lausn frá starfi.  

 

Forstöðumaður fer með ráðningavald og laun skulu greidd í samræmi við 

kjarasamninga. Forstöðumaður hefur heimild til að greiða starfsmanni viðbótarlaun 

við grunnlaun samkvæmt lögum, t.d. vegna sérstaks álags, sérstakrar hæfni eða 

árangurs í starfi. Í ráðningarvaldinu felst einnig í mörgum tilfellum vald til að 

skilgreina starf og kröfur til starfsmanns og þar með að taka ákvörðun um hvernig 



 23

starfið skuli launað. Forstöðumaður ákveður einnig vinnutíma starfsmanna innan 

ramma laga og kjarasamninga (Alþingi, 1996; Fjármálaráðuneytið, 2000).  

 

Reglur um meðferð fjármuna hafa verið einfaldaðar á síðustu árum. Minni áhersla er 

lögð á að stýra því í hvað fjármunir stofnana fara og stuðla þannig að því að 

stjórnendur hafi sveigjanleika til að færa fjármuni milli viðfangsefna og verkefna. 

Stofnunina skal reka innan fjárheimilda og getur forstöðumaður átt von á áminningu 

sé ekki farið eftir þessum ákvæðum (Alþingi, 1997). 

 

Árið 1993 hóf Fjármálaráðuneytið undirbúningsvinnu undir kjörorðinu “nýskipan í 

ríkisrekstri” og ríkisstjórnin samþykkti stefnu um sama efni 1995. Tilgangur 

nýskipaninnar var ekki síst aukin dreifstýring og að færa forstöðumanninum ný 

stjórntæki, þannig mætti stuðla að því að hægt væri að ná betri árangri í ríkisrekstri. 

Með þessum breytingum eru einnig gerðar meiri kröfur til forstöðumanna að þeir 

aðlagi sig að nýjum aðstæðum og tileinki sér nýjar stjórnunaraðferðir. Sama ár var ný 

starfsmannastefnu samþykkt. Í henni var lögð áhersla á valddreifingu, færsla ábyrgðar 

til stjórnenda og aukinn sveigjanleika í starfsmannahaldi, launakjörum, starfsþróun og 

jafnrétti kynjana. Með nýjum lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna var 

stefnan um tilfærslu ákvarðana til forstöðumanna staðfest. Í riti fFármálaráðuneytisins 

“Nýskipan í ríkisrekstri” frá árinu 1995 segir: 

 

“Markmið nýju starfsmannalaganna er að færa vinnumarkað ríkisins nær 

almennum vinnumarkaði og gera stjórnendur ábyrga fyrir 

starfsmannastjórnun á sama hátt og þeir bera ábyrgð á annarri stjórnun 

stofnunarinnar (Fjármálaráðuneytið, 1995)”.  

 

Flestir opinberir starfsmenn eru nú ráðnir ótímabundið með gagnkvæmum 

uppsagnarfresti og æviráðninga afnumdar Opinberir starfsmenn njóta starfsöryggis, 

áður en til uppsagnar kemur ber að áminna starfsmanninn, veita honum þannig 

andmælarétt og einnig tækifæri til að bæta sig (Alþingi, 1996; Fjármálaráðuneytið, 

1995).  

 

Breytingar á starfsumhverfi stofnana og nýskipan í ríkisrekstri hafa breytt hlutverki 

stjórnenda. Hlutverk forstöðumanna sem sérfræðistjórnenda sem hafa nákvæma 



 24

þekkingu á viðkomandi málaflokki skitpir sífellt minna máli samanborið við hlutverk 

þeirra sem almennra stjórnenda og þá sérstaklega stjórnenda fjármála og 

starfsmannamála.  

 

5.1.2 Skipulag ríkisstofnana 
Með nýjum áherslum í ríkisrekstri hefur mönnum orðið ljósara mikilvægi þess að 

skipulag stofnana sé í samræmi við markmið, verkefni og starfsumhverfi þeirra. 

Samhliða þessu hefur áhugi á stjórnun ríkisstofnana aukist og birtist hann meðal 

annars í því að tekanr hafa verið upp nýjar stjórnunaraðferðir sem tíðkaðar hafa verið 

við stjórnun í einkafyrirtækja. Hvortveggja er ætlað að stuðla að aukinni skilvirkni og 

bættum árangri ríkisstofnana  

 

Um flestar stofnanir gild lög þar sem segir í ákvæðum hvert sé hlutverk hennar, 

verkefni og hver sé stjórnsýslustaða hennar. Innra skipulag stofnana er síðan skilgreint 

í reglugerð eða er alfarið í höndum stjórnenda stofnunarinnar (Ómar H 

Kristmundsson, 1999).Samkvæmt skilgreiningu er ríkisstofnun: 

 

“Ríkisstofnun er hver sá aðili, óháð rekstrarformi, sem skilgreindur er sem 

ríkisstofnun eða ríkisfyrirtæki í lögum eða er að hálfu eða meirihluta í eigu 

ríkissjóðs og er stjórnunarlega aðgeindur frá annarri opinberri þjónustu”.  

(Fjármálaráðuneytið, 2000)  

 

Samkvæmt þessu teljast til ríkisstofnana, stofnanir Alþingis, Ríkisendurskoðun, 

Umboðsmaður Alþingis, dómstólar, ríkisstofnanir, ríkisfyrirtæki, undirstofnanir 

ríkisstofnana (þ.e. ef þær eru settar með lögum og þær hafi sérstakan forstöðumann) 

hlutafélög og sameignarfélög að hálfu eða meirihluta í eigu ríkissjóðs, 

sjálfseignarstofnanir sem fara með opinbera vald eða veita opinbera þjónustu (þ.e. ef 

ríkið á samkvæmt lögum helmings eða meirihluta tilkall til eigna við niðurlagningu). 

Fyrirtæki og ríkisstofnanir í sameign ríkis og sveitarfélaga ef ríkissjóður á a.m.k. 

helmings eignarhlut. Verkefni með sjálfstæða starfsemi sem ætlað er að standa í meira 

en fimm ár (Fjármálaráðuneytið, 2000). 
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Íslenskar stofnanir eru margar og mjög breytilegar að stærð og formi. Fjölbreytnin er 

svo mikil að ekki er einfalt mál að ákvarða hvað sé ríkisstofnun og hversu margar þær 

eru. Flestar ríkisstofnanir eru fámennar um 45% þeirra hafa innan við 20 störf. Því er 

iðulega haldið fram að stofnanir séu of margar og lagðar hafa verið fram tillögur um 

að þeim verði fækkað, til dæmis með sameiningu. Smáar stofnanir geta átt erfitt með 

að laða til sín hæft starfsfólk og þar er því hætta á faglegri einangrun og 

framamöguleikar innan stofnunar eru takmarkaðir. Það getur orðið til þess að smærri 

stofnanir geta haft takmakaða getu til að sinna stjórnun og ýmiskonar umsýslu tengdri 

fjármálum og starfsmannahaldi með fullnægjandi hætti. Sé fjöldi smárra stofnana 

mikill þá er hugsanlegt að slíkt torveldi samstarf og samhæfingu. Ráðuneytið þarf að 

leggja fram jafn mikla vinnu í litla stofnun og stóra(Fjármálaráðuneytið, 2000). 

 

Verkefni stjórnenda ríkisstofnana er að sinna áætlanagerð varðandi undirbúning þeirra 

verkefna sem stofnunin mun vinna að í framtíðinni. Meðal verkefna er að vinna við 

fjármálastjórnun og starfsmannahald svo og skipulagsvinna varðandi mótun og 

viðhald skipulags stofnunar, í samræmi við verkefni og viðskiptavini. Þá má nefna 

ákvarðanatöku og umsjón með að ákvörðunum sé framfylgt. Það er í verkahring 

stjórnenda stofnunar að samhæfa starfsemi stofnunarinnar, deilda og verkefna innar 

hennar. Mikilvægt er að stjórnendur haldi upplýsingaleiðum opnum og starfsmönnum 

upplýstum. Stjórnendur hafa einnig umsjón með og gerð fjármálaáætlana, bókhaldi og 

fjármálaeftirliti. Þeir eru ábyrgir fyrir gerð starsfmannastefnu stofnunarinnar, fyrir 

ráðningu og vali á starfsfólki, fyrir skipulagi á starfsþróun starfsþjálfun og 

endurmenntun starfsmanna og gerð áætlana um mannaflaþörf stofnunarinnar. Þá er 

það einnig verkefni þeirra að leysa ágreining innan stofnunarinnar og hafa umsjón 

með launa- og kjaramálum starfsmanna. Með þessu er ætlað að tryggja stofnuninni 

hæft starfsfólk og góðar vinnuaðstæður (Ómar H Kristmundsson, 1999). Þar sem 

ríkisstofnanir eru yfirleitt smáar eru það oftast forstöðumenn sem sinna þessum 

verkefnum eða aðrir yfirmenn. En eftir því sem stofnanirnar verða stærri því meiri 

verður sérhæfingin.  

 

Sérstaða ríkisfyrirtækja er mikil og þurfa stjórnendur að gera sér grein fyrir því, 

sérstaklega þar sem taka á upp stjórnunaraðferðir sem tíðkast á almenna markaðnum. 

Sérstaðan felst í því að ekki er til endanlegur mælikvarði eins og tap eða hagnaður í 

rekstri ríkisstofnunar, sem væri þá sá mælikvarði sem helst væri nýttur á almenna 
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markaðnum. Sveigjanleiki ríkisstofnana er mun minni en einkafyrirtækja þar sem lög 

og reglugerðir setja stífan ramma sem opinberar stofnanir þurfa að starfa eftir (Ómar 

H Kristmundsson, 1999).  

 

5.1.3 Starfsmenn og stofnanir 

Starfsmenn ríkisins eru um 22 þúsund eða rúmlega 12 % af heildarvinnuaflinu í 

landinu, 176 þúsund manns og fór þeim fjölgandi undanfarna fjóra áratugi. 

Opinberum starfsmönnum hefur fækkað aftur og má það rekja til til þess að 

ríkisstofnanir hafa verið lagðar niður, flutnings verkefna til sveitarfélaga og 

einkavæðingu ríkisfyrirtækja, hlutafélagvæðingu þeirra svo eitthvað sé nefnt (Ómar H 

Kristmundsson, 1999). Laun og annar kostnaður vegna starfsmanna hjá ríkinu er um 

28 % af öllum rekstrarútgjöldum ríkisins (Fjármálaráðuneytið, 2007). Á landinu voru 

árið 2008 174.600 vinnufærir menn og konur og atvinnuþátttaka var um 83.1 % sem 

telst í hærri kantinum og er í samræmi við almenna atvinnuþátttöku Íslendinga (Karl 

Sigurðsson, 2008). Tafla eitt sýnir fjölda ríkisstarfsmanna á árunum 2003 -2008. 

 

Fjöldi ríkisstarfsmanna 2003 - 2008 
Ár  Karla  Konur  Samtals  

2003 10.366 16.964 27.330 
2004 10.326 16.973 27.299 
2005 10.280 17.365 27.645 
2006 10.249 18.290 28.539 
2007 10.500 18.800 29.300 
2008 10.100 18.600 28.700 

Tafla 1 Fjöldi ríkisstarfsmanna á árunum 2003-2008 (Fjármálaráðuneytið, 2009).  
 

Í könnun frá 2006 kemur fram að konur eru meirihluti ríkisstarfsmanna eða um 63% 

og hefur þeim fjölgað undanfarin ár. Konum fjölgar einnig í stjórnunarstöðum hjá 

ríkinu, rúmlega 23% forstöðumanna er nú konur en sú tala var tæp 16% árið 1998. 

Meðalaldur ríkisstarfsmanna er um 45 ár (Ómar H Kristmundsson, 2006).  
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Í töflu tvö kemur fram aldursskipting ríkisstarfsmanna og stöðugildi um áramót ársins 

2007.  

Aldursskipting ríkisstarfsmanna 1. janúar 2007 
Aldur  Fjöldi  Stöðugildi  Meðalstarfshlutfall  
< 25 1.279 695 54,40 % 
25-29 1.818 1.423 78,30 % 
30-34 1.885 1.599 84,80 % 
35-39 2.078 1.796 86,40 % 
40-44 2.527 2.214 87,60 % 
45-49 2.995 2.665 89,00 % 
50-54 3.184 2.883 90,50 % 
55-59 2.761 2.492 90,20 % 
60-64 1.896 1.690 89,10 % 
65 + 962 780 81,10 % 

Samtals 21.385 18.238 85,30 % 
Tafla 2. Aldursskipting ríkisstarfsmanna 1. janúar 2007(Fjármálaráðuneytið, 2007). 
 

Meirihluti opinberra starfsmanna er með háskólamenntun eða um 57%, menntunarstig 

er almennt hátt um 45% er með starfs- og framhaldsmenntun og um 9% eru einungis 

með grunnmenntun og fer þeim fækkandi. Ríkisstarfsmenn starfa oftar en ekki lengi 

hjá ríkinu um 54% starfsmanna hefur starfað þar í 10 ár eða lengur og af þeim hafði 

fjórðungar starfað hjá ríkinu í meira en 20 ár (Ómar H Kristmundsson, 1999)  

Stofnanir ríkisins að ráðuneytunum meðtöldum eru um 220 talsins. Flestar stofnanir 

eru litlar, tæpur helmingur ríkisstofnana er með færri en 20 starfsmenn. Landspítali - 

háskólasjúkrahús er langfjölmennasta stofnunin en þar starfa tæplega 5.000 manns. 

Launavinnsla er samræmd fyrir allar opinberar stofnanir og fer fram hjá Fjársýslu 

ríkisins. Hægt er að nálgast heildstæðar tölfræðiupplýsingar varðandi ríkisstarfsmenn í 

gegnum launa og upplýsingakerfi Fjársýslunnar (Fjármálaráðuneytið, 2007). 

 

5.2 Hlutverk vinnuveitenda á vinnumarkaði 

Vinnuveitendur eða stjórnendur er sá hópur innan fyrirtækisins sem hefur formlegt 

vald til að taka ákvarðanir og koma fram fyrir hönd fyrirtækisins sem heild. 

Vinnuveitendur eru ásamt ríkinu og stéttarfélögum þátttakendur á vinnumarkaði og í 
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sameingu reyna þessi öfl að halda jafnvægi á markaði með reglum, leiðbeiningum og 

stofnanabindingu samskipta. Vinnuveitendur hafa það að meginmarkmiði að hámarka 

sitt útbýtti í formi hagnaðar fyrirtækisins. Það er útbreidd skoðun vinnuveitenda að 

stéttarfélög og kjarasamningar séu til trafala og standi í vegi fyrir eðlilegum 

framförum á vinnumarkaði. Vinnuveitandi getur litið á starfsmann sem þátt í 

framleiðslunni og sem slíkur er hann aðeins kostnaður. En hann getur líka litið 

starfsmanninn sem mannauð, þar sem þessir aðilar komast að samkomulagi um laun 

og fríðindi með tilliti til framlags starfsmannsins, hollustu við fyrirtækið og 

sameiginlegum ávinningi beggja. Þannig má uppfylla markmið beggja launþegans og 

skipulagsheildarinnar (Salamon, 2000). 

 

Samkvæmt Salamon er það meginmarkmið vinnuveitendasambanda að hefta 

framgöngu stéttarfélaga og vernda ákvörðunarétt vinnuveitenda/stjórnenda. 

Vinnuveitendasambönd hafa þróast út í það að vera samningsaðili vinnuveitenda í 

kjarasamningum. Þetta hefur þýtt mikinn vinnusparnað þar sem nú má gera einn 

samning í stað þess fjölda sem áður var. Vinnuveitendasambönd eru hagsmunafélög 

sem veita einnig ráðgjöf til meðlima, aðstoða við lausn ágreiningsmála (Salamon, 

2000). 

 

Vinnuveitendur hafa stofnað sín eigin samtök, á Íslandi sem áður nefndist 

Vinnuveitendasamband Íslands, en það sameinaðist síðan Samtökum atvinnulífsins 

(SA) árið 1999. Samtök atvinnulífsins eru heildarsamtök íslenskra atvinnurekenda. 

Innan samtakanna eru átta aðilarfélög sem samstanda af u.þ.b. 2.000 fyrirtækjum, 

bæði stórum og smáum. Innan þessara fyrirtækja starfar um helmingur íslenska 

vinnuaflsins. Meðal aðildarfélaga SA eru Landssamband íslenskra útvegsmanna, 

Samorka, Samtök ferðaþjónustunnar, Samtök iðnaðarins, Samtök verslunar og 

þjónustu svo eitthvað sé nefnt. Stærri samtökin eins og Samtök Atvinnulífsins fara 

með samningsrétt fyrir minni aðildarfélög (Samtök Atvinnulífsins, 2009). 

 

5.3 Hlutverk stéttarfélaga á vinnumarkaði  
Stéttarfélag er hagsmunafélag launþega. Það stendur vörð um réttindi og hagsmuni 

félagsmanna á vinnustað og í samfélaginu. Það hefur eftirlit með vinnusambandi 

vinnuveitenda og launþega. Til að ná fram sínum markmiðum hafa stéttarfélög notað 
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þá aðferð að gera sameiginlega kjarasamninga milli vinnuveitenda og sinna 

félagsmanna.  (Bridgeford & Stirling, 1994; Ruysseveldt, Huiskamp, & Hoof, 1995; 

Salamon, 2000). Samkvæmt lögum um stéttarfélög eiga menn rétt á að stofna 

stéttarfélög, sem vinna að sameiginlegum hagsmunamálum launþega. Þau skulu vera 

öllum opin, sem starfa í hlutaðeigandi starfsgrein á ákveðnu félagssvæði. 

Stéttarfélagið er lögformlegur aðili að kjarasamningum fyrir hönd félagsmanna sinna 

og fer með umboð til að gera tillögur að samningi og undirrita samninginn (Alþingi, 

1938).  

  

Stéttarfélög eru einn af höfuðþátttakendum á vinnumarkaðanum. Þau hafa verið eitt af 

meginviðfangsefnum rannsókna á samskiptum á vinnumarkaði. Stéttarfélög voru 

leiðandi afl í iðnaðarsamfélögum 20. aldarinnar en eftir því sem vinnumarkaðurinn og 

umhverfi fyrirtækja breytis hefur stéttarfélagsaðild minnkað mikið í mörgum löndum. 

Hlutverk þeirra hefur verði í sífelldri endurskoðun undafarin ár. (Edwards, 1995; 

Ruysseveldt, et al., 1995; Verma & Kochan, 2004).  

 

Stéttarfélög hafa verið álitin mikilvæg stjórnmálaöfl sem stuðla að auknu lýðræði og 

margræðishyggju í samfélaginu. Staða stéttarfélaga veikist eðlilega eftir því sem 

fækkar í þeim og pólitískur áhrifamáttur þeirra minnkar. Flestir stjórnendur myndu 

vilja losna við afskipti stéttarfélaga en talið er að vegna þess hve lítið traust er á 

stjórnendum og ákvörðunum þeirra er lítil von til að það gerist (Storey, 2001).  

 

Samkvæmt rannsóknum má sjá að ójöfnuður launa verður meiri þar sem 

stéttarfélagsaðild er minni. Til að stéttarfélög nái sem bestum árangri er nauðsynlegt 

að þau hafi sem breiðastan stuðing á vinnumarkaðnum og sjái um hagsmunagæslu 

fyrir sem víðastan hóp launþega (Verma & Kochan, 2004). Samband stéttarfélags við 

meðlimi sína verður að vera lýðræðislegt, byggt á gagnkvæmu trausti og til lengri 

tíma. Stéttarfélagið þarf að geta leitað til meðlima eftir stuðningi við aðgerðir á 

vinnumarkaði, til að taka að sér trúnarðarmannastörf ofl. (Ruysseveldt, et al., 1995).  

 

Þeim stöðugleika sem ríkt hefur á milli hinna þriggja aðila vinnumarkaðsins hefur 

verið ógnað af utanaðkomandi öflum meðal annars með tilkomu hnattvæðingarinnar. 

Þar sem framleiðsla færist til ódýrari framleiðslulanda, markaðir opnast og samkeppni 

eykst frá öðrum löndum. Fjölþjóðafyrirtæki eru einnig þrándur í götu stéttarfélaga þar 
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sem starfsemi þeirra nær yfir mörg lönd og jafnvel álfur og þannig hafa þau skapað 

nýtt viðskiptaumhverfi, þessi fyrirtæki eru oftar en ekki á móti stéttarfélagsaðild og 

þeim réttindum sem þeim fylgja. Vegna þess hversu efnahagslegt umhverfi hefur 

breyst mikið á undaförnum árum hafa stjórnvöld almennt tekið undir þessa kröfu 

fyrirtækja um að aflétta höftum til að reyna að tryggja atvinnu og efnahagslegan 

stöðugleika (Edwards, 1995; Verma & Kochan, 2004).  

 

Hlutverk stéttarfélaga hefur breyst þar sem þjónustan í dag er mun 

einstaklingsmiðaðri. Auk þess að þjónusta félaga sína varðandi launakjör bjóða 

stéttarfélög á  Íslandi ýmsa aðra þjónustu í formi leigu á sumarbústöðum til 

félagsmanna, styrk greiðslur vegna gleraugnakaupa, tannlækninga, almennrar 

læknisþjónustu, sjúkraþjálfunar, menntunar, ráðstefnusóknar svo eitthvað sé nefnt. Rík 

hefð er fyrir stéttarfélagsaðild á íslenskum vinnumarkaði. Aðild að stéttarfélögum 

hefur aukist á Íslandi undanfarin ár, árið 1994 voru félagar í stéttarfélögum um 112 

þúsund manns og árið 2004 var sú tala komin í um 147 þúsund manns (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2009). Stéttarfélögum fer fækkandi vegna sameiningar félaga og í dag 

semja við hið opinbera um 70 félög en voru áður 137. 

 

Þegar tekið var upp breytt kerfi í samningunum 1996-1997 var markmið 

stéttarfélagana að ná fram hækkunum á dagvinnulaun, færa yfirborganir inn í 

grunnlaun og þar með undir vernd kjarasamnings, gera félagsmenn meðvitaðri um 

launamyndun og virkja þá í baráttunni um bætt kjör og að vinna að því að stofnanir fái 

auknar heimildir til að meta fólk að verðleikum við ákvörðun launa.  
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6 Mannauðsstjórnun (HRM) 

Mannauðsstjórnun (e. Human resource management, HRM) kom fram í kringum 1930 

í Bandaríkjunum þegar þar varð vart breyttra áhersla í stjórnun. Ný viðmið komu upp í 

kringum 1980 vegna óánægju með hina hefðbundna starfsmannastjórnun (e. personnel 

mangament, PM) sem var þá yfirleitt bundin við launa- og kjaramálum, 

kostnaðareftirliti og lausn daglegra vandamála. Á krepputímabilinu í byrjun níunda 

áratugarins átti bandarískur iðnaður í rekstrarerfiðleikum vegna mikillar samkeppni 

frá Japan. Þar var einna helst litið til þess að  framleiðni bandarísks verkafólks var 

minni en þeirra í Japan og til að leysa það vandamál kom upp sú hugmynd að hægt 

væri að sameina krafta stjórnenda og starfsfólks með því að setja sameiginleg 

markmið, þar sem fyrirtækið ynni sem ein heild við að ná þeim markmiðum 

(Beardwell & Holden, 2001). Stjórnendur sáu nýjar leiðir til að ná markmiðum 

skipulagsheildarinnar, aðaláherslan hafði verið á að hámarka framleiðslu og minnka 

kostnað en nú var farið að líta til þess hvernig má mætti fram aukinni hagræðingu með 

því að auka hlut starfsmannastjórnunar í stefnumótun fyrirtækisins og horfa fram á 

veginn.  

 

Markmið HRM varð að hámarka nýtingu á mannauðnum.. Fræðimenn hafa mikið velt 

vöngum yfir því hver sé munurinn á hefðbundinni starfsmannastjórnun og 

mannauðsstjórnun. Nokkrir hafa bent á það að einungis hafi verið skipt um 

merkimiða, að nafni deildarinnar hafi verið breytt en að öðru leiti hafi ekkert breyst 

(Legge, 2005). Margt er líkt með þessum tveim leiðum. Báðar miðast við að vera hluti 

af heildarstefnu fyrirtækisins, gert er ráð fyrir að millistjórnendur gegni mikilvægu 

hlutverki í starfsmannastjórnuninni, hæfni starfsfólks njóti sín sem best og mikilvægi 

þess að réttur maður sé á réttum stað er viðurkenndur í báðum stefnunum. (Legge, 

2005). Margræðishyggjan, sem samkvæmt kenningum einkennir hefðbundna 

starfsmannastjórnun víkur fyrir einingarhyggju, þar sem lögð er áhersla á framlag 

einstaklingsins til fyrirtækisins og einkennir þannig mannauðsstjórnun (Beardwell, et 

al., 2004) 

 

HRM er ætlað að gera fyrirtæki árangursríkari með því að gera mannauðsstjórnun að 

hluta af stefnumótun fyrirtækis, hollusta starfsmanna við fyrirtækið aukin á þann veg 

að allir vinna að því að ná sömu markmiðum, auka gæði og sveigjanleika fyrirtækisins 
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til að mæta breytingum (Beardwell & Holden, 2001; Beardwell, et al., 2004; Edwards, 

1995; Salamon, 2000). Nauðsynlegt er að mannauðsstjórinn sé hluti af yfirstjórn 

fyrirtækisins og taki beinan þátt í stefnumótun þess. Val á starfsfólki verður sértækara 

og flóknara þar sem ætlunin er að finna starfskraft sem passa starfinu, hvað varðar 

menntun, hæfni, kunnáttu og aðrar persónulega þætti. Aðrir mikilvægir þættir eru 

starfsþróun og umbun. Með þessum aðgerðum er markmiðið að minnka 

starfsmannaveltu, auka hollustu við fyrirtækið og með réttri samsetningu starfsfólk og 

samsillingu má ná því samkeppnisforskoti sem er hverju fyrirtæki nauðsynlegt.  

 

Mannauðsstjórnunarstefnan er hluti af heildarstefnu fyrirtækisins, þar sem hún er 

samfléttuð hlutverki og markmiðum. Lögð er rík áhersla á þarfagreiningu, starfsþróun, 

hvatningu, umbun, frammistöðumat og skýrar samskiptaleiðir. Mælingar eru einnig 

mjög mikilvægur þáttur þar sem fylgst er með líðan starfsfólks, starfsmannavelta og 

mat á árangri. Niðurstöður mælinga veita upplýsingar um það hvort árangur hefur 

náðst í mannauðsstjórnun. Þátttaka og tenging yfirstjórnenda og millistjórnenda við 

stefnu fyrirtækisins í starfsmanna málum er lykilatriði (Storey, 2001). Millistjórnendur 

eru mikilvægur þáttur í mannauðsstjórnun, þar sem virk stjórnun funda og aðgerða er 

mikilvæg, þeir bera ábyrgð á frammistöðumati, markmiðasetning, hafa umsjón með 

árangurstengdri umbun svo eitthvað sé nefnt. Hendry og Pettigrew hafa tekið undir 

þetta og lagt áherslu á samþættingu viðskiptastefnu fyrirtækisins og stefnu í 

starfsmannamálum auk þess sem þeir telja að efnahagslegir, tæknilegir, 

þjóðfélagslegir og stjórnmálalegir þættir sem og samkeppniskraftar hafi áhrif á 

stefnumótun skipulagsheildarinnar (Beardwell & Holden, 2001). 

 

Flest fyrirtæki sem njóta mikillar velgengni nefna að það sé lykilatrið að geta laðað að 

og valið úr sérlega hæfu starfsfólki. Það sé síðan nauðsynlegt að gera það sem þarf til 

að halda í þetta starfsfólk, bjóða upp á fyrirtækjamenningu sem gerir þeim kleift að ná 

árangri. Fyrirtækjamenning verður mikilvægari þáttur og stjórnun í samræmi við þá 

menningu, sem stefnt er að, því lykilatriði. Geta fyrirtækja til að vera sveigjanleg er 

einnig mikilvægur þáttur, til þess að geta mætt breytingum á markaði með aukinni 

skilvirkni og hagkvæmni (Storey, 2001). 

 

Fræðimenn hafa sumir vilja skipta mannauðsstjórnun í tvo þætti “mjúki” HRM 

þátturinn og “harði” HRM þátturinn. Mjúka HRM leggur áherslu á mikilvægi þess að 
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starfsmannastefna, sé þannig að hún hvetji starfsfólk og ávinni sér hollustu þeirra og 

samvinnu. Samskipti séu opin og greið, að starfsþróun sé á sem bestan hátt. Harði 

HRM þátturinn leggur meiri áherslu á sterka stýringu á því hvernig vinnuafli er varið 

og draga úr kostnaði. Það getur þó oft verið erfitt að koma auga á muninn þar sem 

báðar áherslurnar hafa lúta sömu meginmarkmiðum um að ávinna sér traust og 

hollustu sérvalinna starfsmanna og í sameiningu skuli unnið að því að ná 

sameiginlegum markmiðum fyrirtækisins (Beardwell & Holden, 2001; Edwards, 

1995). 

 

Flestir fræðimenn vilja meina að það sé munur á mannauðsstjóra (e. HRM manager) 

og starfsmannastjóra (e. personell manager). Mannauðsstjórar eru líklegri til að vera 

með formlegri menntun á sviðinu en starfsmannastjórar. Þá er algengara að fyrirtækið 

leggi meiri áherslu á starfsþróun ef það fylgir mannauðssstefnu. Mannauðsstjórinn er 

líklegri til að vera hluti af stjórnendateymi fyrirtækisins og tekur þátt í ákvörðunum 

varðandi stefnumótun þess. Færsla ábyrgðar á launamálum, ráðningum og uppsögnum 

til millistjórnenda er líklegri í fyrirtækjum þar sem mannauðsstjóri er starfandi. Þar er 

einnig líklegra að laun séu árangurstengd. Þar fara fram kannanir á viðhorfum 

starfsmanna og starfsmenn hvattir til að sækja námskeið, sem er hluti ef 

endurmenntun og starfsþróun (Blyton & Turnbull, 2004). Samkvæmt Legge hefur 

hefðbundin starfsmannastjórnun ekki sömu tengingu við heildarstefnu í ákvarðanatöku 

fyrirtækisins og það leiðir til þess að markmið um hámarks afköst nást síður, sem er 

líklegra til að valda ágreiningi og árekstrum (Blyton & Turnbull, 2004).  

 

Innan fyrirtækisins ríkir samfelld spenna og ágreiningur. Í hverju fyrirtæki eru 

einhverjir hagsmunaðilar og ágreiningurinn stafar af því þessir aðilar geta haft 

mismunandi álit á viðburðum, aðgerðum og samskiptum. Það getur verið misræmi í 

stefnu, áhugasviðum og þörfum og þá er einnig hætta á að þarfir einstaklingsins séu 

ekki í samræmi við stefnu eða þarfir fyrirtækisins. Mannauðsstjórnun hefur sýnt fram 

á að búa yfir þeim verkfærum sem hjálpað geta til að leysa þann ágreining sem hlýst 

af þessum þáttum og þar með hefur mannauðsstjórnun því þróast sem tæki, allra 

stjórnenda, til að mæta nýjum verkefnum og sífelldum breytingum (Beardwell & 

Holden, 2001).  
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Mörg fyrirtæki nefna mannauð sem sína stærstu auðlind. Eitthvað færri fyrirtæki starfa 

þó eftir kenningum HRM. Ástæður fyrir því geta verið að það er kostnaðarsamt að 

leggja svo mikla vinnu í hvern starfsmanna, áherslan er oftar á að minnkað kostnað 

frekar en að hámarka framleiðslu. Stjórnendur eru hræddir við að missa völd og 

yfirráð og forstjórar eru vantrúaðir á stefnuna (Blyton & Turnbull, 2004). Það er síðan 

hugsanlegt að stjórnendur skorti þekkingu og hæfni til að geta nýtt sér HRM. 

Vinnumarkaðurinn hefur á undanförnum árum breytst mikið og starfsfólk í dag mun 

hreyfanlegra, þá spyrja stjórnendur sig eflaust hvort það sé þess virði að eyða miklum 

peningum í starfsmanninn þegar hann getur á hverri stundu ráðið sig annað. 

Ófyrirsjáanlegir utanaðkomandi þættir geta haft mikil áhrif á það hvernig 

vinnumarkaðurinn þróast og hver stefnt sé í hvert skipti (Beardwell & Holden, 2001).  

 

Í könnun sem gerð var í Bretlandi kom í ljós að mörg fyrirtæki nýta sér þætti í 

mannauðsstjórnun í einhverju mæli, algengast er að vandað sé til ráðninga, 

samskiptaleiðum sé haldið greiðum, haldið uppi góðu upplýsingaflæði og fyrirtækin 

með áætlanir varðandi starfsþróun. Þá kom einnig í ljós að frammistöðumat var mjög 

algengt eða í 79 % af þeim fyrirtækjum sem könnunin náði til. Frammistöðumat er 

algengara meðal stjórnenda en þar sem frammistöðumati var beitt meðal stjórnenda 

var einnig algengt að fram færi mat á frammistöðu annarra starfsmanna (Storey, 

2001). 

 

Strangt til tekið byggir HRM að mestu leyti á einstaklingshyggju og af því má leiða að 

margræðishyggja á ekki erindi þar inn og þar á meðal stéttarfélög. Storey hefur þó 

sýnt frammá að í sumum fyrirtækjum mætti finna samþættingu á mannauðsstefnu 

fyrirtækinsins og aðkomu stéttarfélaga (Storey, 2001). Samingar um laun væru enn 

gerðir sameiginlega en einnig sé verið að sinna starfsþróun, hvatningu, mati á 

frammistöðu á einstaklingsgrundvelli.  

 

Í fyrirtækjum þar sem stefnu mannauðsstjórnunar er framfylgt, þá má sjá að 

starfsmenn eru ánægðari og eftir því sem fleiri þáttum HRM er komið að, er líklegra 

að starfsánægja sé meiri. Samkeppnisforskot til lengri tíma næst ekki bara með því að 

horfa á kostnaðarhliðina, stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um hversu mikilvæg 

mannauðsstjórnun er ef viðhalda á samkeppnisforskoti (Storey, 2001).  
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Storey bendir á að það sé hagur stéttarfélaga að sjá til þess að mannauðsstjórnun sé 

beitt á réttan hátt, mannauðsstjórnun getur bæði verið beitt vopn notað til að stía í 

sundur stéttarfélaginu og starfsfólkinu og það sé einnig hægt að nota það til að vera 

með yfirgang. Það er því mikið í húfi fyrir stéttarfélög og starfsfólk að samstaða og 

samvinna (e. partnership) sé milli þeirra og viðsemjenda. Starfsfólk hefur þörf fyrir 

atvinnuöryggi og fyrirtækið sveigjanleika. Þættir sem geta haft áhrif á hollustu 

starfsmanna eru til dæmis þátttaka í velgengni fyrirtækisins bæði efnahagslegum ofl. 

Ttryggja þarf þátt starfsmanna í ákvarðanatöku innan fyrirtækisins og upplýsingaflæði 

og tryggja aðgang stéttarfélagsins að starfsfólki fyrirtækisins (Storey, 2001). 

 

6.1 Ráðningar og val  
Í ráðningarferlinu, við val á starfsfólki er tekið tillit til mannaflaþarfar fyrirtækisins. 

Valið byggir á þörf þess, hvaða þekking, hæfni og persónulegir eiginleikar 

framtíðarstarfsmannsins teljast hæfa fyrirtækinu best (e. fit). Í ráðningaferlinu er leitað 

að hæfum eintaklingum sem hugsanlegum starfskrafti, reynt er að laðaað sem flesta 

umsækjendur, svo fyrirtækið hafi úr sem mestu úrvali að velja. Valið á 

starfsmanninum snýst meira um að meta hvaða einstaklingur mætir þeim kröfum sem 

fyrirtækið setur sem forsendur fyrir starfinu, núna og til framtíðar (Beardwell & 

Holden, 2001). Val og ráðningar eru eitt af mikilvægustu verkfærum 

mannauðsstjórnunar. Vanda þarf valið á starfsmönnum, ráðingarferli þarf að vera vel 

skilgreint þar sem leitast er við að finna þann sem best hæfir starfinu og fyrirtækinu 

(Beardwell, et al., 2004). Til að tryggja hámarks skilvirkni við ráðningaferlið þarf að 

liggja fyrir greinargott starfsmat og nákvæmar starfslýsingar (Riggio, 2003).  

 

Um ráðningar ríkisstarfsmanna gilda starfsmannalög og reglugerðir. Ráðningarform er 

mismunandi, í fyrsta lagi er um að ræða ríkisstarfsmenn sem eru ráðnir ótímabundið 

með gagnkvæmum uppsagnarfresti. Í öðru lagi er hægt að ráða starfsmann 

tímabundið. Í þriðja lagi er um að ræða skipanir til fimm ára í senn og í fjórða lagi er 

heimilt að setja starfsmann í starf tímabundið. Ákveðnar reglur gilda um auglýsingar á 

störfum hjá hinu opinbera. Venjuleg störf skal auglýsa í dagblaði með dreifingu á 

landsvísu eða birta auglýsingu í útvarpi eða sjónvarpi, sem nær til allra landsmanna. 

Aukning er á því hversu mikið ríkisstofnanir notfæra sér ráðningaskrifstour en þær 

voru á árunum 2006-2008 notaðar í tæplega 17 % tilfella (Ómar H Kristmundsson, 
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2008). Starfsmannavelta er kostnaðarsöm, kostnaður hlýst af þeim truflunum sem 

verða á framleiðslu eða þjónustua fyrirtækisins þegar starfsmaður hættir, en aukin 

kostnaður verður einnig þegar hefja þarf  ráðningaferlið aftur, velja á nýjan starfsmann 

og þjálfa. Með lítilli starfsmannaveltu má reikna með sparnaði (Beardwell, et al., 

2004). Hollusta íslenskra ríkisstarfsmanna er talsverð og starfsmannavelta með 

minnsta móti 

 

Við ráðningar ríkisstarfsmanna verður að taka tillit til laga og reglugerða sem hið 

opinbera setur á vinnumarkaðnum, jafn réttur til atvinnu, athuga að mismuna ekki eftir 

kyni, fötlun, kynþætti svo eitthvað sé nefnt. 

 

6.2 Starfsþróun 

Eftir því sem meiri áhersla hefur verið lögð á mannauðsstjórnun (HRM) þá er einnig 

farið að leggja meiri áherslu á starfsþróun. Komið er í framkvæmd aðgerðum sem 

ætlað er að hafa áhrif á þekkingu fyrirtækisins og starfsfólks. Starfsþróun er talið hafa 

mikilægt hlutverk í samkeppnishæfni fyrirtækis og getu þess til að hámarka árangur 

sinn (Beardwell & Holden, 2001). Vinna með starfsfólk verður ekki lengur stöðvuð 

við ráðningu heldur þarf að huga að því að þjálfa og endur- og símennta starfsfólkið. 

Móttaka nýliða verður að vera á þann hátt að það geti fljótt og örugglega farið að 

sinna þeim verkefnum sem þeim eru fengin. Þar sem áhersla er meiri á einingahyggju 

og einstaklinginn er starfsfólk líklegra til að taka meiri ábyrgð á eigin starfsþróun 

(Beardwell, et al., 2004).  

 

En starfsþróun og þjálfun á ekki einungis við um nýliða, störf geta breyst og þróast 

með tímanum og ný verkefni verða til. Þetta verður til þess að fólk nær ekki tökum á 

starfi sínu í eitt skiptið fyrir öll heldur þarf stöðuga símenntun og starfsþróun. Þjálfun 

er nauðsynleg til að fólk geti sinnt starfi sínu betur og hámarkað árangur. Færsla milli 

starfa krefst þess að fólk fái þjálfun við hæfi. Við stöðuhækkanir er einnig nauðsynlegt 

að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun til að geta tekist á við ný verkefni sem fylgja nýju 

starfi. Ef breyting verður á stefnu fyrirtækisins þá er nauðsynlegt að vera viðbúinn, 

sveigjanleiki fyrirtækisins ásamt samfelldri starfsþróun og þjálfun starfsmanna ein leið 

til að viðhalda samkeppnisforskoti og hámarka afkomu (Beardwell, et al., 2004; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2004).  
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Ríkisstarfsmenn virðast vera duglegri að sækja sér endur- og símenntun en starfsmenn 

á almenna vinnumarkaðnum. Samkvæmt könnun sem gerð var í október 1998 höfðu 

54 % ríkisstarfsmanna sótt sér endurmenntun í einhverju formi á síðustu 12 mánuðum 

á móti 42 % þeirra sem störfuðu á almenna markaðnum. Árið 2006 var talan fyrir 

opinbera starfsmenn sem höfðu sótt sér endurmenntun í einhverju mæli á síðust 12 

mánuðum komin í 81 %, sem verður að teljast ágætis framför. Töluverður munur var á 

aðsókn í endurmenntun ef tölurnar voru skoðaðar með tilliti til menntunar, en 32 % 

ríkisstarfsmanna með grunnmenntun sótti sér endurmenntun á meðan talan er 48 % 

meðal þeirra sem voru með starfs- og framhaldsskólamenntun. Flestir töldu að sí- og 

endurmenntunin nýttist í starfi en það virðist sjaldnar sem fram koma breytingar á 

starfi eða launum í kjölfarið (Ómar H Kristmundsson, 2006).  

 

6.3 Frammistöðumat 
Mat á frammistöðu starfsmannsins er nauðsynleg hverju fyrirtæki. Með 

frammistöðumati er verið að koma á formbindingu á því mati hvernig starfsmaðurinn 

stendur sig með tillit til markmiða fyrirtækisins. Frammistöðumat er undirstaða 

starfsframa starfsmannsins auk þess sem það stýrir starfs- og launaþróun hans (Riggio, 

2003). Til þess að mæla frammistöðu starfsmannsins þarf að vera skýrt hvað það er 

sem á að mæla og velja þarf mælitæki í samræmi við það. Mælikvarðar geta verið 

hlutlægir eða huglægir. Hlutlægir mælikvarðar segja til um fjölda framleiddra eininga 

og þar er mælingin tiltölulega einföld í framkvæmd. Nota verður huglæga mælikvarða 

þar sem ekki er hægt með sama móti að setja fingur á fjölda eða tíma sem fór í verkið. 

Þær aðferðir sem algengast er að nota við frammistöðumat eru jafningjamat, sjálfsmat, 

og viðskiptavinamat en langalgengast er að næsti yfirmaður sé ábyrgur fyrir 

framkvæmd matsins (Riggio, 2003).  

 

Flestar opinberar stofnanir eru þjónustu fyrirtæki, þar sem gera þarf ráð fyrir að notast 

verði að mestu leyti við huglæga mælikvarða. Aðalatriðið er að matið sé sniðið að 

þörfum stofnunarinnar, starfsemi hennar og taki tilliti til starfsmannasamsetningar. 

Starfsmannasamtöl eru m.a. notuð við frammistöðumat (Riggio, 2003).  
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6.4 Starfsmannasamtöl 
Starfsmannasamtal er reglulegt trúnaðarsamtal milli stjórnanda og starfsmanns um allt 

sem snertir starfið. Höfuðmarkmið samtalsins eru umbætur, rætt er hvernig frekari 

hvatningu og starfsþróun verði háttað ásamt því að farið er yfir verkefni og markmið 

starfsmannsins. Mikilvægt er að markmiðin styðji þá menningu og það andrúmsloft 

sem ríkir í viðkomandi fyrirtæki. Samtalið er einnig mikilvægur hlekkur í 

skipulagningu starfsþróunar fyrirtækja. Farið er yfir þau markmið sem sett voru í 

síðasta starfsmannasamtali og starfsmaðurinn leggur mat á eigin frammistöðu, hvað 

tókst vel og reynt er að útskýra hvað hefði betur mátt fara (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2004; Hildur Elín Vignir, 2001).  

 

Með starfsmannasamtölum skapast vettvangur fyrir umræðu um samskipti sem 

nauðsynlegt er að ræða um reglulega og þar skapast einnig aukin þekking á starfsfólki 

fyrirtækisins.  

 

Algengara er orðið að formbinda starfsmannasamtöl með þeim hætti að þau eru orðin 

hluti af kjarasamningi eins og sjá má hjá opinberum starfsmönnum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2004). Samkvæmt könnun Ómars H. Kristmundssonar frá árinu 2006 

hafði um helmingur aðspurðra ríkisstarfsmanna ekki farið í starfsmannasamtal. 

Algengara var að starfsfólk á stærri stofnunum færi í slíkt viðtal en það er síður að 

starfsfólk á minni stofnunum fari í formlegt starsfmannasamtal (Ómar H 

Kristmundsson, 2006).  

 

6.5 Launakerfi  
Samningar um ákvörðun launa færist í æ meira mæli til einstaklingsins. Fyrri tíma 

kenningar um launamyndun eru á þann veg að markaðslaun eru ákveðin af framboði 

og eftirspurn. Samkvæmt því lögmáli þá mun það fyrirtæki sem greiðir hærri laun en 

markaðslaun fara í þrot og fyrirtæki sem greiðir minna en lágmarkslaun mun ekki geta 

fyllt sínar stöður, sem endar einnig í þroti. Á meðan fyrirtæki þurfa að ráða til sín 

starfsfólk af ytri vinnumarkaði þá mun sá vinnumarkaður alltaf hafa áhrif á laun innan 

fyrirtækisins. Ef launastefna fyrirtækisins er lægri en gengur og gerist á markaði þá er 

hætta á að starfsmannavelta aukist. Stéttarfélög eru talin skekkja þessa myndun 

markaðslauna með launakröfum sem eru hærri en markaðslaun. Fyrirtæki sem eru í 
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einokunarstöðu á markaði geta í krafti stöðunnar sett launaþróun mun stífari ramma og 

jafnvel hindrað stéttarfélagsþátttöku starfsmanna sinna. Launamyndun í fyrirtækjum 

er samspil margra þátta og þær leiðir sem eru farnar geta verið mjög mismunandi eftir 

stjórnendum og þurfa þeir að setja saman heildarpakka sem umbunar og hvetur 

starfsmanninn til að sinna starfi sínu af alúð. 

 

Stjórnendur geta haldið launum innan fyrirtækisins í jafnvægi við það sem gerist fyrir 

utan og jafnvel milli stétta með aðferðum eins og þjálfun, yfirvinnu og 

stöðuhækkunum (Edwards, 1995).  

 

Við val á launakerfi þarf stjórnandi að hafa í huga hvort henti betur að greiða 

starfsmönnum föst laun eða breytileg þ.e. greiða fyrir útlagða vinnu eða greiða eftir 

afköstum. Skoða þarf vel starfsemi fyrirtækisins og velja kerfi sem hentar því. Þegar 

um föst laun er að ræða er launþega greitt eftir tímaframlagi t.d. mánaðarlaun. Ef valið 

er kerfi byggt á afköstum starfsfólks þurfa afköstin að vera mælanleg, t.d. ákveðin 

upphæð fyrir hvert fiskflak sem flakað er.  

 

Stjórnandi þarf einnig að hafa samkeppni í huga þegar hann velur launakerfi, ef laun 

eru hærri annarsstaðar mun honum reynast erfitt að ráða fólk í vinnu á þeim launum 

sem hann er tilbúinn að greiða. Launkerfi þarf að endurspegla markmið fyrirtækisins 

og hvetja starfsfólk til að vinna að því að þau náist.  

 

Kostir þess að velja afkastatengt launakerfi er að góðir starfsmenn sem hafa góð laun 

vilja frekar starfa áfram hjá fyrirtækinu, svo lengi sem laun eru samkeppnishæf. Það 

hvetur starfsfólk til að standa sig vel frekar en að það sé bara að mæta í vinnuna. 

Einstaklingur sem stendur ekki undir þeim afköstum sem samkvæmt kerfinu á að skila 

honum hagnaði mun ekki starfa áfram í fyrirtæki með afkastatengd laun (Lazear 

1998). Það er í höndum stjórnenda að meta það, hvað séu viðunandi afköst sem þá 

gefa af sér hærri laun. Afkastatengt kerfi gerir ráð fyrir því að peningar séu hvetjandi 

og þar með vinnuframlagshvetjandi. Það gerir auk þess ráð fyrir því að miðað sé við 

einstaklingssamninga og stéttarfélög séu óþörf (Salamon, 2000).  

 

Fastlaunakerfi byggja á tíma og þeirri viðleitni sem lagt er í verkefni án þess að litið sé 

sérstaklega til þess hver afköstin séu. Þrátt fyrir að kostir afkastatengdra launakerfa 
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séu margir er flestum launþegum greitt í samræmi við fastlaunakerfi. Ástæður fyrir 

því eru t.d. kostnaðarhagræðing, það getur verið dýrt að koma á sliku kerfi og fylgjast 

með afköstum hvers einasta starfsmanns. Erfitt getur verið að mæla afköst sumra 

starfsstétta svo sem störf sérfræðinga og þjónustustörf. Önnur ástæða er, að við vinnu 

eftir afkastatengdu launakerfi, þar sem allt gengur út á að koma sem mestu magni frá 

sér, vill það koma niður á gæðum vörunnar eða þjónustunnar sem unnið er við. Oft er 

þó að hægt sé að draga úr gæðavandamálum með því að hanna launakerfið með það í 

huga. Fólk getur líka verið áhættufælið og kýs að starfa við það öryggi sem 

fastlaunakerfi færir þeim. Dæmi um launahækkanir í fastlaunakerfi geta verið stöðu- 

og starfsaldurshækkanir (Lazear, 1998).  

 

Flestir ef ekki allir ríkisstarfsmenn fá greidd laun samkvæmt fastlaunkerfi, enda eru 

flestar ríkisstofnanir þjónustufyrirtæki og við þær kringumstæður má ætla að erfitt 

væri að notast við afkastatengt launkerfi  

 

En laun skipta miklu máli og samkvæmt könnun, sem gerð var árið 1998 meðal 

opinberra starfsmanna voru aðeins 17% ríkisstarfsmanna voru sammála 

staðhæfingunni “ Ég er ánægður með launin mín” og 41% aðspurðra voru mjög 

ósammála fullyrðingunni. Þegar spurt var um hvort laun viðkomandi væru sambærileg 

því sem gerðist á almenna markaðnum þá voru 75% ósammála (Ómar H 

Kristmundsson, 1999).  

 

6.6 Hefðbundin starfsmannastjórnun (PM), Mannauðsstjórnun 
(HRM) og opinberi markaðurinn.  
Gerður er greinarmunur á hefðbundinni starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. 

Það eru þó margir fræðimenn í greininni sem telja að oft sé erfitt að koma auga á 

muninn. Skilgreining á hefðbundinni starfsmannastjórnun er, samkvæmt kenningum 

bandarískra fræðimanna, “hámarksnýting á mannauði til að ná markmiðum 

skipulagsheildarinnar”. Sem verður að teljast lík skilgreiningum á mannauðsstjórnun. 

Það hefur þó vreið hægt að draga fram ákveðna þætti þar sem sjá má mun á milli 

þessara tveggja stefna. Með hefðbundinni starfsmannastjórnun er lögð áhersla á 

hagkvæmni og hvernig megi draga úr kostnaði til að gera hagnað fyrirtækisins sem 

mestan. Það er lögð áhersla á að starfsfólki fyrirtækisins sé gert kleift að hámarka 
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árangur sinn með markmið þess sjálfs að leiðarljósi, hvort sem það er sem 

einstaklingur eða sem hluti af hóp. Fyrirtækið leitast við að bjóða sem best kjör, 

starfsaðstæður og áhugvert starf. Lögð er áhersla á að vanda val á starfsfólki, tekið er 

tillit til starfsþróunar, umbunar og hvatningar með starfsánægju í huga. Útdeiling 

gæða og skipting kökunnar er með þeim hætti að hún sé réttlát og taki tillit til 

hagsmuna heildarinnar. Allir þættirnir eiga við um einingarhyggju, nema þegar rætt er 

um réttlæti, en sá þáttur á við um margræðishyggju. Mannauðsstjórnun er almennt 

frekar talin einkennast af einingarhyggjunni. Þar sem persónubundin færni og hæfni 

skiptir öllu í samskiptum og samningum einstaklingsins og fyrirtækisins (Legge, 

2005).  

 

Þar sem fyrirtæki hafa innleitt mannauðsstjórnun er lögð á það áhersla að þeir aðilar 

sem sinna starfi mannauðsstjóra eða starfa á mannauðssviði séu með sérmenntun á því 

sviði.Þar sem hefðbundinni starfsmannastjórnun er fylgt er almennt ekki gert ráð fyrir 

sérmenntun á sviði stjórnunar jafnvel þótt um stærri fyrirtæki sé að ræða. 

Mannauðsstjórnum leggur áherslu á áætlanagerð og reynt er að koma í veg fyrir og sjá 

fyrir vandamál áður en þau koma upp (e. pro active), þar sem hefðbundinni 

starfsmannastjórnun er beitt fer mikill tími í að sinna vandamálum eftir að þau eru 

komin upp (e. reactive) og engar fyrirbyggjandi ráðstafanir eru gerðar. Almennt var 

talið að hefðbundnar starfsmannadeildir væru óvirkar, þeirra hlutverk væri ekki 

hvetjandi og leiðandi á sama hátt og til væri ætlast af mannauðsdeild. Svo virtist sem 

hefðbundininni starfsmannadeild væri frekar ætlað að framfylgja ákvörðunum 

stjórnenda, en væri ekki þátttakandi í heildarstefnumótun fyrirtækisins né stefnumótun 

varðandi starfsmannahald. Lögð væri meiri áhersla að hún héldi í horfinu frekar en að 

vera framsækinn. Þannig væri deildin áhrifalítil og utangátta í heildarstefnu 

fyrirtækisins (Legge, 2005). 

 

Í mannauðsstjórnun er lögð ríkari áhersla á það að samþætta starfsmannastefnu 

fyrirtækisisins við heildarstefnu þess. Þessi þáttur er mjög mikilvægur þegar borin er 

saman hefðbundin starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. Þá er lögð aukin áhersla 

að að mannauðsstefnan sé samhangandi við markaðsáætlanir, framleiðsluáætlanir og 

fjármálaáætlanir.  
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Í Bretlandi er skilgreiningin á hefðbundinni starfsmannastjórnun aðeins stífari, þar er 

mun ríkari heildarhyggja og skilgreining þeirra tekur ekki tillit til sjálfrar upplifunar 

starfsmannsins innan fyrirtækisins. Í raun var ábyrgðarsvið starfsmanna 

starfsmannaskrifstofunnar (personell management) skjalastjórnun, heimilishald, 

félagsráðgjöf og slökkvistarf (Legge, 2005) 

 

Opinberi markaðurinn hefur undanfarin ár gengið í gegnum breytingar. Það hefur 

verið stefna stjórnvalda að innleiða þar starfsmannastefnu samkvæmt kenningum 

mannauðsstjórnunar. Samkvæmt breskum könnunum hefur opinberi markaðurinn 

verið duglegri við að innleiða mannauðsstjórnun en almenni markaðurinn. Sem dæmi 

má nefna að réttindi opinberra starfsmanna til að sækja námskeið og stunda nám eru 

meiri en starfsfólks á almenna markaðnum. Hið opinbera hefur einnig skuldbundið sig 

til að reyna að mæta þörfum starfsmanna varðandi sveigjanlegan vinnutíma og 

hlutastörf. Samkvæmt Storey er opinberi markaðurinn í Bretlandi blanda af 

hefðbundinni starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun (Storey, 2001). Á Íslandi 

virðist þetta vera svipað,  fleiri stofnanir setja nú niður starfsmannastefnu, stærri 

stofnanir eru með mannauðssvið, minni stofnanir ráða í meira mæli til sín einstaklinga 

með sérmenntun á sviði mannauðsstjórnunar, starfsmannasamtöl eru nú orðin 

algengari, gerðar eru starfslýsingar, réttur opinberra starfsmanna til endur- og 

símenntunar hefur verið viðukenndur og áhugi stjórnenda á mannauðsstjórnun meiri.  
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7 Aðferðarfræði 
Í þessum kafli er farið í þá aðferðarfræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að reyna að varpa ljósi á það hver markmiðin voru með 

breytingum á launakerfi opinberra starfsmann, hvernig til hefði tekist með 

breytingarnar og hver væru viðhorf viðmælanda til breytinganna og stöðunnar í dag.  

 

Til að fá fram skilning og skoðanir viðmælenda á efninu var ákveðið að notuð yrði 

eigindleg aðferð. Í næstu köflum verður reynt verður að varpa ljósi á hvað það er sem 

einkennir slíka aðferð og hvers vegna þessi aðferð taldist henta við rannsóknina. 

Fjallað verður um sjálfa gagnaöflunina, viðtöl og val á þátttakendum.  

 

7.1 Eigindleg rannókn 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru margar en hafa ýmis sameiginleg einkenni. 

Rannsóknir af þessu tagi fylgja ekki reglum þær eru opnar og óstaðlaðar (Taylor & 

Bogdan, 1998). Gögnin sem safnað er lýsa fólki, stöðum og samræðum sem erfitt er 

að setja inn í tölfræðiformúlur. Rannsóknarspurningar eru settar fram til að kanna 

rannsóknarefnið í samhengi jafnframt því að fá fram sem flestar hliðar á efninu. 

Rannsakandinn þróar með sér ákveðið sjónarhorn samhliða því að afla gagna en hann 

leggur ekki upp með ákveðna tilgátu sem hann prófar.  

 

Kvale lýsir þessu ferli sem tvennskonar rannsakandi sé annað hvort “námumaðurinn” 

þar sem vitað er að þekkingin er til staðar og það þarf að grafa eftir henni, hægt og 

rólega og með ákveðinni tækni nær “námumaðurinn” þekkingarmolunum upp á 

yfirborðið. Hin aðferðin sem Kvale lýsir er “ferðamaðurinn” þar sem rannsakandinn 

sér og skráir hjá sér ákveðna ferðasögu. Þar kemur fram hverja hann hitti og hvaða 

sögu þeir höfðu að segja (Kvale, 1996).  Slík viðtöl fara fram á hversdagslegan máta 

og byggjast á ákveðinni upplifun viðmælanda og lýsingu hans á atburðum. Ein tegund 

slíkra viðtala eru hálfopin (e. semi structured) viðtöl þar sem “ætlunin er að ná fram 

lýsingum úr heimi viðmælanda með það í huga að geta lýst og túlkað upplifun hans á 

atburðum” (Kvale, 1996). Í rannsóknarviðtali koma saman uppbygging og ásetningur, 

þar sem tilgangurinn er að spyrja vandaðra spurninga og beita virkri hlustun til að fá 

fram upplýsingar sem kastað geta ljósi á viðfangsefnið. Rannsakandi stýrir 

meginefnistökum og framgangi viðtalsins (Kvale, 1996). 
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Lítið úrtak er einkenni eigindlegra rannsókna, þar sem ekki er lögð áhersla á fjölda 

þátttakenda heldur er leitast við að öðlast dýpri skilning á margvíslegum viðhorfum og 

upplifun þeirra. Rannsakandinn leitast við að skilja hvernig ákveðið ferli fer í gang og 

þróast, ásamt því að skilja afhverju það gerist (Cooper & Schindler, 2006; Kvale, 

1996) Eigindlegar rannsóknir leitast við að lýsa fyrirbærinu og skilja það, ekki kanna 

hversu oft það gerist (Kvale, 1996). Rannsakandinn er sjálfur þátttakandi í 

rannsókninni og öðlast  æ meiri skilning á efninu eftir því sem líður á rannsóknina og 

samhengi hlutana verður meira. Snið aðferðarinnar er sveigjanlegt og þróast smám 

saman. Gögnin eru lýsandi og eigin orð þátttakenda notuð (Taylor og Bogdan). Eins 

skiptir miklu máli að rannsakandi sé með opinn huga en ekki fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir þegar hann greinir gögnin. Mikilvægt er að skoðanir allra þátttakenda séu 

hluti af niðustöðunum.  

 

Sá galli á rannsókninni sem flestir benda á er að vegna þess hve úrtökin eru lítil er 

erfitt að alhæfa að ferlið sé eins hvar sem er. Svörin byggjast á skynjun viðmælandans 

í dag en sú skynjun getur aftur á móti verið breytt á morgun (Cooper & Schindler, 

2006; Taylor & Bogdan, 1998).  

 

Í þessar rannsókn voru viðtölin hálf opin einstaklings viðtöl. Stuðst var við fyrirfram 

ákveðnar spurningar og punkta. Viðtölin voru ítarleg og miðuðu af því að fá fram 

upplýsingar sem gætu svarað rannsóknarspurningunum. Áhersla var lögð á að 

viðmælandi notaði sín eigin orð og hugtök við lýsingar og ræddi það sem honum 

fannst sjálfum skipta máli. Valdir voru einstaklingar með reynslu á því sviði sem 

rannsakað var þ.e. að vinna við kjarasamningsgerð og stofnasamninga.  

 

7.2 Viðtöl  
Þegar markmiðið er að skilja reynslu viðmælanda eða vita meira um af hverju hann 

svaraði könnun á einhvern ákveðin hátt er hægt að nota viðtalsaðferðina. Rannsóknin 

byggir á djúpviðtölum (e. indepth interviewing) við fyrirfram valið úrtak, þar sem 

reynt er að varpa ljósi á reynslu þeirra, skoðanir og viðhorf gagnvart ákveðnu málefni. 

Fyrirfram þarf efni rannsóknarinnar að vera vel skilgreint og markmið skýr (Taylor & 

Bogdan, 1998). Notast var við fyrirfram ákveðnar spurningar og punkta og voru 

spurningarnar hálf opnar (e. semi structured) þar sem markmiðað var að skoða efnið á 
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opin hátt og gefa þátttakendum tækifæri til að tjá skoðanir sínar á eigin hátt. Gerður er 

samanburður á milli viðtala með það að markmiði að greina mynstur, endurtekningar, 

fundin þemu og viðtölin kóðuð með þau í huga (Kvale, 1996; Taylor & Bogdan, 

1998). 

 

Kostir aðferðarinnar er mikill sveigjanleiki og yfirgripsmiklar og djúpar upplýsingar. 

Einnig er möguleiki á að byggja upp gott samband við viðmælanda. Viðtölin þurfa í 

sjálfu sér ekki að taka svo langan tíma en það getur verið tímafrekt að fara yfir 

viðtölin, greina þemu og kóða, upplýsingarnar sem fram koma geta verið flóknar og 

erfitt að vinna úr þeim. Þessi aðferð getur verið kostnaðarsöm og spyrill getur á erfitt 

með að vera óhlutdrægur og getur þannig haft áhrif á svör viðmælanda (Kvale, 1996).  

 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu janúar – mars 2009. Ætlunin var að viðtölin þróuðust 

sem samræður og samhliða því var stuðst við spurningar og punkta sem rannsakanda 

þótti nauðsynlegt að fá fram og til að styrkja niðurstöður (Kvale, 1996). Æskilegt er að 

reyna að skapa þægilegt andrúmsloft, viðmælendur séu afslappaðir og tilbúinir að tjá 

sig um efnið á frjálsan og óheftan máta. Spurningar voru opnar og þannig til þess 

fallnar að viðmælandi gæti komið að sínum eigin skoðunum en einnig þannig að fram 

kæmu sameiginlegt umfjöllunarefni sem miðaði að því að bera saman niðurstöður.  

Skráður var aðdragandi viðtalsins, lýsing og hugleiðingar í lok þess. 

 

7.3 Gagnaöflun  
Viðtöl voru tekin við tíu manns, átta karlmenn og tvær konur. Þrír eru forstöðumenn 

ríkisstofnana, einn er starfsmaður fjármálaráðuneytisins, einn starfsmaður 

mannuðssviðs, og fimm eru formenn stéttarfélaga. Notast var við hentuleikaúrtak (e. 

convenience sample) og snjóboltaaðferðina (e. snowballing), leitast var við að velja 

einstaklinga með sem mesta reynslu og aðkomu að launamálum hjá hinu opinbera og í 

lok viðtala var óskað eftir því að stungið væri upp á nýjum viðmælanda.   

 

Helmingur viðmælanda er ábyrgur fyrir samningsgerð fyrir hönd ríkisins og 

ríkisstofnana. Hinn helmingurinn er ábyrgur fyrir samningsgerð fyrir hönd starfsfólks 

ríkisstofnana. Reynt var að velja forstöðumenn og starfsmenn stofnana með tilliti til 

þess að það væri skipting milli ráðuneyta og reynt var að hafa bæði stórar og litlar 
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stofnanir. Stéttarfélögin sem leitað var til eru bæði stór og smá, þau eru fulltrúar 

háskólamenntaðra starfsmanna ríkisins, faglærðra og annarra starfsmanna um allt 

landið. Allir eiga þessir aðilar það sameiginlegt að hafa komið að samningsgerð launa 

hjá hinu opinbera með einhverjum hætti í lengri eða skemmri tíma og flestir áttu það 

sameiginlegt að hafa starfað hjá hinu opinbera nánast alla sína starfsævi. Þegar 

viðmælendur voru valdir notaðist rannsakandi fyrst við eigið tengslanet og síðan við 

tengslanet viðmælendanna sjálfra, þau voru beðnir um að benda á aðra sem gætu 

hentað í rannsóknina. 

 

Byrjað var á að senda viðmælendum tölvupóst þar sem tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar var kynnt og viðkomandi boðið að taka þátt. Viðtökur voru mjög 

góðar, allir nema einn höfðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Það þurfti þó í 

nokkrum tilfellum að ítreka boðið með símtali. Það kom síðan í hlut viðmælanda að 

velja tíma og stað. Viðtölin fóru öll fram á skrifstofu viðmælanda. Rannsakandi óskaði 

eftir því að fá að hljóðrita viðtalið og var það auðfengið í öllum tilfellum. Öllum 

viðmælendum var heitið trúnaði og tjáð að hljóðrituðum gögnum yrði eytt að 

rannsókn lokinni. Viðtölin voru hljóðrituð á digital diktafón og vélrituð eins fljótt og 

mögulegt var. Lengd viðtala var á bilinu 28 – 84 mínútur og vélrituð voru 32.724 orð 

og  127 blaðsíður.  

 

Eftir ítarlega yfirferð og kóðun á gögnunum voru valin þrjú megin þemu sem voru 

mest áberandi í máli viðmælenda. Þau voru valin með tillit til þess hvað höfundi þótti 

athyglisverðast og hvað skipti mestu máli við að varpa ljósi á rannsóknarspuningarnar. 

Einnig var tekið tillit til þess hvaða þættir það voru sem brunnu mest á viðmælendum. 

 

Dregin voru fram þrjú megin þemu og nokkur undurþemu. Þau voru: 

 

1. Launakerfi opinberra starfsmanna  

• Gamlakerfið 

• Nýja kerfið 

2. Mannauðsstjórnun og hið opinbera  

• Sveigjanleiki 

• Starfsmannasamtöl 
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• Frammistöðumat 

• Samkeppni 

• Starfsþróun  

• Ráðningar og val 

3. Úrræði.   

• Hvað er til ráða? 

• Hverskonar breytingar? 

 

Í kaflanum hér á eftir er farið í þessi þrjú þemu og þau undirþemu sem koma fram. 

Reynt verður að draga fram það sem viðmælendum var efst í huga og stóð þeim næst.  
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8 Greining gagna 
Í þessum kafla verður farið yfir þau þemu sem komu fram í viðtölunum og talin eru 

geta varpað ljósi á rannsóknarspurningarnar. Farið er í gegnum viðtölin og að 

einhverju leyti verður frásögn viðmælenda rakin og dregnar fram sameiginlegar 

áherslur sem fram komu.  

 

8.1 Launakerfi opinberra starfsmanna 
Launkerfi opinbera starfsmanna tók miklum breytiningum árið 1996. Þá var hrint í 

framkvæmd ferli sem hafði verið í undirbúningi frá því í byrjun tíunda áratugarins. 

Fyrstu stofnanasamnigarnir litu dagsins ljós, voru kallaðir aðlögunarsamningar. Hið 

miðlæga kjarasamningsumhverfi hafði þá í langan tíma verið talið úrelt. Lengi höfðu 

óánægjuraddir kallað var eftir gagngerri endurskoðun á launakerfinu sérstaklega með 

tilliti til þess að forstöðumenn fengju aukið umboð til samningsgerðar varðandi 

launamyndun starfsmanna. Launakerfið þótti ósveigjanlegt,  ógegnsætt og henta illa á 

vinnumarkaði sem tók sífelldum breytingum og harðnandi samkeppni var um 

starfsfólk.  

 

Grunnlaun voru lág og flestir starfsmenn með einhverskonar samningsviðauka um 

laun t.d. í formi lestíma, óunninnar yfirvinnu og fleira í þeim dúr. Í miðlægum 

kjarasamningi samdi hvert stéttarfélag við samninganefnd ríkisins um alla sérþætti 

kjarasamningsins eins og dagvinnulaun, yfirvinnulaun, vaktaálag, desemberuppbót, 

orlofsuppbót, vinnutíma, matar- og kaffitíma, orlof, námsleyfi, 

endurmenntunarkostnað, tryggingar, vinnuföt og fleira og svo um það hvernig launa 

ætti hvert starf eftir starfsheitaskrá. Launahækkanir miðuðust einnig við lífaldur og 

starfsaldur. Kerfið var einsleitt og það tók engann veginn tillit til margbreytileika 

stofnana. Allir viðmælendur voru á sama máli um þetta: 

 

“það hafði verið mjög skýrt til langs tíma menn sögðu “launakerfi ríkisins 

er ónýtt” það launakerfi sem samið er um í kjarasamningunum það ákveður 

ekki nema brot af laununum hitt fer svo í gegnum einhvert annarskonar 

fyrirkomulag, lestímar, ómæld yfirvinna og allskonar svona heiti sem menn 

voru farnir að gefa þessu. Menn sögðu að þetta kerfi væri mjög ógegnsætt 

og það væri ekki mjög hlutlægt heldur væri þetta meira svona dyntir 
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forstöðumannsins sem réðu því hvaða laun maðurinn fengi og þessu vildu 

menn breyta” 

 

Tveir viðmælendur vöktu athygli á því að hugsanlega hafi eldra kerfið verið hannað til 

að halda launum niðri og þá hugsanlega til að halda lífeyrisskuldbindingum ríkisins 

niðri, en áður var lífeyrissjóður einungis greiddur af fastlaunum starfsmanna en ekki 

yfirvinnu.  

 

Þegar ný ríkisstjórn tók við árið 1991 var það eitt af hennar meginmarkmiðum að gera 

ríkisrekstur hagkvæmari og straumlínulagaðri. Þá var einnig tekin ákvörðun um það 

gera breytingar á launakerfinu.  

 

“En ef við förum í gegnum breytingarnar á þessu kjarasamningsumhverfi þá 

í rauninni tengist það þeirri ríkisstjórn sem að varð til 1991 held ég þegar 

ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks fyrsta kom til þá kemur 

hingað í þetta ráðuneyti fjármálaráðherra sem hafði mjög skýra sýn á 

rekstur ríkisins og hann setti í gang strax mikla hugmyndavinnu um það 

hvernig væri hægt sem sagt breyta ríkissrekstrinum undir slagorðinu 

“nýskipan í ríkisrekstri”” 

 

Ferlið hófst með því að boðað var til ráðstefnu, sem haldin var að Hótel Loftleiðum. 

Þangað var boðið svo til öllum sem vildu úr opinberum rekstri, frá stéttarfélögum og 

almenna markaðnum. Skipað var í vinnuhópa, sem skiluðu tillögum um úrbætur til 

ráðherra. Farið var í undirbúningsvinnu með stéttarfélögunum um það hvernig mætti 

síðan útfæra þessar hugmyndir. Hvað ætti að semja áfram um í miðlægum samningi 

og hvað færi út á stofnanirnar. Þær hugmyndir sem ríkið lagði fram voru þóttu 

stéttarfélögunum í fyrstu “absúrd” . Talað var um að þarna myndi skapast aðstæður 

sem byðu uppá mismunun, rætt var um “baksleikjuviðbit”, “rassasleikingar” og “það 

yrði bara mokað í einhvern  gæðinginn”. Það er því ljóst að fyrst í stað ríkti mikil 

tortryggni í garð þeirra tillaga sem ríkið setti fram.  

 

“Svo er annað hræðslumóment en það sem samt búið að vera mjög ríkandi 

að það sé verið að umbuna einhverjum rassasleikjum þannig að þegar við 

gerðum okkar stofnanasaming þá var hérna sem er reyndar mjög skrýtið að 
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okkar megin vildu menn setja þak á það hvað hægt væri að fá marga 

viðbótarflokka þannig að þú gast bara fengið upphaflega bara þrjá, núna 

geturðu fengið fjóra þannig að það var sett þak á það þannig að bæði var 

þetta lágmarkssamningur og hámarkssamningur”. 

  

Á endanum komu menn sér saman um það hvernig þetta nýja kerfi gæti litið út og 

hvernig það yrði í framkvæmd. Stéttarfélögin þurftu að fara með tillögunar fyrir 

félagsmenn og í kosningar til að fá þær samþykktar. Það var talið nauðsynlegt að 

breiður stuðningur væri um málið.  

 

“ég þurfti virkilega að leggja mig fram til þess að ná þar fram sem að tókst 

fyrir rest svona með góðum meirihluta stuðningi við þetta því að það er 

mjög hættulegt að berja svona í gegn með almennum meirihlutastuðningi 

maður verður að passa að það sé stuðningur í öllum hópum við þetta því að 

annars lendir maður bara í félagslegum vandræðum í framtíðinni og þá var 

svona á nokkrum stöðum sem var svona andstaða við þetta og þar þurfti 

maður að leggja sig fram” 

 

Það hafði lengi verið reynt af hálfu stéttarfélagana að ná fram “alvöru”  

launahækkunum hjá opinberum starfsmönnum en án árangurs. Starfsfólk hafði farið í 

löng verkföll, sem voru öllum erfið. Viðkvæðið hjá ríkinu og á vinnumarkaðnum var 

ævinlega að umhverfið myndi ekki þola slíkar hækkanir á opinbera markaðnum. Með 

þessu nýja kerfi sáu sumir þó tækifæri til að ná fram alvöru hækkunum, sem svo lengi 

hafði verið reynt við. Töldu margir að þarna væri komið langþráð tækifæri til að jafna 

launamun á milli opinberra og almenna markaðsins.  

 

“að svona ein stór launahækkun ríkisstarfsmanna hún væri bara mjög ill 

framkvæmanleg því umhverfið myndi bara ekki aksepter’ana og þarna sáum 

við möguleika á að draga þetta í gegnum sko á minni skala í gegnum 

vinnustaðina þannig að hugmyndin það er alltaf gaman þegar það kemur 

einhver hugmynd sem þú ert mjög andsnúinn svo áttarðu þig á því að þú 

getur notað þessa hugmynd til að ná fram öðru markmiði sem þú ert með 

sko”. 
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Ríkið vildi hafa fyrirkomulagið þannig að væri í höndum einstaklingsins að semja um 

sín launakjör við sína yfirmenn. Ekki náðist samkomulag um það og farin var sú leið 

að í miðlægum samningi er samið um ákveðna launatöflu, en hvert stéttarfélag fyrir 

sig myndi semja um röðun starfa félagsmanna. Fyrstu samningarnir sem gerðir voru 

með þessum hætti voru kallaðarir aðlögunarsamningar þar sem kerfið var í aðlögun en 

síðan hafa þessir samningar verið kallaðir stofnanasamningar. Það er síðan 

samstarfsnefnd á hverri stofnun sem sér um samningsgerðina inni á stofnunum. Í 

samstarfsnefnd sitja þrír fulltrúar frá stofnuninni og þrír fulltrúar starfsmanna.  

 

Gefnar voru út leiðbeiningar um það hvað hvernig innihald stofnanasamninga ætti að 

vera og hvaða forsendur ættu að liggja til grundavallar samningnum. 

Leiðbeiningunum var síðan komið á framfæri við stofnanir. Kynningarfundir voru 

haldir um allt land og að þeim stóðu bæði ríkið og stéttarfélögin í sameiningu. Þar 

voru bæði forstöðumenn stofnana og starfsmenn fræddir um stofnanasamninginn og 

hvert innihald hans skyldi vera.  

 

“Þar að auki að þá fórum við í mjög massíva kynningarherferð með 

stéttarfélögunum þar sem við héldum sameiginlega fundi ég held það hafi 

verið endað með þvi að það voru einhverjir átta eða níu fundir hérna í 

Reykjavík og svo voru fundir sko útum allt land þar sem við fórum 

sameiginlega semsagt samninganefnd ríkisins annarsvegar og svo 

fulltrúar stéttarfélaganna hinsvegar og kynntum fyrir þá annarsvegar 

forstöðumennina og hinsvegar fulltrúum starfsmanna á viðkomandi 

stöðum hvað við sáum fyrir okkar sem innihald þessara samninga og 

hvernig ætti að útfæra það og svo hófst vinnan”. 

 

En þrátt fyrir þennann undirbúning forstöðumanna og starfsmanna var auðheyrt á máli 

viðmælenda að þeim fannst undirbúningi forstöðumann mjög ábótavant. Þar að auki 

væri það hverjum forstöðumanni í sjálfsvald sett að hvort hann mætir á slík námskeið 

eða fræðslufundi eins og einn viðmælandi orðaði það “fólk skilur bara sitt hlutverk 

misjafnlega”. Allir voru sammála um að forstöðumenn hafi átt í miklum vandræðum 

með að takast á við þetta nýja verkefni sem þeim hafði verið fengið.  
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“En svona var undirbúningurinn og í sjálfu sér að við vorum kannski að 

stökkva svoldið út í djúpulaugina en það sýndi sig hinsvegar að við vorum 

betur undirbúnir heldur en forstöðumenn stofnana, margara stofnana og 

talað um það að við hefðum tekið þá svoldið í bólinu sko af því að þeir komu 

svo miklu betur undirbúnir næst 2001 þá voru þeir miklu betur undirbúnir 

heldur en í fyrra skiptið” 

 
Hvað lélegan undirbúning forstöðumanna varðaði þá var mikill samhljómur á milli 

viðmælenda. Þennann tón má finna hjá öllum viðmælendum í rannsókninni. Tveir 

viðmælendur nota nákvæmlega sömu orðasamsetninguna til að lýsa því sem gerðist 

þegar aðlögunarsamningarnir voru gerðir þegar þeir segja að forstöðumenn voru 

“teknir í bólinu” .  

 
“Stéttarfélögin byrja bara, samningarefirnir fara bara beint í 

forstöðumennina sem vita ekkert um það hvaðan á þá stendur veðrið allt í 

einu eru bara mættir einhverjir sko atvinnusamnigamenn að sunnan sestir 

bara andspænist þeim og segja bara “heyrðu samkvæmt þessu nýja 

kjarasamningskerfi á því kallinn minn að gera stofnanasamning núna fyrir 

þetta embætti hér og við eigum að gera röðunarkerfi hér fyrir störfin sem 

eru hjá þér og við ætlum sko að fá hækkanir sko nú er komið að því að 

sanngirnin ráði ríkjum og við ætlum að fá hérna okkar starfsmenn hér hjá 

þér hafa verið sveltir í launum í áratugi og nú er komið að réttlætinu” 

þannig að það mættust þarna bara stálin stinn í þessu” 

 

Viðmælendur töldu að “leikurinn hefði verið ójafn” þar sem starfsmenn voru að miklu 

leyti bakkaðir upp af stéttarfélaginu og algengt er að fulltrúi stéttarfélagsins sitji í 

samstarfsnefndum. Stéttarfélagsfólkið hafi haft áratuga reynslu af samningagerð og 

þar að auki sé þetta þeirra aðalstarf. Forstöðumaðurinn hafi aftur á móti mörg önnur 

verkefni á sinni könnu.  

 

“[]....þannig að allt í einu situr forstöðumaðurinn aleinn, hefur aldrei verið 

í þessum bransa og er allt í einu settur fyrir fram einhvern 

stéttarfélagsmann sem er algjör rútínumaður í að hakka svona í sig þannig 

að maður var svona smeykur að þetta væri ójafn leikur” 
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Eins og fram hefur komið höfðu forstöðumenn fram að þessu ekki tekið þátt í 

kjarasamningsgerð, þar sem samningsgerðin var í höndum samninganefndar ríkisins 

og stéttarfélagana. Það var því athyglisvert þegar rætt var um breytt hlutverk þeirra að 

þá kom fram hjá viðmælendum að þeir hefðu í raun haft allt annað hlutverk gagnvart 

sínu starfsfólki þegar um var að ræða launamál. Fleiri viðmælendur vildu meina að 

þeir hefðu frekar verið einsog einskonar verkalýðsleiðtogar fyrir sitt starfsfólk innan 

stofnunarinnar.  

 

“Þeir [forstöðumenn] voru að miklu leyti bara verkalýðsleiðtogar vegna 

þess að þeir höfðu komist upp með það í gegnum tíðina að vera bara 

fremstir í flokki í baráttu við fjármálaráðuneyti í að berjast fyrir launum 

sinna nánustu starfsmanna og sinna starfsmanna  það hafði verið hlutskipti 

þeirra þeir voru verkalýðsleiðtogar á sinni stofnun”.  

 

Forstöðumenn voru þá komnir í þá stöðu að þeir áttu sjálfir að taka afstöðu, meta og 

afgreiða launahækkanir, þeir áttu sjálfir að fara að útdeila en þeir höfðu ekkert til að 

útdeila og nú var ekki hægt að benda á neinn annann.  

 

“Þeir [forstöðumenn] gátu verið bestu vinir á kaffistofunni “auðvitað myndi 

ég vilja hækka þig elsku vinur minn en þeir þarna í fjármálaráðuneytinu 

þeir vilja ekkert gera fyrir mig þannig að ég get því miður ekki gert neitt 

fyrir þig”. Nú eru þeir allt í einu að standa sjálfir frammi fyrir því að segja 

við starfsmanninn “ég hef ekki efni á að hækka við þig laun af því að 

fjárveitingin hjá mér hún leyfir það ekki” og það var þetta sem var þeim 

erfiðast”.  

 

Allir viðmælendur voru sammála um það við þessar breytingar á launakerfinu þá urðu 

um leið miklar breytingar á starfi forstöðumanna, þeir fengu nýtt hlutverk inni á 

stofnunum og ákveðin breyting varð á fyrirtækjamenningunni. Forstöðumenn höfðu 

að miklu leyti litið á sig sem hluta af heildinni og “í sama liði”  upplifðu það nú að 

vera komnir í hitt liðið. Einn viðmælandi sá þetta svona: 
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“[]... þetta var rosalega mikil breyting þetta var ekki bara breyting á 

verklagi heldur breyting á menningu og breyting á kúltúr og ég verð bara að 

segja þér að við erum ekki komin út úr því ennþá þ.e. hvernig stjórnendur 

ríkisstofnana upplifa sig sko hvað eru þeir sko það er dapurt að segja það 

en maður upplifir það ennþá hjá sumum stofnunum það er svona ákveðin 

þeir eru svoldið villtir í því sko þeir voru tvímælalaust í mjög mörgum 

tilfellum þá sáu þeir sjálfan sig sem í raun og veru bara sem hluta af þessari 

heild sem starfsmennirnir voru og þeir voru í sama liði þegar kom að því að 

berjast fyrir laununum sínum”. 

 

Í upphafi var hugmyndin að einstaklingurinn myndi sjálfur gera samning við sinn 

yfirmann varðandi laun. Það gekk ekki eftir og farin hefur verið sú leið að vera með 

samstarfsnefnd, sem gengur frá samningnum. Viðmælendur skiptast nokkrunveginn 

jafnt í tvo hópa hvað þetta varðar. Stéttarfélög eru tortryggin og treysta ekki 

forstöðumönnum og ríkinu á meðan ríkið telur að stéttarfélög treysti ekki 

félagsmönnum sínum. 

 

“Það sem hefur gert það að verkum að þetta skref hefur ekki heppnast til 

fulls það er útaf því að stéttarfélögin þorðu aldrei að frávísa þessum 

verkþætti til vinnustaðanna þau áttu að sjálfsögðu í upphafi að gera það. 

Þau áttu í raun og veru þetta átti að vera þannig að þegar það er gerður 

stofnanasamningur þá átti að koma fulltrúar starfsmanna inn á viðkomandi 

vinnustað til þess að gera stofnanasamning. Stéttarfélögin hafa aldrei þorað 

að sleppa hendinni af þessu þannig að miðlæga batteríið hérna 

atvinnusamningakallarnir sem ég nefndi hérna 1996 sem að koma hingað á 

vettvang þeir eru ennþá á vettvangi inni í öllum þessum stofnanasamningum 

þeir þora þeir treysta ekki eða hafa ekki farið í það prógram að ala upp 

kúltur úti á vinnustöðunum þannig að starfsmennirnir sjálfir geti séð um 

þennnann þátt” 

 

Það kemur fram að það sé einnig alengt er að starfsfólk á stofnuninni sér alfarið um 

gerð stofnanasamningsins. Það kemur þó fyrir að þeir treysta sér oft ekki til að vera í 

samstarfsnefndum á stofnunum. Þá hafa stéttarfélögin alfarið þurft að taka 

stofnanasamningsgerðina að sér.  
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“Sú staða hefur svo sannarlega komið upp að menn bara treysta sér ekki 

íþetta telja að með réttu eða röngu að það sé þeim ekki til framdráttar og þá 

bara tökum við þetta bara en það er bara metið í það og það skiptið. Það 

hefur komið fyrir reyndar að það hefur enginn verið hérna frá félaginu ef að 

menn vilja hafa það þannig”.  

 

Laun ríkisstarfsmanna voru lág, grunnröðun var lág og til að koma til móts við 

launakröfur höfðu forstöðumenn brugðið á það ráð að vera með viðbótarlaun í formi 

lestíma, yfirvinnu og þ.h. Með nýju launakerfi átti að hverfa frá því að vera með svona 

yfirborgarnir og umframgreiðslur og fá allt upp á borðið. Ein helsta krafa 

stéttarfélaganna var að þessir aukatímar yrðu teknir inn í grunnlaunin. Stéttarfélögin 

gengu misjafnlega hart fram í þessari kröfu en þetta varð einn erfiðasti hjallinn í 

samningaferlinu þegar aðlögunarsamningarnir voru gerðir.  

 

“Það sem var langerfiðast í þessu það var krafa stéttarfélagana um það að 

öll yfirvinna sama hvað hún nefndist henni yrði bara mokað inn með 

dagvinnunni þessu mótmæltum við harðlega” 

 

Stéttarfélög voru með sömu kröfu á allar stofnarnir án tillits til samsetningar og 

reksturs. Forstöðumenn bentu hinsvegar á að taka yrði tillit til þessara atriða ásamt 

fjárheimildum hennar.  

 

“Það sem að hinsvegar gerðist hjá félögunum sem að við vorum mjög á 

móti og beittum okkur í viðræðum við stéttarfélögin að reyna að fá þá til að 

hverfa frá því sem þau gerðu hinsvegar ekki og það var að stéttarfélögin 

komu bara með eina og sömu kröfuna á allar stofnanir allveg án tillits til 

þess hvernig stofnunin var samsett það var ekki það sem var stefnt að”. 

 

Hér verða viðmælendur ósammála og, fulltrúar ríkisins eru á því að þetta hafi á sínum 

tíma verið ósanngjörn krafa og að stéttarfélögin hafi sýnt mikla hörku við að ná þessu 

fram. Fulltrúar stéttarfélagana telja aftur á móti að krafan hafi verið mjög sanngjörn og 

eru almennt ánægð með árangurinn sem náðist varðandi þetta atriði en viðurkenna þó 

að það hafi verið mjög erfitt. Hluti stéttarfélagana byrjaði þessa vinnu áður en samið 
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var um breytt launakerfi. Haldnir voru undirbúningsfundir með forstöðumönnum þar 

sem þetta atriði var lagt til grundvallar því að stéttarfélagið samþykkti breytingarnar.  

 

“Við fórum síðan í ákveðan grunnvinnu áður en samningar voru 

undirritaðir við litla hrifningu samninganefndar ríkisins. Það var það að við 

fórum nánast á alla vinnustaði og töluðum við forstjóranna og spurðum þá 

“ef að það verður búinn til samningur af þessu tagi eruð þið tilbúnir að 

flytja lestímann inn í samninginn?” og þeir svona játtu því allir missvona 

dýrt en við töldum okkur hafa frá þeim öllum svona vilyrði um þetta og það 

var svoldið stór forsenda”.  

 

Helstu rökin fyrir því að færa þetta inn í grunnlaunin voru jú þau að ef hægt var að 

semja við starfsmenn um einhverjar aukagreiðslu þá ætti náttúrlega að vera hægt að 

færa þær greiðslur inn í grunninn. Ein skoðun var sú að þegar horfið væri frá 

aukagreiðslunum og þær færðar yfir í grunninn, þá væri ekki lengur hægt að leyna 

greiðslunum. Það sem áður hafði einungis verið á milli forstöðumannsins og 

starfsmannsins varð með þessu opinbert.  En það var einmitt markmið með breyttu 

kerfi, að það yrði gegnsærra. Forstöðumenn urðu með þessum breytingum að geta fært 

rök fyrir því hvers vegna laun fyrir sömu vinnu væru mismunandi. Það var kannski 

eitthvað sem þeir höfðu ekki þurft að gera áður.  

 

“Og þetta er það sem að þeir áttu hvað erfiðast með og þarna skýldu þeir 

sér á bakvið það að þeir hefðu ekki verið almennilega undirbúnir þarna 

hefði fjármálaráðuneytið átt að koma og hjálpa þeim. En kannski var 

vandinn kannski svoldið heimatilbúinn” 

 

Á endanum náðist á flestum stöðum samkomulag um það hvernig þetta væri útfært og 

yfirleitt var þetta innan fjárheimilda stofnunar en það voru þó einhverjar stofnanir sem 

lentu í fjárhagsvandræðum.  

 

“í flestum tilvikum þá náðist einhversskonar samkomulag milli stofnana og 

stéttarfélaga um svona ásættanlega leið um þetta sem var innan svona 

ákveðinna kostanaðarmarka í mörgum tilvikum hinsvegar fóru stofnanirnar 
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langt fram úr sér. Sem gerði það að verkum að þær lentu í verulegum 

fjárhagsvandræðum”.  

 

En hið opinbera hafði einmitt lagt ríka áherslu á það að kostnaður mætti ekki fara úr 

böndunum og að stofnanir þyrftu að halda sig innann sinna fjárheimilda. Hér fer 

sögum ekki saman en í “Ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð forstöðumanna 

ríkisstofnana – Nefndarálit”, sem gefið er út af Fjármálaráðuneytinu, kemur fram að 

þessi krafa hafði verið rædd og það hafi verið vilji af hálfu ríkisins til að taka þessar 

greiðslur inn í grunnlaunin.  

 

Það er almenn skoðun forstöðumanna að fjármálaráðuneytið hefði ekki stutt nægilega 

vel við bakið á þeim þegar þessar breytingar voru gerðar. En á sama tíma voru þeir 

meðal þeirra sem kölluðu eftir breytingum að þessu tagi, sem veitti þeim auknar 

heimildir og frelsi til ráðninga og samninga um launakjör við starfsfólk.  

 

“þeir [forstöðumenn] hefðu sjálfir óskað eftir þessu og þeir hefðu á þeim 

tíma talið sig meira en fullfæra um það að semja við hvern og einn um það 

hvernig launasamsetningin ætti að vera”. 

 

Það er síðan vel hugsanlegt að þessi neikvæða upplifun forstöðumanna við gerð 

aðlögunarsamningannna hafði hreinlega skaðað kerfið í upphafi og leitt til neikværðra 

viðhorfa. Flestir virðast þó hafa jafnað sig á því og í dag eru flestir þeirrar skoðunar að 

þetta nýja kerfi henti betur en það gamla.  

 

“að menn fengu allveganna ákveðnir forstöðumenn fengu svona ákveðið 

óbragð í munninn þegar verið var að tala um samninga inná stofnunum”. 

 

Í fyrstu aðlögunarsamningunum 1995-1997 þá var ekki gert ráð fyrir neinum 

aukakostnaði við samningana þessu mótmæltu stéttarfélögin harðlega þegar það kom 

að því að gera nýja samninga uppúr 2001. Þá var samið um sérstaka launapotta, sem 

skyldu notaðir í stofnanasamninginn. Það var skoðun viðmælenda að ef ekki væri gert 

ráð fyrir að samningarnir mættu kosta neitt þá stöðvaðist öll launaþróun.   
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“[]...stofnanirnar höfðu svo mismundandi pening í þetta svo að í tveim 

síðustu samningum höfum við alltaf þurft að semja um einhverja potta til að 

koma með út í stofnunirnar sem var alls ekki hugsunin í byrjun og það er 

þetta sem hefur aldrei tekist hjá ríkinu að búa til einhversskonar 

sveigjanleika eða búa til einhvern pening til að semja við stéttarfélögin í 

launamálunum”.  

 

Þá var farin sú leið að skipta þeim hækkunum sem um var samið. Hluti umsamdrar 

hækkunar fór þá beint á launatöfluna og hinn hlutinn fór inná stofnanir. Ef að 

samningurinn átti að kosta tíu prósent þá gátu stéttarfélögin ráðið því hvort tvö prósent 

fóru á launatöfluna og átta prósent út á stofnanirnar eða átta prósent á launatöfluna og 

tvö prósent út á stofnanir. Það er svo tekin ákvörðun í samstarfsnefnd hverrar 

stofnunar fyrir sig hvernig þeim peningum væri ráðstafað. Úr þessu gat orðið flöt 

hækkun á alla starfsmenn eða ákveðnir hópar teknir útúr hækkaðir. Það var mjög 

misjafnt hvernig menn dreifðu þessum peningum.  

 

“Mjög misjafnt í raun það er nefnilega svoldið skemmtilegt við það að 

stofnanirnar þær tóku, þegar þarna var komið þá voru menn komnir með 

ákveðan reynslu í þessu, þannig að menn fóru miklu meira kerfisbundið í 

gegnum þetta. Og sögðu sem svo ja við erum með ákveðna hópa sem hafa 

setið eftir og við viljum gjarnan bæta þeirra hag umfram aðra en þá urðu 

stéttarfélögin að samþykkja það og urðu að fallast á það þannig að varð 

heilmikill debatt úti á stofnunum um þetta hvað væri, hverjir hefðu setið 

eftir, hverjir hefðu ekki setið eftir, hverjir hefðu fengið umfram aðra osfrv”. 

 

Almennt þá hækkuðu starfsmenn um einhver prósent á línuna, lítið er um það að 

tengja laun við einhversskonar frammistöðumat og í fæstum tilfellum liggur slíkt mat 

fyrir. Framgangskerfi hjúkrunarfræðinga virðast hafa verið eini vísirinn að 

frammistöðurmati, það var sett fram strax frá byrjun.  

 

“Ég held að oftast hafi afleiðingin verið sú að menn hækkuðu bara launin 

hjá öllum um þrjú prósent það var svo einfalt eða það var bara auðvelda 

leiðin”. 
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Flestir viðmælendur voru sammmála um það að einhverjar breytingar varðandi 

fjárheimildir í kringum stofnanasamninginn. Þó voru flestir sammála að kostirnir væru 

fleiri en gallarnir og að þetta væri mun heilbrigðari launamyndun. Enginn sýndi því 

sérstakan áhuga á að snúa við og taka upp gamla kerfið.  

 

 “Já það vantar alltaf peninga til að hækka kaup ég man aldrei eftir því að 

það hafi ekki vantað peninga til að hækka kaup þetta er eitthvað sem menn 

standa alltaf frammi fyrir. Það sem að gerðist fyrst þegar við fórum í þetta 

kerfi var að yfirborganir voru fluttar inn í föst laun. Hver er ávinningurinn 

af því jú hann er sá að þá ertu komin með launagreiðslunar þínar undir 

vernd kjarasamnings það skiptir gríðarlega miklu máli heldur en að vera 

með þetta í einhverju lausu lofti. Þarna var verið að taka peninga sem voru 

til, þegar þeir voru búnir ég meina kerfið býr ekki til neina peninga frekar 

en önnur kerfi það gerir miðlæga kerfið ekkert heldur þannig að 

grundvallarvandamálið breytist ekki neitt”. 

 

Stéttarfélög og ríkið hafa í samvinnu unnið að breytingum á stofnanasamningnum frá 

árinu 2004. Það er vilji beggja að þættir einsog starfsþróun og framgangur 

starfsmanna sé gerður veigameiri í samningnum og markmiðið að breyta að einhverju 

leyti innihaldi samningsins. Þegar viðmælendur voru spurðir um breytingar á 

stofnanasamningi vildi þó enginn kannast við að einhverjar breytingar hefðu verið 

gerðar á innihaldi hans, þær hefðu þá einungis verið smávægilegar ef einhverjar. Einn 

viðmælandi nefndi að stofnanasamningar gætu verið ólíkir eftir stofnunum þar sem 

stofnanakúltur væri mismunandi.  

 

“Varðandi þetta þá hafa þá er svona mismunandi kúltur á mismunandi 

stofnunum þessir samningar sem að núna eru eru óóóótrúlega líkir fyrstu 

samningunum sem voru gerðir þannig að það hefur ekki verið gerð nein 

óskaplega mikil breyting þó sumsstaðar og svo hafa nýjar stofnanir verið að 

koma til, stofnanir hafa sameinast t.d. núna um síðustu áramót þá 

sameinuðust “stofnun A” og “stofnun B” og þar kemur fólk með mjög ólika 

stofnanasamninga inn í það dæmi þannig að það þarf að búa til þann þriðja 

sem verður ólíkur þeim báðum það er bara verið að vinna að því þessa 

dagana” 
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Innihald stofnanasamninga er ekki bara mismunandi eftir stofnunum heldur er 

hugsanlegt að þeir séu líka ólíkir eftir stéttarfélögum. Við gerð stofnanasamninga er 

algengt að fara eftir öðrum samningi sem gerður hefur verið við sama stéttarfélag og 

svo virðist sem almennt sé leitast við að fara einföldustu leiðina.  

 

“[]... gera þetta eins einfalt og við getum og gera þetta ekki að neinu veseni 

hann tók bara svona dæmigerðan stofnanasaming og gerði svona passlega 

loðið og svona og skipti niður í starfsflokka svona þannig að það væri pláss 

fyrir það sem við vildum gera bara einfaldur samingur. Hinn samningurinn 

var gífurlega flókinn einhver [flóknasti] stofnanasamningur sem ég hef séð, 

það er stéttarfélag verkfræðinga samningurinn sem er mjög flókinn þar eru 

inni allskonar “meta má starfsmann ef hann hefur lesið eina grein, eða 

hefur skrifað grein í blaðið” og allskonar svona”[] Þó að einn 

samningurinn sé gríðarlegur flókinn og með allskyns svona hæfnis markmið 

og viðmið og hitt og þetta og annað að þá var það ekkert notað mikið til 

þess”  

 

Hér er verið að tala um stofnanasamning SFR annarsvegar og stofnanasamning 

verkfræðinga annarsvegar. Það er því hugsanlegt að það sé mismunur á 

stofnanasamningum með tilliti til stéttarfélags félagsmanna. Það virðist sem 

forstöðumenn séu eitthvað tortryggnari í garð flóknari samninga og eigi erfiðara með 

að vinna eftir þeim og gera það með varann á sér.  

 

“Það var þannig að annar var mjög flókinn og hinn mjög einfaldur en það 

breytti í rauninni engu sko”. 

 

Þegar skoðaðir eru stofnanasamningar hjá SFR, FÍN og Félagi íslenskra 

hjúkrunarfræðinga er þar ekki sá munur sem myndi kallast eðlismunur. Samningarnir 

taka mið að stofnun og störfum innan hennar og því eðlilegt að þeir séu á einhvern 

hátt mismunandi (Félaga íslenskra hjúkrunarfræðinga, 2006; FÍN Félag íslenskra 

náttúrufræðinga, 2006; SFR Stéttarfélag í almannaþjónustu, 2006) 
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Nær allir viðmælendur voru á því að nýja kerfið með stofnanasamningi væri mun 

betra en hið gamla. En það má þó sjá að einhverjir erfiðleikar hafa verið með 

útfærsluna á kerfinu. Það er ennþá þannig að haldið er í sjálfvirkar hækkanir eins og 

starfsaldur. Hverkyns persónulegt mat hefur þótt of erfitt til að eiga við og þar lenda 

menn í vandræðum enda virðast menn ekki hafa neitt til að styðjast við, en þar má 

hugsanleg hugsa sér að það vanti einhverskonar frammistöðumatsferli.  

 

“Nei það er ekkert svoleiðis nei og það er er ekkert út af því að þeir myndu 

ekki vilja það þeir hafa bara ekki pening í það þeir vita ekki einu sinni eftir 

hverju þeir ættu að fara það er ekkert sem liggur til grundvallar, hver 

treystir sér í það [huglægt mat]” 

 

Þetta fannst viðmælendum almennt miður vegna þess að kerfið hafi í upphafi átt að 

vera tæki til þess að forstöðumaðurinn gæti tekið sjálfstæðar ákvarðanir varðandi laun 

og notað sem umbun og hvatningu til sinna starfsmanna. Stéttarfélögin hafa þó alltaf 

viljað hafa þarna “varnagla”  og gera kröfur um að þetta sé á hlutlægum forsendum og 

málefnalegt.  

 

“[]...og svona opinn þáttur sem átti að vera persónubundinn sem að vísu 

hefur afskaplega lítið notaður forstöðumenn ríkisstofnana hafa ennþá verið 

mjög feimnir við að nota hann eða eru óöryggir við að nota hann hafa 

svoldið fylgt svoldið gamla fyrirkomulaginu þannig eftir bara vilja sko ekki 

gera upp á milli manna hvað það varðar allt í lagi að borga fyrir námskeið 

konkret en ef þú átt að fara út í að meta einhverja persónulega hæfni 

eitthvað svoleiðis og launa hana þá hafa menn verið mjög hræddir við það”. 

 

Viðmælendur voru almennt frekar jákvæðir gangvart nýju kerfi og það á við um bæði 

stéttarfélagsfólk og forstöðumenn, en það væri þó langt frá því að vera gallalaust. 

Flestir voru þeirrar skoðunar að þetta tæki bara sinn tíma, kerfið væri í sjálfu sér ekki 

gamalt og það tæki bara tíma að kenna fólki að umgangast það en það væri í gangi 

stöðug þróunarvinna þar sem reynt væri að bæta það. Og þá er líka við hæfi að ræða 

traust en eins og fram hefur komið í gögnum virðst sem báðir aðilar séu vægast sagt 

tortryggnir í garð hvers annars.  
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“Hinsvegar þá hefur mjög margt breyst í gegnum tíðina menn hafa verið að 

svona hvað á maður að segja traustið hefur verið að aukast menn hafa verið 

að læra á þetta og það er búið að vera að taka svona lítil skref í rétta átt 

kannski bara tekur þetta þennann tíma það er kannski ekkert við það að 

athuga að skapa ákveðna menningu í kringum þetta samningsform og við 

erum ennþá að sjá svona ákveðin skref í þessa átt og hérna hjá okkur þar 

sem að við ja getum til dæmis verið að vinna okkur upp í að setja upp svona 

starfsþróunarkerfi sem að hefur verið unnið í samsvinnu við fulltrúa 

starfsmanna skástrik stéttarfélaga”. 

 

Tortryggni er nokkuð almenn og einkenna samskipti ríkisins og það er ekki laus við að 

það örli á tortryggni milli stéttarfélaga. Í síðustu samningur voru flest aðldarfélög 

BHM í samfloti, gerður var einn samningur við heildarsamtökin. Sú leið var einnig 

farin að einhverju leyti inni á stofnunum þegar gerður var stofnanasamningur. Til þess 

að það væri mögulegt þá þurftu bæði stéttarfélög og stofnunin að “opna allar skúffur” 

sem virðist teljast til mikilla afreka.  

 

[]... þurfti að fara að upplýsa þarna þvers og kruss um hluti sem að 

stéttarfélög fram að þessu komust upp með að hafa bara fyrir sig það voru 

allaveganna svona útfærslur og lítiðræði sem að hafði verið svona sérstakt 

svona hálfgildings skúffu samkomulög einhverskonar útfærsla eða aðferð 

við að raða inní stofnanasamingana sem að menn höfðu fengið svona 

tækifæri til að hafa bara út af fyrir sig og höfðu bara svona sína 

aðferðarfræði núna var þetta allt í einu svona opið og allt sett upp á 

borðið.” 

 

Það hafi verið tekin meðvituð ákvörðun um það hjá þessari ákveðnu stofnun að 

upplýsa umfram skyldu til að skapa samstarfsnefndinni sem bestar vinnuaðstæður. 

Með þessu var tekið fyrir það að hægt væri að vera með “hálfkveðanr vísur og 

einhvern svona loðinn samanburð” og upplýsingarstreymið og upplýsingagjöfin varð 

mjög heiðarleg. Viðmælandi taldi að með þessu hefði stórt skref verið stigið í að 

mynda traust, gagnkvæma virðingu og vilja til að starfa saman að framgangi kerfisins 

hjá stofnuninni.  
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Mikilvægi trausts og gagnkvæmrar virðingar er öllum viðmælendum hugleikinn og 

leggja þau öll áherslu á þann þátt. Þessi næsta tilvitnun lýsir því viðhorfi alveg sérlega 

vel.  

 

“Ég held að það sé öllum til hagsbóta að þetta sé sko faglega unnið. Það 

gengur ekkert að vera með einhver klækjabrögð, það halda sumir að 

samningar gangi út á það að vera klár og klókur sko vegna þess að ef 

maður platar einhvern í samning sem að kostar eitthvað þá fær maður það 

bara í hausinn sko, ef þú semur um eitthvað og sá sem undirritar 

samninginn heldur að hann sé að skrifa undir eitthvað annað en er í honum 

og þú ert ofsalega klár og nærð miklu meiri kauphækkunum heldur en hann 

hélt að þú værir að semja um þá færðu það bara í hausinn seinna. Þannig 

að það getur vel verið að það gangi í einhverju hrossaprangi en sko þú sko 

að hitta þetta fólk aftur og þetta er ekki einsog þú gerir eitthvað af þér í 

útlöndum og komir aldrei aftur á svæðið þú mætir þessu liði aftur í næsta 

samningi og það veit að þú ert bara hérna varhugaverður gripur”. 

  

Viðmælendur eru sammála um að einn af kostum nýja kerfisins sé að starfsmenn verði 

meðvitaðri um sín laun, samsetningu og hvernig launamyndun fer fram. Nýtt kerfi 

virkjar einstaklinginn og hann hefur nú möguleika á að hafa áhrif launin. En á móti 

kemur að starfsmaðurinn þarf einnig að vera meðvitaðri um fjárheimildir 

stofnunarinnar. Einn viðmælandi gerði þetta ljóst fyrir meðlimum 

samstarfsnendarinnar. Þar var farin sú leið að setja fram allar upplýsingar um 

fjárheimildir og það sem yrði til skiptana. Yfirstjórn, starfsmenn og millstjórnendur 

þurftu nú að hugsa rekstur stofnunarinnar, þeir þurftu að átta sig á því að það er bara 

ein kaka til skiptana og það þurfti að sýna sanngirni við skiptinguna. Viðmælandi taldi 

þetta vera eðlilega þróun og nauðsynlega uppá að ávinna sér og viðhalda trausti og 

samstarfsvilja.  

 

“[]...annað sem ég held að hafi líka verið jákvætt við þessar breytingar hjá 

okkur, starfsmennirnir sem höfðu aldrei áður komið að samningum, það 

hafði verið eitthvað miðlægt apparat hjá stéttarfélögunum sem samdi við 

ríkið og svo kom einhver tilkynning frá þeim sem sagði þú hækkar um þrjú 

prósent. Starfsmennirnir hafa aldrei haft þennann skiling á því hvernig 
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gerist þetta, með þessum samstarfsnefndum að þá voru allt í einu komnir 

starfsmenn frá okkur hér í húsinu sem voru farnir að hugsa um launamál” 

 

Skiptar skoðanir voru á því hvort það hafi eitthvað að segja hvort stofnunin væri stór 

eða lítil. Einn viðmælandi nefndi það að þótt að nýtt kerfi væri að mörgu leyti gott 

væri í raun hugsanlegt að það gæti bara ekki virkað á stórri stofnun þar sem lítið rúm 

virðist vera fyrir sveigjanleika, fjárheimildir væru mjög þröngar og stofnunin í sífelldri 

endurskoðun. 

 

“þetta átti að vera beggja hagur myndi ég segja og sérstaklega ef þetta var 

eitthvað tengt einhverju framlagi og hæfni og einhverju þannig og þá 

komum við aftur að stóra þættinum að við erum að vinna hjá stórri stofnun 

sem ekki hefur mikla peninga og ég er bara komin á þá skoðun að hún getur 

þetta ekki hún er bara ekki hæf í svona samninga og ef ég væri spurð núna 

þá myndi ég segja nei ég vil bara fara aftur í að telja gráu hárin eins og ég 

kalla það” 

 

Viðmælandi nefndi að vandasamt væri að halda upplýsingaflæði góðu á svo stórri 

stofnun og að hlutverk millistjórnenda væri ekki nægilega mikið í launaferlinu. 

Millistjórnendur væru því mjög illa undir það búnir að starfa í samræmi við þá 

saminga sem gerðir eru og það átti þá ekki síst við um túlkun á samningnum.  

 

“[]... þá gerist það að hinir [millistjórnendur] eru ekki með og enginn veit 

hvernig framhaldið á að vera og þeir bara kunna ekki að vinna eftir honum” 

 

En svo voru aðrir sem vildu meina að stærri stofnanri væru almennt með betri 

stofnanasaminga. Það væri algengara að minni stofnanir treystu á sjálfvirkar hækkanir 

og menntun og forðuðust að setja inn matskennda þætti byggða á persónulegri hæfni 

og þekkingu. Verkefni stærri stofnana væru mun fjölbreyttari og þar væru hæfari og 

reynslumeiri stjórnendur, markmið starfseminnar væru skýrari og opnaði frekar 

tækifæri til frammistöðumats og framgangs starfsfólks.   

 

Við gerð kjarasamninga árið 2005 voru flest BHM félögin í samfloti, þau gerðu 

sameiginglegan, miðlægan samning og sameiginlegan stofnanasamning á hverri 
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stofnun. Þessi leið er til mikils hagræðis fyrir samninganefnd ríkisins og það er 

tvímælalaust nutu einhver stéttarfélög góðs af samflotinu, þar sem samningsstaða 

minni félaga varð betri. En það má einnig hugsa sér að því að framkvæma þetta á 

þennann hátt er þá verið að stíga skref tilbaka, markmiðið með nýju kerfi var jú 

dreifstýring.  

 

“athyglisvert í hérna umræðunni um stofnanasaminga við vorum aðeins að 

ræða áðan um stéttarfélögin þegar þau sameinuðust. Hvað vorum við að 

gera þá við vorum að stíga skref tilbaka í raun og veru við vorum að missa 

sveigjanleikan út”. 

 

Viðmælendur nefndu að launafólk þyrfti líka að getað hugsað út fyrir kerfið, að það sé 

ekkert endilega þannig að það séu allir í sama flokki, með sömu laun og fríðindi að 

það fari eftir hverjum og einum. Starfsfólk væri mjög “jafnlauna hugsað”, allir sem 

vinna í sömu deild og  útskrifuðst saman fyrir 20 árum ættu að vera með sömu laun. 

Bent var að hugsanleg þurfi einnig að þjálfa starfsfólk upp í að umgangast kerfið á 

jákvæðan hátt, kenna fólki á kerftið og sýna fram að að hver og einn beri ábyrgð á 

eigin launum, en ekki einhver “Big Mama”, sem sér til þess að allir hækki. Einnig var 

bent á að hugsanlega væri menningin öðruvísi hjá ríkisstarfsmönnum að þeir hugsi 

þetta öðruvísi.  

 

“[]…starfsmenn ríkisins hugsa meira bíddu ég er svoldið að vinna hjá 

sjálfum mér þetta er sameiginlegur pengur sko það á ekki að mismuna 

einsog menn segja.” 

 

Að flestu leyti eru viðmælendur sammála um að hið nýja kerfið sé betra en það gamla, 

það bjóði upp á nýja möguleika sem er nauðsynlegt við breyttar áherslur í stjórnun og 

starfsmannahaldi. Nefnt er að hugsanlega gætu verkfæri mannauðsstjórnunar og 

þjálfun forstöðumanns hjálpað til þannig að hægt sé að sinna þessu hlutverki á sem 

bestan hátt.  Á sama tíma er bent á að fólk verði að átta sig á því að það er vinna hjá 

ríkinu og þar eru manni settar fastar skorður hvað laun og umbun varðar, kerfið hjá 

ríkinu geti aldrei orðið eins sveigjanlegt og gerist á almenna markaðnum. Menn yrðu 

að gera sér grein að þetta væri eilífðarbarátta upp í móti og að hið fullkomna 

launakerfi væri ekki til.  



 66

 

“Ja þetta er erfitt og það væri rosalega erfitt að finna eitthvað kerfi sem er 

rosalega réttlátt þannig kerfi er bara ekki til”. 

 

Einn viðmælandi nefndi að það væri munur á milli stofnana eftir stærð. Þær stofnanir 

sem væru stærri væru almennt með betri stofnanasamninga en þeir minni (þetta á við 

um stofnanir í heilbrigðisþjónustu). Samkvæmt viðmælanda innihalda 

stofnanasamningar á minni stofnunum mun frekar sjálfvirkar hækkanir á borð við líf- 

og starfsaldurshækkanir og menntun en forðast matskennda hluti.  

 

8.2 Mannauðsstjórnun hjá hinu opinbera 

Talsverðar breytingar hafa átt sér stað á ríkisrekstri undafarin ár. Stefnt hefur verið að 

því að gera ríkisrekstur hagkvæmari, markvissari og búa til fyrsta flokks vinnustað. Í 

rannsókninni var rætt um þau verkefni sem stofnanir standa frammi fyrir varðandi 

starfsfólk og starfsmannahald. 

 

Mannauðsstjórum eða sérfræðingum á sviði mannauðsstjórnunar (viðmælendur nota 

bæði mannauðsstjóri og starfsmannastjóri án þess að gera sérstakan greinarmun þarna 

á) hefur fjölgað nokkuð hjá ríkinu undanfarin ár. Starfsmannamál hafa fram að þessu 

almennt verið á borði. Viðmælendur voru einróma sammála því að það væri til mikilla 

bóta þegar á stofnunum væru starfandi sérfræðingar á þessu sviði. 

Starfsmannaskrifstofa Fjármálaráðuneytisins hefur einnig lagt áherslu á þennann þátt. 

 

“Það sem eru forstöðumenn eða starfsmannastjórar sem hafa sótt sér 

fræðslu á þessum sviðum þá verður allt annað andrúmsloft”  

 

Viðmælendur eru sammála um að mikil hagræðing og þægindi hljótist af því að 

starfsmannamál séu í höndum sérfræðinga og faglega unnin. Þekking á lagaumhverfi 

opinbera markaðsins, kjarasamnings- og stofnanasamningsgerð og launaumhverfi 

ríkisstarfsmanna sé nauðsynleg.  

 

“Já mér finnst það sko og þar er þá yfirleitt fólk með meiri sérþekkingu og 

svona er bara í þessu og virkilega hefur þá tíma og hreinlega eru gerðar 
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þær kröfur að það fólk þekki mjög vel samningsumhverfið, þekki vel 

starfsmannahópinn á þessari stofnun og bara öll lög og reglur sem gilda 

hvernig skuli staðið að gerð stofnanasamninga, því hvernig því er framfylgt, 

endurskoðun, samskipti við stéttarfélög mér finnst það muna mjög miklu 

sko”.  

 

Á mörgum stærri ríkisstofnunun er nú hægt að finna mannauðssvið, þar eru þá 

starfandi fleiri en einn starfsmaður með sérþekkingu innan sviðsins. Þessi svið sinna 

ýmsum verkefnum t.d. stefnumörkun í starfsmannamálum, ráðningum, færa inn orlof 

og veikindadaga, sjá um endur- og símenntun starfsmanna, sinna fræðslu, ráðgjöf svo 

eitthvað sé nefnt. Viðmælendur bentu einnig á að flestar ríkisstofnanir væru litlar eða 

með innan 20 starfsmenn og að þar séu starfsmannamál verkefni forstöðumanns, 

rekstrarstjóra eða sviðsstjóra.  

 

Einn viðmælandi benti á að það væri ómögulegt að starfsmannastjórinn stæði einn í 

starfsmannamálum, það væri reynsla fyrir því að það gæfi öðrum færi á að kenna 

starfsmannastjóranum um léleg laun, auðvelt væri að gera hann að blóraböggli og fría 

um leið sjálfan sig ábyrgð. Þessi lýsing viðmælanda á hlutverki starfsmannastjóra er í 

samræmi við fræðilega umfjöllun um hefðbundina starfsmannastjórnun í kafla 6.6.  

 

“[]... þessi starfsmannastjóri hann varð þessi fjármálaráðuneytið þannig að 

yfirmenn á stofnuninni og starfsmenn voru bara saman í launabaráttunni 

gagnvart starfsmannastjóranum þannig að það að axla ábyrgðina vera þessi 

yfirmaður menn gátu einhvernveginn fríað sig frá því hlutverki þegar þeir 

höfðu einhvern annann til að moka flórinn fyrir sig og vera þessi innan 

gæsalappa þessi leiðinlegi er alltaf með svona nískur, vill ekki borga okkur 

kaup, hærri laun og svona”.  

 

Það er stefna ríkisins að gera starfsþróun hærra undir höfði en gert er. Starfsþróun 

virðist fram að þessu verið óþekkt fyrirbæri hjá ríkinu. Hugmyndin er að starfsþróun 

verði hluti af heildarstarfsmannastefnu stofnunarinnar og innbyggð í 

stofnanasamninginn. Tilgangurinn er að auka þekkingu og færni starfsfólks, sem skilar 

sér í aukinni framleiðni og betri þjónustu stofnunarinnar. En með þessu myndi einnig 

opnast leið fyrir starfsfólk til framgangs í starfi, þar væri skýrt hvaða væntingar fólk 
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gæti gert sér varðandi breytingar á starfi og launum. Þau skilyrði og forsendur sem 

liggja þurfa fyrir þurfa fyrir starfsþróun og framgangi þurfa þannig að koma skýrt 

framl.  

“Engin starfsmenntun í gangi, það var bara þannig að menn unnu og fengu 

einhvern launaflokk og það var engin starfsþróun í gangi hjá ríkistofnunum 

við vorum mjög aftarlega á merinni”. 

 

Til þess að eiga auka sveigjanleika kerfisins og koma til móts við starfsfólk og 

launahækkanir á grundvelli starfsþróunar þarf að draga úr sjálfvirkum hækkunum í 

stofnanasamningnum að mati eins viðmælanda. Með sjálfvirkum hækkunum er þá átt 

við starfsaldurshækkanir, hækkanir fyrir menntun svo eitthvað sé nefnt. Með því að 

halda sjálfvirku hækkunum inni í stofnanasamningum þá hafi strax verið búið að 

eyðileggja kerfið að einhverju leyti.En á móti kemur sú skoðun að starfsþróun og 

forsendur hennar séu ekki nægilega vel skilgreind og geti þannig ekki nýst og þess 

vegna sé ekki hægt að taka sjálfvirku hækkanirnar út.  

 

“[]... hvernig þið viljið að ykkar starfsfólk þróist ef þið viljið meira 

fjármagn til þess að nýta í starfsþróun og umbuna fyrir hana þá verðiði að 

draga úr þessum sjálfvirku hækkunum það er ekkert flóknara en það. Af 

hverju er það sjálfgefið að þú eigir að fá tíu prósent hækkun þ.e.a.s. um tvo 

launaflokka bara vegna þess að þú ert með masterspróf gefur það eitthvað 

meira en þetta starf sem þú ert að vinna. En bara af því að það var í gamla 

kerfinu þá er það ennþá lifandi.  

 

Það verði ekki fyrr en að kerfið losnar við þessar sjálfvirku hækkanir sem fer að 

myndast svigrúm og með því peningar til að nota í persónubundnu. þættina. Það hafi 

verið fyrir mistök eða skilningsleysi, sem sjálfvirku hækkanirnar héldu sér í 

stofnanasamningi og þess vegna sé ekkert svigrúm.  

 

“Realiseringin fór þegar menn ákváðu að færa sjálfvirknina inn í 

stofnanasamninginn menn eru svona smá saman að reyna að bakka útúr því 

en það bara tekur tíma”.  
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Það kom ekki fram í máli fleiri viðmælenda að til stæði að setja sjálfvirku 

hækkanirnar útúr samningunum.  

 

Það kom fram að samkvæmt launaþróunarkúrfum þá eru starfsmenn yfirleitt búnir að 

taka út sína launaþróun og þar með sjálfvirku hækkanir í kringum fertugt nema ef um 

er að ræða stöðuhækkanir. Þar að auki er starfmannavelta lítil hjá ríkinu og 

starfsaldurinn hækkar um næstum eitt ár á hverju ári.  

 

“[]... einsog ég segi miðað við meðalaldur ríkisstarfsmannsins þá eru flestir 

komnir í efsta þrepið þeir eru búnir að fá allar þær launahækkanir sem þeir 

geta fengið á starfsævinni þannig að þessi peningur eða þetta fjármagn 

losnar ekki fyrir en þeir hætta en við erum að horfa svona 25-28 ár framm í 

tímann.” 

 

Fram kemur í máli viðmælenda að frammistöðumat nánast þekkist ekki. Einhverjar 

tilraunir hafa verið gerðar með slíkt mat en fram að þessu hafa menn ekki verið nógu 

ánægðir með þau kerfi. Framgangskerfi hjúkrunarfræðinga hefur þó verið í notkun svo 

til frá byrjun en á því urðu breytingar í síðustu samningum þegar Sjúkarahúsið á 

Akureyri, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og fleiri heilbrigðisstofnanir létu 

framgangskerfið út fyrir meiri “konkret atriði”.  Framgangskerfi hjúkrunarfræðinga er 

nú bara virkt á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi. Ástæðan fyrir því að 

framgangskerfið var lagt niður var að ekki var til fé til að standa við þá samninga.  

 

“[]... þá sagði fólk “ afhverju eigum við að vera að hafa einhver svona 

matskennd atriði hérna inni og við getum sýnt frammá að við uppfyllum þau 

en þá segir bara forstöðumaður bara að það séu ekki til peningar er þá ekki 

bara betra að setja allt konkret og semsagt ekkert sem þarf að meta eða 

hanga peningar á það stendur bara hérna að með þessu á ég að fá 

hækkun”. 

 

Einn af viðmælendum fullyrðir að framhaldsskólakennarar séu þeir einu sem eru með 

samninga sem gera ráð fyrir frammistöðu- og árangursmati meðan aðrir samningar 

horfa nánast ekkert á það. Notkun árangurs- og frammistöðumats í starfsmannahaldi er 

í samræmi við starfsmannastefnu ríkisins. Það gengur hægt að innleiða þessar 



 70

breytingar og á meðan séu hækkanir eru sjálfvirkar á borð við  starfsaldurshækkanir 

og hækkanir vegna meiri menntunar.  

 

“Þannig að þarna hafa stofnanir ákveðið svigrúm en svigrúmið er ekki 

mikið því þær eru búnar að binda svo mikið af launasummunni eða 

launapeningunum sem þær hafa til ráðstöfunnar í svona fastmótuðum.” 

 

Svo virðist sem á stofnunum hafi ekki myndast sátt um það hvað felast ætti í 

framgangskerfi og hvernig skyldi vinna eftir því.  

 

“Já framgangskerfi sko “nú skrifaði ég stutta grein í moggann” sem var nú 

ekkert voðalega góð “og svo gerði ég hitt og þetta” og þá fær maður punkt 

og punkt og maður safnar sér átta punktum og þá á maður rétt á að færast 

einum launaflokki til hliðar og eitthvað svona sko. Ég bara, við unnum 

ekkert eftir þessu við bara reyndum bara að hafa launastrúktúrinn hérna 

innan stofnunarinnar svona sæmilega eðlilegan tröppugang  sem að allir 

fundu að var svona sæmilega réttlátur” 

 

Það kemur einnig fram í máli viðmælenda að þetta sé í samræmi við eldri 

starfsmannastefnur. Gefnar voru þær skýringar að það sé mjög erfitt að búa til lýsingar 

og tröppukerfi sem metur þetta á réttlátan máta og geri mönnum kleift að vinna eftir 

því án þess að það skapi vandræði á vinnustaðnum. Jafnvel þó að það sé til nákvæmt 

framgangskerfi þá eigi forstöðumenn samt í vandræðum með að mismuna fólki á 

grundvelli þátta úr því.   

 

“Þannig að við erum vissulega ennþá svoldið í þessum gamla tröppugangi 

það er að segja þeir nýjustu og óreyndustu þeir eru neðar í tröppunni það er 

nú enginn voðalegur halli á þessu sko”. 

 

Það er afar misjafnt á milli viðmælenda hversu mikið eða hversu djúpt þeir hafa 

hugsað eða kynnt sér frammistöðumat og árangursmælingar. Þar af leiðandi eru 

viðmælendur mjög misjafnlega meðvitaðir um það hvað felst í frammistöðumati. 

Þegar fólk stendur frammi fyrir því óþekkta þá er leiðin greið að tortryggni og 

vantrausti 



 71

 

“[]... sko kjarasamningurinn hindrar það ekki það er hugarfarið og maður 

skilur líka með ákveðnum hætti tregðu stéttarfélaganna til að fara meira yfir 

í frammistöðumat og árangursmælingar því að þá hefurðu ekki eins fast í 

hendi hvaða tekjur þú hefur eðlilega vill fólk hafa ákveðnar tryggingar fyrir 

því hvaða tekjur það hefur (en þá kannski ræður þú því svoldið sjálfur) já þú 

veist hvað þú þarft að leggja af mörkum til þess að fá umbun”.  

 

Launkerfið er stíft og inniheldur sjálfvirkar hækkanir, sem er til þess fallandi að 

starfsmannavelta er lítil hjá ríkinu og opinberir starfsmenn eru tryggir. Menn störfuðu 

alla sína ævi hjá ríkinu og gera í miklu mæli enn. Það hefur þó breyst eitthvað með 

tímanum og ört stækkandi vinnumarkaður og blómstrandi atvinnulíf dró til sín gott 

fólk. Það hefur ekki haft afgerandi breytingar í för með sér fyrir hið opinbera en nóg 

til að tekið var eftir því og kallað eftir breytingum til að mæta breyttum aðstæðum. 

Starfsmannavelta er mest fyrstu þrjú árin sem fólk er í starfi hjá ríkinu eftir það 

minnkar hún.  

 

“ []... ríkisstarfsmenn eru mjög tryggir starfsmenn þannig að meðalaldur 

ríkisstarfsmann er rúmlega 44 ár og þeir hafa flestir verið í starfi hjá ríkinu 

alla sína starfsævi”. 

 

Áður fyrr unnu ríkisstarfsmenns sér inn mikil réttindi á sínum starfsferli. 

Lífeyrisréttindi voru betri hjá ríkinu þar sem starfsmenn gátu samkvæmt svokallaðri 

95 ára reglu, hætt á fullum launum þegar líf og starfsaldur náði samanlagt 95 árum, 

auk annarra betri réttinda. Breytingar á réttindakerfi opinberra starfsmanna hefur 

einnig orðið til þess að ríkisstarfsmaðurinn er hreyfanlegri en hann var áður. 

 

Það virðist vera nokkuð algengt að fram fari starfsmannasamtöl á ríkisstofnunum. 

Allir viðmælendur höfðu annað hvort farið í starfsmannasamtal eða tekið á móti 

starfsmönnum í slíkt samtal. Þannig hafi tíðkast að taka starfmannasamtöl í nokkur ár 

og var viðhorf viðmælenda jákvætt gagnvart slíkum samtölum. Það tók samt ekki 

langan tíma að komast að því að fæstir voru með það á hreinu hvaða tilgangi slíkt 

samtal þjónaði. Annarsvegar er þetta mjög formfast viðtal og gert er ráð fyrir að báðir 

aðilar komi undirbúnir til samtalsins. Farið er yfir starfslýsingar, markmiðasetningu og 
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fleira. Hinsvegar er þetta vettvangur til að kvarta, láta vita ef eitthvað væri í ólagi, 

spjall um gang mála, spjall um persónulega líðan, starfsumhverfi og kaffispjall. Hluti 

viðmælenda töldu hugsanlegt að breytt fyrirkomulag á samtölunum myndi gefa betri 

raun.  

 

“Það virkar bara mjög vel það er mjög hollt að setjast niður með öllum 

starfsmönnum og svona bara tala”. 

 

Og sumsstaðar verður þetta svona einhver samsuða af hvoru tveggja formföstu samtali 

og kaffispjalli.  

 

“ []... ég held að fólk sé ánægt með það og við erum ánægð með það líka að 

svona að það sé hægt að gera þetta svona með fyrirfram ákveðnum hætti og 

svona festa þetta svoldið í regluverkið sko heldur en að maður banki uppá 

hjá manni og komi inn með eitthvert vandamál þá verður þetta mun 

skipulagðara samtal sjáðu sem reynt er að fara yfir þætti málsins eða alla 

þætti málsins eftir því sem maður kemst yfir á stuttum tíma frá báðum 

hliðum”.  

 

Viðhorf viðmælenda til starfsmannasamtala er almennt frekar jákvætt. Fæstir 

viðmælenda gerðu sér grein fyrir tilganginum með samtalinu og hvernigværi úr þeim 

upplýsingum sem fram koma. Þegar spurt var um hvað væri gert við samtalið, hvort 

það væri nýtt til einhvers þá var fátt um svör. Einn viðmælandi kemur hreinlega af 

fjöllum þegar spurt er hvort starfsmannasamtölin séu tengd við frammistöðumat.  

 

“Starfsmannasamtöl? [Rannsakandi: já það sem hefur komið fram í því] 

Það verður að segjast alveg einsog er að við erum ekki orðin mjög þróuð í 

því mér finnst nú þetta vera þannig sko finnst þetta vera í þróun þetta er að 

byrja að þróast og ef haldið verið áfram á þessari braut þá held ég að það 

eigi eftir að gera það þetta hefur þróast svona til hins betra maður geti 

notfært sér meira af þessu sem að t.d. kemur fram í starfsmannasamtölum ég 

held það”.  
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Einn forstöðumaður sagði frá því að hætt væri að taka starfsmannasamtöl í bili á 

stofnuninni. Ástæðan fyrir því var sú að samtalið skilaði engu. Mikil vinna var lögð í 

innleiðingu á samtölunum og fengin var ráðgjöf utan úr bæ, haldnar voru kynningar 

fyrir starfsmenn og stjórnendur. Fræðunum var fylgt út í æsar, ekki mátti ræða laun, 

viðtalið skyldi fara fram á hlutlausum stað og “allt var á öðrum endanum í heilan 

mánuð”, allir fengu sitt samtal. En svo gerðist ekki neitt, árið leið og kominn var tími 

á að taka ný samtöl og hrúgan af starfsmannasamtölum síðasta árs liggur á borðinu 

ósnert.  

 

“En þetta gamla kerfi að mínu mati þjónaði engu öðru en því að þetta er 

voða fínt og maður gat sagt og hljómar vel að maður sé með starfsmanna-

samtöl og ef það er eina markmiðið þá get ég bara fengið mér kaffibolla í 

fimm mínútur með starfsmanni og sagt ég er búin”. 

 

Einn viðmælandi telur að starfsmannasamtöl og launaviðtöl séu algjörlega nauðsynleg 

til að hægt sé að vera með virkt frammistöðumat og árangursmælingar.  

 

“Bara CRUCIAL og það er það sem við höfum verið að leggja áherslu á og 

stéttarfélögin hafa verið að koma meira og meira inní það og einsog ég segi 

þetta er þróun og þróun á þessu sviði gerist mjög hægt menn eru mjög 

íhaldssamir í öllu svona. []... þetta er á réttri leið að mínu mati nú er t.d. að 

ná inní þó nokkra kjarasamninga að starfsmannasamtöl skulu vera hluti af 

starfsmannastefnu hverrar stofnunar og sko einsog hjá kennurum er þetta 

komið meira inn að þetta sé frammistöðutengt eða árangurstengt þannig að 

það geti verið varierandi frá ári til árs. Auðvitað er alltaf spurning svo hve 

stór hluti á að vera varierandi hjá hverjum og einum einstaklingi, það yrði 

þá að vera innan einhverra eðlilegra marka, já það yrði að vera einhver 

balance þar á þannig að menn dömpist ekki niður í tekjum um fimmtíu 

prósent þannig að en við höfum verið að leggja meiri áherslu á þetta”. 

 

Viðmælendur nefndu að traust yrði að að vera á milli þeirra aðila sem taka samtalið. 

Ef þar verði trúnaðarbrestur er hætta á því að útkoman verði skekkt. Í þessu samhengi 

var einnig nefnt að ef andrúmsloftið á vinnustaðnum er einhverra slæmt, vegna 

einhverskonar breytinga sem verið er að gera á rekstrinum, þá yrði að fara einhverjar 
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aðrar leiðir en venjulegt starfsmannasamtal. Viðmælandi taldi að við slíkar 

kringumstæður gæti ekki verið neitt “business as ususal”, það yrði að koma til 

einhverjar sértækari leiðir til að koma til móts við starfsmenn.  

 

“Viðtölin eru tekin alltaf í byrjun árs og núna menn urðu alveg brjálaðir 

þegar átti að taka starfsmannaviðtöl, starfsmannaviðtöl í þessu andrúmslofti 

sem ríkti það er næstum heilagt stríð á staðnum, þá eru engin 

starfsmannasamtöl eða business as ususal”. 

 

Samkvæmt viðmælendum var ekki algengt að fram færu formleg launaviðtöl á 

ríkisstofnunum, eitt stéttarfélag sagðist hafa samið um slík viðtöl í nokkrum 

stofnanasamningum. Sama stéttarfélag lagði það til í síðustu samningum að tekin yrðu 

upp formleg launaviðtöl en það náðist ekki í gegn. Það hefur reynst erfitt að koma 

þessu inn á stofnanir og ástæðan fyrir því telur viðmælandi vera skort á peningum sem 

hægt sé að setja í þætti bundna við stofnanasamninginn. Það væru jú einhverjir 

peningar í boði inn í samninginn en ekki nóg til að tryggja að það væri til fyrir alla.  

 

“Við höfum einmitt verið að tala um þessi launaviðtöl útfrá þessum 

hæfniþáttum en þetta virðist bara ekki ganga nema að þessu fylgi einhvern 

peningur það er ekki ok að hafa vettvanginn til að ræða um launin en þú 

veist nánast fyrirfram að það er tímasóun og forstöðumenn veigra sér við að 

taka fólk í launaviðtöl því þeir hafa ekkert, þetta virðist ekki virka.[] Okkur 

er boðið upp á það inn í stofnanasamninga eitthvað svigrúm og það yrði þá 

á hendi forstöðumanna en það viljum við náttúrlega ekki því þá lendum við í 

því að vera að tryggja að allir fái jafnt. Við fáum aldrei nógu mikið til að 

tryggja að allir fái jafnt.” 

 

Hér er nánast talað um það í sömu setningunni að launaviðtalið eigi að byggjast á 

hæfnisþáttum en á sama tíma þá er talað um að tryggja þurfi að allir fái jafnt. Þá erum 

við komin að því sem áður hefur verið rætt að við erum hugsanlega of jafnlauna 

hugsuð og hér fer launamyndun ekki eftir neinu frammistöðumati eða 

árangursmælingu heldur er reiknað með að allir fái jafnan hlut af kökunni.  
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Opinberir starfsmenn njóta starfsöryggis, við uppsagnir þarf að gæta að því að farið sé 

eftir reglum um uppsagnir. Viðhorf til uppsagna var tvískipt, forstöðumenn töldu að 

allt of erfitt væri að segja fólki upp á meðan stéttarfélagsfólkið taldi eðlilegt að tryggja 

starfsöryggið.  

 

“Jájá það er alveg rétt [] formskilyrðin sem þarf að fara í gegnum þau eru 

alveg óheyrileg og þau eru alltaf að verða meiri og meiri”. 

 

Einn viðmælandi ræddi það ef vandað væri til ráðninga, staðið væri vel að móttöku 

nýliða, þjálfun starfsmanns væri góð, verkefni skýr, í hæfilegu magni og í samræmi 

við getu og hæfni starfsmanns þá myndi þetta vandamál vera úr sögunni eða svo til. 

Einnig var bent á það að stéttarfélögin væru einnig í vandræðum um þetta þar sem 

aðrir félagsmenn eru búnir að fá nóg af ákveðnum starfsmanni, sem með einhverju 

hátterni eitrar vinnustaðinn. Ströng skilyrði varðandi uppsagnir geta þannig unnið 

gegn stéttarfélögunum sem þurfa að verja hagsmuni allra félagsmanna. Þannig ástand 

skapar neikvætt viðhorf til starfsmannalaganna stéttarfélagsins bæði af hálfu 

forstöðumannsins og félagsmanna. 

 

Aðferðarfræðin við að segja upp fólki, sem væri ekki að standa sig væri leiðinleg. Búa 

þyrfti til einhverskonar uppstokkun á starfsseminni eða leggja niður starfssemi, taka 

hana síðan upp aftur í einhverri annarri mynd “einfaldlega til að dulbúa hreinsanir”. 

Skoðun forstöðumanna var eindregin sú að þetta væri mjög stór hindrun í rekstri 

ríkisstofnana. Áminning sé vissulega notuð en hvernig á að áminna starfsmann þegar 

hann er “almennt til ama og leiðinda á vinnustað og hefur komist upp með það árum 

saman” við svona aðstæður er erfitt að setja fingurinn á eitthvað eitt sem hægt er að 

áminna fyrir.  

 

Annar punktur varðandi starfsöryggi, sem forstöðumenn nefndu, var tilfærsla á 

starfsmönnum. Ef starfsmaður ræður ekki lengur við ákveðið starf og hugsanlega er 

hægt að færa hann til, þá er ekki hægt að breyta laununum hans. Það getur komið sér 

illa sérstaklega ef viðkomandi er kominn með há laun. Þessi formfesta hafur það í för 

með sér að hugsanlega bíði forstöðumenn með að veita stöðuhækkanir eða framgang, 

þar sem það er kostnaðarsamt að ráða rangan mann í stöðuna. 
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“[]... það eru örugglega einhverjir hérna sem að sko ættu helst að vera 

einhversstaðar annarsstaðar og meðan við erum með einhverja svona 

starfsmenn hjá okkur þá er auðvitað verið að taka part af fjármagninu okkar 

sem maður vildi þá kannski frekar nýta í það að borga þessum hæfu og 

góðustarfsmönnum betri laun þannig að þetta fer ekkert saman starfsöryggi 

fyrir alla má ekkert hreyfa við þeim og að borga besta fólki hærri laun því 

að aftur komum við að því sama að við erum alltaf að skipta einhverri 

ákveðinni fjárveitingu”. 

 

Á móti eru rökin þau að starfsmaðurinn þurfi vernd fyrir geðþóttaákvörðunum 

forstöðumannsins, svo að ekki sé hægt að reka einhvern bara af því að “mér er illa við 

einhvern” og að það séu góð og gild rök út af fyrir sig. Forstöðumenn telja að treysta 

verði á að stjórnendur séu að vinna með hagsmuni stofnaninnar í huga en ekki 

einhverja “prívat hagsmuni”. Fram kemur að forstöðumönnum finnst sjálfum að þeir 

eigi að sitja við sama borð hvað varðar starfsöryggi. Standi þeir sig ekki verði þeim 

sagt upp. 

 

“ []... ef að ég sem stjórnandi er að gera tóma vitleysu þá hlýtur að koma að 

því að ég verð rekin þannig að þá verð ég bara að sætta mig við það ég er 

náttúrlega er opinber starfsmaður ég get sagt “ja þetta er mjög fínt ég verð 

ekkert rekinn ég á einhver réttindi” en auðvitað myndi ég alveg vilja fórna 

því að vera í þannig kerfi að hafa þá trú að ég að ég stend mig þá fæ ég vera 

og ég er ekki að standa mig þá verður mér bara sagt upp” 

 

Bent var á að frá sjónarhóli starfsmannsins í núverandi kerfi þá væri það stórslys að 

verða fyrir því að vera rekinn frá ríkinu. Slíkt fylgi starfsfólki það sem eftir er 

starfsævinnar.  

 

“[]... þetta er náttúrlega mannorðsmorð eins og þetta er presenterað í 

dagað þú sem forstöðumaður mátt hvergi segja að hann hafi staðið sig að 

einhverju leyti vel því þá ertu búinn að fyrirgera rétti þínum til að segja 

honum upp þú verður bara að halda því fram að hann sé óalandi og 

óferjandi og hvernig heldurðu að sé að vera með svoleiðis á bakinu þegar 
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þú  þarft að leita þér að vinnu þannig að þetta kemur engum til góða þetta 

fyrirkomulag einsog það er í dag það er öllum til hags ef því er breytt”.  

 

Spurt var um það hvort stofnanasamningurinn nýttist sem tæki í samkeppni um 

starfsfólk. Viðmælendur voru almennt sammála um að hann gerði það að einhverju 

leyti. Opinberi vinnumarkaðurinn væri orðinn sveigjanlegri og meira væri um það að 

hreyfanleika ríkisstarfsmanna. Einn viðmælandi benti á það að fólk færði sig mun 

meira á milli ríkisstofnana ef boðin væru betri kjör og það væri hægt að þakka 

stofnanasamningum. Viðmælendur voru ekki sammála um það hvort launakerfið 

hentaði í samkeppni um starfsfólk. Fram kom að það munaði aldrei svo miklu að það 

borgaði sig að eltast við það. Sérstaklega ekki ef starfsmaðurinn þyrfti að fara lengra í 

vinnu jafnvel í annað bærjarfélag.  

 

Þá má nefna að viðmælendur töldu að undanfarin ár hafi verið hinu opinbera óhagstæð 

hvað varðar vinnuafl þar sem “ofurris bankanna skekkti vinnumarkaðinn” en á þessu 

tímabili gat ríkið ekki keppt um starfsfólk á grundvelli launa. 

 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu að það væri munur á stofnunum eftir stærð. 

Almennt voru þeir sammála að stærðin skipti einhverju máli en það gæti verið í báðar 

áttir gott og slæmt. Á minni stofnunum sé auðveldara að halda góðri yfirsýn, það sé 

jafnvel auðveldara að fylgjast með líðan starfsmanna, vinnuálagi og gangi verkefna án 

þess að vera með “eitthvað míkró management”.  

 

“[]... jú þú ert svona með þessa nálægð þá veistu svona nokkurn veginn 

hvað er í gangi án þess að þurfa að standa yfir skilurðu hvað ég er að meina 

þannig að því leytinu til ertu kannski með puttana meira á púlsinum hvort 

það er einhver vandamál eða þá ertu nærri skilurðu mig”. 

 

Einn viðmælandi taldi að það væri erfiðara fyrir starfsfólk að gera stofnanasamning á 

lítilli stofnun þar sem nánd er mikil og allir þekkjast vel. Hugsanlegt sé að þetta ástand 

sé verra í litlum stofnunum úti á landi. Þar sem vinir og venslamenn sitja sitthvoru 

meginn við borðið.  
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“[]... það getur verið mjög erfitt að fást við stofnanasamning á lítilli stofnun 

þar sem að kannski dóminerandi aðilinn í starfsmannamálum er besti vinur 

forstjórans, þeir ráða ekki við að ganga frá stofnanasamningi.” 

 

Fleiri viðmælandur töldu að það væri ekki bara munur hvað varðaði stærð á stofnum 

heldur einnig á hvaða sviði hún starfaði. Félags- og heilbrigðissviðin og jafnvel 

menntasvið væru erfiðust en þar væri langstífasti fjárlagaramminn og lítill möguleiki á 

að hreyfa við launum. Einn viðmælandi vildi ekki kalla þetta kynbundinn launamun 

heldur ráðuneytabundinn launamun. Viðmælendur töldu það samt enga tilviljun að 

þarna væri að finna stærstu kvennastéttirnar.  

 

Einn viðmælandi fullyrti að launahækkanir hjá starfsmönnum sem væru starfandi á 

heilbrigðissviði væru lægri en hjá starfsmönnum sem starfa undir öðrum ráðuneytum. 

Það hafi komið í ljós í samflotinu árið 2005 að þegar BHM samdi í samfloti að 

dagvinnulaun hjá kvenstéttunum voru lægri en hjá “karlastéttunum”. Það var þá 

leiðrétt þannig að grunnbyrjunarlaun væru þau sömu.  

 

“Síðan þegar að við tökum núna yfir samningstímann og skoðum hækkanir 

eftir félögum þá kom í ljós að þau félög BHM félög sem að voru að stærstum 

hluta konur á heilbrigðisstofnunum höfðu fengið ákveðið forskot í miðlæga 

samningnum að við vorum að dragast aftur úr sem sagði manni að 

stofnanasamningshlutinn af samningnum hann skilar meiru til starfsmanna 

annarra en heilbrigðisráðuneytisins.” 

 

Bent var á að stærð ynni gegn sveigjanleika, á LSH eru 25-30 stéttarfélög og það þarf 

að gera stofnanasamninga við öll nema læknafélögin. Í þessu felst gríðarlega mikil 

vinna og í samningum árið 2005 sömdu 14 BMH félög saman, af því hlaust mikið 

hagræði fyrir stofnunina. Á móti kemur að sveigjanleiki og einstaklingsáhrif minnka 

með aukinni miðstýringu. Varðandi stærri stofnanir þá var nefnt að eitt svið á LSH er 

eins og ein stór ríkisstofnun og þar eru sviðin tólf. Þarfir og starfssemi á þessum 

sviðum eru mjög ólík en á þeim gildir sami stofnanasamningur, sem kannski tekur 

ekki mið af þeim sérþörfum sem hvert svið hefur.   

 



 79

Fram koma að viðmælendum fannst munurinn liggja frekar í mismunandi getu 

forstöðumanna til að takast á við þetta verkefni. Þessi hópur væri bara misfær um að 

sinna því starfi sem þeim er ætlað.  

 

“[]... innanum eru bara einstaklingar sem að sko virðast ekki bara ég veit 

hvað ég á að ganga langt manni virðist þeir ekki einu sinni hafa kynnt sér 

alveg hvernig kjarasamingsumhverfið er núna og sko þetta erum við að reka 

okkur á að á meðan samnigar eru í gildi að eitthvað sem að stendur bara 

skýrt í stofnanasamningi og viðkomandi fortöðumenn hefur undirritað fyrir 

hönd sinnar stofnunar að menn telja sig jafnvel getað komið sér undan því 

að greiða það”. 

 

Fram kemur að eitthvað sé um að menn ætli að fara að “krukka” í það sem samið eru 

um í stofnanasamningi og átta sig ekki á því að sá samningur er hluti af kjarasamningi. 

Viðmælendur töldu að umsækjendur um stjórnunarstörf á stærri stofnunum og þá 

sérstaklega þeim sem staðsettar eru í Reykjavík og Akureyri, væru hæfari en þeir 

umsækjendur um störf á minni stofnunum og í minni sveitarfélögum.  

 

“[]... svo þegar þú komin í litlar stofnanir í dreifbýli það verður bara að 

segjast einsog er þar eru færri sem sækja þar verður að setja kröfur um sko 

þekkingu, færni, menntun forstöðumanna lægra en þar sem þú hefur bara 

meira úrval umsækjenda og það er bara skilar sér í því að það er sko allt 

öðruvísi að vinna með þeim forstöðumönnum”. 

 

Stærri stofnanir, sem eru þá oftar staðsettar í stærri þéttbýlum eiga því betri möguleika 

á því að getað valið úr hópi mjög hæfra umsækjenda á meðan það þykir ekki eins 

eftirsóknarvert að starfa hjá smærri stofnunum og þá sérstaklega ekki stofnunum úti á 

landi.  

 

8.3 Úrræði 
Í lok viðtalanna voru viðmælendur spurðir að því hvernig þeir sæju fyrir sér 

framhaldið og hvort þeir væru með einhverjar hugmyndir um það hvað mætti betur 

fara og hvort þeir væru með góðar hugmyndir að úrbótum.  
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Fram kom að ríkið hefur áhuga á því að breyta kerfinu enn frekar, þeir hafa fylgst með 

þróun á launakerfum á hinum Norðurlöndunum og þar virðast Svíar hafa forystu um 

framsækið launakerfi opinberra starfsmanna. Þar er sett fram ein lágmarkskrónutala í 

miðlægum samningi aðra launamyndun er samið um úti á stofnunum. Þetta kynnti 

ríkið í síðastu samningalotu en stéttarfélögum fannst þetta of byltingarkennt svo það 

bíður betri tíma, eins og viðmælandi orðar það “þetta er svona dropinn holar 

steininn”. 

 

Viðmælendur voru sammála því að rekstrarumhverfi fyrirtækja hefur breyst mikið 

undanfarna áratugi og á það við um bæði almenna og opinbera markaðinn. Auknar 

kröfur eru gerðar til menntunar og hæfni í stjórnun fyrirtækja. Stjórnvöld hafa því í 

samvinnu við Háskóla Íslands skipulagt meistaranám í opinberum stjórnsýslufræðum 

og tóku að sér að kenna þar tvö fyrstu árin. Nú er unnið að því að setja upp 

diplómanám í opinberri stjórnsýslu í samvinnu við félagsvísindasvið og Samband 

íslenskra sveitafélaga.  

 

“Þannig að við höfum allsstaðar sem við höfum getað að lagt okkar af 

mörkum til að getað þróað þessa hugmyndafræði og að menn horfi meira í 

þessa átt og fyrst og fremst hvernig getur þetta orðið til þess að við náum 

betri árangri í ríkisrekstrinum hvernig þjónum við betur hagsmunum 

borgaranna” 

 

Langflestir viðmælendur voru ánægðir með nýja leið við launamyndun. Þó leiðin væri 

væri langt frá því að vera fullkomin og vandamálalaus. Enginn sérstakur vilji var til að 

snúa við og hverfa til fyrra kerfis heldur voru flestir viðmælendur á því að í 

stofnanasamningum fælust miklir möguleikar, þetta tæki bara sinn tíma.  

 

“Over my dead auðvitað fylgja öllum kerfum ákveðin vandamál og þetta fer 

nú líka kannski eftir þvi hvernig menn líta á samfélagið en ég er ekki ég væri 

ekki spenntur sko við verðum bara að viðurkenna að ákveðin að samfélagið 

verður sterkara í gegnum dynamik”. 

 

Viðmælendur töldu ótvíræðan kost vera falinn í því að gera starfsmenn meðvitaðri um 

sín kjör og hvernig þeir geta sjálfir haft áhrif á sinn framgang hjá stofnuninni. Nokkrir 
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viðmælendur töldu að það mætti ganga lengra með þann þátt með því að færa 

samningsgerðina í hendur einstaklingsins. Um þetta voru viðmælendur ekki sammála.  

 

Talsmenn stéttarfélaga nefndu að þjónusta þeirra hefði breyst á undanförnum árum. 

Minna er um ágreiningsatriði og áreiti á stéttarfélögin hvað varðar launamál hefur 

minnkað. Þetta telja þau að megi rekja til þess að starfsfólk getur í mun meira mæli 

snúið sér til forstöðumannsins og fengið einhverja úrlausn sinna mála.  

 

“[]... þess vegna er nú minna áreiti og mörg vandamál varðandi laun 

leysast meira bara úti í stofnunum áður voru forstöðumenn bara stikkfrí í 

miðlæga kerfinu, þá kom starfsmaður og sagði eitthvað um laun og 

forstöðumaður sagði bara hva ég hef ekkert með laun að gera, það verður 

bara að fara niður í ráðuneyti eða stéttarfélag með launamál við höfum 

ekkert með það að gera hér.” 

 

Allir viðmælendur voru sammála um að laun ríkisstarfsmanna hafðu batnað á þessum 

árum. Nýtt kerfið byði upp á meiri möguleika og var þar nefnt að mun auðveldara 

væri að sérnsíða samninga að bæði staðbundinni sérstöðu og þörfum stofnunarinnar 

og starfsmanna.  

 

“Þú ert kominn með miklu meiri félagslegan massa í kjaravinnu en var áður 

en það er nú eitt sem ríkið hefur á móti þessu það er að þetta tekur svo 

langan tíma og en það er miklu meiri aktivitet miklu meiri virkni í kringum 

þetta og menn ná miklu lengra í að koma auga á möguleika þar sem þeir 

eru. Þannig að í heildina litið þá er það teldi ég það ekki af hinu góða[að 

snúa tilbaka í gamlal kerfið].” 

 

Allir viðmælendur eru sammála um að það hefði verið af hinu góða að gera 

launaumræðu opnari og þátttöku í launamyndunarferlinu meiri. Í sumum stofnunun 

héldu forstöðumenn opna fundi um breytingar á launakerfinu og þá sérstaklega það 

sem snéri að starfsmönnum. Viðmælendu töldu að með þessu hefði umræðunni verið 

lyft á á hærra plan og reynt að bæta samskipti og samvinnu. 
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“Það sem að þetta gerði líka fyrir okkur er að við fengum líka tækifæri til að 

á okkar vettvangi að kynna fyrir starfsmönnum að kynna fyrir þeim 

launabreytingar því að áður fyrr höfðum við ekki haft neina aðkomu einsog 

ég sagði þetta var gert einhvarsstaðar annarsstaðar þetta koma bara í 

gengum stéttarfélagið og við vorum ekki að tala við starfsmenn sem hóp um 

launamál en með þessari breytingu þá gátum við farðið að vera með það 

svona opnari fundi fyrir hópinn þar sem við vorum að kynna það sem við 

vorum að gera.” 

 

Í kjarasamningum árið 2005 sömdu BHM félögin í samfloti. Hugsunin á bakvið það 

var að ná fram hagræðingu, gerðir voru færri miðlægir samningar og færri 

stofnanasamningar. Galli við að fækka samningum er augljóslega sá að við það tapast 

sá kostur að gera samninga byggða á sérstöðu stéttarinnar og sérstöðu stofnunar. 

Hjúkrunarfræðingar voru stærsta stéttin í samflotinu en drógu sit útúr því í 

samningunum árið 2008.  

 

Skoðanir viðmælenda á samflotinu eru misjafnar. Þeir sem stóðu utan við samflotið 

eru í dag nokkuð sáttir við þá ákvörðun, óttuðust menn að önnur og stærri félög 

myndu verða “dóminerandi” samningunum. Þeir sem tóku þátt í samflotinu voru 

almennt ánægðir með þann árangur sem náðist þar. Á þessu voru skiptar skoðanir og 

talið að samfloti fylgdu bæði kostir og gallar og ekkert útilokað varðandi framhald.  

 

“Markmið stéttarfélaga er að ná sem mestu út og ég held að ef þau geta selt 

sína sérstöðu þá nái þeir geta þeir oft náð meiru út ef þeir eru sér á báti það 

er ekkert algilt í þessu í svona stofnanasamningum en það er svona það er 

mín skoðun en samt er ég ekki svo harður á þessu að ég myndi ekki fullyrða 

það að við myndum ekki taka þátt í svona ég útiloka þetta ekki. Þetta hefur 

sína kosti og galla”. 

 

Viðmælendur töldu að ef hægt væri að leysa úr þeim vandamálum sem fylgdu því að 

fara fram saman og leita leiða til úrbóta á vanköntum þá stæði ekkert í vegi fyrir því 

að fara þess leið aftur. 
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Fram kom að samflot, sem þetta, hentaði Fjármálaráðuneytinu þar sem það væri 

vinnusparandi og þá væri ekkert verið að spá í það hvort það hentaði stofnuinni eða 

ekki.  

 

“Fjármálaráðuneytið vill einn samning fyrir alla og þá er ekkert spáði í það 

hvort það henti á [stofnun C] sem er vaktavinnustaður hentar það fyrir 

reksturinn og ef að það er orðið markmið í rekstri að hann sé allur svona 

skilurðu [stofnun C] nokkur þúsunda manna vinnustaður hann er svona af því 

að það er þægilegt fyrir okkur [fjármálaráðuneytið]. Þetta er svo stórt og 

margbrotin og svo er bara valin einfaldasta leiðin burtséð frá því hvað hentar 

þessu fyrirtækjaformi”.  

 

Ein hugmynd til úrbóta sem fram kom var að ríkisstofnanir mynduðu bandalag sem 

kæmi fram sem vinnuveitendasamband ríkissins, svipað því sem gerist á almenna 

vinnumarkaðnum. Slíkt samband fengi umboð til samninga frá Fjármálaráðuneytinu. 

Þar kæmu forstöðumennirnir sjálfir að samninganefnd ríkisins og stæðu á bakvið 

miðlægu kjarasamingana. 

 

“[]... það myndi auka áhrif þeirra það myndi minnka í áttina frá 

miðstýringu sko og það myndi held ég að kerfið myndi betur harmonera því 

að það myndi byggja á miðlægum samningi sem forstjórarnir bæru líka 

ábyrgð á” 

 

Rætt var að ríkisstarfsmenn gætu ekki bæði haldið og sleppt. Þeir gætu ekki vænst 

þess að fá það besta úr báðum kerfum með því að búa við mikið starfsöryggi og að 

laun væru sambærileg við það sem gerðist á almennum markaði.  

 

Fram kom að taka þyrfti meira mið af rekstrargrundvelli stofnunar. Verkefni og 

samsetning starfsmanna væri síbreytileg og bent var á að háskólamönnum hefur til 

dæmis fjölgað og það væru dýrari starfsmenn. Í sumum stofnunum hefur verið hægt 

að hagræða þegar verkefni hafa breyst eða tækninýjungar leiða til sparnaðar. Slíkar 

breytingar skili rekstrarafgangi og gefi svigrúm til launahækkana. Aðrar stofnanir búi 

við þann raunveruleika að aukið sé við verkefni án þess að þeim fylgi aukið fé. 
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Viðmælendur nefndu að launakerfið ætti að mynda hringrás “circle og life“. Það 

hefðu aldrei fylgt neinir launapottar með sjálfvirku hækkunum eins og líf- og 

starfsaldurshækkunnum heldur rúllaði það sjálfkrafa með tímanum, nýtt fólk byrjar í 

starfi og eldri starfsmenn hætta og þar myndaðist þessi hringrás. Það sama ætti að eiga 

við um aðrar hækkanir í stofnanasamningum.  

 

“Þetta bara svona circle of life það er einn svona gamall sem hættir og fer á 

eftirlaun og þá er ráðinn einhvern ungur og þá myndast svona gat þú veist 

hann er ódýrari svo er þetta bara svona hringrás lífsins sko þannig að það 

er ekki gert ráð fyrir einhverjum potti þegar um er að ræða hækkanir á 

grundvelli starfsaldurs og lífaldurs en svo virðist hræðsluáróðurinn vera 

þannig varðandi persónubundna þætti er að þú þurfir að eiga einhvern pott 

af flokkum til þess að geta útdeild á grundvelli persónubundinna þátta, gott 

og vel ef þú vilt gera það í upphafi þegar þú ert að koma kerfinu á stað bæta 

þessu einu tannhjóli í hringrás lífsins en svo finnst mér að þetta eigi bara að 

vera sama hringrásin.” 

 

Þannig að það sama ætti að getað gilt um persónubundna þætti, starfsmaður fær 

stöðuhækkun og tapar þá einhverjum persónubundnum þáttum sem hann hafði áunnið 

sér. Við það verða til peningar sem tengdust þeim starfsmanni og hans 

persónubundnum þáttum eftir í hinu starfinu og hægt að úthluta þeim aftur eftir 

hentugleika. Viðmælendur voru ekki sammála um þessa leið og þá helst vegna þess að 

ennþá er kerfið ekki nógu sveigjanlegt og mikið um sjálfvirkar hækkanir inni í 

stofnanasamningnum. Sjálfvirkar hækkanir taka til sín þann hluta fjárheimilda sem 

ættu að vera tengd árangri og frammistöðu. Einnig var nefnt í þessu sambandi að 

stofnanir væru svo mismunandi og það þyrfti að taka mið af því, “Nei sko ég held sko 

að það eigi ekkert að vera með eina reglu í þessu held ég vegna þess að þessar 

stofnanir eru ótrúlega misjafnar”. Einn viðmælandi taldi að eina leiðin til að ná fram 

einhverju svigrúmi væri ef stofnun gæti hagrætt á einhverju öðru sviði, eins og með 

breytingum á verkefnum eða breytingu á verkferlum. Annar taldi að þessi leið ofmæti 

kerfið stórlega, reksturinn væri ekki svona skipulagður, “reksturinn er ekki svona 

skipulagður við ofmetum kerfið”.  
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“Mér finnst vanta þetta tannhjóla [circle of life] og mér finnst vanta að það 

geti verið alvöru umbun fyrir duglegt fólk hinsvegar getur gallinn verið sá 

að það skapað óánægju hjá þeim sem fá þetta ekki en það bara sko en þá 

matið að vera á hreinu eða það sem haft er til hliðsjónar. Grunnprinsippin á 

bakvið stofnanasamning finnst mér alveg valid það bara vantar það að þetta 

tannhjól eina fari að virka almennilega, þannig að mér finnst alveg valid að 

umbuna fólki fyrir frumkvæði og dugnað í starfi, fyrir aukna menntun eða er 

að leggja á sig að auka við sig menntun eða hefur einhverja menntun sem 

nýtist þannig að mér finnast þeir þættir jafna nauðsynlegir og að þú getir 

hækkað á grundvelli starfsaldurs.  

 

Hér nefnir viðmælandi “matið”  en öll umræða um þetta “mat” er mjög loðin og nær 

allir viðmælendur hafa nefnt það á einn eða annann hátt sem eitthvað sem erfitt er að 

festa niður, huglægt mat sem enginn treystir á, menn eru ekki sammála hvað það er og 

hvernig eigi að nota þetta “mat”.  “Þetta sem byggir á þessu huglæga það er bara látið 

sitja á hakanum”.  

 

Rætt var um það hvort það þyrfti að úthluta hverri einustu krónu launapottarins um 

leið, gæti hann ekki hugsanlega myndað þetta svigrúm “tannhjól”  sem vantar. Einn 

viðmælandi taldi að það kæmi af kröfu stéttarfélagsins, eðlilega þar sem þau vildu að 

sitt fólk nyti þess sem verið væri að semja um. En það væri vel hægt að gera þetta 

þannig að svigrúm fengist.  

 

“Það er líka málið einmitt sko það væri ekkert mál að gera þetta ef þú 

myndir t.d. [fara] yfir í frammistöðumat eða árangurstengingu þannig að 

það yrði alltaf endurmetið þannig að þú getur sagt sem svo jújú það var 

samið um í miðlæga samningnum að til launaþróunar í hverri stofnun færi 

fjögur og hálft prósent ókei, fjögur og hálf prósent á ári við skulum úthluta 

þessum prósentum út frá mati á frammistöðu við gerum það næstu tvo 

mánuðina eftir það kemur til endurmats og það getur þýtt að þú Jón þú 

stóðst þig ekki nógu vel en þú hinsvegar Gunna hún stóð sig mjög vel hún 

hækkar þannig að þú ert ennþá með fjögur og hálft fyrir stéttarfélgið”. 
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Þessi hugmynd, sem geri ráð fyrir mati á árangri og mati, hefur þó ekki enn náð fram 

að ganga eins og einn viðmælendi sagði “þú viðheldur alltaf ástandinu með 

einhverjum fáránlegum aðgerðum þannig að við komumst aldrei áfram”.  

 

Viðmælendur ræddu það að einnig væri þörf á að innræta nýja hugsun launþegamegin. 

Sú hugsun byggist á því að fólk sé metið út frá persónubundnum þáttum. Það gangi 

mjög hægt og starfsfólk ennþá mjög jafnlaunahugsað. Kerfið væri gott, byði upp á 

möguleika, en báðir aðilar þurfi að vinna samkvæmt því og nauðsynlegt að túlkun og 

skilningur á kerfinu sé sá sami.  

 

Allir viðmælendur eru sammála um að jafna þurfi kjörin á milli ráðuneyta/kynja eftir 

því hvað viðmælendur vildu kalla þann launamun. Launakjör eigi að byggjast á því 

hver séu markmið stofnunarinnar og taka tillit til færni, hæfni, menntun ofl. 

starfsmanna.  

 

Rætt var að galli á núverandi fyrirkomulagi væri að félagsmenn greiða bara atkvæði 

um miðlægan kjarasamning, en í raun fari stór hluti af launamynduninni fram úti á 

stofnunin í gegnum stofnanasamninginn og það geti valdið misræmi.  

 

“[]... þegar að hann [kjarasamningur] er orðinn svona mikill ramma 

samningur og öll launaröðun og allar ákvarðanir um möguleikar og 

væntanlega launahækkanir fara fram úti á stofnunum í stofnanasamningum 

að þá sko þá bara þá er eiginlega orðið misræmi í því um hvað félagsmenn 

greiða atkvæði.” 

 

Með þessu sé nánast útilokað að einstaklingur geti metið hvaða áhrif 

kjarasamningurinn hefur á kjör hans þegar allt á að gerast í stofnanasamningi. Um 

stofnanasamningi gildi síðan friðarskylda og starfsfólk hafi mjög takmarkaðar 

heimildir til að knýja á um betri kjör.  

 

Flestir viðmælendur voru sammála um það að forstöðumenn kæmu nú almennt betur 

undirbúnir að samningaborðinu, þeim stæði nú í auknu mæli til boða fræðsla og 

kennsla í stjórnunarfræðum.  
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“[]... síðan auðvitað einsog okkar reynsla var núna á samningstímabilinu 

2005-2008 þá fannst mér samskiptin við forstöðumenn bara segja manni að 

þeir hafa bara ekki færni til að vinna í kerfinu og þeir bara axla ekki þá 

ábyrgð að hafa ekki þá þekkingu hafa hafa svona mikil völd að gera 

stofnanasamning þannig að sko að því leyti til þyrfti meira af ákvörðunum 

að vera miðlægt vegna þess að sko að forstöðumenn klára ekki kerfið eða 

klára ekki launakerfið.”  

 

Samhljómur var á meðal viðmælenda að aukin kennsla, fræðsla og símenntun og 

þjálfun forstöðumanna væri nauðsynleg. Gera yrði auknar kröfur við ráðningar og val 

á forstöðumönnum. Menntun og reynsla yrði að vera í samræmi við þau verkefni sem 

fylgdu starfinu, forstöðumaður þurfi að vera “burðugur”. Viðmælendur vöktu athygli 

á því að ríkið yrði að vera meðvitað um það “hvað geta stofnanir verið litlar” og hvað 

á að gera við litlar stofnanir úti á landi þar sem ásókn og aðgengi í þessi störf eru mjög 

takmörkuð. Hugsanlegt lausn sé að sameina stofnanir þannig að það sé einn 

forstöðumaður yfir þá kannski fimm minni stofnunum. Hvernig sem þetta er gert þá sé 

það hið brýnasta “að kippa þessu í liðinn”. Það megi ekki verða þannig að fólki endist 

ekki starfsævin á meðan kerfið er að aðlaga sig.   

 

“Spurningin er hvað getum við látið í það mörg ár að ævi starfsmanna að 

vera í einhverju tómi þar sem eitthvað kerfi er að aðlaga sig verðum við þá 

ekki bara að sleppa því og segja heyrðu það endist nú ekki starfsævin hjá 

fólki í þetta verðum við ekki þá að láta eitthvað annað að ganga á meðan 

verið er að forma þetta eða er enginn vilji til að forma þetta ég veit það ekki 

bara hreinlega veit það ekki ég veit það bara það að það er ekki að skila 

neinu” 

 

Viðmælendur vöktu athygli á því að heilbrigðisstofnanir úti á landi eru oft með stærri 

vinnustöðum, þar starfi mest af faglærða fólki og háskólamenntuðu fólki. Að því leyti 

verði einnig að líta þeirrar samfélaglegrar ábyrgðar sem forstöðumenn í litlum 

samfélögum úti á landi hafi. Heilu bæjarfélögin geta verið sett í uppnám vegna þess 

hvernig staðið er að væntanlegum niðurskurði. Allar breytingar sem þar eru “keyrðar í 

áfram eða farið í af einhverju offorsi eða vanþekkingu” geta sett heilt samfélag á 

annann endann. Þannig að með því að færa aukin völd til forstöðumanna í 
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dreifstýrðara launakerfi þarf forstöðumaðurinn við aðstæður sem þessar að vera 

meðvitaður um sína samfélagslegu ábyrgð “ríkið þarfi að ala þá upp til þeirrar 

ábyrgðar sem þeir hafa fengið”.  



 89

9 Niðurstöður og umræður 
Í þessum kafla verða ræddar niðurstöður úr rannsókninni reynt að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram í upphafi.  

 

9.1 Hver var ávinningur af þeim breytingum sem gerðar voru á 

launakerfi opinberra starfsmanna? 

Það höfðu lengi heyrst óánægju raddir varðandi launkerfi ríkisstarfsmanna. Opinberir 

starfsmenn voru óánægðir með kjör sín og forstöðumenn höfðu lítið sem ekkert að 

segja um launakjör sinna starfsmanna. Saman fóru takmörkuð völd og lítil ábyrgð á 

starfsmannahaldi.  

 

Í byrjun tíunda áratugarins stóð Fjáramálaráðuneytið fyrir mikilli hugmyndavinnu um 

það, hvaða leiðir væri hægt að fara til að færa launakerfið til nútímalegri hátta, þar 

sem tekið væri mið af nýjum stjórnunarháttum eins og mannauðsstjórnun. Auka átti 

dreifstýringu, færa launamyndunar ákvarðanir í auknu mæli til stofnana og 

starfsmanna og auka gegnsæi. Nýtt kerfi átti að  taka í auknu mæli tillit til þarfir 

stofnana og einstaklinga, sem myndu sjálfir sjá um að semja um sín laun.  

 

Af svörum viðmælenda má ráða að markmið breytingarinnar, að dreifstýra ábyrgð og 

völdum til forstöðumanna, hefi náðst að einhverju leyti. Nýtt kerfi sé dreifstýrðara, 

forstöðumenn beri nú aukna ábyrgð á launamyndun á sinni stofnun, kerfið bjóði upp á 

aukna möguleika til að koma til móts við starfsmenn og sveigjanleiki sé meiri.  

 

Hugmyndafræðin var á þá leið að Fjármálaráðuneytið framseldi samningsréttinn til 

stofnana og að stéttarfélögin myndu þá með sama hætti framselja sitt umboð til 

starfsmanna. Heyra má að af hálfu ríkisins hafi verið ætlast til þess að starfsmenn færu 

sjálfir með sín samningsmál hver fyrir sig. Sú hugmynd að einstaklingar myndu sjálfir 

semja um sín laun gekk ekki eftir, heldur gerir hvert stéttarfélag stofnanasamning við 

hverja stofnun. Á hverri stofnun er mynduð samstarfsnefnd í henni sitja fulltrúar 

stofnunar og fulltrúar starfsmanna.  
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Ríkið hafði þá hug á að starfsmennirnir sjálfir sætu í þessum nefndum. Raunin hefur 

orðið sú að í nefndunum sitji fulltrúar frá stéttarfélögunum, þetta er misjafnt eftir 

stéttarfélögum. Meðal viðmælenda eru skiptar skoðanir á þessu fyrirkomulagi. 

Ástæður fyrir því að farin hefur verið þessi leið er hugsanlega sú að starfsfólk treysti 

sér ekki til að sjá um samninga sem ná til heillar stéttar á stofnuninni. Sama starfsfólk 

myndi hugsanlega vera klárt í að gera einstaklingssamning fyrir sjálft sig.  

 

Viðmælendur ræddu um traust,vantraust og tortryggni og nauðsyn þess að hafa gætur 

á viðsemjendum. Hvort að um raunverulega hættu er að ræða eða hvort þetta sé 

gamall vani skal ekki dæmt um hér. Það vantraust og tortryggni sem kemur fram í 

rannsókninni er kannski ekki óeðlilegt. Barátta stéttarfélaga og vinnuveitanda hefur 

staðið í fleiri áratugi, þar sem stéttarfélög hafa staðið upp í hárinu á vinnuveitendum 

með það að leiðarljósi að vernda hagsmuni launþega og öfugt. Hugsanlegt má bæta úr 

þessu að einhverju leyti með því að bæta upplýsingastreymi og upplýsingagjöf, bæta 

samskipti að og vinna að því að ná fram betri samvinnu.  

 

Með breytingunum voru gerðar meiri kröfur til forstöðumanna og þessum kröfum áttu 

þeir oft erfitt með að mæta. Af svörum viðmælenda má sjá að flestir töldu þá illa undir 

búna fyrir þetta nýja verkefni. Illa hefði verið staðið að undirbúningi þeirra, hvað 

varðar endurmenntun og þjálfun. Stærri stofnanir og þær sem staðsettar eru í stærri 

bæjarfélögum standa betur að vígi en þær smærri í dreifbýli hvað þetta varðar. Fleiri 

sækja um störf á stærri stofnunum í þéttbýli og um er að ræða hæfari einstaklinga með 

breiðari menntun og meiri reynslu. Þetta gefur þeim tvímælalaust ákveðið forskot 

þegar kemur að því að vinna í samræmi við starfsmannastefnu ríkisins. Starfslýsingar 

þurfa að liggja fyrir, þær þurfa að vera skýrar og ítarlegar og vanda þarf ráðningar. Þar 

þarf að gera ráð fyrir þekkingu á mannauðsstjórnun. Ráðuneyti þurfa að styðja við 

bakið á forstöðumönnum með sértækum aðgerðum þar sem þess er þörf með aukinni 

fræðslu og þjálfun.  

 

Viðmælendur voru almennt ekki með góða þekkingu á því hvað liggur í hugtakinu 

mannauðsstjórnun (HRM) og gera í raun engann greinarmun á því og hefðbundinni 

starfsmannasjórnun (PM). Sú kynning sem farið var í þegar kerfið var tekið í notkun á 

árunum 1996-1997 virðist ekki hafa borið tilætlaðann árangur og hugsanlega löngu 

gleymd.. Í viðtölunum kemur fram að mikill munur sé á forstöðumönnum, hvað þetta 
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varðar og skilningur þeirra á hlutverki sínu sé mismunandi. Það vekur upp spurningar 

um það hvernig staðið hefur verið að fræslu í þessum efnum og hvort ekki megi 

endurskoða þær leiðir sem farnar hafa verið. Í viðtölunum kemur fram að það er 

forstöðumönnum í sjálfsvald sett hvort hann mættir eða sækir sér fræðslu og 

símenntun á þessu sviði. Þennann þátt þyrfti að skoða betur, hugsanlega er þörf á 

ítarlegri námskeiðum og kennslu fyrir forstöðumenn þegar “almenn fræðsla” dugar 

ekki. Getur forstöðumaður gegnt því starfi sem hann er ráðinn til og axlað þá ábyrgð 

sem fylgir starfsmannamálum án þess að vera með einhverskonar formlega menntun á 

því sviði. Þessi mál þarf að taka til endurskoðunar og leita leiða til úrbóta. Á stærri 

stofnunun er yfirleitt starfandi sérmenntaður starfsmaður á þessu sviði. Á smærri 

stofnunum eru starfsmannamál almennt í höndum forstöðumanna.  

 

Starfsmenn eru mun meðvitaðri um launin og launamyndun en áður. Mun stærri hópur 

kemur nú að samningum og með því færa stofnanasamningin út á stofnanir er 

markvisst verið að virkja fjöldan. Nálægð starfsmanna við stofnanasamningagerðina 

er mun meiri en við gerð samningsins og allir starfsmenn geta stýrt því sjálfir hversu 

mikið þeir skipta sér af samningsgerðinni. Eins og með flest er þetta þó misjafnt eftir 

stofnunum. Forstöðumaður ræður því hvernig eða hversu mikið hann upplýsir sitt 

starfsfólk um fjárheimildir stofnunar. Slíkar upplýsingar geta þó bætt traust á milli 

samningsaðila ásamt því að gera starfsmönnum ljóst hversu mikið er til skiptana. Á 

þeim stofnunum þar sem þessi leið er farin eru almenn ánægja með þróunina. 

 

Almennt voru viðmælendur á því að svona stórvægilegar breytingar tækju tíma. Náðst 

hefði góður árangur með meginmarkmiðin en enn er nokkuð í land með útfærslur á 

ýmsum verklegum atriðum, en allt væri þetta í góðum farvegi. Sjálfsagt hafa menn 

lært mikið af reynslunni og kerfið er smátt og smátt  að taka breytingum eftir því sem 

meira er unnið með það og kostir og gallar koma í ljós. Það er í samræmi við könnun 

Ómars H. Kristmundssonar frá 2008, þar sem spurt var um viðhorf forstöðumanna til 

þess að nota mannauðsstjórnun og þau verkfæri sem henni fylgja við stjórnun 

stofnunarinnar (Ómar H Kristmundsson, 2008). Þar kemur fram að um 57% 

forstöðumanna taldi núverandi fyrirkomulag varðandi launaákvörðun henta vel. 
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9.1.1 Þættir í mannauðsstjórnun.  

Fram kemur að vanda þarf til verka við skipanir á forstöðumönnum ríkisstofnana. 

Lögð verði meiri áhersla á almenna stjórnunarþekkingu, samstarfshæfni og 

forystueiginleika. Ráðuneyti þurfa því að vera meðvituð um sína ábyrgð við skipanir 

forstöðumanna. Ráðningar þeirra verði að vera fagmanlegar, menntun og starfsreynsla 

í samræmi við verkefni.  

 

Allir voru á sama máli varðandi nauðsyn þess að vera með starfsmannasamtöl. Það 

virðist þó vera nokkuð á reiki hver sé tilgangur slíkra samtala. Það kom fram hjá 

viðmælendum að launaviðtöl þekkjast almennt ekki hjá ríkinu. Bæði 

starfsmannasamtöl og launaviðtöl eru hluti af frammistöðumati. Til þess að 

frammistöðumat geti farið fram þarf að liggja til grundvallar starfsmannasamtal þar 

sem farið er yfir árangur og markmið starfsmannsins. Það er stefna ríkisins að 

starfsþróun verði samtengd starfsmannastefnu ríkisstofnana og leiða má líkum að því 

að til þess að starfsþróun verði nothæft verkfæri verða einhverjar forsendur að liggja 

fyrir til dæmis byggðar á starfsmannasamtölum og frammistöðumati. 

 

Með því að innleiða starfsþróun á þessum forsendum mun að öllum líkindum draga úr 

sjálfvirkum hækkunum, sem nú eru til staðar í stofnanasamnignum og launamyndum 

verði þá í auknu mæli byggð á árangri og frammistöðu starfsmannsins. Það kom fram 

í máli eins viðmælanda að framhalds- og háskólakennarar væru þeir einu sem væru 

með virkt árangurs og frammistöðumat. Það er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Ómars H. Kristmundssonar, sem gerð var árið 2007. Þar kemur fram að hjá átta af 

hverjum tíu starfsmönnum framhalds- eða háskóla fór fram virkt frammistöðumat 

(Ómar H Kristmundsson, 2008).  

 

Allir viðmælendur voru á sama máli þegar spurt var um viðhorf til þess að hafa  

starfsmanna- og/eða mannauðsstjóra (það gera ekki allir greinarmun á þessum tvennu) 

starfandi á stofnuninni. Töldu viðmælendur það mjög jákvætt að þessi mál væru í 

höndum á sérfræðingum á þessu sviði. Nefnt var að öll vinna í kringum 

samningsgerðina væri á faglegri nótum, samskipti betri og andrúmsloft einkenndist af 

samstarfsvilja. Í könnun Ómars H. Kristmundssonar frá 2008 kemur fram að hjá 21% 

stofnana er sérstakur starfsmannastjóri, sem sinnir eingöngu starfsmannamálum og er 
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það nokkur aukninga frá könnuninni sem gerð var 1998 (Ómar H Kristmundsson, 

2008). Algengara er að stærri stofnanir séu með sérfræðing á sviði 

mannauðsstjórnunar.  

 

Viðmælendur eru ekki sammála þegar rætt eru um hvernig haga eigi reglum um 

uppsagnir starfsmanna. Forstöðumenn voru almennt á því að núverandi reglur væru til 

trafala og mjög heftandi. Nauðsynlegt væri að hægt væri að segja upp fólki án þess að 

fara í það, sem þeir töldu flókið og afleitt ferli. Í núverandi kerfi sætu margar 

ríkisstofnanir uppi með ómögulegt starfsfólk sem ekki væri hægt að koma frá. 

Viðmælendur frá stéttarfélögum líta aftur á móti svo á að lögin séu nauðsynlegt 

réttindartæki til verndar starfsmönnum hins opinbera gegn geðþótta ákvörðunum 

forstöðumanna.  

 

9.2 Hvert er viðhorf viðmælenda til hins nýja kerfis? 

Af svörum viðmælenda má lesa að almennt er viðhorf til stofnanasamningann jákvætt. 

Hugmyndafræðin sé góð og þau tæki sem mannauðsstjórnun býður upp á séu í takt við 

nýja tíma og eigi fyllilega erindi inn í stjórnun ríkissfyrirtækja. Það kom einnig fram 

að framkvæmdin væri enn langt frá því að vera gallalaus en flestir voru þá á því að við 

öðru væri ekki að búast. Ekkert kerfi væri fullkomið og gallalaust og þar að auki tæki 

þetta sinn tíma. Þetta kerfi byði upp á mikla möguleika sem enn væri verið að vinna 

með og voru bjartsýnir á framtíð kerfisins. Viðmælendur áttu ekki endilega von á 

björtum tímum efnahagslega og mikil óvissa ríkti um framtíðana, ekki væri von um 

launahækkanir á næstunni og meiri áhersla lögð á að halda uppi atvinnustigi og 

launum.  

 

Edwards telur að það séu þrjár ástæður fyrir því að breytingar sem þessar gangi hægt. 

Í fyrsta lagi séu fjárlög svo þröng að þau gefi ekki tilefni til nokkurs sveigjanleika í 

launum. Í öðru lagi vanti einingu meðal stjórnenda opinberra stofnana um það hvernig 

sé best væri að útfæra þetta og að auki þurfi betri þjálfun í starfsmannastjórnun og 

þáttum tengdum henni. Í þriðja lagi var mikil andstaða meðal stéttarfélaga við breytt 

kerfi (Edwards, 1995). Forsendur Edwards eru byggðar á því hvernig staðið var að 

þeim breytingum sem gerðar voru á launakerfi opinberra starfsmanna í Bretlandi á 

níunda og tíunda áratugnum. Þar var farið í svipaðar breytingar úr miðstýrðu 
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kjarasamningsumhverfi í dreifstýrðara kerfi þar sem launamyndun var að miklu leyti 

færð út á stofnanir. Þau viðhorf sem fram hafa komið í þessari rannsókn eru að 

einhverju leyti í samræmi við niðurstöður Edwards 
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10 Lokaorð 

Á undanförnum mánuðuðum hafa miklar sviftingar átt sér stað í efnahags- og 

atvinnumálum Íslendinga. Framundan eru óvissutímar og rík ástæða til að aðilar á 

vinnumarkaði vinni að því að vera með skýra stefnu um það hvernig tryggja megi 

velferð samfélagsins í heild og heiðarlega samvinnu. Stefna þarf að því að eyða óvissu 

og koma í veg fyrir upplausn. Samdráttur í skatttekjum ríkisins og óstöðugleiki á 

gjaldeyrismarkaði hefur nú þegar haft mikil áhrif á rekstur ríkisins og óvissa ríkir um 

framhaldið.  

 

Nú þegar í hönd fer nýtt tímabil breytinga vakna nýjar spurningar um framtíðina. 

Hvert verður hlutverk aðila á vinnumarkaði, munu koma fram breyttar áherslur og 

hvernig samstarf þessara aðila mun þróast. Við þær kringumstæður sem skapast hafa í 

efnahagslífinu er erfitt að spá um framtíðina.  

 

Við þessar aðstæður er von um að með innleiðingu mannauðsstjórnunar verði ríkið 

betur í stakk búið til að takast á við erfið verkefni sem framundan eru í 

starfsmannahaldi.  
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Viðauki 
Spurningar og punktar sem hafðar voru til viðmiðunar í viðtölum.  
 

1. Nafn og staða 

2. Stutt lýsing á starfi og stofnun.  

• Mörg stéttarfélaög 

• Margir stofnanasamningar 

3. Hvaðan kemur hugmyndin að stofnanasamningunum. Af hverju var þessi 

leið farin? 

4. Var einhver samvinna milli stéttarfélga og ríkisins við undirbúning að nýju 

launakerfi 

5. Hver var aðkoma forstöðumanna að undirbúningi þess að taka þá í notkun.  

6. Hversu mikla reynslu hefur þú af því að vinna með stofnanasamninga og 

kannastu við þá leið sem áður var farin? Hvaða leið finnst þér henta þér og / eða 

þessari stofnun? 

7. Hvernig var fólk undirbúið undir það að vinna að gerð og með 

stofnanasamninga. Forstöðumenn og stéttarfélagsfólk, þjálfun, 

endurmenntun, HRM.  

8. Hafa stofnasamningar breytt miklu í launaumhverfi opinberra starfsmanna?  

9. Hafa forstöðumenn nýtt sér breytt kerfi til að vera sveigjanlegri í 

samningum. Nýtist kerfið í samkeppni um starfsfólk? 

10. Hversu algengt er það að fólk fái úthlutað aukaflokkum samkvæmt 

stofnansamningi.  

11. Hvernig er það mælt hvort fólk eigi inni flokka. Huglægt mat yfirmanns eða 

skipulagt mat/mælingar.  

12. Skiptir stærð á stofnunum máli?.  

 

• Er starfsmannastjóri starfandi hjá stofnuninni? Hver er reynslan af 

því? 

• Tíðkast starfsmannasamtöl hér, hvernig eru þau notuð?  

• Framgangskerfið  

 
 


