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Í námi mínu í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands veturinn 2011/2012 vaknaði áhugi 

minn á ráðningarferli hins opinbera vinnumarkaðar. Mikið hefur verið fjallað um 

embættisveitingar og eru skiptar skoðanir á því hvernig staðið er að þeim. Í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008 hefur hins vegar verið talið að vandað sé betur til verka 

við ráðningar á opinberum vinnumarkaði en fyrir hrun. Rannsóknarverkefni þetta fjallar 

um það ráðningarferli sem á sér stað að undangenginni skipun í embætti og skoðað er 

hvort einhver breyting hafi átt sér stað á ráðningarferlinu í kjölfar efnahagshrunsins 
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haustið 2008. Þær verklagsreglur sem hafðar voru til hliðsjónar fyrir og eftir hrunið eru 

bornar saman og skoðað er hvort ráðning geti talist fagleg með hliðsjón af 

mannauðsstjórnun.  

Námskeiðin Samskipti á vinnumarkaði VIÐ117F og Mannauðsstjórnun VIÐ102F á 

haustmisseri 2011 og svo Vinnusálfræði VIÐ212F og Vinnuréttur VIÐ209F á vormisseri 

2012, komu öll að efninu á einn eða annan hátt. Í námskeiðinu Vinnuréttur kviknaði 

áhugi minn enn frekar þar sem farið var yfir helstu atriði vinnulöggjafarinnar og önnur 

lög sem snerta starfsmannamál. Sérstaklega var fjallað um réttindi og skyldur opinberra 

starfsmanna og hlutverk og áhrif stjórnsýslulaga á réttarstöðu þeirra.  

 

Reykjavík, 26. júlí 2013 

Berglind Möller
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Útdráttur 

Í þessu rannsóknarverkefni er skoðað ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu á 

tímabilinu 2004 til 2012. Skoðað er hvort breyting hafi átt sér stað á ráðningarferlinu í 

kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. Verkefninu er ætlað að gefa innsýn í 

ráðningarferli er á sér stað við skipun í embætti, annmarka þess, hvaða atriði það eru sem 

einna helst þurfi að bæta og hvort farið er eftir settum lögum og reglum. Varpað er ljósi á 

það hvort ráðning geti talist fagleg með hliðsjón af mannauðsstjórnun og hvernig fræði 

mannauðsstjórnunar geta haft áhrif á gæði ráðninga. 

Um er að ræða 68 embættisveitingar á rannsóknartímabilinu, 40 fyrir hrun og 28 eftir 

hrun, sem allar uppfylltu skilyrði 13. töluliðar 22. gr. starfsmannalaga. Við úrvinnslu og 

greiningu gagna var notuð innihaldsgreining sem er blanda að eigindlegri og megindlegri 

rannsóknaraðferð.  

Helstu niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis gefa til kynna að breytingar hafi orðið 

til batnaðar á ráðningarferlinu á umræddu rannsóknartímabili. Bæði fyrir og eftir 

efnahagshrunið hefur stjórnsýslan í flestum tilvikum farið eftir lögum og reglum sem í 

gildi voru á hverjum tíma.  

Útfærsla starfsauglýsinga var betri eftir hrun en fyrir, en birting starfsauglýsinga í 

Lögbirtingablaði var í flestum tilvikum eins og lög kveða á um. Skipuð var hæfnisnefnd 

og skipað var í embætti að fenginni umsögn/tillögu stjórnar stofnunar þegar lög kváðu 

svo á um. Fyrir hrun var oftar leitað til ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtækja, en á 

tímabilinu eftir hrun var oftar stuðst við hæfnisnefndir og var það gert oftar en lög kváðu 

um. Ráðningarferlið var oftar í anda mannauðsstjórnunar á tímabilinu eftir hrun, sé litið 

til þess að betur var staðið að starfsgreiningu í kjölfar hrunsins. Vegna ófullnægjandi 

gagna var ekki hægt að leggja mat á þær ráðningaraðferðir sem notaðar voru, þau viðmið 

sem höfð voru til hliðsjónar í ráðningarferlinu og hvort málefnaleg sjónarmið lágu að 

baki ákvörðun um hver skipaður var í embætti hverju sinni. Þessi niðurstaða gefur tilefni 

til að ætla að vakning hafi orðið á mikilvægi mannauðsstjórnunar á því tímabili sem þetta 

rannsóknarverkefni tekur til.  
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Abstract 

This research thesis examines the recruiting process prior to appointment of public office 

during the period of 2004 to 2012. The thesis examines whether a change has occurred in 

the recruiting process following the economic collapse in the fall of 2008. The thesis is 

intended to provide insight into the public office recruiting process; it’s shortcomings and 

whether laws and regulations are followed appropriately. The study investigates whether 

an appointment can be regarded as professional in terms of human resource management 

(HRM) and also how HRM can affect the quality of appointments. 

In all there were 68 appointments during the research period, 40 before the economic 

collapse and 28 after the collapse, which met the criteria of 13
th

 paragraph in 22
nd

 article 

of employment laws, no. 70/1996. Content analysis, which is a combination of 

qualitative and quantitative research methods, was used for processing and analyzing the 

data. 

The main results of this research indicate that there has been improvement in the 

recruiting process during the chosen research period. Both before and after the collapse 

the public administration has in most cases complied with the laws and regulations valid 

at that time. 

Following the economic collapse the execution of job advertisements have improved 

as the publication of job advertisements in Iceland’s Legal Publication Journal was in 

most cases complied with laws and regulations.  

In conformity with law a special committee was elected to oversee the public 

recruiting process by evaluating each applicants credentials. The establishment of this 

committee marginalized the role of recruiting agencies/consulting firms whose services 

were frequently sought in the earlier period. After the collapse special recruiting 

committees were more often used than the law stipulated. The recruiting process prior to 

appointment of public office was more often in the spirit of HRM in the period after the 

economic collapse, recognizing that the job analysis was better executed following the 

collapse. Due to insufficient data it was not possible to assess the criteria that were taken 

into account in the recruiting process and whether objective perspectives were kept when 

appointments to public offices were made. This result gives a reason to believe that an 

awakening has taken place in the importance of HRM during the research period. 
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1 Inngangur 

Starfsmannaval er eitt af viðfangsefnum mannauðsstjórnunar og eru flestir sammála um 

mikilvægi þess að vandað sé til við val á starfsfólki, en fáar ákvarðanir eru jafn 

mikilvægar og ráðning starfsmanna. Það er hins vegar vandmeðfarið og flókið ferli og 

því mikilvægt að staðið sé rétt að því. Hér á landi skiptist vinnumarkaðurinn í almennan 

og opinberan vinnumarkað og lúta þeir ekki sömu lögmálum þegar kemur að ráðningu 

starfsmanna. Stjórnendur hins almenna vinnumarkaðar geta hagað sínu ráðningarferli og 

starfsmannavali eins og þeir telja að gagnist skipulagsdeildum sínum best og almennt eru 

þeim litlar lagaskorður settar varðandi stjórnunarheimildir, ráðningu eða brottvikningu. 

Hinn opinberi vinnumarkaður er hins vegar bundinn af settum lögum og reglum.  

Ráðherra eru falin margvísleg verkefni samkvæmt lögum og eru embættisveitingar eitt 

þeirra. Vald ráðherra er ekki takmarkalaust og má aldrei vera háð geðþótta þeirra sem því 

starfi gegna. Almenningur á að geta borið traust til stjórnsýslunnar og gengið að því sem 

vísu að stjórnvaldsákvarðanir, líkt og embættisveiting er, standist skoðun og samrýmist 

þeim lögum og reglum sem þeim er ætlað að gera. Gæði embættisveitinga hafa hins 

vegar oft verið umdeild og ráðherra talinn nota vald sitt frjálslega og túlkað lög og 

reglugerðir afar rúmt, jafnvel í tilvikum þar sem skipuð hefur verið hæfnisnefnd. Álit 

hæfnisnefndar er þó aðeins ráðgefandi og ráðherra því ekki bundinn lögum um að þurfa 

að fara eftir áliti hennar. Það þykir hins vegar athyglisvert þegar ráðherra tekur ekki tillit 

til mats hæfnisnefndar, en slíkt vinnulag samræmist ekki sífellt harðari kröfum sem 

gerðar eru til opinberrar stjórnsýslu. 

Af skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis má ljóst vera að bæði vantraust og tortryggni 

var ríkjandi gagnvart stjórnkerfinu í aðdraganda bankahrunsins og skipanir í embætti á 

grundvelli málefnalegra sjónarmiða taldar fátíðar í íslenskri stjórnsýslu (Vilhjálmur 

Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir, 2010). Í kjölfar hrunsins fylgdi hins 

vegar aukin umræða um umbætur innan stjórnsýslunnar, og þar á meðal um 

starfsmannamál hins opinbera þar sem áhersla var lögð á meiri fagmennsku við ráðningar 

(Pétur Berg Matthíasson, 2011). 

Þegar sótt er um opinbert starf eiga umsækjendur að geta reitt sig á að þeir séu metnir 

á grundvelli málefnalegra sjónarmiða og þeirra krafna sem gerðar eru til viðkomandi 
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starfs og hafa komið fram í starfsauglýsingu. Þeir eiga að geta treyst því að faglega sé 

staðið að ráðningu í embætti en í faglegu ráðningarferli er reynt að útiloka huglægt mat á 

umsækjendum. Með huglægu mati aukast líkur á að rangar ákvarðanir séu teknar. 

Ráðningarferlið ræðst þá af viðhorfi, fordómum og hugsanavillum hvers og eins 

matsaðila og kemur í veg fyrir að þau atriði sem máli skipta hafi þar raunverulegt vægi.   

Á undanförnum árum hefur talsmönnum þess að sett sé heildrænt verklag eða jafnvel 

lög og reglugerðir um hvernig haga skuli ráðningum í embætti á opinberum 

vinnumarkaði vaxið ásmegin. Það er mikilvægt að tryggja óháð mat á umsækjendum og 

aðskilnað þess frá pólitísku veitingarvaldi. Tillögur um skipun sjálfstæðra 

ráðningarnefnda og hæfnisnefnda hafa verið lagðar fram, auk þess sem lagt hefur verið til 

að skoðað verði hvort ástæða er til að flytja skipunarvald ráðherra að hluta, til sérstakra 

hæfnisnefnda og í einhverjum tilvikum jafnvel til Alþingis.  

Mikilvægt er að endurvekja traust almennings á vinnubrögðum stjórnsýslunnar hvað 

embættisveitingar varðar. Það er flestum ljóst að embættisveiting er vandasamt verk og 

mikil áskorun fyrir þann sem því starfi gegnir, þannig að hæfasti umsækjandinn sem völ 

er á verði ráðinn og sátt ríki um bæði framkvæmd og niðurstöðu. Skilningur á nauðsyn 

öflugrar mannauðsstjórnunar hefur aukist á undanförnum árum og það er flestum ljóst 

hver ávinningur hennar er. Þrátt fyrir góðan vilja og aukinn skilning er óljóst hvernig til 

hefur tekist og hvort breyting hefur raunverulega orðið á embættisveitingum á 

undanförnum árum, og er það tilefni þessa rannsóknarverkefnis.  

 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Í þessu rannsóknarverkefni verður farið yfir ráðningarferli að undangenginni 

embættisveitingu á opinberum vinnumarkaði á tímabilinu 2004 til 2012, og kannað hvort 

breyting hafi orðið á því í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. Verkefninu er ætlað að 

gefa innsýn í embættisveitingar, hvort annmarkar séu á þeim og þá hvaða atriði það eru 

sem einna helst þyrfti að bæta og hvort farið hefur verið eftir settum lögum og reglum. Þá 

verður skoðað hvort ráðning geti talist fagleg með hliðsjón af mannauðsstjórnun og farið 

yfir hvernig fræði mannauðsstjórnunar geta haft áhrif á gæði ráðninga. 
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Til að ná settum markmiðum var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hefur ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu breyst eftir 

efnahagshrunið haustið 2008? Ef svo er, þá hvernig? 

2. Er ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu í anda 

mannauðsstjórnunar? 

Uppbygging verkefnisins 

Rannsóknarverkefni þetta skiptist í meginatriðum í þrjá hluta. Í fyrsta hluta verkefnisins 

er fræðileg umfjöllun um efnið þar sem tekin eru fyrir þau atriði sem snúa að 

rannsóknarverkefninu, það er ráðningarferlið frá upphafi til enda. Í fyrstu verður 

mannauðsstjórnun skilgreind og í framhaldi af því verður ráðningarferli í anda 

mannauðsstjórnunar rakið, allt frá því að þörfin er greind og þar til einn umsækjandi er 

ráðinn til starfa. Fjallað verður um forspárgildi ráðningaraðferða og þær aðferðir sem 

helst eru notaðar við starfsmannaval. Þá er fjallað um ráðninguna sjálfa og þau atriði er 

hafa ber í huga þegar starfsmaður er ráðinn til starfa. Í kjölfar þess er fjallað um 

umboðsmann Alþingis og kærunefnd jafnréttismála en til þeirra er hægt að leita ef 

umsækjendur eru ósáttir við málsmeðferðina. Þá verður stuttlega fjallað um 

starfsumhverfi opinberra starfsmanna en síðan um lög og reglur er lúta að ráðningu 

þeirra. Embættisveitingar verða skoðaðar með hliðsjón af lögum nr. 70/1996 um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins, og stjórnsýslulögum nr. 37/1993. Auk þess verður farið 

yfir ýmsar óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar sem miða að því að koma í veg fyrir að 

opinberu valdi sé misbeitt. Þetta verður skoðað þar sem opinber vinnumarkaður 

einkennist af því að skráðar og óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar gilda samhliða 

reglum vinnuréttar. Þar að auki verður í stuttu máli fjallað um þýðingu þessara laga og 

reglna við starfsveitingar á opinberum vinnumarkaði. Ekki verður fjallað um 

embættisveitingar frá sjónarhorni lögfræðinnar, þó að farið verður yfir helstu lög og 

reglur er tengjast ráðningum í störf á opinberum vinnumarkaði. Að lokum verður gerð 

grein fyrir faglegri ráðningu, annars vegar út frá sjónarhorni mannauðsstjórnunar og svo 

hins vegar stjórnsýslunnar. 

Í kjölfar fræðilegrar umfjöllunar verður stutt yfirlit yfir íslenskar rannsóknir er fjalla á 

einn eða annan hátt um starfsmannaval á opinberum vinnumarkaði. 

Annar hluti verkefnisins snýr að rannsókninni sem þetta rannsóknarverkefni byggist á 

og höfundur framkvæmdi. Gerð er grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar, þeirri 
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aðferðafræði sem notuð var, framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og að lokum verður 

stuttlega minnst á aðferðafræðilega og siðferðilega þætti slíkra rannsókna. Þá er farið í 

þann efnivið sem rannsóknarverkefnið byggist á, úrvinnslu þeirra gagna, og loks 

niðurstöður.  

Þriðji hluti verkefnisins hefur svo að geyma umræðu, þar sem niðurstöður eru ræddar 

og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun verkefnisins, ásamt því að gerð er grein 

fyrir helstu takmörkunum þessa rannsóknarverkefnis og framtíðarsýn. Þá er stutt 

samantekt þar sem rannsóknarspurningum er svarað. 



 

15 

2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilega hluta þessa rannsóknarverkefnis. Meginatriði 

kaflans eru mannauðsstjórnun, ráðningarferli í anda mannauðsstjórnunar, helstu 

ráðningaraðferðir sem notaðar eru í ráðningarferlinu, ráðningin sjálf, starfsumhverfi 

opinberra starfsmanna og að lokum fagleg ráðning. 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) skipar stórt hlutverk í ráðningu 

starfsmanna. Starfsmannastjórnun hefur þróast í mannauðsstjórnun þar sem aukin áhersla 

er lögð á mannauð skipulagsheilda með það að markmiði að auka virði þeirra. 

Mannauðsstjórnun er hluti af heildarstjórnun skipulagsheilda sem meðal annars á að 

tryggja að skipulagt ráðningarferli sé til staðar (Beardwell og Claydon, 2010).  

Hugtakið mannauðsstjórnun er nokkuð víðtækt og því erfitt að skilgreina á einn veg 

(Beardwell og Claydon, 2010; Torrington, Hall og Taylor, 2005). Ein skilgreining á 

mannauðsstjórnun er stjórnun starfsmanna innan skipulagsheilda þar sem markmiðið er 

að hjálpa starfsmönnum að öðlast samkeppnisforskot (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2002; Storey, 2001). Í því felst fyrst og fremst mannauður og þekking hans. Vegna 

aukinnar samkeppni á vinnumarkaði hefur skapast aukin þörf fyrir nýjar aðferðir til að 

auka afköst og bæta frammistöðu starfsmanna. Einnig eru gerðar auknar kröfur um að 

starfsmenn búi yfir ákveðinni þekkingu sem styrkt getur skipulagsheildina. Til að svo 

geti orðið þarf að halda utan um málefni starfsmanna, efla og þróa starfsmenn og bæta 

frammistöðu þeirra (Sif Sigfúsdóttir, 2005). Einn af lykilþáttum skipulagsheildar er vel 

undirbúið ráðningarferli þannig að sú þekking sem skipulagsheild þarfnast komi inn með 

nýráðningu starfsmanns.  

Góð stjórnun ásamt stefnumótun er lykillinn að árangri skipulagsheilda. 

Mannauðurinn er það eina sem samkeppnisaðilar geta ekki hermt eftir, þó svo að þeir líti 

til mannauðsstefnu annarra skipulagsheilda. Þekking, hæfni og reynsla liggur hjá 

mannauðinum, sem eykur samkeppnishæfni þeirra til muna. Í ráðningarferli þurfa 

hæfustu umsækjendurnir ekki að vera þeir bestu fyrir viðkomandi starf. Hér er átt við að 

einn umsækjandi getur blómstrað með sína hæfni og þekkingu í einni skipulagsheild en 

ekki annarri. Vegna þess reyna skipulagsheildir bæði að laða til sín og halda í „rétta“ 
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starfsfólkið. Það að hafa „rétt“ starfsfólk er það sem skapar skipulagsheildum mikilvæga 

og eftirsóknaverða sérstöðu og þar með samkeppnisforskot á markaði (Erickson og 

Gratton, 2007). 

Ráðningarferli í anda mannauðsstjórnunar felst í því að finna þá aðferð sem best spáir 

fyrir um hæfni og frammistöðu starfsmanna þannig að sá hæfasti verði ráðinn hverju 

sinni (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005a, 2006). Það skiptir því máli að vanda vel til 

verka við val starfsmanna og sinna vel starfsþróun þeirra sem hefst við ráðningu (Storey, 

2001). Aðferðir mannauðsstjórnunar leitast við að hafa hlutlægni að leiðarljósi þannig að 

allir umsækjendur hafi sama möguleika á að fá það starf sem um ræðir (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2005a, 2006). 

Samkvæmt Landy og Conte (2010) benda rannsóknir til þess að ráðningarferli og góð 

mannauðsstjórnun hafi jákvæða tengingu við frammistöðu skipulagsheildar. Þær hafa 

sýnt að framúrskarandi frammistaða starfsmanna hafi jákvæð áhrif á framleiðni, hlutdeild 

og fjárfestingar innan skipulagsheildar (Landy og Conte, 2010). Ráðning nýs starfsmanns 

getur verið mjög kostnaðarsöm fyrir skipulagsheild og þá sérstaklega ef illa er að henni 

staðið. Áætlað er að kostnaður vegna starfsmannaveltu sem rekja má til mistaka í 

ráðningum kosti skipulagsheild 30 – 100% af árslaunum viðkomandi starfsmanns, en 

kostnaðurinn er einkum fólgin í minni framleiðni, þjálfunarkostnaði, auk þess tíma sem 

ráðningarferlið tekur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). 

2.2 Ráðningarferli í anda mannauðsstjórnunar 

Ráðningarferli í anda mannauðsstjórnunar spannar tímabilið frá því að auglýsing um starf 

er birt og þar til búið er að ganga frá ráðningu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005a). 

Samkvæmt Ástu Láru Leósdóttur (2007) spannar ráðningarferlið einnig þann tíma sem 

fer í undirbúning fyrir auglýsingu starfsins, allt frá því að undirbúningur að ráðningu 

hefst, þegar ákveðið er hverjir bera skuli ábyrgð á ráðningunni og hvað gera þurfi áður en 

starf er auglýst laust til umsóknar.  

Á tímum alþjóðavæðingar og mikillar samkeppni er mikilvægt að skipulagsheild búi 

að öflugu starfsfólki þar sem grunnur hennar er mannauður. Vegna þessa þurfa 

skipulagsheildir að líta á umsækjendur sína sem fjárfestingu frekar en kostnað og 

undirbúa ráðningarferlið vel með lög og reglur til hliðsjónar. Með slíku skipulagi verður 

ráðningarferlið skilvirkara og minni líkur á að mistök verði gerð. Það eykur líkur á að sá 

hæfasti verði valinn sem lágmarkar fjarvistir og starfsmannaveltu (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007; Dessler, 2003; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). 
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Í raun má segja að ráðningarferlið sé höfnunarferli þar sem það snýst um að hafna 

öllum umsækjendum að einum undanskildum. Eins og mynd 1 sýnir eru nokkur þrep í 

ráðningarferlinu sem mikilvægt er að fylgja eftir, og sem fjallað verður nánar um síðar í 

þessum kafla. Á myndinni sést hvernig ráðningarferli er háttað skref fyrir skref, hvernig 

hópur umsækjenda er afmarkaður og hvernig hægt er að aðgreina þá. Í upphafi þarf að 

styðjast við starfs- og þarfagreiningu til að auðkenna þau persónueinkenni sem leitað er 

eftir. Í kjölfar þess er valin sú matsaðferð sem nota skal við mat á umsækjendum og talin 

er henta best til þess að finna hæfasta umsækjandann. Myndin sýnir dæmi um hvernig 

hópur umsækjenda er þrengdur allt þar til ákvörðun um ráðningu er tekin (Cook, 2004; 

Guion, 2011; Landy og Conte, 2010). 

 

 

Mynd 1. Ráðningarferli 

(Guion, 2011). 

Ráðningarferlinu er gjarnan skipt í þrjú stig (Armstrong, 2003; Milkovich og 

Boudreau, 1997). Á fyrsta stiginu er starfsgreining unnin þar sem upplýsingum er safnað 

um starfið og eðli þess metið. Í kjölfar hennar er starfslýsing undirbúin sem byggir á 
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starfsgreiningunni. Í starfslýsingu kemur meðal annars fram starfsheiti, starfsskyldur, og 

þær kröfur sem gerðar eru til umsækjenda hvað varðar menntun og hæfni. Annað stigið 

er öflun umsækjenda. Ákveðið er hvaða leið sé best til þess fallin að sækja umsækjendur, 

hvar og hvernig eigi að auglýsa og hvort leita eigi aðstoðar hjá ráðningarskrifstofu eða 

ráðgjafafyrirtæki. Að því loknu er komið að þriðja og síðasta stiginu, en það er ráðningin 

sjálf. Hér er unnið úr umsóknum og ákvörðun tekin um hvaða ráðningaraðferð eigi að 

styðjast við (Cook, 2004; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005a, 2006). 

2.2.1 Undirbúningur ráðningar 

Það skiptir máli að ráðningarferli sé vel skipulagt og fyrirfram ákveðið að hverju skuli 

leitað (Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010). Því betur sem staðið er 

að undirbúningi ráðningar, þeim mun meiri líkur eru á því að hæfasti umsækjandinn 

verði valinn (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Dessler, 2003). Góður 

undirbúningur að ráðningu sparar tíma og því er farsælt að hafa fastmótaðar og skriflegar 

reglur um ráðningarferlið. Það er grundvöllur þess að fagleg ráðning geti átt sér stað, að 

öðrum kosti getur orðið erfitt að rökstyðja hvaða aðferðir notaðar voru við val á 

umsækjanda. Tímaáætlun er góð leið til þess að hafa stjórn á hvernig atburðarásin verður, 

en hún tryggir samfellt og lifandi ferli (Ásta Bjarnadóttir, 2012b; Ásta Lára Leósdóttir, 

2007).  

Þegar ráða á nýjan starfsmann hjá hinu opinbera þarf að hafa hugfast að ráðningin er í 

þágu opinbers verkefnis og að réttarsamband, með tilteknum réttindum og skyldum, 

kemst á við ráðningu. Umsækjendur eiga rétt á að fá upplýsingar um ýmis atriði er varða 

ráðninguna og því er mikilvægt að farið sé eftir lögum og reglum og þeim sýnd virðing 

og réttlæti (Ásta Lára Leósdóttir, 2007). 

2.2.1.1 Þátttakendur 

Þar sem ráðningarferlið samanstendur af mörgum skrefum þarf öllum sem koma að 

ráðningunni að vera kunnugt um hver hafi umsjón með ráðningarferlinu og hverjir taka 

þátt í hverju skrefi (Ásta Lára Leósdóttir, 2007). Mikilvægt er að þeir sem eiga að annast 

ráðningarferlið hafi viðeigandi reynslu og séu til þess hæfir (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006).  

Þátttakandi í ráðningarferli getur verið yfirmaður innan skipulagsheildar sem hefur 

vald til að ákveða hvort ráða eigi í stöðuna eða ekki. Það getur einnig verið yfirmaður 

deildar, sem þekkir þarfir hennar og hvaða kröfur gera skuli til starfsmannsins (Landy og 
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Conte, 2010). Auk þess getur starfsmannadeildin verið þátttakandi, en hún býr yfir 

faglegri þekkingu á ráðningum og þekkir þær reglur sem skylt er að fara eftir (Ásta Lára 

Leósdóttir, 2007).  

Hægt er að fela sérstakri ráðningarnefnd umsjón með ráðningarferlinu fyrir hönd 

skipulagsheildar og hún getur haft áhrif á hvernig staðan er auglýst, hvernig 

ráðningarferlið fer fram, og á hvaða sjónarmiðum ákvarðanataka á að byggjast. 

Ráðningarnefnd samanstendur gjarnan af tveimur eða þremur aðilum eins og 

starfsmannastjóra, yfirmanni skipulagsheildar og yfirmanni deildar (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007). Auk ofangreindra geta ráðningarskrifstofur og ráðgjafafyrirtæki séð um 

ráðningarferlið fyrir hönd skipulagsheilda (Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og 

Claydon, 2010; Cook, 2004).  

2.2.1.2 Starfsgreining 

Áður en auglýsa á starf er nauðsynlegt að greina það. Starfsgreining er fyrsta stig 

ráðningarferlis og undirstaða starfsmannavals. Starfsgreiningu má skipta í þrjú skref, það 

er starfslýsingu, starfskröfur og starfsmat. Hér eru hæfniskröfur starfs tilgreindar á 

grundvelli þeirra verkefna og markmiða sem viðkomandi starfsmaður á að geta innt af 

hendi. Skýrar hæfniskröfur eru forsenda faglegrar ráðningar (Ásta Bjarnadóttir, 1996, 

2012b; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010; Fjármálaráðuneytið, 

2007; Landy og Conte, 2010). Starfsgreining er kerfisbundin aðferð til að afla upplýsinga 

um verkefni, skyldur og ábyrgð starfs sem um ræðir. Upplýsinga er aflað um starfið 

sjálft, auk upplýsinga um kunnáttu, þekkingu og hæfni sem nauðsynleg þykir fyrir 

verðandi starfsmann að búa yfir til að geta sinnt umræddu starfi (Ásta Bjarnadóttir, 1996, 

2012b; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010; Cook, 2004; 

Finkelman, 2010; Landy og Conte, 2010; Sif Sigfúsdóttir, 2005).  

Þar sem ráðningarferli er kostnaðarsamt er mikilvægt að skoða hvort aðrir möguleikar 

séu í boði en ráðning nýs starfsmanns. Með gerð starfsgreiningar er hægt að skoða hvort 

mögulegt er að dreifa verkefnum betur, nota yfirvinnu til að brúa bilið, minnka eða auka 

starfshlutfall eða jafnvel útvista verkefnum (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Torrington, Hall og 

Taylor, 2008). 

Starfslýsing er notuð til þess að meta þau verkefni og þá hæfni sem þörf er á til að geta 

gegnt umræddu starfi. Með því að skilgreina í starfslýsingu, hvað það er sem 

skipulagsheild þarf, er líklegra að ráðningarferlið gangi fljótt fyrir sig og að hæfasti 

umsækjandinn verði ráðinn hverju sinni. Í starfslýsingu kemur fram nákvæm lýsing á 
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þeim verkefnum sem fylgja starfinu, verklagi, ábyrgðarhlutverki og tækjabúnaði (Ásta 

Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010; Cook, 2004; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). Með því að skilgreina það sem skipulagsheild þarfnast auðveldar 

það umsækjanda að þekkja tilgang starfsins, þær kröfur sem gerðar eru, ásamt þeim 

réttindum og skyldum sem því fylgja. Auk þess getur starfslýsing nýst vel í 

starfsmannasamtölum, mótað menningu, stefnu og þarfir skipulagsheilda (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, 2012b; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010; 

Cook, 2004).  

Á eftir starfslýsingu er næsta skref að lista upp þær starfskröfur sem gerðar eru til 

starfsins þannig að umsækjandi uppfylli kröfur um bakgrunn og eiginleika fyrir umrætt 

starf. Þar sem störf taka hröðum breytingum er mikilvægt að lista upp skýrar og 

nákvæmar kröfur sem nauðsynlega þurfa að vera til staðar svo starfsmaður geti sinnt 

starfinu eins vel og mögulegt er. Starfskröfur eru þær kröfur er lúta meðal annars að 

menntun, reynslu og annarri hæfni, sem gerðar eru til umsækjenda (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007; Beardwell og Claydon, 2010; Fjármálaráðuneytið, 2007). Ásta Bjarnadóttir 

(2012b) telur ráðlagt að takmarka sig ekki við formlega menntun og reynslu umsækjenda 

í ráðningarferli. Það sé þekking, færni, geta og persónulegir eiginleikar sem meiri áhrif 

hafa á frammistöðu í starfi, og þegar búið er að lýsa þessum þáttum í starfslýsingu þarf 

hvorki að nefna formlega menntun né starfsreynslu.    

Þegar búið er að tilgreina starfskröfur er gert svokallað starfsmat. Starfsmat er það mat 

sem lagt er á starf með tilliti til kjara og vinnutíma starfsmanna en á því byggjast 

starfskjör starfsmanna (Beardwell og Claydon, 2010). Við það mat þarf að hafa til 

hliðsjónar lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980 

(Ásta Lára Leósdóttir, 2007).  

2.2.2 Öflun umsækjenda 

Við öflun umsækjenda er hægt að fara ýmsar leiðir (Cook, 2004). Á opinberum 

vinnumarkaði ber skipulagsheildum skylda til að auglýsa laus störf (Ásta Lára Leósdóttir, 

2007; Lára V. Júlíusdóttir, 1997; Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 

70/1996). Auglýsing um laust starf á að vekja áhuga og laða að hæfa umsækjendur. 

Markmiðið er ekki endilega að fá sem flestar umsóknir, heldur að fá hæfa umsækjendur 

sem samsvara þeim kröfum og hæfnisskilyrðum sem skipulagsheildin hefur sett sér og 

hæfir umræddu starfi (Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010). 
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Öflun umsækjenda byggist á starfsgreiningu, hvort sem hún er formleg eða óformleg 

(Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Samkvæmt Capacent hefst öflun umsækjenda með 

starfsauglýsingu í þeirri von um að fá sem stærstan hóp hæfra umsækjenda (Gunnar 

Haugen, e.d.). Valhlutfall (e. selection ratio) er hlutfall umsækjenda sem ráðnir eru af 

heildarfjölda umsækjenda. Því lægra sem valhlutfallið er, þeim mun betra, en ávinningur 

vandaðs ráðningarferlis er meiri ef hægt er að velja úr stórum hópi umsækjenda (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, 2012b).  

Í lögum er kveðið á um skyldu á nafnbirtingu umsækjenda í opinber störf (Lög um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996; Upplýsingalög nr. 50/1996; 

Upplýsingalög nr. 140/2012). Samkvæmt frumvarpi til upplýsingalaga sem tóku gildi í 

byrjun árs 2013 er markmið laganna, hvað varðar upplýsingaskyldu, fyrst og fremst að 

tryggja opna og gegnsæja stjórnsýslu. Þau sjónarmið sem að baki nafnbirtingu 

umsækjenda liggja, eru meðal annars að vera aðhald með starfsemi stjórnvalda, að auka 

réttaröryggi borgaranna og bæta möguleika þeirra til þátttöku í lýðræðissamfélagi 

(Þingskjal 502, 2010-2011). Nafnbirting dregur hins vegar mögulega úr líkum á að fá þá 

bestu og hæfustu til að sækja um störf hjá hinu opinbera. Samkvæmt Capacent er það 

reynsla þeirra að 15 – 20% umsækjenda draga umsókn sína tilbaka þegar birta á nöfn 

umsækjenda opinberlega (Gunnar Haugen, e.d.).  

Miklu máli skiptir að hugleiða til hvaða markhóps starfsauglýsing á að ná (Beardwell 

og Claydon, 2010). Ef miklar kröfur eru gerðar um sérhæfni má búast við minni markhóp 

en ella og því færri umsækjendum en ef litlar eða jafnvel engar kröfur eru gerðar um 

sérhæfni (Ásta Lára Leósdóttir, 2007). Mikilvægt er því að gera greinargóða lýsingu á 

starfinu og tilgreina menntunar- og hæfniskröfur. Æskilegt er að starfslýsingin sé 

hæfilega þröng og starfskröfurnar mátulega afmarkaðar þannig að nægilegur fjöldi 

umsækjenda sæki um án þess að of margar umsóknir berist (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Skýrar kröfur geta latt óhæfa einstaklinga frá því að sækja um og þannig sparað tíma og 

fjármuni (Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010). Hins vegar ber að 

forðast að gera óþarfa kröfur um menntun og starfsreynslu því þá er hætta á að hópur 

umsækjenda sé þrengdur um of og að skipulagsheild missi góða umsækjendur. Ef þeir 

eru mjög fáir getur verið betra að framlengja umsóknarfrestinn og afla fleiri umsækjenda, 

en að fara í gegnum ráðningarferli með fáa umsækjendur (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Ýmsar leiðir eru færar fyrir skipulagsheildir hvað varðar öflun umsækjenda. Sumar 

kjósa að velja svokallaða innri ráðningu og bjóða núverandi starfsmönnum annað starf 



 

22 

eða stöðuhækkun, á meðan aðrar skipulagsheildir kjósa að fá nýtt fólk til starfa og velja 

ytri ráðningu þar sem leitað er á ytri markað (Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og 

Claydon, 2010; Cook, 2004). Hér verður gerð nánari skil á innri og ytri ráðningu. 

2.2.2.1 Innri ráðning 

Með innri ráðningu er átt við að skipulagsheild ráði í stöðu úr hópi þess starfsfólks sem 

starfar innan hennar (Cook, 2004; Torrington, Hall og Taylor, 2008). Kostur við innri 

ráðningu er sá að stjórnendur þekkja bæði veikleika og styrkleika starfsmanns og vita 

fyrirfram hvort viðkomandi ráði við tiltekið starf. Með innri ráðningu sparast því bæði 

tími og peningar. Annar mikilvægur kostur er að starfsfólki býðst tækifæri á starfsþróun 

innan skipulagsheildar sem leiðir til hvata og vilja til að standa sig vel í von um betra 

starf eða stöðuhækkun (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Dessler, 2003). Ókostur innri ráðningar 

er hættan á stöðnun innan skipulagsheildar þar sem nýtt fólk, með nýjar hugmyndir og 

áherslur er ekki tekið inn. Þá getur óþarfa umrót myndast við að færa starfsmann á milli 

starfa, auk óánægju annarra starfsmanna sem töldu sig eiga rétt á nýju starfi eða 

stöðuhækkun (Beardwell og Claydon, 2010; Dessler, 2003; HRMadvice, 2008).  

2.2.2.2 Ytri ráðning 

Með ytri ráðningu er átt við að skipulagsheild leiti út fyrir eigin veggi eftir nýjum 

starfsmanni. Kostur við þá leið er að starfsauglýsing getur náð athygli fólks sem ekki er í 

formlegri starfsleit (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Skipulagsheildir geta, auk 

starfsauglýsingar, farið eftir ábendingum, notað óumbeðnar umsóknir, eða leitað til 

menntastofnana eða ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtækja þar sem þjálfað starfsfólk 

leitar uppi hæfasta einstaklinginn hverju sinni. Annar kostur ytri ráðningar er sá að 

fjölbreytileiki og breidd starfsmanna verður meiri en ef einungis er notast við starfsmenn 

skipulagsheildar. Nýtt fólk kemur inn með nýjar hugmyndir, áherslur og jafnvel ný 

tengslanet, sem getur verið mjög dýrmætt fyrir skipulagsheildir. Ókostur ytri ráðningar er 

sá að hún er kostnaðarsöm og tímafrek. Auk þess getur það skapað óánægju innan 

skipulagsheildar þar sem ekki eru gefin tækifæri á starfsþróun og stöðuhækkun 

(Beardwell og Claydon, 2010; Dessler, 2003).  

 

Til að tryggja að sá hæfasti sem völ er á veljist í starfið er æskilegt að auglýsa lausar 

stöður bæði innan og utan skipulagsheildar. Þannig fara allir í gegnum sama valferli og 

eru metnir með sömu aðferðum og með tilliti til sömu eiginleika (Ásta Bjarnadóttir, 
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2012b). Á opinberum vinnumarkaði ber skipulagsheildum þó almennt skylda til að 

auglýsa laus störf, samanber lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.  

2.3 Ráðningaraðferðir 

Þegar öflun umsækjenda er lokið þarf að velja hvaða aðferð nota skuli til að finna 

hæfasta umsækjandann. Þegar velja á ráðningaraðferð til að meta þá hæfnisþætti sem 

gerðar eru kröfur um, ber að taka tillit til starfsgreiningar. Vel unnin starfsgreining eykur 

líkur á að hæfasti umsækjandinn hverju sinni verði valinn (Beardwell og Claydon, 2010). 

Æskilegt er að nota fleiri en eina og fleiri en tvær ráðningaraðferðir við mat á hæfni 

umsækjenda þar sem ólíkar aðferðir geta bætt hver aðra upp (Ásta Bjarnadóttir, 2012b).  

Þeir sem sjá um starfsmannaval verða að reyna að draga ályktun og spá fyrir um 

líklega frammistöðu og velgengni umsækjenda og velja þann sem þeir telja geta skilað 

mestum árangri inn í skipulagsheild (Landy og Conte, 2010). Til þess að uppfylla 

réttmætisreglu stjórnsýslunnar um að byggja skuli stjórnvaldsakvarðarnir á 

málefnalegum sjónarmiðum, er áreiðanlegasta aðferðin við mat á hæfni umsækjenda 

hlutlægt mat með réttum tækjum og tólum. Mannauðsfræðin hefur yfir að ráða aðferðum 

sem eru betri en hyggjuvit stjórnenda. Þessar aðferðir við mat á hæfni eru meðal annars 

starfstengd verkefni og greindar- og persónuleikapróf, auk staðlaðra viðtala og meðmæla 

(Gunnar Haugen, e.d.). Samkvæmt Cook (2004) er algengast að stuðst sé við hið 

hefðbundna þríeyki (e. the classic trio) við starfsmannaval, það er ferilskrá, viðtal og 

meðmæli. Ýmsar aðrar aðferðir eru í boði og verður aðeins fjallað um þær helstu. Þessar 

aðferðir hafa allar mis mikið forspárgildi um hvernig umsækjandi mun standa sig í 

umræddu starfi (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Gylfi Dalmann Aðalasteinsson, 2006; 

Torrington, Hall og Taylor, 2008). Þær sem einna best spá fyrir um framtíðar 

frammistöðu umsækjenda eru sálfræðileg próf, stöðluð viðtöl, matsmiðstöðvar og 

lýðfræðileg gögn (Ásta Bjarnadóttir, 2012b; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; 

Schmidt og Hunter, 1998; Taylor, 1998). Ef forspárgildi aðferða við ráðningu væri 

fullkomið væri ráðningarferlið ekki eins vandasamt, líkt og raunin virðist oft vera (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, 2012b). 

2.3.1 Forspárgildi ráðningaraðferða 

Starfsmannaval er hægt að byggja á forspárþáttum, eða ráðningaraðferðum, sem hægt er 

að meta fyrirfram og talið er að geti spáð fyrir um framtíðar frammistöðu umsækjenda. 

Þegar ráðningaraðferð er valin þarf að huga að áreiðanleika (e. reliability) og réttmæti (e. 
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validity) hennar (Riggio, 2008). Áreiðanleiki segir til um að hve miklu leyti aðferð spáir 

endurtekið fyrir um sömu niðurstöðu um frammistöðu í starfi, en réttmæti um að hve 

miklu leyti hægt er að spá fyrir um frammistöðu í starfi með umræddri aðferð (Cook, 

2004; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Landy og Conte, 2010). Forspárþáttur sem 

spáir vel fyrir um frammistöðu í starfi er þannig réttmætur sem aðferð til að meta 

umsækjendur (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Réttmæti getur hins vegar verið erfitt að mæla 

þar sem um er að ræða huglægt mat (Cook, 2004; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Mat á umsækjendum með ráðningaraðferð þarf því að koma á tölulegt form svo hægt 

sé að finna hlutlægt forspárgildi mats á umsækjendum fyrir frammistöðu í starfi. 

Fylgnistuðullinn (e. correlation coefficient; r) er notaður sem tölulegur mælikvarði á 

forspárgildi (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Fylgnistuðullinn er á bilinu -1 til 1 þar sem 0 

merkir að engin fylgni er á milli forspárþáttar og frammistöðu í starfi. Talan 1 merkir að 

það er fullkomin fylgni á milli forspárþáttar og frammistöðu í starfi og því er svo öfugt 

farið ef fylgnistuðullinn er -1 (Altman, 1993). Forspárþættir með lágan fylgnistuðul spá 

þannig lítið fyrir um frammistöðu í starfi meðan forspárþættir með háan fylgnistuðul spá 

vel fyrir um frammistöðu í starfi.  

Heildargreining (e. meta-analysis) hefur verið gerð þar sem niðurstöður margra 

rannsóknar á forspárgildi mismunandi aðferða hafa verið teknar saman. Markmiðið var 

að áætla töluleg gildi sem lýsa meðalfylgni hverrar aðferðar við frammistöðu í starfi. 

Tafla 1 sýnir niðurstöður samantektar Schmidt og Hunter (1998) á heildargreiningu 

rannsóknar yfir tuttugu ára tímabil þar sem forspárgildi 19 mismunandi aðferða við 

starfsmannaval var skoðað. 
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Tafla 1. Meðalforspárgildi 19 aðferða við mat á umsækjendum, fyrir frammistöðu í starfi 

 Leiðréttur fylgnistuðull 

Starfsæfingar eða sýnishorn vinnu  0,54 

Almenn hugræn geta (próf)  0,51 

Stöðluð og hegðunartengd viðtöl  0,51 

Mat samstarfsmanna (innri ráðning) 0,49 

Starfsþekkingarpróf  0,48 

Starfs- og hegðunartengt mat á menntun og reynslu  0,45 

Prufuráðning  0,44 

Heiðarleikapróf   0,41 

Hefðbundin/óstöðluð viðtöl 0,38 

Matsmiðstöðvar  0,37 

Lýðfræðileg gögn 0,35 

Samviskusemispróf (áreiðanleiki)  0,31 

Umsagnir/meðmæli 0,26 

Starfsreynsla (árafjöldi)  0,18 

Stigagjöf fyrir menntun og reynslu 0,11 

Menntunarstig (árafjöldi)  0,10 

Áhugapróf 0,10 

Rithandargreining 0,02 

Aldur -0,01 

 

(Ásta Bjarnadóttir, 2012b, bls. 44; Schmidt og Hunter, 1998, bls. 265). 

 

Eins og tafla 1 sýnir spá ráðningaraðferðir mis vel fyrir um frammistöðu í starfi. 

Sumar aðferðir, eins og áhugapróf og menntunarstig hafa mjög lágt forspárgildi og spá 

þannig lítið fyrir um frammistöðu í starfi. Aðrar aðferðir, eins og rithandargreining, hafa í 

raun ekkert forspárgildi og jafnast á við að ráða fólk tilviljunarkennt. Svo eru aðferðir, 

eins og prófun á almennri hugrænni getu og starfsæfingar sem hafa hátt forspárgildi. 

Starfsæfingar veita örlítið betri forspá um frammistöðu í starfi en prófun á almennri 

hugrænni getu. Starfsæfingar eru hins vegar kostnaðarsamari aðferð en prófun á almennri 

hugrænni getu og notkun hennar takmörkuð við umsækjendur sem þegar þekkja umrætt 

starf (Schmidt og Hunter, 1998). 

Prófun á almennri hugrænni getu spáir einna best fyrir um framtíðar frammistöðu en 

felur einnig í sér lægstan kostnað við starfsmannaval. Sú heildargreining sem gerð var til 

að meta forspárgildi matsaðferða sýndi að forspárgildi almennrar hugrænnar getu um 

frammistöðu í starfi væri 0,58 fyrir sérhæfð störf og stjórnunarstöður. Vegna yfirburðar 

almennrar hugrænnar getu umfram aðra forspárþætti er lagt til að hún sé sú aðferð sem 
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styðjast eigi við í fyrstu, meðan nota eigi hinar 18 aðferðirnar sem viðbót við þá aðferð 

(Schmidt og Hunter, 1998).   

Árangur í starfsmannavali er hægt að auka enn frekar ef fleiri en einn forspárþáttur er 

notaður (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Það er samvirkni þeirra forspárþátta sem notaðir eru 

sem ákvarða hvert sameiginlegt forspárgildi þeirra verður. Þannig nægir ekki að leggja 

saman forspárgildi þeirra aðferða sem notaðar eru, heldur ræðst það af því hvernig þær 

vinna saman. Þeim mun minni sem fylgnin er á milli forspárþátta þeim mun hærra er 

sameiginlegt forspárgildi þeirra. Þegar tveimur ólíkum forspárþáttum er beitt veitir það 

betri forspá um framtíðar frammistöðu umsækjenda en ef þær eru líkar (Schmidt og 

Hunter, 1998).  

Samsetning þeirra tveggja forspárþátta sem best spá fyrir um frammistöðu í starfi eru 

annars vegar prófun á almennri hugrænni getu og heiðarleikapróf með forspárgildið 0,65 

og hins vegar prófun á almennri hugrænni getu og stöðluð viðtöl með forspárgildið 0,63. 

Notkun þeirra hentar vel bæði fyrir hóp umsækjenda með enga fyrri reynslu af 

sambærilegu starfi, og þeirra sem hafa reynslu af sambærilegu eða umræddu starfi 

(Schmidt og Hunter, 1998).  

Almennt hefur á opinberum vinnumarkaði hérlendis verið í gildi sú regla að ráða þá 

umsækjendur sem mesta formlega menntun hafa (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Námsárangur sýnir ágæta fylgni við almenna hugræna getu enda gefur hærra 

menntunarstig vísbendingu um meiri hugræna getu (Hough og Oswald, 2000). Hins 

vegar hefur menntunarstig lágt forspárgildi (0,10), samanber töflu 1 (Schmidt og Hunter, 

1998). 

Hér verður gerð nánari grein fyrir helstu ráðningaraðferðum sem hægt er að styðjast 

við í ráðningarferlinu. 

2.3.2 Lýðfræðileg gögn 

Lýðfræðileg gögn (e. biodata) eru þættir eins og aldur, kyn, menntun, reynsla, þjálfun, 

hæfni og áhugamál umsækjenda. Þessi gögn eru notuð til þess að bera umsækjendur 

saman á hlutlægan hátt og eru góð til að velja einstaklinga úr stórum hópi umsækjenda 

(Armstrong, 2003; Cook, 2004; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Kenningar um 

vægi lýðfræðilegra gagna byggjast á þeirri meginreglu að fyrri hegðun spái best fyrir um 

framtíðar frammistöðu í starfi (Hough og Oswald, 2000). 
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2.3.3 Viðtöl 

Algengasta ráðningaraðferðin eru viðtöl og eru þau talin ómissandi við mat á 

umsækjendum, einkum af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi er viðtal góð leið til þess að 

staðfesta þær hlutlægu upplýsingar sem fram koma í umsókn. Í öðru lagi leggja þau mat á 

þá eiginleika sem ekki koma fram í umsókn, sem mögulega geta haft áhrif á frammistöðu 

í starfi. Í þriðja lagi þarf svo að kynna starfsemi viðkomandi skipulagsheildar og umrætt 

starf fyrir umsækjendum (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Helst er stuðst við tvö viðtalsform, óstöðluð og stöðluð. Óstöðluð viðtöl (e. 

unstructured interview) byggja á óformlegum spurningum þar sem ekki er gefið að allir 

umsækjendur fái sömu spurningar og að þeir sem stjórna viðtölunum séu ekki alltaf þeir 

sömu. Stöðluð viðtöl (e. structured interview) byggja hins vegar á því að öll viðtölin eru 

eins uppbyggð, að allir umsækjendur fái sömu spurningar sem snúa að fyrri frammistöðu 

og hegðun og að þeim sé stjórnað af sömu aðilum (Armstrong, 2003; Ásta Bjarnadóttir, 

1996; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Cook, 2004; Landy og Conte, 2010; Schmidt og 

Hunter, 1998). Stöðluð viðtöl veita mun meiri forspá um frammistöðu en óstöðluð viðtöl 

(Schmidt og Hunter, 1998). Viðtöl eru áreiðanlegri og veita betri forspá um frammistöðu 

í starfi ef fleiri en einn aðili tekur viðtalið (Cook, 2004). Óstaðlað viðtal sem tekið er af 

einum aðila hefur lítið forspárgildi um frammistöðu í starfi (Huffcutt, 2010). 

Starfsviðtal skal vera vel undirbúið og talið er best að það sé nokkuð ákveðið og 

fastmótað. Fjöldi viðtala er misjafn og getur farið eftir eðli starfsins, en oft er talið 

nauðsynlegt að tekin séu tvö viðtöl (Ásta Lára Leósdóttir, 2007).   

Í viðtali á ekki að leggja megin áherslu á það hvað umsækjandi hefur gert, heldur á 

mestur tími að fara í að komast að því hversu vel hann hefur gert það sem hann hefur gert 

og hversu líklegur hann er til þess að leysa af hendi þau verkefni sem umrætt starf felur í 

sér. Viðtölin eiga að vera hegðunartengd, en þá beinast spurningar að fyrri hegðun í starfi 

annars vegar og áætlaðri hegðun í ákveðnum aðstæðum hins vegar. Umsækjendur eru þá 

beðnir um dæmi sem sýna frammistöðu í starfi sem máli skiptir fyrir starfið sem ráða 

skal í. Eins er spurt um hvað umsækjandi myndi gera í ákveðnum aðstæðum sem líklegt 

er að upp kunni að koma í umræddu starfi. Besta forspáin um hegðun í framtíðinni er 

fyrri hegðun og því ættu flestar spurningar í starfsviðtali að vera hegðunartengdar (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012b; Huffcutt, 2010).  

Margir telja að viðtal sé nauðsynlegt í ráðningarferli en þar er hægt að sannreyna 

upplýsingar sem fram koma í umsókn umsækjenda. Jafnframt er hægt að meta ýmis 
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huglæg atriði sem tengjast ekki beint því sem fram kemur í umsókn, líkt og framkomu og 

samskiptahæfni. Með viðtali gefst einnig tækifæri á að gefa raunhæfar upplýsingar um 

starfið, deildina, andrúmsloftið og skipulagsheildina. Þannig er reynt að koma í veg fyrir 

að umsækjanda finnist hafa verið brotið á sálfræðilega samningnum, en það er huglægur, 

gagnkvæmur samningur sem verður til í huga umsækjanda og vinnuveitanda strax í 

ráðningarferlinu og snýr að væntingum þeirra (Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2005b, 2006; Paul, Niehoff og Turnley, 2000). 

2.3.4 Próf 

Sálfræðileg próf, sem hönnuð eru sérstaklega til notkunar í starfsmannavali, 

eru þróuð með viðtökur umsækjenda í huga, spurningarnar eru starfstengdar 

eins og hægt er og prófin hafa yfirleitt gengið í gegnum rannsóknir sem sýna 

fram á forspárgildi þeirra fyrir frammistöðu í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 2012b, 

bls. 92). 

Þeir umsækjendur sem reynast vera þeir hæfustu að loknum viðtölum eða samkvæmt 

ferilskrá eru gjarnan settir í próf. Slík próf geta gefið góða mynd af hæfni umsækjenda og 

hafa því gott forspárgildi um framtíðar frammistöðu þeirra í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 

1996; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). Sálfræðileg próf 

eru notuð meðal annars til að meta greind, færni og enn önnur persónueiginleika, en gæði 

slíkra prófa geta verið misjöfn  (Cook, 2004). Greindarpróf metur umsækjanda með tilliti 

til þess sem hann getur gert, en persónuleikapróf metur hann með tilliti til þess sem hann 

vill gera (Ásta Bjarnadóttir, 1996, 2012b). Markmið þeirra er að veita hlutlægar 

upplýsingar um umsækjendur (Cook, 2004; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Þau 

eru af mörgum talin vera áreiðanlegri aðferð en viðtöl (Armstrong, 2003; Torrington, 

Hall og Taylor, 2008).  

Víða erlendis eru sálfræðileg próf notuð í fyrstu skimun (e. screening) þegar verið er 

að velja úr stórum hópi umsækjenda, þá umsækjendur sem eiga að halda áfram í 

ráðningarferlinu (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Sálfræðileg próf hafa í seinni tíð fengið vaxandi athygli við starfsmannaval (Ásta Lára 

Leósdóttir, 2007; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000, 2006). Þau hafa hins vegar ekki 

verið mikið notuð hér á landi og hafa einkum verið notuð sem viðbótargögn sem þá er 

aflað í lok ráðningarferlis (Ásta Bjarnadóttir, 2012b; Sif Sigfúsdóttir, 2005).   

Notkun prófa í ráðningarferli er gagnleg þegar óskað er eftir vísbendingu um hvernig 

umsækjandi mun standa sig við tilteknar aðstæður eða í tilteknum verkefnum (Cook, 
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2004; Ægir Már Þórisson, 2000). Dæmi um sálfræðileg próf sem hafa verið notuð til að 

meta væntanlega frammistöðu í starfi eru greindarpróf. Greindarpróf sem lögð eru fyrir á 

opinberum vinnumarkaði mæla getu, rökfærslu, lesskilning, skriflegar eða 

stærðfræðilegar röksemdafærslur og skynjun (Fjármálaráðuneytið, 2007). Þegar tengsl á 

milli greindar og frammistöðu í starfi eru skoðuð er ekki alltaf stuðst við sömu próf. Þó 

má geta þess að notkun greindarprófa við starfsmannaval hefur verið gagnrýnd þar sem 

fólki finnst því vera mismunað (Landy og Conte, 2010). Talið er að án greindarprófa sé 

það tilviljun háð hvaða umsækjandi verði ráðinn til starfa. Hins vegar álita margir að þó 

svo að ekki sé stuðst við stöðluð greindarpróf er ekki þar með sagt að handahóf ráði því 

hver verði fyrir valinu (Ægir Már Þórisson, 2000).  

2.3.5 Starfsæfingar 

Starfsæfing (e. job-related exercise) felur í sér að umsækjendum er falið að leysa ákveðið 

afmarkað verkefni og frammistaða þeirra síðan metin. Hægt er að nota starfsæfingar fyrir 

öll störf þar sem hægt er að meta færni sem þá er lykilþáttur í frammistöðu í starfi, á 

tiltölulega skömmum tíma. Hér er hæfni metin milliliðalaust (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Með starfsæfingum er reynt að lágmarka þær ályktanir sem draga þarf þegar farið er frá 

upplýsingum, sem fyrir liggja, og yfir í forspá um frammistöðu. Í stað ályktana er skoðuð 

raunveruleg hegðun umsækjenda og frammistaða þeirra í þeirri starfsæfingu sem lögð er 

fyrir (Cook, 2004). 

Starfsæfingar eru almennt taldar kostnaðarsamar (Schmidt og Hunter, 1998) en Ásta 

Bjarnadóttir (2012b) vill meina að svo þurfi ekki að vera. Svo dæmi séu nefnd er hægt að 

flétta starfsæfingu inn í starfsviðtal eða jafnvel senda umsækjanda ákveðið verkefni til 

úrlausnar innan ákveðins tíma sem hann svo kynnir munnlega eða skriflega.  

Starfsæfingar hafa mikið verið notaðar við mat á umsækjendum fyrir stjórnunarstörf, 

en þá eru æfingarnar gjarnan nokkuð flóknari en fyrir almenn störf, og í samræmi við eðli 

og margbreytileika þeirra starfa (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Starfsæfingar geta aðeins 

verið notaðar þegar umsækjendur þekkja til þess starfs sem um ræðir (Schmidt og 

Hunter, 1998). 

2.3.6 Matsmiðstöðvar 

Matsmiðstöðvar (e. assessment centers) eru í raun blanda af mörgum matsaðferðum, svo 

sem viðtölum, prófum og starfsæfingum, þar sem ýmis hæfni er metin (Ásta Bjarnadóttir, 

2012b; Cook, 2004; Landy og Conte, 2010; Schmidt og Hunter, 1998). Matsferlið tekur 
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að meðaltali tvo daga og samanstendur af sjö verkefnum (Schmidt og Hunter, 1998). 

Matsaðferðin byggir á þeirri hugmyndafræði að meta eigi marga eiginleika umsækjenda 

með mörgum aðferðum þannig að forspáin um frammistöðu verði nákvæmari. Að lokum 

eru einkunnir úr öllum matsþáttum lagðar saman (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Verkefnin 

sem lögð eru fyrir umsækjendur eiga að gefa góða mynd af því hvort umsækjandi henti 

vel umræddu starfi og falli vel inn í viðkomandi skipulagsheild (Armstrong, 2003; Ásta 

Bjarnadóttir, 1996; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Capacent, e.d.; Cook, 2004; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Matsmiðstöðvar eru einkum notaðar þegar gerð er krafa um sérþekkingu og þegar 

mikil áhersla er lögð á þjálfun starfsmanns til að geta gengt viðkomandi starfi. Verkefnin 

eru í líkingu við þær aðstæður og þau verkefni sem væntanleg eru í umræddu starfi. Þá er 

hægt að styðjast við hlutverkaleiki og hópverkefni. Til þess að tryggja hlutlægt mat eru 

gjarnan nokkrir umsækjendur metnir samhliða (Armstrong, 2003; Cook, 2004; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Aðferðin er hins vegar kostnaðarsöm og tímafrek (Ásta 

Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010; Capacent, e.d.; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). 

Forspárgildi matsmiðstöðva er í hærra lagi og hefur þannig nokkuð góða fylgni við 

framtíðar frammistöðu í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 2012b; Beardwell og Claydon; Schmidt 

og Hunter, 1998). 

2.3.7 Meðmæli eða umsagnir 

Skrifleg meðmæli hafa ekki góða forspá um framtíðar frammistöðu umsækjenda 

(Armstrong, 2003; Ásta Bjarnadóttir, 1996, 2012b; Cook, 2004; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006; Schmidt og Hunter, 1998). Meðmæli gefa almennt til kynna að um 

jákvæða umsögn er að ræða og geta verið jákvæðari en efni standa til. Meðmælendur 

hafa yfirleitt enga hagsmuni af því að gefa neikvæð meðmæli, auk þess sem nöfn 

meðmælenda eru komin frá umsækjendum sjálfum (Ásta Bjarnadóttir, 2012b; Cook, 

2004). 

Ásta Bjarnadóttir (2012b) bendir því á að frá sjónarhorni vinnuveitandans er æskilegt 

að nota hugtakið umsögn í stað hugtaksins meðmæli þegar fjallað er um ráðningarferli. 

Umsögn er hlutlaust hugtak og bíður upp á jákvæðan, hlutlausan og neikvæðan 

vitnisburð, allt eftir því hvað þörf er á hverju sinni. Munnlegar umsagnir meðmælenda 

eru þess í stað algengari en skrifleg meðmæli og er þá áhersla lögð á að fá upplýsingar 

um styrkleika og veikleika umsækjenda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  
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Helsti kosturinn við meðmæli er sá að þau gefa vísbendingu um orðspor umsækjanda, 

en það getur haft töluvert vægi í mörgum störfum (Ásta Bjarnadóttir, 2012b).  

2.4 Ráðningin 

Síðasta stig ráðningarferlisins er valið sjálft eða ráðningin, en þá er skoðað hvaða 

umsækjandi uppfylli best hæfniskröfur, auk þess sem horft er til félagslegrar hæfni og 

hvernig viðkomandi er talinn falla inn í skipulagsheild. Umsækjandi þarf einnig að 

uppfylla lagalegar skyldur svo sem menntun, aldur og andlegt og líkamlegt heilbrigði.  Ef 

staðan er sú að fleiri en einn umsækjandi kemur til greina á þessu stigi máls er gjarnan 

gert heildarmat á umsækjendum úr þeim upplýsingum sem aflað hefur verið í gegnum 

ráðningarferlið. Auk þess eru gjarnan skoðuð meðmæli og hvaða möguleika umsækjandi 

hefur á starfsþróun. Horfa þarf einnig til jafnréttislaga þar sem umsækjandi af því kyni 

sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein hlýtur forgang til starfsins (Ahmad og 

Schroeder, 2002; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Við ákvarðanatöku um hvern ráða skal í starf er best að styðjast við kerfisbundna 

blöndun matsþátta þar sem öllum upplýsingum úr matsferlinu er komið á tölulegt form 

sem auðveldar samanburð á milli þeirra (Ásta Bjarnadóttir, 2012b).  

Í matsferlum við ráðningar í mikilvæg opinber embætti er sérstaklega 

mikilvægt að ákveða fyrirfram hvernig unnið verði með gögnin og hver 

aðkoma hvers aðila verður. Hlutlægni og rekjanleiki í öllu ferlinu skipta þar 

höfuðmáli (Ásta Bjarnadóttir, 2012b, bls. 114). 

Mat á tölulegu formi og kerfisbundin blöndun matsþátta eru sérstaklega mikilvæg 

þegar margir þátttakendur koma að ráðningarferlinu, eins og þegar hæfnisnefndir eru 

skipaðar. Þá þarf að setja mat hvers og eins á tölulegt form og nota svo kerfisbundna 

aðferð til þess að komast að lokaniðurstöðu sem hægt er að byggja ákvörðun á (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012b). Eftir að ráðið hefur verið í stöðu telst það til góðra vinnubragða að 

skipulagsheild tilkynni öðrum umsækjendum skriflega hverjum var veitt starfið. Á þann 

hátt er komið fram við alla umsækjendur af virðingu og umhyggju.  

Ef umsækjendur eru ósáttir við málsmeðferðina geta þeir krafist rökstuðnings fyrir 

ráðningu samkvæmt 21. gr. stjórnsýslulaga. Ef umsækjendur telja rökstuðning 

ófullnægjandi er hægt að senda kvörtun til umboðsmanns Alþingis (Lög um 

umboðsmann Alþingis nr. 85/1997; Stjórnsýslulög nr. 37/1993). Eins geta umsækjendur 

sem telja að ákvæði jafnréttislaga, lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008, hafi verið brotin, leitað til kærunefndar jafnréttismála (Velferðarráðuneytið, 

e.d.). 
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2.4.1 Umboðsmaður Alþingis 

Hlutverk umboðsmanns Alþingis er fyrst og fremst að hafa í umboði Alþingis eftirlit með 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga á þann hátt sem nánar greinir í lögum um umboðsmann 

Alþingis. Hlutverk hans er að tryggja rétt borgara gagnvart stjórnvöldum landsins. Einnig 

skal hann gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru 

leyti fram í samræmi við lög, vandaða stjórnsýsluhætti og siðareglur settar á grundvelli 

laga um Stjórnarráð Íslands og starfsmannalaga. Er hann í störfum sínum óháður 

fyrirmælum frá öðrum, þar með Alþingi (Lög um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997).  

Vegna eftirlitshlutverks umboðsmanns Alþingis með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga 

hafa álit hans mikil áhrif á ráðningarferli hins opinbera vinnumarkaðar (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012b). Það leiðir hins vegar af eðli þess eftirlits sem hann hefur að það er 

ekki verkefni hans að endurmeta hvern hafi átt að ráða eða skipa í tiltekið starf heldur 

aðeins að leggja mat á það hvort ákvæðum stjórnsýslulaga og öðrum lagareglum hafi 

verið fylgt við töku þeirrar ákvörðunar sem kvörtun beinist að (Umboðsmaður Alþingis, 

2008, 30. desember).  

Málum á borði embættisins hefur fjölgað verulega undanfarin ár, en fjölgunin hefur 

verið um 40% milli áranna 2010 og 2011. Málin hverju sinni tengjast almennt því sem er 

að gerast í stjórnsýslunni (Heimir Snær Guðmundsson, 2012). Umboðsmaður Alþingis 

hefur gert athugasemd við það verklag sem viðhaft er við ráðningar hjá hinu opinbera. 

Samkvæmt honum þarf að hafa hugfast hver tilgangur auglýsingaskyldunnar er, en með 

henni er verið að leitast eftir jafnrétti og réttlæti svo allir sem áhuga kunna að hafa á starfi 

hjá hinu opinbera eigi þess kost að sækja um (Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2012; Lára V. 

Júlíusdóttir, 2008). Kvartanir sem berast umboðsmanni Alþingis gefa til kynna að þessu 

sé ábótavant, störf eru ýmist ekki auglýst eða ráðning ekki í samræmi við auglýsingu. 

Helsta gagnrýnin virðist vera tímabundnar ráðningar þar sem stjórnvald hefur raskað því 

jafnræði og hæfnismati sem lög gera ráð fyrir að byggt sé á við ráðningar á opinberum 

vinnumarkaði (Kolbeinn Óttarsson Proppé, 2012).  

Umboðsmaður Alþingis segir ráðningar án auglýsinga grafa undan trausti á hinu 

opinbera. Þeir sem hafa ráðningarvald á opinberum vinnumarkaði ber að hafa í huga og 

gæta betur að því sem býr að baki lögum um auglýsingaskyldu. Þegar störf eru auglýst 

ber þeim einnig skylda til að ráðið sé í störfin í samræmi við þau sjónarmið sem fram 

koma í starfsauglýsingu (Vísir, 2012b). 
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2.4.2 Kærunefnd jafnréttismála 

Kærunefnd jafnréttismála er áhrifamikill úrskurðaraðili í deilumálum sem upp koma um 

opinberar ráðningar. Þegar kærunefnd jafnréttismála tekur mál til umfjöllunar leggur hún 

almennt til hliðar fyrra mat og framkvæmir sjálfstætt mat á bæði kæranda og þeim sem 

ráðinn var til starfans og úrskurðar svo um hæfni þeirra. Úrskurðir nefndarinnar byggjast 

yfirleitt eingöngu á skriflegum gögnum umsækjenda og ferilskrám. Kærunefnd 

jafnréttismála hefur heimild til þess að kalla umsækjendur í viðtal en nýtir sér þá heimild 

almennt ekki. Í mati hennar er tekið tillit til menntunar, reynslu og árafjölda í hverju 

starfi. Menntun umsækjenda er vissulega hlutlæg aðferð, en Ásta Bjarnadóttir (2012a) 

veltir fyrir sér hvort þetta sé góður mælikvarði á hæfni einstaklings til að gegna ákveðnu 

starfi þar sem hlutlægir mælikvarðar eru ekki alltaf réttir.  

Faglegar aðferðir við starfsmannaval eru þær aðferðir sem samkvæmt rannsóknum spá 

fyrir um frammistöðu umsækjenda í starfi. Öryggi niðurstöðunnar eykst eftir því sem að 

fleiri aðferðir eru notaðar til að meta sömu eiginleika. Að styðjast eingöngu við ferilskrá 

er aðferð til að þrengja hóp umsækjenda, en getur ekki talist heildstæð matsaðferð. Þrátt 

fyrir þessar niðurstöður rannsókna virðist viðurkennd þekking á starfsmannavali ekki 

vera nýtt í kærumálum vegna ráðninga á opinberum vinnumarkaði. Ásta telur því að það 

sé aðeins tímaspursmál hvenær sú staða muni koma upp að fyrra mat sem gert var við 

ráðninguna sé faglegra og ítarlegra en mat kærunefndar, sem er endanlegt og bindandi 

fyrir aðila máls. Markmið jafnréttislaga eru vissulega mikilvæg í nútíma samfélagi, en 

þau geta hins vegar ekki réttlætt að ekki sé stuðst við faglegar aðferðir við 

starfsmannaval (Ásta Bjarnadóttir, 2012a). 

Í kjölfar úrskurðar kærunefndar um skipun í embætti skrifstofustjóra í 

forsætisráðuneytinu, birti Vinnusálfræðifélag Íslands grein þar sem það greindi frá 

áhyggjum sínum á gæðum ráðningarferla. Í umræddu kærumáli var nefndin fengin til að 

meta hvort ráðningaferlið hafi verið réttmætt eða ekki. Aldrei var leitað eftir áliti 

sérfræðinga á sviði mannauðsmála og úrskurðurinn þannig einvörðungu byggður á mati 

kærunefndar jafnréttismála. Þar sem slíkur úrskurður hefur stefnumarkandi áhrif er 

mikilvægt að tryggja að hann byggi á bestu mögulegu upplýsingum. Vinnusálfræðifélag 

Íslands taldi mikilvægt að leitað væri til sérfræðinga á sviði mannauðsmála þegar meta á 

hvort vinnubrögð við ráðningar séu fagleg eða ekki. Að mati Vinnusálfræðifélags Íslands 

var það umhugsunarvert að ekki voru fengnir aðilar með viðeigandi þekkingu til að meta 

áreiðanleika og réttmæti ráðningarferlisins. Þannig voru bæði kærandi og 
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forsætisráðherra bundin við mat nefndar sem ekki hafði þekkingu til að leggja mat á 

gagnreyndar ráðningaraðferðir og hvort eitthvað hafi mátt betur fara (Vinnusálfræðifélag 

Íslands, 2012).   

Samkvæmt jafnréttislögum geta allir, hvort sem er í eigin nafni eða fyrir hönd 

félagsmanna, sem telja að ákvæði jafnréttislaga hafi verið brotin á sér, kært til 

kærunefndar jafnréttismála. Jafnréttisstofa getur gert það einnig.  

Kærur þurfa að berast nefndinni skriflega og eigi síðar en sex mánuðum eftir að ætlað 

brot liggur fyrir, eða eftir að ástandi sem talið er vera brot á lögum lýkur, eða eftir að sá 

sem málið varðar fær vitneskju um ætlað brot. Þegar sérstaklega stendur á getur 

kærunefnd tekið kæru til meðferðar þótt kærufrestur sé liðinn, en aldrei ef meira en ár er 

liðið. Niðurstöður kærunefndar sæta ekki kæru til æðra stjórnvalds. Úrskurðir 

kærunefndar eru bindandi gagnvart málsaðilum. Málsaðilum er heimilt að bera úrskurði 

nefndarinnar undir dómstóla (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

2.5 Starfsumhverfi opinberra starfsmanna 

Íslenskur vinnumarkaður er tvískiptur, í opinberan og almennan vinnumarkað. Á hinum 

opinbera vinnumarkaði er launafólk sem starfar hjá ríki og sveitarfélögum, en annað 

launafólk er á hinum almenna vinnumarkaði (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Starfsumhverfi opinberra starfsmanna breyttist mikið upp úr 1990 þegar nýskipan í 

ríkisrekstri (e. new public management) leit dagsins ljós, með breyttu starfs- og 

rekstrarumhverfi ríkisins, þannig að ríkið sem vinnuveitandi gæti keppt við fyrirtæki hins 

almenna vinnumarkaðar um samkeppnishæft starfsfólk. Markmiðið var að ríkið gæti 

sinnt starfi sínu og skyldum gagnvart samfélaginu með hagkvæmni, skilvirkni og árangur 

að leiðarljósi. Einnig að stuðla að bættri þjónustu og gera starfsmannastefnu ríkisins 

skýrari (Fjármálaráðuneytið, 1996; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; 

Ríkisendurskoðun, 2011). 

Árið 1996 var lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, eða 

starfsmannalögum, breytt og sjálfstæði og sveigjanleiki ríkisstofnana í 

starfsmannamálum aukið. Dreifstýring mannauðsmála ríkisins var innleidd og ákvarðanir 

og ábyrgð voru færðar til stofnana (Fjármálaráðuneytið, 1996; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010; Ríkisendurskoðun, 2011). Markmiðið með breyttum 

starfsmannalögum var einkum að skapa betri skilyrði fyrir stjórnendur ríkisstofnana til að 

umbuna starfsmönnum í launum eftir hæfni og ábyrgð miðað við almennar reglur og 
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málefnaleg sjónarmið, að gera auknar faglegar kröfur um menntun og starfsreynslu þeirra 

sem ráðnir eru til starfa hjá ríkinu og loks að gera skýrari grein fyrir þeim kröfum sem 

gerðar eru til ríkisstarfsmanna (Þingskjal 650, 1995-1996). Stefnan var að innleiða 

aðferðir almenna vinnumarkaðarins hjá ríkinu. Sérstök áhersla var lögð á að vanda betur 

til ráðninga, auka kröfur til menntunar og starfsreynslu, en einnig að efla endurmenntun 

(Ríkisendurskoðun, 2011; Þingskjal 650, 1995-1996).  

Stjórnvöld hafa hins vegar ekki enn samþykkt heildarstefnu um mannauðsmál þar sem 

greint er frá lykilmarkmiðum, forgangsröðun og tímasetningu verkefna, auk þess sem 

árangursmælikvarðar hafa ekki verið skilgreindir. Ríkisstofnunum er ekki skylt 

samkvæmt lögum að hafa starfsmannastefnu, en í henni er algengt að fjallað sé um 

ráðningar, starfskjör, jafnrétti, vinnubrögð, starfsumhverfi og starfsþróun, og á hún að 

tryggja sameiginlegan skilning allra innan viðkomandi skipulagsheildar. Auk þess er hún 

ágætt verkfæri í mannauðsmálum og aðstoð við hvernig best sé að nýta mannauðinn. 

Samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar (2011) er mannauðsstjórnun hjá ríkinu almennt 

ekki eins öflug og hjá einkafyrirtækjum. Í sömu skýrslu kemur fram að fjármálaráðherra 

hafi 2010 lagt áherslu á innleiðingu aðferða mannauðsstjórnunar innan ríkisstofnana með 

það að markmiði að styrkja faglega starfsemi þeirra og gera hana markvissari. 

Skipulagsheildum var þannig gert að setja sér heildstæða starfsmannastefnu sem 

innihéldi meðal annars gerð starfslýsingar fyrir hvert starf, starfsþróunaráætlun og árleg 

starfsmannasamtöl (Ríkisendurskoðun, 2011). 

2.5.1 Kjara- og mannauðssýsla ríkisins 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið fer með málefni starfsmanna ríkisins, samkvæmt lögum 

um Stjórnarráð Íslands. Kjara- og mannauðssýsla ríkisins (áður starfsmannaskrifstofa 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins) setur stefnu ríkisins í starfsmanna- og 

mannauðsmálum í samræmi við vilja stjórnvalda og ber ábyrgð á því laga- og regluverki 

sem varðar launa-, kjara- og lífeyrismál starfsmanna ríkisins, réttindi þeirra og skyldur. 

Einnig veitir skrifstofan stjórnvöldum og einstökum stofnunum ríkisins ráðgjöf við 

framkvæmd og túlkun laga, reglna og samninga um vinnumarkaðs- og starfsmannamál 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.b). 

Starfsmannastefna ríkisins er miðlæg en hefur hvergi verið sett fram heildstætt. 

Miðlæg starfsmannastefna ríkisins birtist í lögum, reglum, stefnu ríkisstjórnarinnar og 

kjarasamningum. Vinnuveitendahlutverkið er skipt og hvert ráðuneyti fer með þau 
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málefni er undir ráðuneytið heyra, og hefur áhrif á starfsmannastefnu sinna stofnana 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.a). 

Stofnanir hafa enga lagaskyldu til að setja fram sérstaka starfsmannastefnu, en 

stjórnsýslustefna ríkisins og mannauðstjórnun gerir þó hverri stofnun nauðsynlegt að 

móta sér eigin starfsmannastefnu til fyllingar miðlægri stefnu ríkisins (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, e.d.a). Þrátt fyrir að starfsmannakerfi ríkisins hafi ákveðna eiginleika 

og ráðuneytin og stofnanir þeirra hafi ýmis sameiginleg einkenni er mannauðsmálum 

stjórnsýslunnar alfarið sinnt í hverju ráðuneyti fyrir sig (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Samkvæmt Kjara- og mannauðssýslu ríkisins er ekki haldið sérstaklega, á einum stað, 

utan um þau gögn sem tengjast ráðningarferli starfsmanna hins opinbera vinnumarkaðar 

(Björn Rögnvaldsson munnleg heimild, 12. september 2012). Það er hins vegar 

hugsanlegt að hvert og eitt ráðuneyti haldi utan um þær ráðningar sem fram fara innan 

þess. Innanríkisráðuneytið hefur, til að mynda, sett saman fastmótaða verkferla sem 

markvisst er unnið eftir, um hvernig skipun, setning, leyfi og lausn embættismanna skuli 

vera háttað. Mannauðsstjóri innanríkisráðuneytisins lét höfundi í té þá verkferla sem 

unnið er eftir innan ráðuneytisins. Þar er greint frá því hvaða starfsmaður er ábyrgur fyrir 

þessu sviði, hvaða aðrir starfsmenn eru þátttakendur, hvert markmiðið með 

ráðningarferlinu er og lýsing á því frá upphafi til enda. Skjalið skiptist í fjóra hluta og eru 

þeir a) nýr embættismaður, b) endurnýjun skipunar, c) setning og leyfisveiting, og d) 

starfslok embættismanns. Í fyrsta hluta skjalsins er fjallað um það verklag sem fylgja 

skuli við skipun nýs embættismanns og skiptist það niður í eftirfarandi liði: 

1. Stofnun máls 

2. Gerð auglýsinga og samþykki ráðherra 

3. Birting auglýsinga 

4. Skráning umsókna og annarra upplýsinga 

5. Mat á umsóknum 

6. Skipun 

7. Skráning 

8. Rökstuðningur  

Það er skjalavörður ráðuneytisins sem stofnar mál fyrir hvert laust starf. 

Skrifstofustjóri eða sérfræðingur á fagskrifstofu gerir drög að starfsauglýsingu um 
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embætti sem laust er til umsóknar, auk starfslýsingar og eftir atvikum setur markmið sem 

nást eiga með ráðningu. Í auglýsingu eiga að koma fram lögbundin skilyrði og kröfur 

sem gerðar eru til embættisins, auk annarra atriða samanber starfslýsingu, sem leggja á til 

grundvallar við mat á umsækjendum. Drög að auglýsingu um laust embætti, 

starfslýsingin og þau markmið sem ná á með ráðningunni eru send mannauðsstjóra sem 

yfirfer auglýsinguna og aflar samþykkis ráðherra og ráðuneytisstjóra. Að beiðni 

mannauðsstjóra sendir fulltrúi auglýsingu til birtingar á Starfatorgi, í Lögbirtingablaði og 

eftir atvikum í dagblöðum. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á að allar umsóknir og önnur gögn 

séu skráð á málið, þar með talin auglýsingin, minnispunktar úr viðtölum við 

umsækjendur, minnisblöð þar sem gert er grein fyrir mati á umsækjendum og önnur 

atriði er áhrif hafa á matið á umsækjendum. Þá er sérstaklega tekið fram að gæta þurfi að 

skrá munnlegar upplýsingar, hvort sem þær berast ráðuneytinu eða þeirra aflað í 

ráðningarferli. Mat á umsóknum er í verkahring mannauðsstjóra, en hann getur leitað til 

hæfnisnefndar eða ráðningarskrifstofu/ráðgjafafyrirtækis sé þess þörf, hvort sem það er 

samkvæmt lögum eða ástæða sé til þess talin. Það er svo ráðherra sem tekur ákvörðun um 

hvern skipa skuli í embættið, og er sú ákvörðun tekin á grundvelli fyrirliggjandi gagna 

sem skráð hafa verið í gegnum allt ráðningarferlið, annaðhvort frá skrifstofu 

ráðuneytisins eða hæfnisnefnd. Fulltrúi, ásamt mannauðsstjóra útbýr skipunarbréf og þar 

sem við á, erindisbréf, þar sem greint er frá skipunartíma, auk réttindum og skyldum 

viðkomandi embættismanns. Tilgreind eru markmið í rekstri stofnunar og verkefni 

hennar. Fulltrúi skráir svo allar upplýsingar um embættismann og skipunartíma í sérstakt 

embættismannakerfi (Guðný Elísabet Ingadóttir munnleg heimild, 3. október 2012). Ljóst 

er að þessir verkferlar setja ráðuneytinu strangar reglur um hvernig meðhöndla skuli öll 

mál af gegnsæi og í samræmi við þau lög og reglur sem um opinberan vinnumarkað 

gilda. 

2.5.2 Lög og reglugerðir 

Starfsmannamálum hins opinbera vinnumarkaðar hafa nokkur takmörk verið sett sem 

rekja má einkum til laga um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Þessar 

takmarkanir snúa einna helst að ráðningu og uppsögnum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2005a).  

Jafnréttisákvæði stjórnarskrár íslenska lýðveldisins nr. 33/1944 gilda um ráðningar á 

öllum vinnumarkaði Íslands, en 65. gr. stjórnarskrárinnar kveður á um að: 
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Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns 

réttar í hvívetna. 

Þetta jafnræði hefur aðeins á einum stað verið útfært nánar, eða með lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, eða jafnréttislögum (Ásta Bjarnadóttir, 

2012b). Skýring Hæstaréttar á markmiðum jafnréttislaga felur í sér að á opinberum 

vinnumarkaði er skylt að ráða einstakling af því kyni sem er í minnihluta í viðkomandi 

starfsgrein, að því gefnu að viðkomandi sé jafn hæfur og hæfustu umsækjendur af 

gagnstæðu kyni. Hefur Hæstiréttur metið það svo að markmið jafnréttislaga náist ekki 

nema svo sé gert (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Í 5. mgr. 26. gr. jafnréttislaga eru þau 

viðmið sem nota skal við mat á umsækjendum skilgreind, en þar segir: 

.... skal taka mið af menntun, starfsreynslu, sérþekkingu eða öðrum 

sérstökum hæfileikum sem krafa er gerð um í viðkomandi starfi samkvæmt 

lögum og reglugerðum eða telja verður annars að komi að gagni í starfinu. 

Auk jafnréttislaga og jafnréttisákvæðis stjórnarskrárinnar gilda um opinberan 

vinnumarkað stjórnsýslulög nr. 37/1993 og lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins nr. 70/1996 eða starfsmannalög, sem áhrif geta haft á starfsmannaval 

skipulagsheilda (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Í þessum kafla verður því fjallað sérstaklega 

um þau sérákvæði sem hafa þarf til hliðsjónar og áhrif hafa á ráðningarferli í störf á 

opinberum vinnumarkaði.  

2.5.2.1 Stjórnsýslulög  

Við ráðningu í opinber störf þurfa ýmsar málsmeðferðarreglur að vera hafðar til 

grundvallar en ráðning fer eftir stjórnsýslulögum nr. 37/1993, sem hafa að geyma helstu 

meginreglur um málsmeðferð innan stjórnsýslunnar. Stjórnsýslulög tryggja hinum 

almenna borgara lágmarksrétt í samskiptum þeirra við hið opinbera og eiga við þegar 

stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt og skyldur manna og þegar ráðið er í starf á opinberum 

vinnumarkaði (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Þingskjal 505, 1992-1993). Á 103. 

löggjafarþingi árið 1980 var samþykkt þingsályktunartillaga um undirbúning almennra 

stjórnsýslulaga og í greinargerð með tillögunni segir meðal annars: 
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Tillaga þessi er flutt til að tryggja réttaröryggi einstaklinga gagnvart 

ákvörðunum stjórnvalda og jafnframt til að gera athafnir 

framkvæmdarvaldsins skýrari og traustari (Þingskjal 505, 1992-1993, bls. 

10).  

Í athugasemdum með frumvarpi til stjórnsýslulaga kom skýrt fram að ákvarðanir 

stjórnvalda um skipun, setningu og ráðningu opinberra starfsmanna teldist vera 

stjórnvaldsákvörðun og að slíkar ákvarðanir falli því undir gildissvið laganna (Lára V. 

Júlíusdóttir, 2008; Þingskjal 505, 1992-1993). Þar af leiðandi gilda skráðar og óskráðar 

reglur stjórnsýsluréttarins um samskipti vinnuveitanda við umsækjendur (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012b).  

Ráðning í opinber störf er matskennd stjórnvaldsákvörðun sem tekin er í skjóli 

stjórnsýsluvalds. Matskennd stjórnvaldsákvörðun er tekin þegar lög eða 

stjórnvaldsfyrirmæli ákvarða ekki að öllu leyti þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar 

svo að ákvörðun verði tekin, og felur stjórnvöldum þannig að leggja mat á það hvert efni 

ákvörðunar skuli vera. Mat stjórnvalda á því hvaða lagasjónarmiðum ákvörðun skuli 

byggjast á er þó ekki frjálst að öllu leyti (Forsætisráðuneytið, 2007).  

Ráðningaferlið og þar með talið mat stjórnvalda þarf að byggjast á almennum 

efnisreglum stjórnsýsluréttarins, sem eru hæfisreglan, leiðbeiningarskylda stjórnvalda, 

málshraðareglan, rannsóknarreglan, meðalhófsreglan, jafnræðisreglan (auglýsing lausra 

staða), andmælaréttur (réttur til tjáningar), upplýsingaréttur (aðgangur að upplýsingum) 

og réttur til rökstuðnings (Ásta Bjarnadóttir, 2012b; Stjórnsýslulög nr. 37/1993). 

Stjórnvaldsákvörðun þarf að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum eins og menntun, 

starfsreynslu, þekkingu, hæfni og eftir atvikum þeim persónulegu eiginleikum sem talin 

eru skipta máli fyrir umrætt starf (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2004; Umboðsmaður 

Alþingis, 2008, 30. desember). 

Ákvarðanir sem byggjast á geðþótta, óvild eða öðrum persónulegum sjónarmiðum 

starfsmanna stjórnsýslunnar eru þannig ólögmætar. Sjónarmið eru málefnaleg þegar þau 

leitast eftir því að ná fram markmiði þeirra laga sem ákvörðun er byggð á. Pólitísk 

sjónarmið eru sjaldan talin málefnaleg við töku stjórnvaldsákvarðana og í stjórnsýslurétti 

gildir almennt sú meginregla að óheimilt sé að byggja stjórnvaldsákvörðun á pólitískum 

sjónarmiðum (Forsætisráðuneytið, 2007). Almennt er gengið út frá því að 

veitingarvaldshafinn, sem ábyrgð ber á viðkomandi stöðuveitingu, hafi vald til þess að 

ákveða hverju sinni á hvaða sjónarmiðum ákvörðunin um hvern eigi að veita stöðuna eigi 
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að byggjast, ef ekki er mælt fyrir um það í lögum (Umboðsmaður Alþingis, 2008, 30. 

desember).  

Ekki er hægt að gera viðhlítandi grein fyrir öllum þeim sjónarmiðum sem heimilt er að 

byggja á við mat á umsækjendum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2004). Það er hins 

vegar óskrifuð meginregla að við val á umsækjanda beri að velja þann sem hæfastur telst 

í það starf sem um ræðir. Að baki þeirri reglu er það sjónarmið að hagsmunum hins 

opinbera skuli ráðstafað á sem bestan hátt. Þannig á ráðning að vera í samræmi við þarfir 

viðkomandi starfsemi hverju sinni, enda tilgangur starfsveitingar sú að verkefni ríkisins 

séu sem best af hendi leyst. Annað sjónarmið er að hjá hinu opinbera skuli starfa sem 

hæfastir starfsmenn (Ásta Bjarnadóttir, 2012b; Lára V. Júlíusdóttir, 2008; Umboðsmaður 

Alþingis, 2008, 30. desember). Þau sjónarmið sem höfð eru til hliðsjónar eiga þannig að 

gefa vísbendingu um væntanlega frammistöðu umsækjenda í umrætt starf (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2004). Umboðsmaður Alþingis (2008, 30. desember) segir 

ennfremur að af þeirri reglu leiðir að á veitingarvaldshafa hvíla ákveðnar skyldur við 

undirbúning stöðuveitingar og krafa gerð um vönduð vinnubrögð við mat á hæfni 

umsækjenda.  

2.5.2.2 Starfsmannalög 

Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, eða starfsmannalög, taka til 

hvers manns sem er skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu ríkisins til lengri tíma en eins 

mánaðar samanber 1. gr. laganna. Lögin gilda því bæði um almenna ríkisstarfsmenn og 

þá er flokkast undir embættismenn samkvæmt 22. gr. laganna (Lára V. Júlíusdóttir, 1997; 

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996).  

Meginmunurinn á starfsmanni og embættismanni snýr að starfslokum þeirra en síðan 

eru sérreglur sem snúa fyrst og fremst að embættismönnum (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Með breyttum starfsmannalögum var æviráðning ríkisstarfsmanna afnumin, en áður voru 

þeir skipaðir eða ráðnir til starfa ótímabundið, án gagnkvæms uppsagnarfrests. 

Breytingin fól í sér að embættismenn skyldu vera skipaðir tímabundið til fimm ára í senn 

(Þingskjal 650, 1995-1996).  

Við skipun, setningu eða ráðningu í starf á opinberum vinnumarkaði ber skylda til að 

hafa til hliðsjónar þau almennu skilyrði sem greint er frá í 6. gr. starfsmannalaga. Þau 

skilyrði eru:  
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1. Átján ára aldur 

2. Lögræði  

3. Nauðsynlegt heilbrigði, andlegt og líkamlegt, til þess að gegna því starfi sem 

hverju sinni er um að ræða 

4. Íslenskur ríkisborgararéttur 

5. Almenn menntun og þar að auki sú sérmenntun sem lögum samkvæmt er 

krafist eða eðli málsins samkvæmt verður að heimta til óaðfinnanlegrar rækslu 

starfans 

6. Fjárforræði, ef starfi fylgja fjárreiður, svo sem gjaldkera- eða innheimtustörf, 

eða ef svo er fyrir mælt í lögum eða sérstök ástæða þykir til að gera þá kröfu 

Í starfsmannalögum segir að skylt er að auglýsa öll störf hjá ríkinu, bæði embætti sem 

og önnur störf (Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). Að baki 

auglýsingaskyldunni liggja tvenns konar sjónarmið. Annars vegar veitir hún öllum sama 

tækifæri til að sækja um laus störf hjá ríkinu og hins vegar stuðlar hún að því að ríkið eigi 

kost á að fá til sín hæfa starfsmenn þannig að hagsmunum hins opinbera verði ráðstafað á 

sem bestan hátt (Ásmundur Helgason, 2006; Ásta Lára Leósdóttir, 2007).  

Í almenn störf ber að auglýsa opinberlega eftir settum reglum sem settar eru af 

ráðherra, en í embætti ber hins vegar að auglýsa í Lögbirtingarblaði og skal 

umsóknarfrestur þá ekki vera skemmri en tvær vikur frá útgáfu blaðsins (Ásta Lára 

Leósdóttir, 2007; Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). Upphaf 

umsóknarfrests er talið frá næsta degi á eftir útgáfudegi blaðsins (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2002). Það nægir því ekki að auglýsa laus embætti á vefsvæði lausra 

starfa hjá ríkinu. Þrátt fyrir auglýsingaskylduna er hvergi í lögum greint frá því hvað 

koma skuli fram í starfsauglýsingu um laus embætti.  

Nokkrar undantekningar eru að finna á auglýsingaskyldunni og verða þær þrjár er 

snerta embættismenn tilgreindar. Í fyrsta lagi er í 2. mgr. 23. gr. laganna kveðið á um að 

embættismanni ber að vera tilkynnt eigi síðar en sex mánuðum áður en skipunartími hans 

rennur út hvort embættið verði auglýst laust til umsóknar. Sé það ekki gert framlengist 

skipunartími hans í embætti sjálfkrafa um fimm ár, nema hann óski eftir að láta af 

störfum. Í öðru lagi er í 24. gr. laganna kveðið á um að heimilt sé að setja í embætti 

tímabundið, forfallist sá er skipaður hefur verið í embættið, þó aldrei lengur en eitt ár. Í 

öðru lagi segir í 36. gr. laganna að heimilt sé að flytja mann, sem áður hefur verið 

skipaður í embætti, í annað embætti (Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 

70/1996).  
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2.5.2.3 Óskráðar grundvallarreglur 

Á Íslandi er ekki að finna reglur um ráðningarferlið sjálft og hafa engar almennar reglur 

verið lögfestar um hvaða sjónarmið eigi að liggja til grundvallar við skipun, setningu eða 

ráðningu í opinber störf (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005a; Ómar H. Kristmundsson, 

1999; Umboðsmaður Alþingis, 2005, 30. maí). Það eru hins vegar reglur um hvernig 

standa eigi að auglýsingu um almenn störf hjá hinu opinberra, en þær eru að finna í 

reglum nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum. Ekki hafa verið settar slíkar 

reglur um embætti, og er hvergi tilgreind þau lágmarksskilyrði sem auglýsing um laust 

embætti þarf að uppfylla. 

Árið 2002 gaf fjármálaráðuneytið út dreifibréf nr. 8/2002, upphaf starfs – 

embættismenn, þar sem bent er á að hægt er að taka mið af þeim atriðum sem greint er frá 

í ofangreindum reglum um auglýsingar um laus störf, sem eiga við um almenn störf hjá 

ríkinu, samanber dreifibréf nr. 7/2002 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2002). Í 4. gr. 

reglnanna eru þau atriði talin upp sem þurfa að lágmarki að koma fram í auglýsingu, en 

þau eru eftirfarandi: 

1. Hver veitir nánari upplýsingar um starf 

2. Hvert á umsókn að berast 

3. Hvort hún eigi að vera á sérstökum eyðublöðum og ef svo er hvar þau eru að 

finna 

4. Umsóknarfrestur 

5. Hvaða starf/starfssvið um er að ræða. Greinargóð lýsing til þess að 

væntanlegur umsækjandi geti gert sér grein fyrir því í hverju starfið felst 

6. Starfshlutfall 

7. Menntunar- og/eða hæfniskröfur  

8. Starfskjör  

9. Stjórnunarleg staða starfsins innan stofnunar 

10. Hvenær starfsmaður skuli hefja störf 

11. Að öllum umsóknum verði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið 

tekin 
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Um einstakar starfstéttir kunna síðan að finnast í sérlögum, ákvæði þar sem gerðar eru 

kröfur um tiltekna menntun. Ef slík fyrirmæli eru ekki í lögum, er það á valdi 

veitingarvaldshafans að ákveða hvaða kröfur gera skuli til menntunar og hæfni 

umsækjenda (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2004). 

Þann 27. apríl 2012 tóku í gildi reglur nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir sem eiga að 

meta hæfni umsækjenda um embætti við Stjórnarráð Íslands. Þessar reglur kveða ítarlega 

á um hvernig störfum hæfnisnefnda skuli vera háttað. Reglurnar voru settar á grundvelli 

laga um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 með heimild í 19. gr. Þar segir að við skipun í 

embætti ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra í ráðuneytum skuli ráðherra skipa þriggja 

manna nefnd til að meta hæfni umsækjenda um embættið. Við undirbúning þessara 

reglna var meðal annars litið til sambærilegra ákvæða í reglum um störf dómnefndar sem 

fjalla um hæfni umsækjenda um dómaraembætti nr. 620/2010, auk reglna um 

akademíska starfsmenn Háskóla Íslands nr. 569/2009. Setning þessara reglna um 

hæfnisnefndir er meðal þeirra aðgerða sem taldar voru nauðsynlegar í kjölfar tillaga og 

ábendinga sem fram komu í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, skýrslu 

þingmannanefndar er fjallaði um skýrslu rannsóknarnefndarinnar, skýrslu starfshóps sem 

forsætisráðherra skipaði til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndarinnar og skýrslu 

nefndar um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands, Samhent stjórnsýsla. Tilgangur 

reglna um hæfnisnefndir er fyrst og fremst sá að styrkja faglegan grundvöll við val á 

æðstu stjórnendum hins opinbera vinnumarkaðar og þannig efla traust til stjórnsýslunnar 

(Forsætisráðuneytið, 2012).  

Í reglum nr. 393/2012 um ráðgefandi nefndir sem eiga að meta hæfni umsækjenda um 

embætti við Stjórnarráð Íslands kemur fram að ráðherra skipar nefndarmenn og formann, 

auk þess sem hann gerir áætlun um ráðningarferli, að fenginni tillögu nefndarinnar. 

Nefndin vinnur síðan í samræmi við þessa áætlun en þar liggja til grundvallar þeir þættir 

sem leiða má af starfsauglýsingunni, þeim reglum sem um starfið gilda og öðrum 

málefnalegum sjónarmiðum sem hafa skal í huga í ráðningarferlinu. Auk þess skal 

áætlunin bera með sér hvaða ráðningaraðferðir nefndin skuli beita við mat á 

umsækjendum, til dæmis fyrirkomulag viðtala og hvort beita eigi skriflegum prófum. 

Hæfnisnefnd er sjálfstæð og skilar skýrslu til ráðherra um störf sín, þar sem hún 

rökstyður hvaða umsækjendur séu að mati hennar hæfastir til að gegna umræddu starfi, 

með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem leggja ber til grundvallar við skipun í embættið. 

Auk þess skal koma fram hvort og þá hvaða aðrir umsækjendur hafi komið til greina og 
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hverjir ekki. Þegar skýrsla nefndarinnar liggur fyrir metur ráðherra hvort ástæða sé til 

frekari gagnaöflunar, líkt og að boða umsækjendur í viðtal og/eða hafa samband við 

meðmælendur, áður en ákvörðun er tekin um skipun í embætti (Forsætisráðuneytið, 

2012; Reglur um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við 

Stjórnarráð Íslands nr. 393/2012). Hafa verður þó í huga að álit hæfnisnefndar er aðeins 

ráðgefandi við skipun í embætti og því ber ráðherra ekki skylda til að fara eftir mati 

hennar (Lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011). 

2.6 Fagleg ráðning 

Ráðning telst fagleg þegar hún er framkvæmd eftir fyrirfram gefnum aðferðum þar sem 

notast hefur verið við bestu hlutlægu aðferðir hverju sinni til að ráða þann sem þykir 

hæfastur óháð kyni, kynþætti og stjórnmálaskoðun. Gæta þarf jafnræðis þannig að allir 

umsækjendur sitji við sama borð og fái sömu möguleika til að tryggja sér starfið. Fagleg 

ráðning er þannig ráðning sem byggist á málefnalegum sjónarmiðum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2005a, 2006).  

Mikið hefur verið deilt um hvort faglega sé staðið að ráðningum í embætti á 

opinberum vinnumarkaði. Í faglegu ráðningarferli er reynt eins og hægt er að útiloka 

huglægt mat á umsækjanda. Með huglægu mati aukast líkurnar á því að rangar 

ákvarðanir séu teknar. Ráðningarferlið ræðst þá í auknum mæli af viðhorfi, fordómum og 

hugsanavillum hvers og eins matsaðila og kemur í veg fyrir að þau atriði sem máli skipta 

hafi raunverulegt vægi í ráðningarferlinu (Vinnusálfræðifélag Íslands, 2012). Það er því 

mikilvægt að viðhafa hlutlaus og fagleg vinnubrögð í ráðningarferlinu.  

Í umræðu um opinberar ráðningar hefur hugtakið fagleg ráðning verið áberandi. Ekki 

hafa allir lagt sama skilning í faglega ráðningu. Mannauðsfræðin skilgreinir faglega 

ráðningu sem framkvæmd á starfsgreiningu og til þess eru notuð viðurkennd tæki og 

aðferðir sem best spá fyrir um frammistöðu einstaklings í nýju starfi. Stjórnsýslan hefur 

hins vegar skilgreint hugtakið sem ráðningu þar sem farið er eftir lögum og reglum sem í 

gildi eru. Gunnar Haugen hefur bent á að stjórnsýslan fer þannig eftir lögum og reglum 

við ráðningar en án tillits til aðferða, en hún telur að aðferðirnar þurfi ekki að spá fyrir 

um frammistöðu í starfi. Þegar aðeins annað sjónarmiðið er uppfyllt, er ekki um 

fullkomlega faglega ráðningu að ræða, en það skapar hættu á að hæfasti umsækjandinn 

verði ekki valinn (Gunnar Haugen, e.d.).  

Eins og fram hefur komið hér að framan í umfjöllun um þau og lög og reglur er gilda 

um hinn opinbera vinnumarkað, hafa ekki verið lögfestar almennar reglur um á hvaða 
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sjónarmiðum byggja eigi við ákvarðanatöku um hvern skuli skipa, setja eða ráða í 

opinber störf. Það er því á valdi veitingarvaldshafa að ákveða á hvaða sjónarmiðum 

byggja skuli, svo framarlega sem þau geta talist málefnaleg. Umboðsmaður Alþingis 

hefur lagt á það mat hvaða sjónarmið hafa skuli til hliðsjónar við mat á umsækjendum, 

og hefur hann fjallað ítarlega um þau sjónarmið í álitum sínum. Samkvæmt honum eru 

sjónarmið málefnaleg ef þau byggjast á atriðum eins og menntun, starfsreynslu, hæfni og 

persónulegum eiginleikum sem talið er að hafi áhrif á frammistöðu í viðkomandi starfi 

(Umboðsmaður Alþingis, 2004, 30. maí). Umboðsmaður Alþingis hefur lagt á það mat að 

ekki geti talist málefnalegt að taka tillit til sjónarmiða við mat á umsækjendum, sem ekki 

eru tilgreind í starfsauglýsingu (Umboðsmaður Alþingis, 2004, 3. maí). 

Almennt hefur innan stjórnsýslunnar verið litið svo á að velja beri þann umsækjanda 

sem talinn er hæfastur til að gegna því starfi sem um ræðir, með hliðsjón af þeim 

sjónarmiðum sem lögð eru til grundvallar við ákvarðanatöku. Umboðsmaður Alþingis 

telur að gera verði þá kröfu að gerður sé heildstæður samanburður á umsækjendum áður 

en ákvörðun er tekin. Sá samanburður á að byggjast á þeim atriðum er áhrif hafa á 

framtíðar frammistöðu í viðkomandi starfi (Umboðsmaður Alþingis, 2004, 30. maí).   

Innan stjórnsýslunnar er gerð sterk krafa til faglegrar ráðningar og áhersla lögð á 

gegnsæi, rökstuddar ákvarðanir, upplýsingagjöf, jafnræði, andmælarétt og réttmætisreglu. 

Allt af ofangreindu er til þess fallið að skapa gott ráðningarferli. Í raun eru því sjónarmið 

stjórnsýslunnar og mannauðsfræðanna ekki mjög ólík. Samkvæmt Gunnar Haugen (e.d.) 

er vandinn hins vegar sá að oft er aðferðum mannauðsfræðanna ekki beitt á opinberum 

vinnumarkaði. 
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3 Íslenskar rannsóknir 

Ýmsar íslenskar rannsóknir er að finna um faglegt ráðningarferli og starfsmannaval á 

íslenskum vinnumarkaði. Sambærileg rannsókn og þetta rannsóknarverkefni byggist á, 

hefur þó ekki verið gerð hér á landi. Hins vegar var við vinnu þessa verkefnis stuðst við 

athugun sem Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2005a) framkvæmdi, en hann skoðaði 

ráðningarferli í fjögur embætti sem áttu sér stað árin 2004 og 2005 og var það niðurstaða 

hans að ekkert sérstakt verklag væri til staðar um hvernig staðið skyldi að ráðningarferli í 

opinber embætti.  

 

Lokaverkefni í meistaranámi við háskólastofnanir    

Á meistaraprófsstigi hefur nokkuð verið fjallað um faglegt ráðningarferli. Ragnar 

Matthíasson (2010) fjallaði í meistaraprófsritgerð sinni í mannauðsstjórnun um samhengi 

ráðningarferlis og kostnaðar við starfsmannaveltu. Helstu niðurstöður hans voru, að ekki 

væri ákveðið ráðningarferli til staðar, og að draga mætti úr kostnaði við starfsmannaveltu 

með því að sinna ráðningarferlinu betur, en ómarkvisst ráðningarferli getur verið 

skipulagsheildum dýrt.  

Margrét Sigfúsdóttir (2010) skoðaði í rannsókn sinni hvaða þættir það eru sem áhrif 

hafa á starfsmannaval. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem átta viðtöl voru tekin við 

starfsmenn sem önnuðust ráðningar innan sinnar skipulagsheildar. Helstu niðurstöður 

hennar voru að ráðningarviðtöl og meðmæli væri algengust. Einnig kom fram að það sem 

mest áhrif hafði á starfsmannaval var fyrst og fremst eldmóður og áhugi umsækjenda, 

heiðarleiki og einlægni.  

Í rannsókn Sifjar Sigfúsdóttur (2005) var skoðað hvort starfsmannastjórar hagi ferli 

við öflun umsækjenda og val starfsmanna á faglegan hátt og við hvaða aðferðir stuðst 

væri við. Rannsóknin var tvískipt þar sem skoðaðar voru starfsauglýsingar í dagblöðum 

annars vegar, og tíu djúpviðtöl við starfsmannastjóra hins vegar. Niðurstöður hennar voru 

að við starfsmannaval voru það helst viðtöl, umsagnir og ferilskrár sem notaðar voru við 

ráðningar. Þá kom fram að íslenskar skipulagsheildir styðjist fyrst og fremst við viðtöl og 

þá einkum stöðluð viðtöl. Aðrar aðferðir, eins og próf og matsmiðstöðvar voru lítið 

notaðar.  
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Ólöf Dagný Thorarensen (2010) fjallaði í MPA ritgerð sinni í opinberri stjórnsýslu, 

um hvort annmarkar væru á ráðningum, uppsögnum og breytingum á störfum hjá ríkinu 

og þá hverjir þeir væru. Hún greindi í rannsókn sinni 50 álit umboðsmanns Alþingis þar 

sem hann fjallaði um auglýsingar á störfum, ráðningar í embætti/störf, breytingar á 

störfum og uppsagnir. Af þeim álitum sem greind voru gerði umboðsmaður athugasemdir 

í flestum tilvikum. Niðurstöður Ólafar sýndu að helstu annmarkarnir við auglýsingar á 

lausum störfum voru ákvæði starfsmannalaga, um hvernig staðið hefði verið að 

auglýsingu og innihaldi þeirra. Við ráðningar þá voru það fyrst og fremst ákvæði 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 sem ekki var farið eftir. Má þar fyrst og fremst nefna 

rannsóknarregluna ásamt andmælareglunni og reglu upplýsingalaga um skráningu 

munnlegra upplýsinga, sem verða að teljast nokkuð alvarlegar ávirðingar. Einnig voru 

dæmi um að ekki hefði verið gerður nægjanlegur samanburður á hæfni umsækjenda eins 

og starfsmannalögin kveða á um. Þá fundust meðal annars fjölmargar athugasemdir við 

þjónustu ráðningarfyrirtækja, leiðbeiningarskyldu og rökstuðning veitingarvaldhafans. 

Hvað ráðningarskrifstofur varðar fundust dæmi þar sem þær fóru ekki með öllu eftir þeim 

lögum og reglum sem í gildi voru. Ólöf Dagný telur að þeir sem taka að sér úrvinnslu 

mála í ráðningarferli á opinberum vinnumarkaði ættu að þekkja þau lög og þær reglur 

sem um opinberar ráðningar gilda.   

 

Starfsumhverfi starfsmanna hins opinbera vinnumarkaðar 

Ómar H. Kristmundsson (1999) vann verkefni á vegum starfsmannaskrifstofu 

fjármálaráðuneytisins á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf, þar sem safnað 

var heildstæðum upplýsingum um starfsmannamál ríkisins. Hvað ráðningar varðar virðist 

niðurstaðan vera sú að nokkuð skorti á að vandað sé til ráðninga innan sumra 

ríkisstofnana, en dæmi voru um að ráðið hefði verið í störf á öðrum forsendum en hæfni 

umsækjenda. Bent var á að skoða verði hvort ástæða sé til að setja nánari reglur um það 

hvernig standa skuli að skipun, setningu og ráðningu starfsmanna á opinberum 

vinnumarkaði.  

 

CRANET 

Rannsóknarmiðstöðin í mannauðsstjórnun við Háskólann í Reykjavík er virkur 

þátttakandi í innlendum og alþjóðlegum rannsóknum á sviði mannauðsstjórnunar. Stærsta 

verkefni miðstöðvarinnar er CRANET verkefnið (e. The Cranfield Network on 
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International Human Resource Management) sem byggist á rannsóknum sem fylgjast 

með þróun mannauðsstjórnunar í íslenskum skipulagsheildum og bera saman við aðferðir 

í öðrum löndum (Háskólinn í Reykjavík, e.d.). CRANET rannsóknin hefur verið 

framkvæmd hér á landi á þriggja ára fresti frá árinu 2003. Hún var þannig endurtekin árin 

2006, 2009 og nú síðast 2012 og voru niðurstöður hennar kynntar þann 30. maí 2013 

(Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna Klara Georgsdóttir, 

2012). Frá efnahagshruninu haustið 2008 hefur verið unnið að því að rannsaka ýmis áhrif 

þess á sviði starfsmannamála (Háskólinn í Reykjavík, e.d.).  

Einn liður verkefnisins snýr að mönnun og ráðningu þar sem meðal annars er fjallað 

um aðferðir við öflun umsækjenda og þær aðferðir sem notaðar eru við mat á 

umsækjendum. Árið 2012 voru algengustu rannsóknaraðferðirnar við mat á 

umsækjendum í stjórnunarstörf á hinum opinbera vinnumarkaði 

ferilskrár/umsóknareyðublöð (93%), meðmæli (88%) og viðtöl tekin af fleiri en einum 

aðila (83%). Matsmiðstöðvar voru lítið notaðar (5%), og eins getupróf (13%). Það sama 

átti við um viðtöl sem tekin voru af einum aðila (28%), tæknileg próf/starfsæfingar 

(20%) og sálfræðileg próf (35%). Áhersla hins opinbera vinnumarkaðar á faglegar val- 

og hæfnisnefndir á undanförnum árum, hefur leitt til þess að hópviðtöl er nú algengari á 

opinberum vinnumarkaði en á hinum almenna. Það sama á við um notkun 

ferilskrár/umsóknareyðublaða og meðmæla, sem eru örlítið algengari hjá hinu opinbera 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað hvað varðar notkun hinna ólíku 

ráðningaraðferða frá árinu 2009, en fjölbreyttari aðferðir virðast vera notaðar nú en áður. 

Hópviðtöl hafa aukist á kostnað viðtala sem tekin eru af einum aðila, auk þess sem 

notkun prófa og matsmiðstöðva hefur almennt aukist (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Árið 2006 voru sálfræðileg próf notuð hjá 8% opinberra stofnana, en 12% árið 2009 

(Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2006). Árið 2012 voru 

sálfræðileg próf notuð hjá 35% stofnana (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Getupróf voru 

aðeins notuð hjá 5% opinberra stofnana árið 2009 (Finnur Oddsson o.fl., 2006), en hjá 

13% árið 2012. Notkun tæknilegra prófa/starfsæfinga hefur einnig aukist verulega og 

hefur notkunin aukist úr 5% í 20% frá 2009 til 2012. Þá hefur notkun meðmæla einnig 

aukist verulega, úr 61% árið 2009, í 88% árið 2012 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 
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Pólitískar stöðuveitingar 

Gunnar Helgi Kristinsson (2006) hefur skoðað pólitískar stöðuveitingar á Íslandi og 

greindi hann könnun sína út frá þremur líkönum. Tilgangur hans var að komast að því 

hvort pólitískar stöðuveitingar væru á undanhaldi og ef svo væri, hvers vegna þær séu 

enn eins umdeildar og raun ber vitni. Um var að ræða þrjár grunnhugmyndir um 

stöðuveitingar á opinberum vinnumarkaði, um hvernig staðið skyldi að ráðningum í 

opinber störf. Líkönin þrjú voru skrifræðislegt líkan, faglegt líkan og pólitískar 

stöðuveitingar. 

Skrifræðislega líkanið byggir á því að opinber vinnumarkaður er aðgreindur frá hinum 

almenna vinnumarkaði og byggir á hugmyndum Weber um skrifræði. Fólk hefur störf sín  

hjá hinu opinbera þegar það kemur út á vinnumarkaðinn og starfar þar alla sína starfsævi. 

Það öðlast sérstaka þekkingu á opinberri stjórnsýslu og getur vænst sanngjarns 

starfsframa, starfsöryggis og eftirlauna, sem svo tryggir ríkinu hollustu og hæfni þess, 

auk þess sem starfsfólkið tryggir ríkinu ákveðna vernd gagnvart óeðlilegum pólitískum 

þrýstingi.  

Faglega líkanið byggir á því að litið sé til faglegrar hæfni við starfsmannaval og 

starfsframa, fremur en starfsaldurs og reynslu innan hins opinbera vinnumarkaðar. 

Starfsframi byggist á því að öðlast frama með því að flytjast til í starfi, bæði á almennum 

og opinberum vinnumarkaði. Starfsfólk lítur á sig sem fagfólk fremur en opinbera 

starfsmenn. Stöðuveitingar innan hins opinbera eru þannig ekki frábrugðnar 

stöðuveitingum á almennum vinnumarkaði.  

Þriðja líkanið, pólitískar stöðuveitingar, byggir á því að litið sé á þær sem lögmæta 

aðferð við starfsmannaval á opinberum vinnumarkaði. Auk þess sem litið er á pólítískar 

stöðuveitingar sem áhrifaríka aðferð til þess að ná pólitískum markmiðum.  

Komist var að þeirri niðurstöðu að pólitískar stöðuveitingar væru nokkuð útbreiddar 

við skipun í æðstu embætti stjórnsýslunnar, þó bæði skrifræðislega- og faglega líkanið 

hefðu einnig haft áhrif. Samkvæmt greiningu Gunnars Helga byggjast 44% stöðuveitinga 

á hinu pólitíska líkani, þó oft sé um að ræða blöndu af fleiri en einu líkani.   

 

Í ljósi þess hve mikilvægt faglegt ráðningarferli er þegar skipa á í embætti, og hve 

algengt það er að þau séu ekki í anda mannauðsstjórnunar, er athyglisvert hve fátíðar 

íslenskar rannsóknir eru á þessu sviði. 
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4 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. Greint verður frá 

markmiði rannsóknarinnar, rannsóknarspurningum og þeirri aðferðafræði sem notuð var 

við öflun gagna. Hugtakið innihaldsgreining gagna verður skilgreint og greint frá ástæðu 

þess að umrædd rannsóknaraðferð var notuð í þessu rannsóknarverkefni. Einnig verður 

framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun gerð skil. Auk þess er stuttlega fjallað um 

aðferðafræðilega og siðferðilega þætti rannsókna af þessum toga.  

4.1 Markmið rannsóknar 

Í þessu rannsóknarverkefni verður farið yfir ráðningarferli að undangenginni 

embættisveitingu á opinberum vinnumarkaði á tímabilinu 2004 til 2012, og kannað hvort 

breyting hafi orðið á því í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008. Verkefninu er ætlað að 

gefa innsýn í embættisveitingar, hvort annmarkar séu á þeim og þá hvaða atriði það eru 

sem einna helst þyrfti að bæta og hvort farið hefur verið eftir settum lögum og reglum. Þá 

verður skoðað hvort ráðning geti talist fagleg með hliðsjón af mannauðsstjórnun og farið 

yfir hvernig fræði mannauðsstjórnunar geta haft áhrif á gæði ráðninga. 

 

Til að ná settum markmiðum var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hefur ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu breyst eftir 

efnahagshrunið haustið 2008? Ef svo er, þá hvernig? 

2. Er ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu í anda 

mannauðsstjórnunar? 

4.2 Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferðin sem verkefnið byggist á nefnist innihaldsgreining (e. content 

analysis). Hér er um að ræða blöndu af eigindlegri (e. qualitative) og megindlegri (e. 

quantitative) rannsóknaraðferð þar sem greining og úrvinnsla gagna fer fram. 

Innihaldsgreining er aðferð þar sem eigindlegum gögnum er breytt í megindleg gögn sem 

síðan er hægt að nota til frekari greiningar eða lýsingar á efniviðnum (Kondracki, 

Wellman og Amundson, 2002). 
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Innihaldsgreining á sér meira en hálfrar aldar sögu innan félagsvísinda. 

Innihaldsgreining hefur verið skilgreind sem fræðileg umgjörð, aðferð og tækni til þess 

að greina (Krippendorff, 2004). Shapiro og Markoff (1997) skilgreina innihaldsgreiningu 

sem hvaða aðferðafræði sem notuð er við að greina texta, eða annað táknrænt efni, 

innan félagsvísinda. Duriau, Reger og Pfarrer (2007) telja að sú skilgreining eigi vel við 

og að hún veiti bæði viðunandi og huglæga undirstöðu til að meta rit um stjórnun. 

Innihaldsgreining hefur því verið ein þeirra rannsóknaraðferða sem mikið hefur verið 

notuð í rannsóknum innan opinberrar stjórnsýslu (e. organizational 

studies/organizational management) og hefur hlutur hennar farið vaxandi á undanförnum 

25 árum.  

Innihaldsgreining er góð aðferð til að skoða og greina mynstur í skráðum gögnum 

(Polit og Beck, 2004; Stemler, 2001; Weber, 1990). Innihaldsgreining er kerfisbundin, 

hlutlæg rannsóknaraðferð sem notuð er til að koma auga á og greina gögn með það að 

markmiði að raða, flokka og draga þau saman svo hægt sé að gera samanburð á innihaldi 

þeirra (Briggs og Dean, 1998; Harris, Fleck og Loughman, 2000; Stemler, 2001). Þau 

gögn sem skoðuð eru í innihaldsgreiningu geta verið allt frá textum eða myndum til hvers 

konar framsetningar sem geta verið séð, lesin, heyrð eða túlkuð. Innihaldsgreining byggir 

á að orð, hugtök eða setningar í texta séu tekin og flokkuð saman í ákveðna efnisflokka 

(e. categories) eftir reglum sem byggja á kóðun (e. coding) (Polit og Beck, 2004; 

Stemler, 2001; Weber, 1990). Efnisflokkur er skilgreindur sem flokkur orða með svipaða 

eða sambærilega merkingu (Weber, 1990). Hún gerir því ráð fyrir að hópur orða sýni 

undirliggjandi þemu sem geti verið túlkuð sem tengsl milli undirliggjandi hugtaka (Spens 

og Kovács, 2006). 

Þegar gögn eru skoðuð með innihaldsgreiningu er hægt að nota bæði eigindlega og 

megindlega rannsóknaraðferð. Hér er fyrst notuð eigindleg aðferð þar sem gögnum er 

safnað saman, þau talin og flokkuð þannig að heildarmynd fáist af þeim og þau þannig 

gerð meðfærilegri til frekari úrvinnslu (Kondracki, Wellman og Amundson, 2002). Við 

greiningu á texta er því byrjað á því að leita að endurteknum mynstrum eða þemum sem 

fram koma í greiningu á eigindlegum gögnum. Hér er síðan gerð almenn greining á 

þessum þemum sem fram koma við greiningu á fyrirliggjandi gögnum (Polit og Beck, 

2006). Í kjölfarið er megindleg aðferð notuð þar sem gögnin eru greind nánar og þau 

túlkuð (Kondracki, Wellman og Amundson, 2002). Með innihaldsgreiningu skapast 

merking á því fyrirbæri sem verið er að lýsa eða skoða, skilningur á því eykst og 

auðveldara verður fyrir rannsakanda að koma þeirri þekkingu á framfæri og miðla til 

annarra (Hair, Anderson, Tatham og Black, 1995).   
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4.3 Framkvæmd rannsóknar 

Í september 2012 þegar rannsóknaráætlun lá fyrir hófst vinna við að kortleggja allar þær 

embættisveitingar sem skipað var í á tímabilinu frá 1. janúar 2004 til 31. desember 2012. 

Efniviður rannsóknarverkefnisins voru þær embættisveitingar þar sem ráðningaferlið, allt 

frá starfsauglýsingu og þar til að skipað var í embættið, átti sér stað á ofangreindu 

tímabili. Auk þeirra voru með þau tilvik þar sem sett var í embætti tímabundið, ef það var 

gert að undangengnu ráðningarferli. 

Hugtakið embætti kemur fyrir í 1. mgr. 22. gr. starfsmannalaga. Þar eru þeir sem 

teljast embættismenn taldir upp í 13 töluliðum. Í 2. mgr. segir að fjármálaráðherra skeri 

úr því hvaða starfsmenn falli undir 13. tölulið þessarar greinar, það er hverjir falla undir 

flokkinn forstöðumenn ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja sem ekki eru sérstaklega taldir 

upp í 1. – 12. tölulið. Fyrir 1. febrúar ár hvert er síðan listi fjármálaráðherra birtur í 

Lögbirtingablaði, yfir þá forstöðumenn er falla undir 13. tölulið. Við kortlagningu 

embættisveitinga var tekið mið af lista fjármálaráðherra yfir þá starfsmenn ríkisins sem 

heyra undir 13. tölulið. Vegna fjölda embættisveitinga var ekki tekið með í úrtaki þessa 

rannsóknarverkefnis, skólameistarar framhaldsskóla sem heyra undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, og forstjórar heilbrigðisstofnana, að undanskildum forstjóra 

Landspítala og forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri, sem heyra undir velferðarráðuneytið.  

Á rannsóknartímabilinu voru ráðuneytin lengst af tíu og voru þau notuð sem 

efnisflokkur sem stuðst var við þegar byrjað var á greiningarvinnunni. Ráðuneytin voru 

eftirfarandi:  

1. Efnahags- og viðskiptaráðuneyti 

2. Fjármálaráðuneyti 

3. Forsætisráðuneyti 

4. Iðnaðarráðuneyti 

5. Innanríkisráðuneyti 

6. Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

7. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 

8. Umhverfisráðuneyti  

9. Utanríkisráðuneyti 

10. Velferðarráðuneyti 
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Í forsetaúrskurði um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti nr. 99/2012 skiptist 

Stjórnarráð Íslands í átta ráðuneyti. Þann 1. september 2012 var því ráðuneytum fækkað 

úr tíu í átta. Við sameiningu efnahags- og viðskiptaráðuneytis, iðnaðarráðuneytis og 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis, varð til nýtt atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2012). Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti tók til starfa á grunni fjármálaráðuneytisins, auk þess sem nokkur 

verkefni efnahags- og viðskiptaráðuneytisins og forsætisráðuneytisins færðust yfir í þetta 

ráðuneyti (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2012).  

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti varð til við tilflutning verkefna frá sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneyti og iðnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytis (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2012). Embættisveitingar þeirra ráðuneyta sem voru sameinuð voru 

því flokkaðar undir nýjum nöfnum ráðuneyta, og var notast við skiptingu þeirra eins og 

hún var þegar rannsóknin hófst.  

Þau átta ráðuneyti sem unnið var eftir í þessu verkefni voru því eftirfarandi: 

1. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

2. Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

3. Forsætisráðuneyti 

4. Innanríkisráðuneyti 

5. Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

6. Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

7. Utanríkisráðuneyti 

8. Velferðarráðuneyti 

Með eigindlegri nálgun innihaldsgreiningar texta á ráðningarferli í skipun embætta á 

opinberum vinnumarkaði voru orð eða hugtök greind sem talin voru lýsandi fyrir það 

ráðningarferli sem á sér stað að undangenginni embættisveitingu og þau skráð í 

töflureikninum Microsoft Excel (2010). Ráðningarferlið var greint út frá því hvort staða 

hefði verið auglýst eða ekki. Ef hún var auglýst, þá var skráð hvar hún var auglýst laus til 

umsóknar og þá hvort hún var auglýst í Lögbirtingablaði, samanber 7. gr. 

starfsmannalaga. Einnig var skráð hvenær hún var auglýst, en þannig má sjá lengd 

ráðningarferlis frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til gengið var frá ráðningu í 

embætti. Umsóknarfrestur sem var skemmri en tvær vikur frá útgáfudegi blaðsins var 
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skilgreindur ófullnægjandi, samanber ofangreind lög. Þá var jafnframt skráð efni 

auglýsingar, og voru reglur nr. 464/1996 hafðar til hliðsjónar er varða gæði hennar. 

Einnig var skráð hversu lengi viðkomandi var skipaður í embætti. Flokkarnir sem leitast 

var við að fá upplýsingar um voru því eftirfarandi: 

1. Ár (skipunarár)  

2. Embætti (sem skipað var í) 

3. Auglýsing (hvort, hvar og þá hvenær embætti var auglýst laust til umsóknar, 

umsóknarfrestur og efni) 

4. Umsækjendur (fjöldi) 

5. Matsnefnd (skipun að fenginni umsögn/tillögu stjórnar stofnunar/skipun 

hæfnisnefndar/notið aðstoðar ráðningarskrifstofu/ráðgjafafyrirtækis) 

6. Ráðning (lengd ráðningarferlis) 

7. Tímabil (skipunartími) 

Við greiningu gagna var tekið tillit til skurðpunktsins efnahagshrun. Almennt er talað 

um að efnahagshrunið hafi fylgt í kjölfar bankahrunsins sem skall á í byrjun október árið 

2008. Það var hins vegar ákveðið að miða skurðpunkt efnahagshrunsins við þegar 

stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar var slitið og ný ríkisstjórn 

Samfylkingar og Vinstri hreyfingar græns framboðs tók við þann 1. febrúar 2009. Í 

greiningarvinnu þessa rannsóknarverkefnis var því ákveðið að skipta embættisveitingum 

í tvo flokka, fyrir hrun og eftir hrun. Auk þess var embættisveitingum skipt niður eftir 

ráðuneytum og hvert ráðuneyti fyrir sig tekið fyrir. 

4.4 Gagnaöflun 

Rannsóknarvinnan spannar rúma fimm mánuði, frá miðjum september 2012 til lok 

febrúar 2013.  

Við öflun gagna um embættisveitingar hjá hinu opinbera var byrjað á að fara yfir 

Fréttir á heimasíðu ráðuneytanna og leitað eftir öllum tilkynningum er varða embætti 

hins opinbera vinnumarkaðar. Sótt var um aðgang að Lögbirtingablaði þar sem allar 

auglýsingar um laus embætti ber að birta. Til að ganga úr skugga um að búið væri að 

kortleggja allar embættisveitingar á umræddu tímabili var farið í gegnum allar 

starfsauglýsingar sem birtar voru í blaðinu á því tímabili sem um ræðir. Tekið var mið af 

innihaldi auglýsingar og umsóknarfresti eins og þær birtust í Lögbirtingablaði. Þessi 
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gögn voru borin saman við lista fjármálaráðherra til að finna þau embætti er heyra undir 

13. tölulið. Almennt voru tímabundnar ráðningar ekki teknar með í úrtakið, nema í þeim 

tilvikum þar sem ráðningarferli átti sér stað áður en sett var í embættið.  

Tölvupóstur var sendur á ráðuneytisstjóra allra ráðuneyta þann 1. október 2012 

(viðauki 1). Þar var verkefnið kynnt og spurt hvort haldið væri sérstaklega utan um þau 

embætti sem skipað hafi verið í síðustu sex til átta ár og þau gögn um ráðningarferlið er 

þau varða. Svörin sem fengust voru þau að póstur hafi verið áframsendur á aðra aðila 

innan ráðuneytanna. Engin frekari svör fengust hins vegar við þessum pósti.  

Þann 5. október 2012 var sendur annar póstur á ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og 

mannauðsstjóra allra ráðuneyta þar sem verkefnið var kynnt, greint frá markmiðum þess 

og spurt hvort möguleiki væri að fá aðgang að þeim gögnum sem höfð voru til hliðsjónar 

við val á starfsmönnum á því tímabili sem um ræðir, frá 1. janúar 2004 til 31. desember 

2012 (viðauki 2). Reynt var að skapa skilning á því að þau gögn myndu koma sér mjög 

vel við greiningu á því ráðningarferli sem á sér stað að undangenginni skipun í embætti. 

Það voru ráðuneytisstjórar og/eða mannauðsstjórar þriggja ráðuneyta, efnahags- og 

viðskiptaráðuneytis, innanríkisráðuneytis og utanríkisráðuneytis sem svöruðu umræddum 

pósti.  

Reynt var að hafa samband við ráðuneytisstjóra og mannauðsstjóra annarra ráðuneyta 

símleiðis, þar sem við átti, til þess að fá upplýsingar um skipanir í þau embætti sem átt 

höfðu sér stað á umræddu tímabili. Enn og aftur var reynt að fá upplýsingar um hvort 

haldið væri utan um þau gögn sem höfð voru til hliðsjónar við skipun í embætti og hvort 

farið væri eftir einhverju sérstöku ferli við þessar ráðningar.  

Til að nálgast upplýsingar sem enn skorti var leitað frekari gagna á veraldarvefnum. 

Auk þess var hringt í þau ráðuneyti sem höfðu svarað póstinum frá 5. október til að fá 

frekari upplýsingar. 

Þann 18. október 2012 var sendur tölvupóstur til ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og 

mannauðsstjóra þeirra fjögurra ráðuneyta sem ekki höfðu þegar svarað (viðauki 3). 

Prófað var að breyta bæði efnislínu og innihaldi tölvupóstsins. Í þeim pósti var verkefnið 

enn og aftur kynnt, en þar var verkefnið kynnt með skýrari hætti en áður hafði verið gert. 

Var þar sagt að tilgangur verkefnisins væri að skoða og greina ráðningarferlið og kanna 

hvernig það hafi breyst. Bent var á að áhugavert væri að skoða hvenær staða hafi verið 

auglýst laus til umsóknar, hversu margir hafi verið boðaðir í viðtal, hvort notast hafi 
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verið við utanaðkomandi ráðgjöf og próf, og ítrekað að í raun skipti ekki máli hver hafi 

verið skipaður hverju sinni, heldur ferlið sjálft.  

Takmarkaðar upplýsingar fengust frá þeim ráðuneytum sem samband var haft við og 

engin viðbrögð fengin við síðasta tölvupóstinum. Þau ráðuneyti sem voru höfundi innan 

handar í rannsóknarvinnunni voru utanríkisráðuneytið (Helga Hauksdóttir, 

mannauðsráðgjafi) og umhverfis- og auðlindaráðuneytið (Eva Þórarinsdóttir, 

sérfræðingur). Það var því nokkur munur á því hversu miklar upplýsingar voru 

aðgengilegar fyrir hverja embættisveitingu.  

Heildarfjöldi embætta samkvæmt 13. tölulið sem greind voru á tímabilinu 2004 til 

2012 voru 68 talsins. Á tímabilinu fyrir hrun voru 40 skipanir í embætti greind og 28 

skipanir á tímabilinu eftir hrun.  

Þau ráðningarferli er kærð voru til umboðsmanns Alþingis og/eða kærunefndar 

jafnréttismála voru sérstaklega skoðuð, en í álitum þeirra er ráðningarferlið iðulega rakið 

ítarlega. Þau álit umboðsmanns er fjalla um skipun í embætti sem heyra undir 13. tölulið 

22. gr. starfsmannalaga voru sjö, og áttu fjögur þeirra við í þessu rannsóknarverkefni.  

4.5 Aðferðafræðilegir og siðferðilegir þættir 

Rannsóknir snúast um fólk, eru gerðar af fólki og eru fyrir fólk. Það skiptir því máli að 

rannsakandi sé meðvitaður um ábyrgð sína og þann vanda sem upp getur komið þegar 

verið er að vinna rannsókn sem þessa. Siðareglur eru mikilvægar, en þær eru settar sem 

aðstoð við rannsakendur svo þeir taki siðferðilegar ákvarðanir. Einnig geta slíkar reglur 

skapað togstreitu milli þess að verja þátttakanda annars vegar og frelsi rannsakanda til að 

framkvæma rannsókn og birta niðurstöður hins vegar (Esterberg, 2002; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006).  

Siðferðileg álitamál er varða þessa rannsókn eru engin umfram þau sem almennt gilda 

um rannsóknir af þessum toga, þar sem engin persónubundin gögn voru notuð. 

Ráðningarferlið var aðeins til skoðunar, en ekki þeir einstaklingar sem stóðu á bakvið 

einstaka umsóknir. Ekki var því talin ástæða til að afla sérstakra leyfa vegna 

rannsóknarinnar, hvorki frá Persónuvernd né Vísindasiðanefnd. 
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5 Efniviður – úrvinnsla  

Að lokinni gagnaöflun hófst úrvinnsla og greining á efniviðnum, en með greiningu er 

verið að gefa þeim gögnum sem safnað hefur verið merkingu.  

Í þessari rannsókn var eingöngu stuðst við opinber gögn er snerta ráðningarferli við 

skipun í embætti. Þannig voru gögn sem aðrir hafa unnið greind. Úrvinnslan og 

greiningin byggðist því fyrst og fremst á því að skoða þau gögn sem segja mest um þá 

verkferla sem fylgt hefur verið eftir þegar skipað er í embætti á opinberum vinnumarkaði.  

Í þessum kafla verður greint frá ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu á 

tímabilinu 1. janúar 2004 til 31. desember 2012. Eins og áður hefur komið fram var 

embættisveitingum skipt í tvo flokka, fyrir hrun annars vegar og eftir hrun hins vegar. 

Auk þess var embættisveitingum skipt eftir ráðuneytum og hvert ráðuneyti fyrir sig tekið 

fyrir. Í þessu rannsóknarverkefni er aðeins fjallað um ráðningarferli við skipun í þau 

embætti sem heyra undir 13. tölulið 22. gr. starfsmannalaga, eða forstöðumenn 

ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja. 

Fjöldi embættisveitinga á tímabilinu 2004 til 2012 var 68 og eins og mynd 2 sýnir var 

fjöldi þeirra mjög mismunandi milli ára, eða á bilinu þrjár til 13 skipanir á ári.  

 

Mynd 2.  Þær embættisveitingar sem unnið var með, skipt eftir árum. Bláa línan sýnir hvernig 

breyting varð á fjölda embættisveitinga á tímabilinu fyrir hrun. Rauða línan sýnir hvernig 

breyting varð á fjölda embættisveitinga á tímabilinu eftir hrun 
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Embættisveitingum fjölgaði milli ára á tímabilinu fyrir hrun en þeim fækkaði milli ára 

á tímabilinu eftir hrun þó breytileiki sé til staðar milli einstakra ára, samanber mynd 2. 

Bláa og rauða línan sýnir þróunina á fjölda embættisveitinga á tímabilinu 2004 til 2012. 

Í töflu 2 má sjá hvernig fjöldi embættisveitinga skiptist niður á ráðuneytin átta. Árið 

2013 heyra engin embætti sem falla undir 13. tölulið 22. gr. starfsmannalaga, undir 

forsætisráðuneytið, og hefur ekki gert síðan árið 2010 (Björn Rögnvaldsson munnleg 

heimild, 26. nóvember 2012). Eftir að Varnarmálastofnun var lögð niður um áramótin 

2010/2011 hefur utanríkisráðuneytið aðeins eina undirstofnun og er það 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands. Hér var því aðeins um tvær embættisveitingar að ræða 

á því tímabili sem þetta rannsóknarverkefni tekur til, önnur árið 2008 og hin árið 2010 

(Helga Hauksdóttir munnleg heimild, 15. nóvember 2012). 

Tafla 2. Fjöldi embættisveitinga greind eftir ráðuneytum 

Ráðuneyti Fjöldi 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 14 

Fjármála- og efnahagsráðuneyti 10 

Forsætisráðuneyti 0 

Innanríkisráðuneyti 4 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 22 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 7 

Utanríkisráðuneyti 2 

Velferðarráðuneyti 9 

Samtals 68 

 

Undir hverju ráðuneyti er fjallað sérstaklega um þær embættisveitingar sem undir það 

heyra.  

5.1 Ráðningarferli við skipun embætta fyrir efnahagshrun 

Á tímabilinu 1. janúar 2004 til 1. febrúar 2009 voru greind 40 ráðningarferli. 

Ráðningarferlin eru öll ólík og því var talið best að fjalla stuttlega um hvert ferli áður en 

þau voru greind efnislega. 

5.1.1 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Fyrir hrun voru átta skipanir í embætti innan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, 

samanber töflu 3.  



 

61 

Tafla 3. Embættisveitingar innan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis fyrir hrun 

Embætti Ár 

Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands 2004 

Forstjóri Neytendastofu 2005 

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins 2005 

Forstjóri Landbúnaðarstofnunar 2005 

Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar 2007 

Orkumálastjóri 2008 

Ferðamálastjóri 2008 

Forstöðumaður Verðlagsstofu skiptaverðs 2008 

 

Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands – Landbúnaðarráðuneyti 

Um Landbúnaðarháskóla Íslands gilda lög um búnaðarfræðslu nr. 57/1999. Þegar 

umrædd embættisveiting átti sér stað voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 130a. 

Samkvæmt 25. gr. er rektor skipaður til fimm ára að fenginni umsögn háskólaráðs. Í 2. 

mgr. er kveðið á um að þann einan má skipa í stöðu rektors sem lokið hefur æðri 

prófgráðu við háskóla og öðlast hefur stjórnunarreynslu.  

Embætti rektors var auglýst laust til umsóknar í Morgunblaðinu þann 11. júní 2004. 

Umsóknarfresturinn rann út 1. júlí, eða 20 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

Landbúnaðarháskólinn kynntur, greint var frá hlutverki rektors, auk þess sem menntunar- 

og hæfniskröfur voru tilgreindar og voru þær í samræmi við lög sem um háskólann gilda 

(Umboðsmaður Alþingis, 2005, 30. maí). Auglýsingin var talin uppfylla þau 

lágmarksskilyrði sem tilgreind eru í 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996, þó hún hafi ekki verið birt í Lögbirtingablaði.  

Ráðuneytinu bárust 14 umsóknir. Háskólaráð mat það svo að allir umsækjendur 

uppfylltu lágmarksskilyrði laga um hæfni (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2004). 

Allir umsækjendur voru boðaðir í viðtal, sem öll voru um klukkustund á lengd. Fjórir 

starfsmenn ráðuneytisins tóku þátt í viðtalsferlinu. Tveir starfsmenn tóku þátt í hverju 

viðtali, en ekki voru það alltaf þeir sömu. Viðtölin voru tekin frá 10. júlí til 11. ágúst 

2004 og stuðst var við staðlaðan spurningalista. Í kjölfarið voru svör umsækjenda metin 

af öllum fjórum starfsmönnum ráðuneytisins sem síðan var kynnt fyrir ráðherra 

munnlega og á því mati byggði ráðherra mat sitt við ákvarðanatöku um hvern skipa 

skyldi í embættið. Engin skrifleg gögn liggja fyrir um starfsviðtöl umsækjenda. Viðtölin 

höfðu hins vegar mikið að segja um hver var skipaður, en einungis var tekið mið af 

frammistöðu umsækjenda í viðtölunum. Ekki var óskað eftir umsögn meðmælenda. Við 



 

62 

skipun í embættið var stuðst við umsögn háskólaráðs. Háskólaráð skilgreindi æðri 

prófgráðu sem mastersgráðu eða ígildi hennar (Umboðsmaður Alþingis, 2005, 30. maí). 

Líkt og umboðsmaður Alþingis (2005, 30. maí) fjallar um kveða hvorki lög um 

búnaðarfræðslu nr. 57/1999 né önnur lögskýringargögn á um það hvað hugtakið 

stjórnunarreynsla felur í sér. Auk þess er ekki tekið fram hversu mikil eða víðtæk slík 

reynsla eigi að vera. 

Þann 26. ágúst var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður var í 

embættið til næstu fimm ára (Morgunblaðið, 2004a). Frá því að umsóknarfrestur rann út 

og þar til skipað var í embættið liðu 56 dagar. 

Umboðsmaður Alþingis (2005, 30. maí) lagði mat á þessa ráðningaraðferð 

landbúnaðarráðherra. Taldi hann að málsmeðferð við undirbúning ákvörðunar um hvern 

skipa skyldi í embætti rektors Landbúnaðarháskóla Íslands ekki hafa samrýmst 23. gr. 

upplýsingalaga nr. 50/1996. Þar er kveðið á um að þegar taka á ákvörðun um réttindi og 

skyldur manna samkvæmt stjórnsýslulögum, ber stjórnvaldi að skrá upplýsingar um 

málsatvik sem því eru veittar munnlega ef þær eru taldar hafa verulega þýðingu fyrir 

úrlausn málsins og ef þær er ekki að finna í öðrum gögnum þess. Í því ráðningarferli sem 

hér um ræðir, var ekki gætt að þeirri lagaskyldu að skrá niður mikilvæg atriði í svörum 

umsækjenda við spurningum sem fyrir þá voru lagðar í starfsviðtali, og höfðu afgerandi 

áhrif á ákvörðun ráðherra. Einnig voru ekki færðar fram nægar upplýsingar til 

staðfestingar því að svör umsækjenda hafi upplýst nægilega um þau atriði sem ætlunin 

var að byggja ákvarðanatöku ráðherra á. Þannig reyndist umboðsmanni Alþingis erfitt að 

leggja mat á það hvort starfshæfni umsækjenda hafi uppfyllt þær kröfur sem leiða má af 

rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga. Auk þess hefði rökstuðningur ráðherra fyrir 

ákvörðun sinni þurft að vera skýrari, samanber 2. mgr. 22. gr. stjórnsýslulaga, þar sem 

málsaðilar gætu með góðu móti fengið skilið þá niðurstöðu sem komist var að. Í þessu 

tilviki er sérstök þörf á skýrum rökstuðningi þar sem umsækjendur áttu ekki möguleika á 

að kynna sér þær upplýsingar sem komu fram í starfsviðtali þess sem skipaður var í 

embætti.  

 

Forstjóri Neytendastofu – Viðskiptaráðuneyti 

Þegar skipað var í embætti forstjóra Neytendastofu árið 2005 voru í gildi lög nr. 62/2005, 

í útgáfu lagasafnsins nr. 131b. Í 1. mgr. 3. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstjóra 
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Neytendastofu til fimm ára í senn. Í 2. mgr. sömu lagagreinar segir svo að forstjóri skuli 

búa yfir víðtækri þekkingu og reynslu af málefnum á starfssviði stofnunarinnar.  

Embætti forstjóra Neytendastofu var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 3. júní 2005. Umsóknarfresturinn rann út 16. júní, eða 13 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki stofnunarinnar og helstu hlutverkum forstjóra, auk 

þess sem hæfniskröfur voru tilgreindar. Þá segir einnig að þekking á opinberri stjórnsýslu 

og reynslu af stjórnun sé æskileg (Lögbirtingablað, 2005, 3. júní). Í auglýsingunni var 

ekki greint frá því hvaða menntunarkröfur gerðar voru til umsækjenda. Samkvæmt 

ráðuneytisstjóra iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins var sú ákvörðun, að krefjast ekki 

háskólamenntunar hjá umsækjendum, tekin í ljósi þeirra viðhorfa efnahags- og 

viðskiptanefndar Alþingis til hæfniskrafna þegar lög um Neytendastofu og talsmann 

neytenda voru til umfjöllunar í þinginu. Ekki var talin ástæða til að gera ríkari kröfur til 

umsækjenda í auglýsingunni en gerðar voru í lögunum (BB, 2005). Auglýsingin var ekki 

í fullkomnu samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í hana 

skorti tvö atriði, annars vegar að tilgreina menntunarkröfur, og hins vegar að öllum 

umsóknum verði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust níu umsóknir. Þann 30. júní var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt 

var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var í embætti 

forstjóra Neytendastofu tók við því embætti í beinu framhaldi af því að hafa starfað sem 

forstjóri Löggildingarstofu frá árinu 2003, en sú stofnun var lögð niður vegna gildistöku 

nýrra laga um Neytendastofu og talsmann neytenda (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2005b). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve 

margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til 

skipað var í embættið liðu 14 dagar. 

 

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins – Viðskiptaráðuneyti 

Tvenn lög kveða sérstaklega á um starfsemi Fjármálaeftirlitsins (FME), það eru lög um 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 og lög um greiðslu kostnaðar við 

opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 99/1999. Í 3. gr. laga nr. 87/1998, í útgáfu 

lagasafnsins nr. 131a, segir að FME er ríkisstofnun sem lýtur sérstakri stjórn, en heyrir 

undir ráðherra. Í 5. gr. sömu laga segir að forstjóri FME er ráðinn af stjórn 

stofnunarinnar. Í 2. mgr. 6. gr. segir að forstjóri skuli hafa menntun á háskólastigi og búa 

yfir víðtækri þekkingu og starfsreynslu á fjármagnsmarkaði. Í 3. mgr. 6. gr. segir svo að 

forstjóri skuli vera lögráða og má aldrei hafa verið sviptur forræði á búi sínu. Hann skuli 

hafa óflekkað mannorð og mega ekki í tengslum við atvinnurekstur hafa hlotið dóm fyrir 
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refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, 

einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða þeim sérlögum sem gilda um 

eftirlitsskylda aðila. Þá segir í 4. mgr. 6. gr. að stjórnarmenn, forstjóri og starfsmenn 

mega ekki vera stjórnendur, starfsmenn, endurskoðendur, lögmenn eða 

tryggingastærðfræðingar eftirlitsskyldra aðila. 

Embætti forstjóra FME var auglýst í Morgunblaðinu. Samkvæmt heimildum, bæði frá 

FME og ráðgjafafyrirtækinu Hagvangi, er annaðist ráðningarferlið, var ekki mögulegt að 

sjá hvenær auglýsingin var birt. Gert var þó ráð fyrir því innan beggja stofnana að það 

hafi verið 14 dögum áður en umsóknarfrestur rann út. Umsóknarfresturinn rann út 4. júlí. 

Í auglýsingunni var greint frá hlutverki stofnunarinnar, auk þess sem hæfniskröfur voru 

tilgreindar og voru þær í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. Auglýsingin var 

hins vegar ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í 

auglýsinguna skorti greinargóða lýsingu á starfinu, og hver stjórnunarleg staða starfsins 

væri innan stofnunarinnar, hver starfskjörin væru, hvenær hefja skyldi störf og að öllum 

umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. Ekki tókst að 

finna umrædda starfsauglýsingu og var því haft samband við ráðuneytið. Ráðuneytið 

benti á að hafa beint samband við FME þar sem stjórn stofnunarinnar sá um 

ráðningarferlið. Sérfræðingur á mannauðssviði sendi höfundi auglýsinguna á pdf skjali 

(Erla Traustadóttir munnleg heimild, 13. maí 2013). 

Ekki fengust upplýsingar um hve margar umsóknir bárust. Ráðuneytið naut aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Hagvangs við mat á umsækjendum. Þann 15. júlí var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára 

(Viðskiptablaðið, 2005). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir 

umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embættið liðu 11 dagar.  

 

Forstjóri Landbúnaðarstofnunar – Landbúnaðarráðuneyti 

Um stofnunina gilda lög um Landbúnaðarstofnun nr. 80/2005 í útgáfu lagasafnsins nr. 

131b og reglugerð um skipulag og starfsemi Landbúnaðarstofnunar nr. 903/2005. Í 3. gr. 

laganna segir að við stofnunina starfar forstjóri skipaður af landbúnaðarráðherra til fimm 

ára í senn. Skal forstjóri hafa háskólamenntun og hafa öðlast stjórnunarreynslu.  

Embætti forstjóra Landbúnaðarstofnunar var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 8. júní 2005. Umsóknarfresturinn rann út 21. júní, eða 13 dögum 

síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki stofnunarinnar og forstjóra, auk þess sem 
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menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar og voru þær í samræmi við þau lög sem um 

stofnunina gilda. Þá var jafnframt talið æskilegt að forstjóri hefði þekkingu á opinberri 

stjórnsýslu. Krafist var tungumálakunnáttu í íslensku, ensku og að minnsta kosti einu 

Norðurlandamáli. Þá var gerð krafa um að forstjóri sýni frumkvæði og skipulögð 

vinnubrögð í starfi og búi yfir góðri samskiptahæfni (Lögbirtingablað, 2005, 8. júní). 

Auglýsingin var ítarleg og í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996. 

Ráðuneytinu bárust 23 umsóknir. Þann 20. júlí var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt 

um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2005a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve 

margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til 

skipað var í embættið liðu 29 dagar.  

 

Forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands – Iðnaðarráðuneyti 

Um Nýsköpunarmiðstöð Íslands gilda lög nr. 75/2007 um opinberan stuðning við 

tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. Þegar skipað var í embættið voru lögin, í 

útgáfu lagasafnsins nr. 133b, í gildi. Í 3. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstjóra 

Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi kveðið á um 

hvaða hæfni forstjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til 

hans. 

Embætti forstjóra Nýsköpunarmiðstöðvar var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 30. apríl 2007. Umsóknarfresturinn rann út 18. maí, eða 18 dögum 

síðar. Í auglýsingunni var aðeins sagt hver veitir nánari upplýsingar um stöðuna, hvert 

umsóknir skulu berast og hvenær umsóknarfrestur rennur út (Lögbirtingablað, 2007, 30. 

apríl). Auglýsingin var stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus 

störf nr. 464/1996. 

Ráðuneytinu bárust 36 umsóknir. Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins 

Capacent við mat á umsækjendum. Þann 6. júní var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var 

um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2007a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve 

margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til 

skipað var í embættið liðu 19 dagar.  
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Orkumálastjóri – Iðnaðarráðuneyti 

Um Orkustofnun gilda lög nr. 87/2003 og reglugerð um Orkustofnun nr. 400/2009. Sú 

reglugerð sem í gildi var þegar skipað var í embætti orkumálastjóra var reglugerð nr. 

308/2004, sem var svo síðar felld brott með reglugerð nr. 400/2009. Þegar skipað var í 

embætti orkumálastjóra árið 2007 voru í gildi lög nr. 87/2003, í útgáfu lagasafnsins nr. 

134. Í 5. gr. laganna segir að ráðherra skipar orkumálastjóra til fimm ára í senn. Í 

lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni forstjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða 

hvaða kröfur gera skuli til hans. 

Embætti orkumálastjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 9. 

nóvember 2007. Umsóknarfresturinn rann upphaflega út 2. desember. Þann 30. nóvember 

var auglýsingin endurbirt í Lögbirtingablaði og umsóknarfrestur framlengdur til 9. 

desember. Umsóknarfresturinn rann því út 30 dögum eftir að auglýsing var birt í 

Lögbirtingablaði. Í auglýsingunni var aðeins sagt hver veitir nánari upplýsingar um 

stöðuna, hvert umsóknir skulu berast og hvenær umsóknarfrestur rennur út 

(Lögbirtingablað, 2007b, 9. nóvember; 2007, 30. nóvember). Auglýsingin var stutt og 

ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Embættið 

var hins vegar einnig auglýst laust til umsóknar í Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og á 

vefsíðu ráðgjafafyrirtækisins Capacent. Þar var betur greint frá umræddu starfi og 

menntunar- og hæfniskröfur tilgreindar, en gerðar voru kröfur um háskólapróf sem nýttist 

í starfi (Kærunefnd jafnréttismála, 2008, 22. júlí; Umboðsmaður Alþingis, 2009, 28. 

september). 

Ráðuneytinu bárust níu umsóknir og voru þrír umsækjendur boðaðir í viðtal. 

Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum. 

Capacent tók umsækjendur í viðtöl og fengu allir umsækjendur sömu spurningar. 

Umsækjendur voru svo boðaðir í annað viðtal þar sem viðtaddir voru, auk starfsmanns 

Capacent, ráðuneytisstjóri og skrifstofustjóri orkumála í iðnaðarráðuneytinu. Í 

greinargerð Capacent voru helstu styrkleikar og veikleikar þeirra þriggja umsækjenda 

sem þóttu uppfylla þær kröfur sem gerðar voru í starfsauglýsingu lýst og jafnframt gerð 

grein fyrir því hvernig þeir fullnægðu þeim kröfum sem gerðar voru í auglýsingu um 

embættið. Auk þess var rætt við umsagnaraðila. Samkvæmt áliti umboðsmanns Alþingis 

var tilkynnt um skipunina formlega með bréfi dagsettu 31. desember 2007 

(Umboðsmaður Alþingis, 2009, 28. september). Þann 2. janúar 2008 var ráðningarferlinu 

opinberlega lokið og tilkynnt var hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára 
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(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2008). Frá því að upphaflegur umsóknarfrestur 

rann út og þar til skipað var í embættið liðu 24 dagar.  

Einn umsækjandi leitaði til umboðsmanns Alþingis (2009, 28. september) þar sem 

kvörtunin beindist að vinnubrögðum og niðurstöðu ráðherra. Óskað var eftir áliti 

umboðsmanns Alþingis á því hvort ákvæði stjórnsýslulaga nr. 37/1993, ákvæði 

upplýsingalaga nr. 50/1996 og ákvæði þágildandi laga nr. 96/2000, um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla, hafi verið brotin. Sá umsækjandi sem kærði umrædda 

embættisveitingu hafði frá árinu 2005 gegnt starfi aðstoðarorkumálastjóra. Þá hafði hann 

einnig verið settur í embætti orkumálastjóra tímabundið, af sama ráðherra og skipaði í 

umrætt embætti, frá 1. október til 31. desember 2007. Taldi viðkomandi að gengið hefði 

verið framhjá sér sem hæfasta umsækjandanum um embætti orkumálastjóra. Mat 

umboðsmanns Alþingis beindist þannig að því að meta hvort ráðherra hefði lagt 

málefnaleg sjónarmið til grundvallar mati sínu á hæfni umsækjenda.  

Í áliti umboðsmanns Alþingis (2009, 28. september) kemur fram að af rökstuðningi 

iðnaðarráðherra og gögnum málsins er ekki hægt að sjá annað en að ráðherra hafi við 

ákvörðun um val á umsækjanda í embættið í meginatriðum lagt til grundvallar þau 

sjónarmið sem greint var frá í auglýsingunni, sem skilyrði fyrir því að umsækjandi teldist 

hæfur í umrætt embætti. Sjónarmið um að umsækjandi þurfi að hafa sterka framtíðarsýn 

fyrir stofnunina var þó ekki sérstaklega tilgreind í auglýsingunni. Slíkt sjónarmið 

veitingarvaldshafa við ákvarðanatöku um starf forstöðumanns opinberrar stofnunar hefur 

hins vegar verið talin lögmæt og málefnaleg í dómum Hæstaréttar. Þess ber þó að gæta 

við mat á slíkum sjónarmiðum og vægi þeirra, að upplýsingar um hvort og þá hvaða 

framtíðarsýn umsækjendur hafa um hlutaðeigandi stofnun liggi nægjanlega fyrir og að 

við mat á þeim sjónarmiðum sé með sama hætti hjá öllum umsækjendum sem til greina 

koma. Umboðsmaður Alþingis hefur áður greint frá þeirri meginreglu að við val á 

umsækjendum sé veitingarvaldshafa heimilt að taka mið af því hvaða hugmyndir þeir 

hafi um viðkomandi starfsemi og hvort þær falli að viðhorfum þess sem veitir starfið. Ef 

byggja á ákvörðun á slíku sjónarmiði þarf hún að skírskota til þarfa hins opinbera og 

þeirra hagsmuna sem stofnun á að vinna að. Hins vegar má sú afstaða ekki byggjast á 

persónulegum óskum eða þörfum veitingarvaldshafa. 

Komst umboðsmaður Alþingis (2009, 28. september) að þeirri niðurstöðu að þau 

sjónarmið sem byggt var á við val á umsækjendum hafi verið málefnaleg. Með hliðsjón 

af því svigrúmi sem játa yrði veitingarvaldshafa við ráðningu og skipun í opinber störf 
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taldi umboðsmaður sig því ekki hafa forsendur til þess að gera athugasemdir við efnislegt 

mat iðnaðarráðherra og samanburð á hæfni umsækjenda. Umboðsmaður Alþingis taldi að 

þeir annmarkar sem voru á málsmeðferð iðnaðarráðuneytisins í málinu væru ekki þess 

eðlis að leitt gæti til ógildingar á umræddri ákvörðun um skipun í embætti 

orkumálastjóra.  

Skipun í embætti orkumálastjóra var einnig kærð til kærunefndar jafnréttismála. 

Kærandi taldi að ráðherra hefði með skipun í embætti orkumálastjóra brotið gegn 

ákvæðum jafnréttislaga, þar sem mismunandi mælistikum hefði verið beitt við mat á 

hæfni einstakra umsækjenda um embætti orkumálastjóra. Niðurstaða kærunefndar var 

hins vegar sú að sá sem skipaður var í embættið, hafi staðið kæranda framar og því hafi 

hæfasti umsækjandinn verið skipaður. Var því hafnað að brotið hafi verið gegn 

jafnréttislögum (Kærunefnd jafnréttismála, 2008, 22. júlí). 

 

Ferðamálastjóri – Samgönguráðuneyti 

Um Ferðamálastofu gilda lög um skipan ferðamála nr. 73/2005, í útgáfu lagasafnsins nr. 

134. Í 2. mgr. 3. gr. laganna segir að ráðherra skipar ferðamálastjóra til fimm ára í senn. Í 

lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni ferðamálastjóri þurfi að uppfylla eða hvaða 

kröfur gera skuli til hans.  

Embætti ferðamálastjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 9. 

nóvember 2007. Umsóknarfresturinn rann út 2. desember, eða 23 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var aðeins sagt hver veitir nánari upplýsingar um stöðuna, hvert umsóknir 

skulu berast og hvenær umsóknarfrestur rennur út (Lögbirtingablað, 2007a, 9. 

nóvember). Auglýsingin var stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 

laus störf nr. 464/1996. Önnur auglýsing var birt þann 12. nóvember á heimasíðu 

samgönguráðuneytisins. Þar var betur greint frá umræddu starfi og menntunar- og 

hæfniskröfur tilgreindar. Þar voru gerðar kröfur um að umsækjendur skyldu hafa 

háskólamenntun sem nýttist í starfi, reynslu af stjórnun og rekstri, þekkingu á Íslandi og 

íslenskri ferðaþjónustu (Innanríkisráðuneytið, 2007). 

Ráðuneytinu bárust 50 umsóknir og voru 20 umsækjendur boðaðir í viðtal. 

Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum. 

Capacent tók umsækjendur í viðtöl og þann 2. janúar 2008 var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 31 dagur.  
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Við val á umsækjendum þóttu þrír umsækjendur standa öðrum fremur hvað varðar 

menntun, starfsreynslu og faglegan bakgrunn sem krafist var í auglýsingunni sem birt var 

á heimasíðu ráðuneytisins. Sá sem skipaður var í embættið var valinn með hliðsjón af 

forystuhæfileikum, og með tilliti til markmiðs jafnréttislaga (Morgunblaðið, 2008b). 

Félag háskólamenntaðra ferðamálafræðinga (FHF) töldu ráðningu ferðamálastjóra ekki 

vera í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað innan íslenskrar ferðaþjónustu undanfarin 

ár. Var einnig talið að ráðningin hefði ekki verið í samræmi við auglýsinguna sem birt 

var á heimasíðu ráðuneytisins, menntunar- og hæfniskröfur sem gerðar voru til 

umsækjenda hefðu verið hundsaðar og þess í stað umsækjendur metnir á grundvelli 

stjórnmálaskoðunar. Þótti þessi embættisveiting vera í sama anda og skipun sama 

ráðherra í embætti orkumálastjóra, en það ráðningarferli átti sér stað á sama tíma 

(Morgunblaðið, 2008a). 

 

Forstöðumaður Verðlagsstofu skiptaverðs – Sjávarútvegsráðuneyti 

Þegar skipað var í embætti forstöðumanns Verðlagsstofu skiptaverðs árið 2007 voru í 

gildi lög nr. 13/1998, í útgáfu lagasafnsins nr. 134. Í 2. gr. laganna segir að ráðherra 

skipar forstöðumann til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni 

forstöðumaður þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans.  

Embætti forstöðumanns Verðlagsstofu skiptaverðs var auglýst laust til umsóknar á 

heimasíðu ráðuneytisins þann 13. nóvember 2007. Umsóknarfresturinn rann út 2. 

desember, eða 19 dögum síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki stofnunarinnar og 

verksviði forstöðumanns. Auk þess voru menntunar- og hæfniskröfur tilgreindar, en þar 

var krafist þess að umsækjendur hefðu háskólapróf eða sambærilega menntun sem nýtist 

í starfi, þekkingar á sjávarútvegi, reynslu af stjórnun og rekstri og hæfni í mannlegum 

samskiptum  (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2007b). Auglýsingin var ekki í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna 

skorti að segja hver veitir nánari upplýsingar um stöðuna og að öllum umsóknum verði 

svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin. Auglýsingin var ekki birt í Lögbirtingablaði. 

Ráðuneytinu bárust tíu umsóknir. Þann 11. mars 2008 var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára (Vísir, 2008c). Ekki var 

hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í 

viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 99 dagar. 

Upphaflega átti að skipa í embættið frá 1. janúar 2008 en raunin var að skipað var í 

embættið frá 1. apríl 2008. 
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5.1.2 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

Fyrir hrun voru fjórar skipanir í embætti innan fjármála- og efnahagsráðuneytis, 

samanber töflu 4.  

Tafla 4. Embættisveitingar innan fjármála- og efnahagsráðuneytis fyrir hrun 

Embætti Ár 

Forstjóri Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins 2005 

Bankastjóri Seðlabanka Íslands 2005 

Bankastjóri Seðlabanka Íslands 2006 

Hagstofustjóri 2008 

 

Forstjóri Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins – Fjármálaráðuneyti 

Um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (ÁTVR) gilda lög nr. 86/2011 um verslun með 

áfengi og tóbak. Þegar umrædd embættisveiting átti sér stað voru í gildi lög um verslun 

með áfengi og tóbak nr. 63/1969, í útgáfu lagasafnsins nr. 131a. Í 4. gr. laganna segir að 

ráðherra skipar forstjóra ÁTVR til fimm ára í senn. Í dag gildir reglugerð um ÁTVR nr. 

756/2011, en árið 2005 þegar skipað var í umrætt embætti var reglugerð um Áfengis- og 

tóbaksverslun ríkisins nr. 369/2003 enn í gildi. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða 

hæfni forstjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans.  

Embætti forstjóra ÁTVR var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 8. júlí 

2005. Umsóknarfresturinn rann út 25. júlí, eða 17 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

aðeins greint frá því að embætti forstjóra ÁTVR væri laust til umsóknar, að ráðherra 

skipar í embættið til fimm ára og frá hvaða tíma gert er ráð fyrir að skipað verði í 

embættið. Auk þess sem umsóknarfrestur var tilgreindur (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2005a; Lögbirtingablað, 2005, 8. júlí). Auglýsingin var mjög stutt 

og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996.  

Ráðuneytinu bárust 11 umsóknir. Þann 4. ágúst var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt 

var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára. Sá umsækjandi sem skipaður var 

forstjóri ÁTVR hafði undanfarin fimm ár gegnt starfi aðstoðarforstjóra stofnunarinnar og 

verið settur forstjóri árið 2003 – 2004 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2005b). Auk 

þess hafði hann starfað innan stofnunarinnar í 15 ár (Vínbúðin, 2005). Ekki var hægt að 

nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá 

því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 10 dagar.  
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Bankastjóri Seðlabanka Íslands – Forsætisráðuneyti  

Um Seðlabanka Íslands gilda lög nr. 36/2001. Miklar breytingar hafa verið gerðar á 

umræddum lögum. Á árunum fyrir efnahagshrunið voru þau lög í gildi sem hægt er að sjá 

í frumvarpi til laga um Seðlabanka Íslands og eru þau lög sem samþykkt voru á 126. 

löggjafarþingi og sem eru upphaflegu lögin um bankann. Í 1. mgr. 23. gr. frumvarpsins 

segir að í bankastjórn Seðlabanka Íslands sitji þrír bankastjórar og er einn þeirra 

formaður bankastjórnar. Bankastjórn ber ábyrgð á rekstri bankans og fer með 

ákvörðunarvald í öllum málefnum hans sem ekki eru öðrum falin með lögum þessum. Í 

2. mgr. segir svo að ráðherra skipar formann bankastjórnar Seðlabankans og aðra 

bankastjóra til sjö ára í senn. Ekki er skylt að auglýsa þessi embætti laus til umsóknar. 

Forfallist bankastjóri þannig að bankastjórn sé ekki fullskipuð getur forsætisráðherra sett 

bankastjóra tímabundið í hans stað (Þingskjal 1383, 2000-2001). 

Fyrsta skipunin í embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands á tímabilinu 2004 til 2008 

var árið 2005 þegar þáverandi utanríkisráðherra, var skipaður í embættið. Þann 7. 

september 2005, aðeins tveimur dögum eftir að fráfarandi bankastjóri Seðlabanka Íslands 

óskaði eftir lausn frá störfum, skipaði forsætisráðherra í embættið til sjö ára, frá og með 

20. október 2005 (Forsætisráðuneytið, 2005).  

Önnur skipunin í embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands á umræddu tímabili var árið 

2006. Þessi embættisveiting svipaði mjög svo til þess þegar skipað var í sama embætti 

árið áður. Þann 16. júní var tilkynnt á vef forsætisráðuneytisins að orðið hefði verið við 

beiðni bankastjóra um launalaust leyfi frá störfum frá 15. júní til 31. ágúst. Í sömu 

tilkynningu var greint frá því að aðstoðarbankastjóri hefði verið settur tímabundið í 

embætti bankastjóra (Forsætisráðuneytið, 2006a). Þann 29. júní, sama dag og 

forsætisráðherra féllst á beiðni fráfarandi bankastjóra um lausn frá embættinu, var skipað 

í embættið til sjö ára frá 1. september 2006. Sá umsækjandi sem skipaður var í embætti 

bankastjóra hafði setið í embætti aðstoðarsbankastjóra síðan árið 1994, auk þess sem 

hann hafði verið settur tímabundið í embætti bankastjóra, fyrst árið 2002 til 2003 og svo 

aftur frá júní til ágúst 2006, aðeins nokkrum vikum áður en hann var svo skipaður í 

embættið (Forsætisráðuneytið, 2006b). 

 

Hagstofustjóri – Forsætisráðuneyti 

Þann 1. janúar 2008 tóku í gildi ný lög nr. 163/2007, um Hagstofu Íslands og opinbera 

hagskýrslugerð, í útgáfu lagasafnsins nr. 135a (Hagstofa Íslands, e.d.). Í 1. mgr. 4. gr. 
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laganna segir að ráðherra skipar hagstofustjóra til fimm ára í senn. Þar segir einnig að 

hagstofustjóri skuli hafa lokið háskólaprófi í hagfræði, tölfræði, félagsfræði eða skyldum 

greinum og hafa þekkingu og reynslu af hagskýrslugerð eða notkun hagtalna.  

Embætti hagstofustjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 21. 

desember 2007. Umsóknarfresturinn rann út 6. janúar 2008, eða 16 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var aðeins sagt að umrætt embætti væri laust til umsóknar, hvenær 

umsóknarfrestur rann út, hver veitti nánari upplýsingar um stöðuna og hvert senda skyldi 

umsóknir (Lögbirtingablað, 2007, 21. desember). Auglýsingin var stutt og ekki í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996.  

Ráðuneytinu bárust níu umsóknir. Þann 30. janúar var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var í 

embætti hagstofustjóra hafði gegnt starfi skrifstofustjóra fjárlagaskrifstofu 

fjármálaráðuneytisins í átta ár, auk þess sem hann var staðgengill skrifstofustjóra á 

árunum 1992 til 1999 (Forsætisráðuneytið, 2008). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar 

um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 24 dagar. 

5.1.3 Innanríkisráðuneyti 

Fyrir hrun voru þrjár skipanir í embætti innan innanríkisráðuneytis, samanber töflu 5.  

Tafla 5. Embættisveitingar innan innanríkisráðuneytis fyrir hrun 

Embætti Ár 

Forstjóri Landhelgisgæslu Íslands 2004 

Flugmálastjóri 2006 

Vegamálastjóri 2008 

 

Forstjóri Landhelgisgæslu Íslands – Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

Um Landhelgisgæslu Íslands gilda lög nr. 25/1967. Þegar umrædd embættisveiting átti 

sér stað árið 2004 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 130b. Í 3. gr. laganna 

segir að ráðherra skipar forstjóra til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi kveðið á um 

hvaða hæfni forstjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til 

hans. 

Embætti forstjóra Landhelgisgæslu Íslands var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 1. desember 2004. Umsóknarfresturinn rann út 15. desember, eða 



 

73 

14 dögum síðar. Í auglýsingunni var aðeins sagt að umrætt embætti væri laust til 

umsóknar, hvenær umsóknarfrestur rann út, hver veitti nánari upplýsingar um stöðuna og 

hvert senda skyldi umsóknir (Lögbirtingablað, 2004, 1. desember). Auglýsingin var stutt 

og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Ráðuneytinu bárust níu umsóknir. Þann 22. desember var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára. Athygli vekur að sá sem 

skipaður var forstjóri tók við því embætti í beinu framhaldi af því að hafa setið í embætti 

forstjóra Útlendingastofnunar (Innanríkisráðuneytið, 2004). Ekki var hægt að nálgast 

upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu sjö dagar. 

 

Flugmálastjóri – Samgönguráðuneyti   

Um Flugmálastjórn Íslands gilda lög nr. 100/2006. Þegar skipað var í embætti 

flugmálastjóra árið 2006 voru sömu lög í gildi í útgáfu lagasafnsins nr. 132b. Í 2. gr. 

laganna segir að ráðherra skipar flugmálastjóra til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi 

kveðið á um hvaða hæfni forstjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera 

skuli til hans. 

Embætti flugmálastjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 12. 

september 2006. Umsóknarfresturinn rann út 25. september, eða 13 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki stofnunarinnar, auk þess sem menntunar- og 

hæfniskröfur voru tilgreindar. Þar segir að umsækjendur skulu hafa háskólamenntun, til 

dæmis á sviði rekstrar- eða verkfræði eða embættispróf í lögfræði. Krafist var þekkingar 

á flugmálum, stjórnunarreynslu og reynslu úr opinberri stjórnsýslu. Þá skyldu 

umsækjendur vera liprir í mannlegum samskiptum, hafa reynslu af alþjóðlegu samstarfi 

og vera færir um að tjá sig á erlendu tungumáli, einkum ensku, en önnur 

tungumálaþekking væri kostur (Lögbirtingablað, 2006, 12. september, 15. september). 

Auglýsingin var ítarleg, en ekki alveg í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 

laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti að segja að öllum umsóknum yrði svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust sex umsóknir. Þann 26. október var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var 

flugmálastjóri tók við því embætti í beinu framhaldi af því að hafa starfað sem 

framkvæmdastjóri flugöryggissviðs Flugmálastjórnar Íslands (Innanríkisráðuneytið, 
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2006). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 

voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið 

liðu 31 dagur. 

 

Vegamálastjóri – Samgönguráðuneyti 

Um Vegagerðina gilda vegalög nr. 80/2007. Í 4. gr. laganna segir að ráðherra skipar 

vegamálastjóra til fimm ára í senn til að veita Vegargerðinni forstöðu og til að stjórna 

framkvæmdum í vegamálum. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni forstjóri 

stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans. 

Embætti vegamálastjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 19. 

mars 2008. Umsóknarfresturinn rann út 4. apríl, eða 16 dögum síðar. Vegna 

endurskipulagningar stofnunarinnar var hér um að ræða setningu til allt að eins árs og er 

vísað í 2. mgr. 24. gr. starfsmannalaga. Krafist var háskólamenntunar í verkfræði eða 

sambærilegrar menntunar. Einnig að viðkomandi hefði víðtæka reynslu af 

stjórnunarstörfum og áætlanagerð (Lögbirtingablað, 2008, 19. mars). Auglýsingin var 

ekki í fullkomnu samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í 

auglýsinguna skorti að segja að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefði verið tekin. 

Samgönguráðuneytinu bárust 10 umsóknir. Ráðuneytið naut aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum. Capacent tók umsækjendur í 

viðtöl fyrir hönd ráðuneytisins og þann 23. apríl var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt 

var um hver settur var í embættið til eins árs. Í tilkynningunni um hver settur var, kom 

fram að ákvörðunin var tekin eftir ítarlega og málefnalega skoðun á umsóknum og 

atriðum sem fram komu í viðtölum við umsækjendur. Sá sem settur var í embættið hafði 

starfað hjá Vegagerðinni síðan 1981 (Innanríkisráðuneytið, 2008). Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 19 dagar. 

5.1.4 Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Fyrir hrun voru þrettán skipanir í embætti innan mennta- og menningarmálaráðuneytis, 

samanber töflu 6.  
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Tafla 6. Embættisveitingar innan mennta- og menningarmálaráðuneytis fyrir hrun 

 

 

Þjóðleikhússtjóri – Menntamálaráðuneyti 

Um Þjóðleikhúsið gilda leiklistarlög nr. 138/1998. Þegar skipað var í embætti 

þjóðleikhússtjóra árið 2004 voru lögin, í útgáfu lagasafnsins nr. 130a, í gildi. Í 1. mgr. 6. 

gr. laganna segir að ráðherra skipar þjóðleikhússtjóra til fimm ára í senn, að fenginni 

umsögn þjóðleikhúsráðs. Skipaður skal einstaklingur með menntun á sviði lista og með 

staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa. Auglýsa skal embættið laust til umsóknar í lok hvers 

skipunartímabils.  

Embætti þjóðleikhússtjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 30. 

júlí 2004. Umsóknarfresturinn rann út 1. september, eða 33 dögum síðar. Í auglýsingunni 

var greint frá hlutverki þjóðleikhússtjóra, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru 

tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. Athygli vekur að 

umsækjendur voru beðnir um að senda með umsókn bréf þar sem greint var frá 

hugmyndum um framtíðarsýn þeirra á starfsemi Þjóðleikhússins (Lögbirtingablað, 2004, 

30. júlí). Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf 

nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að upplýsa hver veitti nánari 

upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun 

um ráðningu hefði verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust 19 umsóknir, en einn umsækjandi dró umsókn sína tilbaka. Skipað 

var í embætti þjóðleikhússtjóra að fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs. Þann 16. september, 

15 dögum eftir að umsóknarfrestur rann út, barst ráðuneytinu umsögn þjóðleikhúsráðs 

um umsækjendur. Þjóðleikhúsráð mat umsækjendur með tilliti til þeirra 

Embætti Ár 

Þjóðleikhússtjóri 2004 

Rektor Háskóla Íslands 2005 

Útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins 2005 

Forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 2006 

Forstöðumaður Listasafns Íslands 2007 

Landsbókavörður 2007 

Rektor Hólaskóla – Háskólans á Hólum 2007 

Listdansstjóri Íslenska dansflokksins 2007 

Safnstjóri Náttúruminjasafns Íslands 2007 

Forstöðumaður Blindrabókasafns Íslands 2007 

Forstöðumaður Húsfriðunarnefndar 2007 

Forstöðumaður Rannsóknamiðstöðvar Íslands 2008 

Framkvæmdastjóri Lánasjóðs íslenskra námsmanna 2009 
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menntunarskilyrða sem kveðið er á um í leiklistarlögum og tilgreind voru í auglýsingu. 

Það var mat þjóðleikhúsráðs að sex umsækjendur voru best til þess fallnir að gegna 

embætti þjóðleikhússtjóra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2004b). Skipaður var 

hópur innan ráðuneytisins til að annast ráðningarferlið, tók viðtöl við þá sex 

umsækjendur sem þjóðleikhúsráð mat hæfasta til að gegna umræddu embætti, upplýsti 

ráðherra um frammistöðu þeirra og leitaði meðmæla (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2005a). Þann 23. september var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður 

var í embættið til næstu fimm ára (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2004a). Frá 

því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 22 dagar.  

 

Rektor Háskóla Íslands – Menntamálaráðuneyti 

Þegar skipað var í embætti rektors árið 2005 voru í gildi lög um Háskóla Íslands nr. 

41/1999 í útgáfu lagasafnsins nr. 131a. Í 2. mgr. 6. gr. laganna segir að ráðherra skipar 

rektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu háskólaráðs, að undangengnum almennum 

kosningum í háskólanum. Skal staðan auglýst laus til umsóknar. Háskólaráð setur reglur 

um hvernig staðið skuli að kosningu, tilnefningu og embættisgengi rektors. Leita skal 

umsagnar háskólafundar áður en slíkar reglur eru settar eða þeim breytt. Um Háskóla 

Íslands gildir einnig reglugerð nr. 458/2000. Samkvæmt 9. gr. reglugerðarinnar eru þeir 

einir embættisgengir sem skipaðir eru eða ráðnir ótímabundið prófessorar eða dósentar 

við háskólann í fullu starfi.  

Embætti rektors Háskóla Íslands var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 17. desember 2004. Umsóknarfresturinn rann út 20. janúar 2005, eða 34 dögum 

síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki rektors ásamt menntunar- og hæfniskröfum. 

Auglýsingin var í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda (Lögbirtingablað, 2004, 

17. desember). Hún var hins vegar ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 

laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að upplýsa hver 

veitti nánari upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust fjórar umsóknir. Skipað var í embætti rektors samkvæmt 

tilnefningu háskólaráðs, að undangengnum kosningum innan háskólans. Þann 18. mars 

var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm 

ára (Morgunblaðið, 2005b). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve 

margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til 

skipað var í embættið liðu 57 dagar.  
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Útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins – Menntamálaráðuneyti 

Um Ríkisútvarpið gilda lög nr. 122/2000. Þegar skipað var í embætti útvarpsstjóra árið 

2005 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 131a. Í 6. gr. laganna segir að 

ráðherra skipar útvarpsstjóra til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða 

hæfni útvarpsstjóri þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans.  

Embætti útvarpsstjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 1. júlí 

2005. Umsóknarfresturinn rann út 21. júlí, eða 20 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

aðeins sagt að skipað yrði í embætti útvarpsstjóra til fimm ára, að um laun og starfskjör 

færi eftir ákvörðun kjaranefndar og hvenær umsóknarfrestur rynni út. Þá var óskað eftir 

því að umsækjendur sendu með umsókn sinni ítarlegar upplýsingar um menntun og 

starfsferil (Lögbirtingablað, 2005, 1. júlí). Auglýsingin var stutt og ekki í samræmi við 4. 

gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Ráðuneytinu bárust 23 umsóknir. Þann 29. júlí var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt 

var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2005). Engir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu átta dagar. Hins vegar voru 

42 dagar þar til skipa átti í embættið og því mætti ætla að til þess hafi verið nægur tími. 

Athygli vekur að í blaðaviðtali við nýráðinn útvarpsstjóra kemur fram að hann hafi óskað 

eftir fundi með ráðherra þegar hann var að meta hvort hann ætti að sækja um starfið eða 

ekki og fengið stuttan fund. Hann fékk upplýsingar um eðli starfsins og sagði sjálfur að 

hann hafi gengið af fundinum margs vísari um starfið og í kjölfar þess ákveðið að sækja 

um (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005a).  

 

Forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum – 

Menntamálaráðuneyti 

Um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum gilda lög nr. 40/2006. Þegar skipað 

var í embætti forstöðumanns árið 2006 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 

132b. Í 1. mgr. 5. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstöðumann Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum til fimm ára í senn að fenginni umsögn stjórnar 

stofnunarinnar. Forstöðumaður skal hafa hæfi sem prófessor á fræðasviði stofnunarinnar 

að mati þriggja manna dómnefndar sem menntamálaráðherra skipar.  

Embætti forstöðumanns var auglýst laust til umsóknar í Morgunblaðinu þann 3. júlí 

2006. Umsóknarfresturinn rann út 31. júlí, eða 28 dögum síðar. Í auglýsingunni var 
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greint frá hlutverki forstöðumanns, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru 

tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. Ekki tókst að 

finna umrædda starfsauglýsingu og var því haft samband við ráðuneytið sem sendi 

höfundi auglýsinguna á pdf skjali (Guðrún Margrét Guðmundsdóttir munnleg heimild, 

13. maí 2013). Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus 

störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti þrennt, í fyrsta lagi að upplýsa hver veitti nánari 

upplýsingar um starfið, að tilgreina starfskjör og svo að öllum umsóknum yrði svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust fjórar umsóknir. Við val á umsækjendum var skipuð dómnefnd til 

að leggja mat á hæfni umsækjenda. Nefndin mat umsækjendur með hliðsjón af því hvort 

umsækjendur hefðu prófessorshæfi á fræðasviði stofnunarinnar og hvernig rannsóknir og 

störf umsækjenda samræmdust því hlutverki sem stofnuninni er ætlað að rækja. Var það 

mat dómnefndar að allir umsækjendur væru hæfir til þess að gegna umræddu embætti. 

Þann 12. september var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði 

verið í embættið frá 12. september 2006 til 1. mars 2009 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2006b). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá 

hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar 

til skipað var í embættið liðu 43 dagar. 

 

Forstöðumaður Listasafns Íslands – Menntamálaráðuneyti 

Um Listasafn Íslands gilda lög nr. 58/1988. Þegar skipað var í embætti forstöðumanns í 

byrjun árs 2007 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 132b. Í 1. mgr. 4. gr. 

laganna segir að ráðherra skipar forstöðumann safnsins til fimm ára í senn að fenginni 

umsögn safnráðs. Skipaður skal maður með sérfræðilega menntun og staðgóða þekkingu 

á myndlist og rekstri listasafna.  

Embætti forstöðumanns var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 8. 

nóvember 2006. Umsóknarfresturinn rann út 27. nóvember, eða 19 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki forstöðumanns, auk þess sem menntunar- og 

hæfniskröfur voru tilgreindar (Lögbirtingablað, 2006, 8. nóvember). Auglýsingin var í 

samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. Hún var hins vegar ekki í samræmi við 4. 

gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, 

annars vegar að upplýsa hver veitti nánari upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum 

umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 
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Ráðuneytinu bárust átta umsóknir. Skipað var í embætti forstöðumanns að fenginni 

umsögn safnráðs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006a). Þann 17. janúar 2007 

var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm 

ára (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007f). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar 

um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 51 dagur. 

 

Landsbókavörður – Menntamálaráðuneyti 

Um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn gilda lög nr. 71/1994. Þegar skipað var í 

embættið í byrjun árs 2007 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 132b. Í 1. mgr. 

3. gr. laganna segir að ráðherra skipar landsbókavörð til fimm ára í senn. 

Landsbókavörður skal skipaður úr hópi þeirra umsækjenda sem stjórn bókasafnsins telur 

hæfa. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni landsbókavörður þurfi að uppfylla 

eða hvaða kröfur gera skuli til hans.  

Embætti landsbókavarðar var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 15. 

nóvember 2006. Umsóknarfresturinn rann út 4. desember, eða 19 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki landsbókavarðar, auk þess sem menntunar- og 

hæfniskröfur voru tilgreindar. Krafist var háskólaprófs og viðbótarmenntunar eða 

starfsreynslu á sviði stefnumótunar og stjórnunar (Lögbirtingablað, 2006, 15. nóvember). 

Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að upplýsa hver veitti nánari 

upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun 

um ráðningu hefði verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust sex umsóknir. Skipað var í embætti landsbókavarðar að fenginni 

umsögn stjórnar bókasafnsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006c). Þann 10. 

janúar 2007 var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í 

embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var í embættið hafði áður starfað sem 

skjalastjóri fjármálaráðuneytis og staðgengill skrifstofustjóra rekstrar- og 

upplýsingaskrifstofu sama ráðuneytis frá árinu 2004 – 2005. Þá  starfaði viðkomandi sem 

sviðsstjóri á varðveislusviði Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007d). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá 

hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar 

til skipað var í embættið liðu 37 dagar.  
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Rektor Hólaskóla – Háskólans á Hólum – Landbúnaðarráðuneyti 

Um Hólaskóla – Háskólans á Hólum gilda lög um búnaðarfræðslu nr. 57/1999. Þegar 

skipað var í embætti rektors árið 2007 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 

133a. Í 25. gr. laganna segir að ráðherra skipar rektor til fimm ára að fenginni umsögn 

háskólaráðs, og skal staðan auglýst laus til umsóknar. Þann einan má skipa í stöðu rektors 

sem lokið hefur æðri prófgráðu við háskóla og öðlast hefur stjórnunarreynslu.  

Embætti rektors var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 11. janúar 

2007. Umsóknarfresturinn rann út 20. janúar, eða níu dögum síðar. Í auglýsingunni var 

greint frá hlutverki rektors, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar 

(Lögbirtingablað, 2007, 11. janúar). Auglýsingin var í samræmi við lögin sem um 

stofnunina gilda, auk þess sem hún var í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 

laus störf nr. 464/1996. 

Þar sem hvergi var að finna upplýsingar um umrædda embættisveitingu var haft 

samband við skrifstofu afurða sem staðsett er í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu 

og aðstoð fengin frá Halldóri Runólfssyni, skrifstofustjóra. Landbúnaðarráðuneytinu 

barst ein umsókn og var það frá sitjandi rektor. Skipað var í embætti rektors að fenginni 

umsögn háskólaráðs sem taldi umsækjandann vera vel hæfan til starfans. Þann 2. febrúar 

2007 var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið 

til næstu fimm ára (Halldór Runólfsson munnleg heimild, 13. maí 2013). Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 13 dagar. 

 

Listdansstjóri Íslenska dansflokksins – Menntamálaráðuneyti 

Um Íslenska dansflokkinn gilda reglur nr. 14/2002. Í 3. gr. reglnanna segir að 

listdansstjóri er forstöðumaður dansflokksins og er skipaður af menntamálaráðherra til 

fimm ára í senn að fenginni tillögu stjórnar. Sá sem skipaður er listdansstjóri skal hafa 

staðgóða þekkingu og reynslu á sviði listdans. Ætíð skal auglýsa embættið laust til 

umsóknar í lok hvers skipunartímabils. 

Embætti listdansstjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 5. mars 

2007. Umsóknarfresturinn rann út 30. mars, eða 25 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

greint frá hlutverki listdansstjóra, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru 

tilgreindar og voru þær í samræmi við þær reglur sem um dansflokkinn gilda 

(Lögbirtingablað, 2007, 5. mars). Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um 

auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að 
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upplýsa hver veitti nánari upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði 

svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust fimm umsóknir. Umsóknirnar voru allar sendar stjórn Íslenska 

dansflokksins, sem annaðist mat á umsækjendum. Skipað var í embættið að fenginni 

tillögu stjórnar. Þann 8. maí 2007 var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver 

skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá umsækjandi sem skipaður var í 

embættið hafði gegnt starfi listdansstjóra íslenska dansflokksins frá árinu 1996 (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2007b). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og 

þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og 

þar til skipað var í embættið liðu 39 dagar.  

 

Safnstjóri Náttúruminjasafns Íslands – Menntamálaráðuneyti 

Um Náttúruminjasafn Íslands gilda lög nr. 35/2007. Þegar skipað var í embætti safnstjóra 

árið 2007 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 133b. Í 5. gr. laganna segir að 

ráðherra skipar forstöðumann Náttúruminjasafns Íslands, safnstjóra, til fimm ára í senn. 

Skal safnstjóri hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði safnsins. 

Safnstjóri situr í safnaráði samkvæmt stöðu sinni. 

Embætti safnstjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 3. apríl 

2007. Umsóknarfresturinn rann út 23. apríl, eða 20 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

greint frá hlutverki safnsins og safnstjóra, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru 

tilgreindar (Lögbirtingablað, 2007, 2. apríl). Auglýsingin var í samræmi við lögin sem 

um stofnunina gilda. Hún var hins vegar ekki í fullkomnu samræmi við 4. gr. reglna um 

auglýsingar um laus störf nr. 464/1996, en þar skorti að segja að öllum umsóknum yrði 

svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Ráðuneytinu bárust sjö umsóknir. Þann 8. maí 2007 var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá umsækjandi 

sem skipaður var í embættið hafði áður gegnt starfi sviðsstjóra jarðfræðisviðs og 

fagsviðsstjóra hjá Náttúrufræðistofnun Íslands (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2007c). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 

voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið 

liðu 15 dagar.  
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Forstöðumaður Blindrabókasafns Íslands – Menntamálaráðuneyti 

Um Blindrabókasafn Íslands gilda lög nr. 35/1982. Þegar skipað var í embætti 

forstöðumanns árið 2007 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 133a. Í 6. gr. 

laganna segir að ráðherra skipar forstöðumann Blindrabókasafns Íslands til fimm ára að 

fenginni umsögn stjórnar safnsins. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni forstjóri 

stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans. 

Embætti forsöðumanns Blindrabókasafns Íslands var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 21. mars 2007. Umsóknarfresturinn rann út 13. apríl, eða 23 

dögum síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki bókasafnsins og forstöðumanns, og 

er hún í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda (Lögbirtingablað, 2007, 21. mars). 

Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að tilgreina menntunar- og 

hæfniskröfur, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefði verið tekin. 

Menntamálaráðuneytinu bárust sjö umsóknir. Skipað var í embætti forstöðumanns að 

fenginni umsögn stjórnar safnsins. Þann 21. maí 2007 var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm ára (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá 

hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar 

til skipað var í embættið liðu 38 dagar.  

 

Forstöðumaður Húsfriðunarnefndar – Menntamálaráðuneyti 

Um Húsfriðunarnefnd gilda lög um húsfriðun nr. 104/2001. Þegar skipað var í embætti 

forstöðumanns árið 2007 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 133a. Í 3. mgr. 3. 

gr. laganna segir að ráðherra skipar forstöðumann húsfriðunarnefndar til fimm ára í senn. 

Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni forstjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla 

eða hvaða kröfur gera skuli til hans. 

Embætti forstöðumanns Húsfriðunarnefndar var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 16. maí 2007. Umsóknarfresturinn rann út 25. maí, eða níu dögum 

síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki Húsfriðunarnefndar og forstöðumanns, og 

var hún í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda (Lögbirtingablað, 2007, 16. maí). 

Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996. Í auglýsinguna skorti þrennt, í fyrsta lagi að upplýsa hver veitti nánari 
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upplýsingar um starfið, að tilgreina menntunar- og hæfniskröfur og svo að öllum 

umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Menntamálaráðuneytinu bárust fimm umsóknir, en einn umsækjandi dró umsókn sína 

tilbaka. Þann 7. september 2007 var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver 

skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var í embættið hafði 

frá árinu 2001 starfað sem verkefnastjóri hjá skipulags- og byggingarsviði 

Reykjavíkurborgar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007e). Ekki var hægt að 

nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá 

því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 105 dagar.  

 

Forstöðumaður Rannsóknamiðstöðvar Íslands – Menntamálaráðuneyti 

Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís) starfar á grundvelli laga nr. 3/2003 um opinberan 

stuðning við vísindarannsóknir. Þegar skipað var í embætti forstöðumanns árið 2008 voru 

sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 133a. Í 11. gr. laganna segir að ráðherra skipar 

forstöðumann Rannsóknamiðstöðvar Íslands til fimm ára í senn. Hann skal hafa 

háskólapróf og þekkingu á starfssviði stofnunarinnar. 

Embætti forstöðumanns Rannís var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 

22. janúar 2008. Umsóknarfresturinn rann út 15. febrúar, eða 24 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki stofnunarinnar og forstöðumanns, auk þess sem 

menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um 

stofnunina gilda. Þá var jafnframt krafist þess að forstöðumaður væri kraftmikill og 

hugmyndaríkur, að hann byggi yfir leiðtogahæfileikum og hefði náð árangri í stjórnun og 

rekstri. Auk þess þyrfti viðkomandi að hafa góða samskiptahæfni ásamt sveigjanleika og 

frumkvæði til að leiða stofnunina áfram í alþjóðlegu og síbreytilegu umhverfi 

(Lögbirtingablað, 2008, 22. janúar). Auglýsingin var ítarleg og í samræmi við 4. gr. 

reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Menntamálaráðuneytinu bárust átta umsóknir. Þann 28. mars var ráðningarferlinu 

lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá sem 

skipaður var í embættið tók við því embætti í beinu framhaldi af því að hafa starfað sem 

framkvæmdastjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2008). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá 

hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar 

til skipað var í embættið liðu 42 dagar.  
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Framkvæmdastjóri Lánasjóðs íslenskra námsmanna – Menntamálaráðuneyti 

Um Lánasjóð íslenskra námsmanna (LÍN) gilda lög nr. 21/1992. Þegar skipað var í 

embætti framkvæmdastjóra árið 2008 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 

135b. Í 4. mgr. 4. gr. laganna segir að ráðherra skipar framkvæmdastjóra til fimm ára í 

senn að fenginni tillögu sjóðstjórnar. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni 

framkvæmdastjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans. 

Embætti framkvæmdastjóra LÍN var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 17. október 2008. Umsóknarfresturinn rann út 7. nóvember, eða 21 degi síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki LÍN, auk þess sem aðeins var sagt að skipað yrði í 

embætti framkvæmdastjóra til fimm ára, að um laun og starfskjör færi eftir ákvörðun 

kjaranefndar, hver veitti nánari upplýsingar um starfið og hvenær umsóknarfrestur rynni 

út. Þá var ennfremur óskað eftir því að umsækjendur sendu með umsókn sinni 

upplýsingar um menntun og starfsferil (Lögbirtingablað, 2008, 17. október). Auglýsingin 

var stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Menntamálaráðuneytinu bárust 34 umsóknir. Þann 8. janúar 2009 var ráðningarferlinu 

lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Skipað 

var í embættið að fenginni umsögn stjórnar LÍN (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2009f). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 

voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið 

liðu 62 dagar.  

5.1.5 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

Fyrir hrun voru sex skipanir í embætti innan umhverfis- og auðlindaráðuneytis, samanber 

töflu 7.  

Tafla 7. Embættisveitingar innan umhverfis- og auðlindaráðuneytis fyrir hrun 

Embætti Ár 

Forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn 2004 

Forstöðumaður Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 2005 

Forstjóri Umhverfisstofnunar 2007 

Forstjóri Umhverfisstofnunar 2008 

Framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs 2008 

Forstjóri Veðurstofu Íslands 2008 
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Forstöðumaður Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn – Umhverfisráðuneyti 

Um Náttúrurannsóknastöðina gilda lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-

Þingeyjarsýslu nr. 97/2004. Þegar skipað var í embætti forstöðumanns 

Náttúrurannsóknastöðvarinnar árið 2004 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 

130b. Í 1. mgr. 8. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstöðumann Náttúrurannsókna–

stöðvarinnar til fimm ára í senn. Forstöðumaður skal hafa háskólamenntun í 

náttúrufræðum sem nýtist honum í starfi.  

Embætti forstöðumanns Náttúrurannsóknastöðvarinnar var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 3. september 2004. Umsóknarfresturinn rann út 17. september, eða 

14 dögum síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki forstöðumanns, auk þess sem 

menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um 

stofnunina gilda. Í auglýsingunni var þó einnig krafist reynslu í að stjórna 

náttúrufarsrannsóknum ásamt góðri þekkingu í vatnavistfræði. Auk þess sem tekið var 

fram að æskilegt væri að viðkomandi hefði þekkingu á náttúrufari Mývatns og Laxár 

(Lögbirtingablað, 2004, 3. september). Auglýsingin var ekki í fullkomnu samræmi við 4. 

gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti að segja að 

öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Umhverfisráðuneytinu bárust þrjár umsóknir og voru allir umsækjendur boðaðir í 

viðtal. Þann 30. september var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður 

hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Athygli vekur að sá sem skipaður var í embætti 

forstöðumanns Náttúrurannsóknastöðvarinnar hafði gegnt því starfi frá árinu 1996 

(Morgunblaðið, 2004b). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í 

embættið liðu 13 dagar.  

 

Forstöðumaður Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála – Umhverfisráðuneyti 

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála starfar samkvæmt skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997. Þegar skipað var í embættið árið 2005 voru lögin í gildi, í 

útgáfu lagasafns nr. 131b. Í 8. gr. laganna segir að ráðherra skipar formann nefndarinnar, 

sem jafnframt skal vera forstöðumaður úrskurðarnefndar til fimm ára. Forstöðumaður 

skal uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara. 

Embætti forstöðumanns Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála var auglýst 

laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 24. ágúst 2005. Umsóknarfresturinn rann út 

13. september, eða 20 dögum síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki 
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forstöðumanns, auk þess sem menntunarkröfur voru tilgreindar. Greint var frá því að 

forstöðumaður skyldi hafa embættispróf í lögfræði eða háskólapróf í þeirri grein sem 

metið yrði því jafngilt og uppfyllti að öðru leyti starfsgengisskilyrði héraðsdómara, 

samanber 12. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998 (Lögbirtingablað, 2005, 24. ágúst). 

Auglýsingin var í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Umhverfisráðuneytinu bárust þrjár umsóknir og voru allir umsækjendur boðaðir í 

viðtal. Þann 19. október var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði 

verið í embættið til næstu fimm ára. Athygli vekur að sá sem skipaður var í embættið 

hafði gegnt starfi framkvæmdastjóra nefndarinnar frá árinu 1998 (Morgunblaðið, 2005a). 

Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru 

boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 

36 dagar.  

 

Forstjóri Umhverfisstofnunar – Umhverfisráðuneyti 

Umhverfisstofnun starfar á grundvelli laga um Umhverfisstofnun nr. 90/2002. Þegar 

skipað var í embætti forstjóra árið 2007 voru í gildi lög nr. 90/2002, í útgáfu lagasafnsins 

nr. 133b. Samkvæmt 2. gr. laganna starfar forstjóri sem skipaður er af ráðherra til fimm 

ára í senn. Forstjóri skal hafa háskólamenntun og þekkingu á verksviði stofnunarinnar. 

Embætti forstjóra Umhverfisstofnunar var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 11. janúar 2007. Umsóknarfresturinn rann út 23. janúar, eða 12 

dögum síðar. Í auglýsingunni var aðeins sagt hver veitti nánari upplýsingar um stöðuna, 

hvert umsóknir skyldu berast og hvenær umsóknarfrestur rynni út  (Lögbirtingablað, 

2007, 11. janúar). Auglýsingin var stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um 

auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Umhverfisráðuneytinu bárust 39 umsóknir. Fyrst voru 19 umsækjendur boðaðir í 

viðtal og síðan voru fimm umsækjendur boðaðir í annað viðtal. Ráðuneytið naut aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum (Eva Þórarinsdóttir munnleg 

heimild, 27. nóvember 2012). Capacent tók umsækjendur í viðtöl fyrir hönd 

ráðuneytisins og þann 5. febrúar var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver 

skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2007a). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 13 dagar.  
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Embætti forstjóra Umhverfisstofnunar var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

enn á ný þann 14. desember 2007. Umsóknarfresturinn rann út 10. janúar, eða 27 dögum 

síðar. Auglýsingin sem birt var í Lögbirtingablaði var með sama sniði og í fyrra skiptið 

(Lögbirtingablað, 2007, 14. desember). Á heimasíðu umhverfisráðuneytisins var þann 17. 

desember 2007 hins vegar birt auglýsing þar sem starf forstjóra Umhverfisstofnunar var 

auglýst laust til umsóknar með töluvert meiri upplýsingum en fram komu í þeirri 

auglýsingu sem birtist í Lögbirtingablaði. Þar var greint frá hlutverki stofnunarinnar og 

starfssviði forstjórans, sem er í samræmi við lög um Umhverfisstofnun (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2007b).  

Umhverfisráðuneytinu bárust 23 umsóknir. Fyrst voru 15 umsækjendur boðaðir í 

viðtal og síðan voru sex umsækjendur boðaðir í annað viðtal. Ráðuneytið naut aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum (Eva Þórarinsdóttir munnleg 

heimild, 27. nóvember 2012). Capacent tók umsækjendur í viðtöl fyrir hönd 

ráðuneytisins og þann 5. febrúar var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver 

skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá umsækjandi sem skipaður var í 

embætti forstjóra í þetta sinn hafði áður starfað innan stofnunarinnar og gegndi hann þar 

starfi sviðsstjóra (Viðskiptablaðið, 2008). Auk þess hafði hann verið staðgengill 

fráfarandi forstjóra (Vísir, 2008b). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embættið liðu 26 dagar.  

 

Framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs – Umhverfisráðuneyti 

Um Vatnajökulsþjóðgarð gilda lög nr. 60/2007 og reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð nr. 

608/2008. Þegar skipað var í embætti framkvæmdastjóra árið 2008 voru í gildi sömu lög, 

í útgáfu lagasafnsins nr. 135a. Hvorki í lögum um þjóðgarðinn né í reglugerðinni er 

kveðið á um hvaða hæfni framkvæmdastjóri þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli 

til hans.  

Embætti framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 4. febrúar 2008. Umsóknarfresturinn rann út 18. febrúar, eða 14 

dögum síðar. Í auglýsingunni var aðeins sagt hver veitti nánari upplýsingar um stöðuna, 

hvert umsóknir skyldu berast og hvenær umsóknarfrestur rynni út (Lögbirtingablað, 

2008, 4. febrúar). Auglýsingin var stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um 

auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 
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Umhverfisráðuneytinu bárust 27 umsóknir. Ráðuneytið naut aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum. Ekki var hægt að nálgast 

upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Þann 10. 

mars var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið 

til næstu fimm ára (Morgunblaðið, 2008c). Sá sem skipaður var í embættið hafði áður 

tímabundið gegnt starfi í stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs. Á heimasíðu félags 

leiðsögumanna var greint frá því að við ráðninguna hefði fyrst og fremst verið litið til 

reynslu umsækjenda af rekstri og fjármálum fremur en menntunar og faglegri reynslu af 

málefnum þjóðgarða (Félag leiðsögumanna, 2008). Frá því að umsóknarfrestur rann út og 

þar til skipað var í embættið liðu 20 dagar.  

 

Forstjóri Veðurstofu Íslands – Umhverfisráðuneyti 

Veðurstofa Íslands starfar samkvæmt lögum nr. 70/2008 og reglugerð um starfsemi 

Veðurstofu Íslands nr. 367/1996. Þegar skipað var í embætti forstjóra árið 2008 voru í 

gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 135b. Í 1. mgr. 2. gr. laganna segir að forstjóri er 

skipaður af ráðherra til fimm ára í senn og skal hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi.  

Embætti forstjóra Veðurstofunnar var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 23. júní 2008. Umsóknarfresturinn rann út 11. júlí, eða 18 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá markmiðum nýrrar stofnunar, helstu verkefnum forstjóra og 

menntunar- og hæfniskröfur tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um 

stofnunina gilda. Jafnframt var krafist stjórnunarreynslu, leiðtogahæfileika og hæfni til að 

hvetja til árangurs. Einnig að hafa frumkvæði og metnað til að sýna árangur í starfi og 

kraft til að hrinda verkefnum í framkvæmd, auk skipulagningar og sjálfstæði í 

vinnubrögðum. Þá voru umsækjendur beðnir um að senda með umsókn sinni ítarlega 

starfsferilskrá sem greinir frá menntun, fyrri störfum og helstu verkefnum sem 

umsækjandi hefur tekist á við á undanförnum árum og sem hann telur að koma muni að 

gagni í þessu starfi (Lögbirtingablað, 2008, 23. júní). Auglýsingin var ítarleg og í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996.  

Umhverfisráðuneytinu bárust 11 umsóknir og voru sjö umsækjendur boðaðir í viðtal. 

Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Intellecta við mat á umsækjendum (Eva 

Þórarinsdóttir munnleg heimild, 27. nóvember 2012). Intellecta tók umsækjendur í viðtöl 

fyrir hönd ráðuneytisins og þann 1. ágúst var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um 

hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var í embættið 
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hafði áður verið forstöðumaður Vatnamælinga Orkustofnunar, en sú stofnun sameinaðist 

Veðurstofu Íslands þegar lög um Veðurstofu Íslands nr. 70/2008 tóku gildi (Náttúran.is, 

2009). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 21 dagur.  

5.1.6 Utanríkisráðuneyti 

Fyrir hrun var ein skipun í embætti innan utanríkisráðuneytis, samanber töflu 8. 

Tafla 8. Embættisveitingar innan utanríkisráðuneytis fyrir hrun 

Embætti Ár 

Forstjóri Varnarmálastofnunar 2008 

 

Forstjóri Varnarmálastofnunar – Utanríkisráðuneyti 

Um Varnarmálastofnun gilda varnarmálalög nr. 34/2008. Þegar skipað var í embætti 

forstjóra árið 2008 voru í gildi lög nr. 34/2008, í útgáfu lagasafnsins nr. 135b. Í 8. gr. 

laganna segir að ráðherra skipar forstjóra Varnarmálastofnunar til fimm ára í senn. 

Forstjóri skal hafa lokið háskólaprófi og búa yfir þekkingu á verksviði stofnunarinnar.  

Embætti forstjóra Varnarmálastofnunar var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 17. apríl 2008. Umsóknarfresturinn rann út 2. maí, eða 15 dögum 

síðar. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki Varnarmálastofnunar, auk þess sem 

menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um 

stofnunina gilda. Þá var jafnframt kveðið á um að við val á forstjóra yrði litið til reynslu 

af mannaforráðum, stjórnun og rekstri, leiðtogahæfileika, hæfni til að tjá sig í ræðu og riti 

á íslensku og ensku, hæfni til upplýsingamiðlunar, samskiptahæfni, frumkvæðis og 

metnaðar (Lögbirtingablað, 2008, 17. apríl). Auglýsingin var í samræmi við 4. gr. reglna 

um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Utanríkisráðuneytinu bárust 26 umsóknir og voru 15 umsækjendur boðaðir í viðtal. 

Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum (Helga 

Hauksdóttir munnlega heimild, 15. nóvember 2012). Capacent tók umsækjendur í viðtöl 

fyrir hönd ráðuneytisins og þann 19. maí var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um 

hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var forstjóri 

Varnarmálastofnunar hafði áður verið breytingarstjórnandi hjá Ratsjárstofnun um ríflega 

tveggja mánaða skeið (Morgunblaðið, 2008d). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar 

til skipað var í embættið liðu 17 dagar.  
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5.1.7 Velferðarráðuneyti 

Fyrir hrun voru fimm skipanir í embætti innan velferðarráðuneytis, samanber töflu 9. 

Tafla 9. Embættisveitingar innan velferðarráðuneytis fyrir hrun 

Embætti Ár 

Framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu 2007 

Forstjóri Landspítala – háskólasjúkrahúss 2008 

Forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins 2008 

Forstjóri Sjúkratryggingastofnunar 2008 

Forstjóri Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir 

blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 
2009 

 

Framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu – Félagsmálaráðuneyti 

Jafnréttisstofa starfar á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

96/2000. Þegar skipað var í embættið árið 2007 voru sömu lög í gildi, í útgáfu 

lagasafnsins nr. 133b. Í 1. mgr. 3. gr. laganna segir að ráðherra skipar framkvæmdastjóra 

Jafnréttisstofu til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni 

framkvæmdastjóri þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans. 

Embætti framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 27. júní 2007. Umsóknarfresturinn rann út 9. júlí, eða 12 dögum 

síðar. Í auglýsingunni var greint frá verkefnum stofnunarinnar, auk þess sem menntunar- 

og hæfniskröfur voru tilgreindar. Þar voru gerðar kröfur um háskólapróf eða sambærilega 

menntun. Lögð var áhersla á forystuhæfileika, frumkvæði og hæfni í mannlegum 

samskiptum. Auk þess sem nauðsynlegt var talið að viðkomandi talaði og ritaði ensku og 

eitt Norðurlandamál, auk íslensku (Lögbirtingablað, 2007, 27. júní). Auglýsingin var í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Félagsmálaráðuneytinu bárust níu umsóknir (Velferðarráðuneytið, 2007b).  Þann 2. 

ágúst var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið 

til næstu fimm ára (Velferðarráðuneytið, 2007a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar 

um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 24 dagar.  
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Forstjóri Landspítala – háskólasjúkrahúss – Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti og 

Heilbrigðisráðuneyti 

Um Landspítala – háskólasjúkrahús (LSH) gilda lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

Þegar skipað var í embættið árið 2008 voru sömu lög í gildi, í útgáfu lagasafnsins nr. 

135a. Í 9. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstjóra heilbrigðisstofnana til fimm ára í 

senn. Forstjóri skal hafa háskólamenntun og/eða reynslu af rekstri og stjórnun sem nýtist 

honum í starfi. Í 2. mgr. 9. gr. segir að ráðherra skuli skipa þriggja manna nefnd til 

fjögurra ára í senn til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana. 

Engan má skipa í embætti forstjóra heilbrigðisstofnana nema nefndin telji hann hæfan til 

þess að gegna því embætti. 

Á tímabilinu 2004 til 2008 var aðeins einu sinni skipað í embætti forstjóra LSH. 

Tvisvar sinnum var hins vegar sett tímabundið í embættið og var í bæði skiptin fylgt 

þeim lögum sem um það gilda.  

Þann 14. ágúst 2004 var tilkynnt að heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra hefði sett í 

embætti forstjóra LSH frá 1. september. Um var að ræða tímabundna ráðningu vegna átta 

mánaða námsleyfis sitjandi forstjóra. Sá sem settur var í embættið hafði undanfarin 

fjögur ár gegnt starfi framkvæmdastjóra lækninga og verið staðgengill forstjóra um 

nokkurt skeið (Morgunblaðið, 2004c). Staðan var ekki auglýst laus til umsóknar, en 

samkvæmt 1. mgr. 24. gr. starfsmannalaga er heimilt að setja annan mann til að gegna 

embætti um stundarsakir ef embættismaður er fjarverandi um lengri tíma. Aldrei má setja 

mann tímabundið lengur en í eitt ár. Samkvæmt 7. gr. þessara laga er slíkt tilvik 

undantekning frá auglýsingaskyldunni.   

Þann 4. mars 2008 tilkynnti heilbrigðisráðuneytið að forstjóri LSH léti af störfum um 

næstu mánaðarmót, og að búið væri að setja í embættið tímabundið þar til nýr forstjóri 

yrði skipaður (Velferðarráðuneytið, 2008a).   

Embætti forstjóra LSH var svo auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 13. 

júní 2008. Umsóknarfresturinn rann út 15. júlí, eða 32 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

aðeins sagt hver veitti nánari upplýsingar um stöðuna, hvert umsóknir skyldu berast og 

hvenær umsóknarfrestur rynni út (Lögbirtingablað, 2008, 13. júní). Auglýsingin var stutt 

og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Heilbrigðisráðuneytinu bárust 14 umsóknir, en einn umsækjandi dró umsókn sína 

tilbaka. Líkt og lögin kveða á um var það þriggja manna nefnd, skipuð af ráðherra, sem 

mat hæfni umsækjenda. Allir 13 umsækjendurnir voru boðaðir í viðtal og skilaði nefndin 
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álitsgerð til ráðherra þegar þeim var lokið (Vísir, 2008e). Nefndin mat fjóra umsækjendur 

vera vel hæfa til þess að gegna embætti forstjóra LSH (Vísir, 2008d). Þann 29. ágúst var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára. Sá umsækjandi sem skipaður hefði verið í embætti forstjóra LSH hafði áður 

gegnt starfi forstjóra sjúkrahúss erlendis og verið sérstakur ráðgjafi við byggingu 

Barnaspítala Hringsins og nýs Landspítala (Vísir, 2008a). Frá því að umsóknarfrestur 

rann út og þar til skipað var í embættið liðu 45 dagar. 

  

Forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins – Félags- og tryggingamálaráðuneyti   

Tryggingastofnun ríkisins (TR) starfar samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 

100/2007. Vegna skipulagsbreytinga stofnunarinnar á árunum 2007 – 2008 hafa orðið 

nokkrar breytingar á lögunum. Þegar skipað var í embætti forstjóra TR árið 2008 voru í 

gildi lög um almannatryggingar nr. 100/2007, í útgáfu lagasafnsins nr. 135a. Í 5. gr. 

laganna segir að ráðherra skipar forstjóra TR til fimm ára í senn að fenginni tillögu 

stjórnar stofnunarinnar. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni forstjóri þurfi að 

uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans.  

Embætti forstjóra TR var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 28. 

desember 2007. Umsóknarfresturinn rann út 15. janúar 2008, eða 18 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki og markmiðum stofnunarinnar, auk þess sem 

menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar. Þar segir að umsækjendur skulu hafa 

háskólapróf eða sambærilega menntun, lögð var áhersla á forystuhæfileika, frumkvæði 

og hæfni í mannlegum samskiptum og krafist var kunnáttu í bæði tali og riti á ensku, einu 

Norðurlandamáli, auk íslensku (Lögbirtingablað, 2007, 28. desember). Auglýsingin var í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu bárust fimm umsóknir. Ráðherra skipaði í 

embættið að fenginni tillögu stjórnar TR (Velferðarráðuneytið, 2008e). Þann 6. febrúar 

var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til 

næstu fimm ára. Sá umsækjandi sem skipaður var í embætti forstjóra TR hafði starfað hjá 

stofnuninni frá árinu 2002, fyrst sem verkefnisstjóri og síðar framkvæmdastjóri 

þróunarsviðs og staðgengill forstjóra. Eftir að fráfarandi forstjóri stofnunarinnar lét af 

störfum um áramótin 2007 – 2008 var viðkomandi settur forstjóri (Velferðarráðuneytið, 

2008c). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 
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voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið 

liðu 22 dagar. 

   

Forstjóri sjúkratryggingastofnunar – Heilbrigðisráðuneyti 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) tók til starfa 1. október 2008 á grundvelli nýrra laga nr. 

112/2008 um sjúkratryggingar, þegar sjúkra-, slysa- og sjúklingatryggingar voru færðar 

yfir í nýja stofnun (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.). Þegar skipað var í embætti forstjóra 

voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 135b. Í 1. mgr. 7. gr. laganna segir að 

ráðherra skipar forstjóra sjúkratryggingastofnunarinnar til fimm ára í senn að fenginni 

tillögu stjórnar stofnunarinnar. Forstjóri skal hafa lokið námi á háskólastigi og búa yfir 

reynslu af rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi.   

Embætti forstjóra SÍ var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 2. maí 

2008. Umsóknarfresturinn rann upphaflega út 25. maí. Þann 30. maí var auglýsingin 

endurbirt í Lögbirtingablaði og umsóknarfrestur framlengdur til 15. september, eða 113 

dögum eftir að auglýsing var birt í Lögbirtingablaði. Í báðum auglýsingum var aðeins 

sagt hver veitti nánari upplýsingar um stöðuna, hvert umsóknir skyldu berast og hvenær 

umsóknarfrestur rynni út (Lögbirtingablað, 2008, 2. maí; 2008, 30. maí). Auglýsingin var 

stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Heilbrigðisráðuneytinu bárust 33 umsóknir, en sex umsækjendur drógu umsókn sína 

tilbaka. Ráðherra skipaði í embættið að fenginni tillögu stjórnar SÍ (Velferðarráðuneytið, 

2008b). Þann 16. október var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður 

hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Stjórn stofnunarinnar mat þrjá umsækjendur 

hæfa til að gegna embættinu og var einn af þeim skipaður. Sá umsækjandi sem skipaður 

var í embættið hafði gegnt starfi  framkvæmdastjóra LÍN frá árinu 1999 

(Velferðarráðuneytið, 2008d). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve 

margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að upphaflegur umsóknarfrestur rann 

út og þar til skipað var í embættið liðu 32 dagar.  

 

Forstjóri Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga – Félags- og tryggingamálaráðuneyti   

Um Þjónustu- og þekkingarmiðstöðina fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 

tók gilda lög nr. 160/2008. Þegar skipað var í embættið í byrjun árs 2009 voru í gildi 

sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 136a. Í 1. mgr. 2. gr. laganna segir að ráðherra skipar 
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forstjóra til fimm ára í senn. Forstjóri skal hafa menntun, þekkingu og reynslu sem nýtist 

á starfssviði stofnunarinnar og við stjórnun hennar og rekstur. 

Embætti forstjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 5. janúar 

2009. Umsóknarfresturinn rann út 19. janúar, eða 14 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

greint frá menntunar- og hæfniskröfum sem voru í samræmi við lögin sem um stofnunina 

gilda. Þá var jafnframt krafist leiðtogahæfileika, færni í mannlegum samskiptum, að 

umsækjendur hefðu gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og riti, góða 

tungumálakunnáttu í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli. Auk þess var 

óskað eftir því að umsækjendur sýndu sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni 

(Lögbirtingablað, 2009, 5. janúar). Auglýsingin var í samræmi við 4. gr. reglna um 

auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu bárust 25 umsóknir. Ráðuneytið naut aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent við faglega úrvinnslu og mat á hæfni. Þann 24. febrúar 

var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til 

næstu fimm ára (Velferðarráðuneytið, 2009c). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar 

til skipað var í embættið liðu 36 dagar.  

Umboðsmaður Alþingis (2011, 24. júní) tók umrædda embættisveitingu til meðferðar 

og í áliti hans er ráðningarferlið rakið ítarlega. Eftir að umsóknarfresti lauk fól ráðuneytið 

Capacent að annast úrvinnslu umsókna. Einn ráðgjafi Capacent fór yfir allar umsóknir og 

kynnti sér feril og störf umsækjenda með sérstöku tilliti til þeirra atriða og krafna sem 

tilgreindar voru í auglýsingu um starfið. Það voru hins vegar starfsmenn ráðuneytisins 

sem sáu um og báru ábyrgð á ráðningarferlinu í heild. Það voru þeir sem tóku ákvörðun 

um hvaða umsækjendur boða skyldi í viðtal og voru þær ákvarðanir teknar á grundvelli 

niðurstaðna og eftir atvikum ráðlegginga ráðgjafa frá Capacent. Ráðgjafi Capacent sendi 

bréf, dagsett 2. febrúar 2009, þar sem hann greindi frá mati sínu á umsækjendum með 

einkunnagjöf fyrir umsækjendur vegna ákveðinna þátta og lagði til hvaða umsækjendur 

boða skyldi í sérfræðiviðtöl. Í bréfi félags- og tryggingamálaráðuneytisins segir að við 

val á umsækjendum hafi átt sér stað heildstæður samanburður á umsóknum allra 

umsækjenda. Í heildarmatinu voru sex matsþættir lagðir til grundvallar, en ekki var sett 

hlutfallslegt vægi á þá eiginleika sem sóst var eftir hjá þeim sem skipaður yrði í embætti 

forstjóra Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga. Þessir þættir voru eftirfarandi: háskólamenntun sem nýtist í starfi, þekking 

eða reynsla sem nýtist á starfssviði stofnunarinnar, þekking eða reynsla sem nýtist við 
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stjórnun stofnunarinnar, leiðtogahæfileikar og samskiptahæfni, gott vald á íslensku og 

færni í að tjá sig í ræðu og riti og mjög góð færni í ensku og að minnsta kosti einu 

Norðurlandamáli. Eru þessi atriði í samræmi við auglýsinguna sem birt var í 

Lögbirtingablaði. Umsækjendum var síðan gefin einkunn á bilinu einn til fimm þar sem 

fimm stóð fyrir að umsækjandi uppfyllti öll ofangreind skilyrði og einn fyrir að hann 

uppfyllti engin þeirra.   

Af þeim 25 umsóknum sem bárust ráðuneytinu voru 13 umsækjendur taldir uppfylla 

þau skilyrði sem tilgreind voru í auglýsingunni og voru þeir boðaðir í formföst 

sérfræðiviðtöl. Allir umsækjendur fengu sömu spurningar og tók hvert viðtal rúma 

klukkustund. Þeir umsækjendur sem þóttu uppfylla best þær kröfur sem tilgreindar voru í 

auglýsingunni voru kannaðir ítarlega (Umboðsmaður Alþingis, 2011, 24. júní). 

Á fundi mánudaginn 9. febrúar 2009 lagði ráðgjafi Capacent síðan til við starfsmenn 

ráðuneytisins að lokinni greiningu á umsóknum, könnun umsagna og sérfræðiviðtölum 

að þrír umsækjenda yrðu boðaðir í frekari viðtöl. Það var mat hans að þessir þrír 

umsækjendur uppfylltu best hæfnisskilyrði auglýsingarinnar, en þeir fengu allir þrjú eða 

fleiri stig í öllum þeim matsþáttum sem lagðir voru til grundvallar í grunnmati því sem 

byggðist á greiningu hans á umsóknum þeirra er kallaðir voru í sérfræðingsviðtal sem og 

frammistöðu þeirra í viðtalinu sjálfu. Jafnframt lagði hann til að einn til viðbótar yrði 

kallaður til viðtals sem hafði það fram yfir aðra umsækjendur að hafa leitt 

undirbúningsvinnu að stofnun og uppbyggingu Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvarinnar. 

Starfsmenn ráðuneytisins voru sammála tillögu ráðgjafans og tóku jafnframt ákvörðun 

um að bæta einum öðrum umsækjanda í hóp þeirra sem boðaðir voru í annað viðtal en 

hann var fimmti efsti samkvæmt grunnmatinu. Starfsmenn ráðuneytisins tóku jafnframt 

þá ákvörðun að boða tvo aðra umsækjendur í frekara viðtal þrátt fyrir að þeir hafi ekki 

verið í hópi þeirra efstu samkvæmt grunnmatinu. Í öðru tilvikinu var um að ræða 

umsækjanda sem hefur fötlun á því sviði sem stofnuninni er ætlað að þjóna og hefur 

lengi unnið ötullega að réttindamálum þess hóps. Í því efni var einkum litið til XII. kafla 

laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari breytingum, þar sem segir meðal annars 

að „...fatlaðir skulu eiga forgang að atvinnu hjá ríki og sveitarfélagi ef hæfni þeirra til 

starfsins er meiri eða jöfn hæfni annarra sem um starfið sækja.“ Þannig var talið 

mikilvægt að ræða nánar við þann umsækjanda enda þótt hann uppfyllti ekki nema að 

einhverju leyti kröfur um stjórnunarreynslu og leiðtogahæfileika sem gerðar voru 

almennt til allra umsækjenda. Í hinu tilvikunu var um að ræða umsækjanda sem þótti 
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skera sig úr hópi umsækjenda þar sem hann hafði lokið doktorsnámi á sviði stjórnsýslu 

og hafði langa starfsreynslu hjá opinberri stofnun, enda þótt hann hafi ekki uppfyllt 

skilyrði um þekkingu og reynslu sem nýttist á starfssviði stofnunarinnar (Umboðsmaður 

Alþingis, 2011, 24. júní). 

Sjö af framangreindum 13 umsækjendum voru því boðaðir í annað viðtal í félags- og 

tryggingamálaráðuneytinu. Í annari umferð viðtala voru viðstaddir, skrifstofustjóri 

velferðarsviðs, skrifstofustjóri þjónustu- og mannauðssviðs í ráðuneytinu, auk ráðgjafa 

frá Capacent. Að þessum viðtölum loknum og enn ítarlegri greiningu gagna og umsagna 

voru svo þrír umsækjendur taldir öðrum fremur uppfylla best hæfniskröfur sem 

skilgreindar voru í auglýsingunni til að gegna starfi forstjóra stofnunarinnar. Þegar 

viðtölunum var lokið gerði ráðgjafi Capacent nánari greiningu á umsóknum þeirra sem 

boðaðir voru í viðtölin á grundvelli þeirra matsþátta sem lagðir voru til grundvallar við 

fyrra mat hans. Í samráði við umrædda skrifstofustjóra ráðuneytisins vann hann nánari 

samantekt um þá þrjá umsækjendur sem taldir voru hæfastir til að gegna embættinu, 

samanber heildarsamantekt með niðurstöðu um mat á hæfni umsækjenda. Á grundvelli 

þessa tók ráðherra síðan ákvörðun um hvern hann skipaði í embættið, en áður en 

endanleg ákvörðun var tekin var farið heildstætt yfir ráðningarferlið með ráðherra á 

sérstökum fundi þar sem öll gögn voru lögð fram (Umboðsmaður Alþingis, 2011, 24. 

júní). 

Umboðsmaður Alþingis taldi sig ekki hafa forsendur til þess að efast um ákvörðun 

ráðherra. Af skýringum ráðuneytisins og gögnum málsins, var það mat hans að lagt hafi 

verið sambærilegt mat á huglæga þætti hjá umsækjendum sem uppfylltu skilyrði 

starfsauglýsingar, það er með greiningu á umsóknum og fylgiskjölum þeirra og 

formföstum viðtölum. Með hliðsjón af þeim tilgangi sem bjó að baki því að afla umsagna 

gerði umboðsmaður ekki athugasemdir við að aðeins hefði verið aflað umsagna á síðari 

stigum málsins.  

5.2 Ráðningarferli við skipun embætta eftir efnahagshrun 

Á tímabilinu 1. febrúar 2009 til 31. desember 2012 voru greind 28 ráðningarferli. 

5.2.1 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Eftir hrun voru sex skipanir í embætti innan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, 

samanber töflu 10. Eins og sést í töflunni eru þetta þrjú embætti og er skipað í hvert 

embætti tvisvar sinnum á umræddu tímabili. 
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Tafla 10. Embættisveitingar innan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis eftir hrun 

Embætti Ár 

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins 2009 

Fiskistofustjóri 2009 

Forstjóri Einkaleyfastofu 2010 

Fiskistofustjóri 2010 

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins 2012 

Forstjóri Einkaleyfastofu 2012 

 

Forstjóri Fjármálaeftirlitsins (FME) – Viðskiptaráðuneyti 

Eftir að sá einstaklingur sem skipaður var í embættið um miðjan júlí 2005 sagði starfi 

sínu lausu í byrjun árs 2009 ásamt stjórn FME og þáverandi ráðherra, var embættið 

auglýst laust til umsóknar (Vísir, 2009b). Voru þá í gildi sömu lög og árið 2005 eða lög 

um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998, í útgáfu lagasafnsins nr. 136a. 

Þau lagaákvæði er snerta forstjóra stofnunarinnar hafa ekkert breyst eftir síðustu skipun 

árið 2005. 

Embætti forstjóra FME var upphaflega auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 11. febrúar 2009. Umsóknarfresturinn rann þá út 25. febrúar, eða 14 dögum síðar. 

Þann 25. febrúar var auglýsingin endurbirt í Lögbirtingablaði og umsóknarfrestur 

framlengdur til 11. mars. Umsóknarfresturinn rann því út 28 dögum eftir að auglýsing 

var birt í Lögbirtingablaði. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki forstjóra 

stofnunarinnar, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar, og voru þær í 

samræmi við þau lög sem um stofnunina gilda. Í auglýsingunni var auk þess óskað eftir 

því að viðkomandi hefði reynslu af alþjóðlegu samstarfi, byggi yfir mjög góðri kunnáttu í 

ensku og hefði reynslu af stjórnun. Að lokum voru umsækjendur beðnir um að láta fylgja 

með umsókn sinni kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið (Lögbirtingablað, 2009, 11. febrúar; 2009, 

25. febrúar). Auglýsingin var ítarleg og í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 

laus störf nr. 464/1996.  

Viðskiparáðuneytinu bárust 19 umsóknir. Þann 2. apríl var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára (Morgunblaðið, 

2009a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 

voru boðaðir í viðtal. Frá því að upphaflegur umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embættið liðu 22 dagar. 
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Sá sem skipaður var í embætti forstjóra FME í apríl 2009 gegndi því embætti í tæp 

þrjú ár. Þegar fráfarandi forstjóri hætti störfum var sett í embættið tímabundið frá 1. mars 

2012. Þegar fráfarandi forstjóri lét af störfum fól stjórn FME stjórnarformanni 

stofnunarinnar að móta tillögur að ráðningarferli sem væri faglegt, ítarlegt og gegnsætt 

og leggja fyrir stjórn til umræðu og samþykktar. Í samráði við sérfræðinga á sviði 

ráðninga og mannauðsstjórnunar setti stjórnarformaður fram tillögur um tilhögun 

ráðningarferlis sem ræddar voru í stjórn FME. Ítarleg lýsing á ráðningarferlinu í heild 

sinni var svo birt á heimasíðu stofnunarinnar og var aðgengileg umsækjendum. Þannig 

vildi stofnunin auka traust umsækjenda og tryggja faglegt og gegnsætt ráðningarferli. 

Stofnunin setti sér skýr markmið sem höfð voru að leiðarljósi í næstkomandi 

ráðningarferli, auk þess sem mið var tekið af starfsmannalögum og upplýsingalögum nr. 

50/1996 (Fjármálaeftirlitið, 2012). 

 

Þann 27. apríl 2012 var embætti forstjóra FME auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði. Umsóknarfresturinn rann út 20. maí, eða 22 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki forstjóra stofnunarinnar, auk þess sem menntunar- 

og hæfniskröfur voru tilgreindar. Þær kröfur sem gerðar voru til umsækjenda voru í 

samræmi við þau lög sem um stofnunina gilda, en þegar skipað var í embættið árið 2012 

voru í gildi lög nr. 87/1998, í útgáfu lagasafnsins nr. 140a. Þau lagaákvæði er lúta að 

forstjóra FME hafa ekkert breyst síðan skipað var í embættið árið 2009. Í auglýsingunni 

var jafnframt óskað eftir því að forstjóri hefði til að bera eldmóð, festu og áræðni til að 

standa vörð um skyldur stofnunarinnar, auk þess að hafa hæfileika til að hvetja 

starfsmenn til dáða og virkja þá í starfi. Þá voru þeir eiginleikar taldir upp sem 

sérstaklega átti að vera horft til í fari umsækjenda, en þeir voru framúrskarandi leiðtoga- 

og samskiptahæfileikar, háskólamenntun sem nýtist í starfi, þekking og starfsreynsla á 

fjármálamarkaði, þekking og reynsla af stjórnunarstörfum, hæfni til tjáningar í ræðu og 

riti á íslensku og ensku, heiðarleiki, staðfesta og lifandi áhugi á þróun fjármálamarkaða. 

Loks var greint frá því að stjórn FME hefði mótað skýrt, faglegt og vandað 

ráðningarferli, og að matsnefnd skipuð þremur einstaklingum muni meta hæfni 

umsækjenda og skila greinargerð til stjórnar FME, en það er hún sem skipar í starfið 

(Lögbirtingablað, 2012, 27. apríl). Auglýsing þessi var lengri en sú auglýsing sem birt 

var árið 2009, þar sem kröfur til umsækjenda voru settar fram með skýrari hætti. 

Auglýsingin var ítarleg en ekki í fullkomnu samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 
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laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti að segja að öllum umsóknum yrði svarað 

þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Viðskiparáðuneytinu bárust tíu umsóknir. Þann 5. júlí var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára (Vísir, 2012c). Í 

ítarlegri lýsingu FME (2012) á ráðningarferlinu var greint frá neðangreindu. Þriggja 

manna óháð matsnefnd var skipuð af stjórn FME sem samanstóð af sérfræðingi í 

ráðningum og mannauðsstjórnun, einstaklingi með reynslu af opinberum ráðningum og 

þekkingu á góðum stjórnarháttum og svo einstaklingi með víðtæka þekkingu á 

fjármálamarkaði. Hlutverk matsnefndarinnar var að stýra matsferlinu og að meta 

umsækjendur út frá hæfniskröfum. Stjórn FME bar þó fulla ábyrgð á ráðningarferlinu. 

Matsnefndin greindi umrætt starf, setti fram viðmið um þær hæfniskröfur sem gera átti til 

umsækjenda, það er hvaða þekkingu, færni og eiginleika mætti telja nauðsynlega. Auk 

þess var könnun send á starfsmenn FME þar sem þeir fengu tækifæri til þess að nefna þá 

hæfni og eiginleika sem þeir teldu vera mikilvæga hjá þeim einstaklingi sem gegna ætti 

embætti forstjóra FME. Við gerð starfsgreiningarinnar var tekið mið af lögum sem um 

stofnunina gilda og stefnu FME (Fjármálaeftirlitið, 2012).  

Við mat á umsóknum var tekið mið af matsblaði sem matsnefndin útbjó, til að tryggja 

kerfisbundið og hlutlægt mat. Á matsblaðinu voru þeir þættir og þau viðmið skilgreind 

sem höfð voru til hliðsjónar við matið. Hver og einn nefndarmaður mat svo hverja og 

eina umsókn og gaf henni stig. Níu dögum eftir að umsóknarfrestur rann út kom 

matsnefndin saman og þá var mati allra nefndarmanna lokið. Matið var rætt og 

nefndarmenn rökstuddu sína stigagjöf. Meðaltal úr stigagjöfinni var reiknað og á því var 

byggt við ákvörðun um hvaða umsækjendur boða skyldi í viðtal. Nefndarmenn voru allir 

sammála um hvaða umsækjendur uppfylltu best hæfniskröfur og ættu að halda áfram 

ferlinu. Áfangaskýrslu var skilað til stjórnar FME um hvaða umsækjendum matsnefndin 

lagði til að yrðu boðaðir í viðtal. Stjórnin samþykkti þær tillögur og voru sex 

umsækjendur boðaðir í viðtal. Allir tíu umsækjendurnir voru upplýstir um framgang 

ráðningarferlisins. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 4. til 7. júní og byggðust á stöðluðum 

spurningum þar sem allir umsækjendur fengu sömu spurningar í sömu röð. Viðtölin voru 

hegðunartengd, en í því felst að umsækjendur eru beðnir um að styðja svör sín með 

dæmum um fyrri hegðun. Auk þess fengu umsækjendur sendan rafrænan spurningalista 

(Occupational Personality Questionnaire) eins konar persónuleikapróf, sem ætlaður var 

að gefa vísbendingu um leiðtoga- og samskiptafærni (Fjármálaeftirlitið, 2012).    
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Matsnefndin mat umsækjendur út frá 11 viðmiðum í lok hvers viðtals. Viðmiðin 

byggðust á þeim hæfniskröfum sem gerðar voru til umsækjenda í starfsauglýsingunni. 

Nefndarmenn mátu umsækjendur í sitt hvoru lagi í lok hvers viðtals, út frá þessum 11 

viðmiðum. Við matið voru gefin stig og fór matsnefndin yfir stigagjöf hvers og eins. 

Allir þrír nefndarmenn matsnefndarinnar voru sammála um hvaða tveir umsækjendur 

uppfylltu best hæfniskröfur og fengu þeir hæstu einkunn allra nefndarmanna. 

Niðurstöður úr persónuleikaprófinu staðfestu niðurstöðu matsnefndarinnar úr 

viðtölunum, þó sú niðurstaða hafi ekki ráðið úrslitum. Að þessu loknu var annarri 

áfangaskýrslu skilað til stjórnar FME með tillögu um hvaða umsækjendur skyldu vera 

boðið að halda áfram í ráðningarferlinu. Í framhaldi af því var fundur haldinn með stjórn 

FME og matsnefndinni. Í kjölfar þess var svo ákveðið að fylgja tillögum 

matsnefndarinnar og tveimur umsækjendum boðið áframhaldandi þátttaka í ferlinu. Lagt 

var fyrir umsækjendurna tvo, hagnýta æfingu til að meta leiðtoga- og samskiptahæfni 

þeirra. Gáfu nefndarmenn matsnefndarinnar tölulegt mat. Að lokum var svo enn einni 

áfangaskýrslunni skilað til stjórnar FME um verklegu æfinguna og svo lokaskýrslu þar 

sem heildarniðurstaða matsnefndarinnar var kynnt. Niðurstaðan var sú að báðir 

umsækjendur væru mjög vel hæfir til þess að gegna embætti forstjóra FME, en að 

lokaákvörðun stjórnarinnar þyrfti að byggjast á samanburði á sýn umsækjenda og sýn 

stjórnar á framtíð stofnunarinnar. Umsækjendunum var því boðið að halda kynningu fyrir 

stjórn FME um framtíðarsýn þeirra fyrir stofnuninni. Stjórnin ræddi svo við 

umsækjendur um þá þætti sem að hennar mati voru mikilvægir, einkum með tilliti til 

hlutverks stofnunarinnar. Lokaniðurstaða þessa ráðningarferlis byggðist þannig á því 

hvor umsækjandi hafði sýn og áherslur í bestu samræmi við stjórn FME. Niðurstaðan 

reyndist vera sú að skipaður var í embættið sá umsækjandi sem settur var í embættið 

tímabundið þann 1. mars sama ár  (Fjármálaeftirlitið, 2012). Frá því að upphaflegur 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 49 dagar. 

 

Fiskistofustjóri – Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 

Um Fiskistofu gilda lög nr. 36/1992. Þegar skipað var í embættið árið 2009 voru í gildi 

sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 136b. Í 3. gr. laganna segir að ráðherra skipar 

fiskistofustjóra til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvert hlutverk 

fiskistofustjóra er, hvaða hæfni hann þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til 

hans.  
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Embætti fiskistofustjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 5. 

ágúst 2009. Umsóknarfresturinn rann út 20. ágúst, eða 15 dögum síðar. Í auglýsingunni 

var greint frá hlutverki stofnunarinnar og fiskistofustjóra, auk þess sem menntunar- og 

hæfniskröfur voru tilgreindar. Þar kom fram að umsækjendur skyldu hafa 

háskólamenntun, og æskilegt að þeir hefðu þekkingu á fiskveiðistjórnun og 

stjórnsýslureglum og reynslu úr opinberri stjórnsýslu (Lögbirtingablað, 2009, 5. ágúst). 

Auglýsingin var í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu bárust 12 umsóknir. Þann 7. september var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára. Þrír fyrrverandi þingmenn voru meðal umsækjenda en enginn af þeim var 

skipaður í embættið (AMX, 2009). Sá sem skipaður var í embætti fiskistofustjóra var 

sami einstaklingur og settur var tímabundið í embættið í júní sama ár og hafði áður 

starfað sem aðstoðarfiskistofustjóri og staðgengill fráfarandi fiskistofustjóra (Vísir, 

2009a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 

voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið 

liðu 18 dagar. 

 

Sá sem skipaður var í embætti fiskistofustjóra í september 2009 gegndi því embætti í 

aðeins tæpt ár. Embætti fiskistofustjóra var því auglýst laust til umsóknar á ný þann 6. 

ágúst 2010. Umsóknarfresturinn rann út 27. ágúst, eða 21 degi síðar. Auglýsingin sem 

birt var í Lögbirtingablaði var með sama sniði og í fyrra skiptið, með nákvæmlega sömu 

upplýsingum (Lögbirtingablað, 2010, 6. ágúst). Auglýsingin var í samræmi við 4. gr. 

reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu bárust 22 umsóknir. Þann 5. október var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára. Sá sem skipaður var í embætti fiskistofustjóra í þetta skiptið hafði áður gegnt 

starfi forstöðumanns hjá Fiskistofu (Fiskistofa, 2010). Ekki var hægt að nálgast 

upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 39 dagar.  
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Forstjóri Einkaleyfastofu – Efnahags- og viðskiptaráðuneyti 

Um Einkaleyfastofu gildir reglugerð nr. 188/1991. Í 4. gr. reglugerðarinnar segir að 

ráðherra skipar forstjóra Einkaleyfastofu sem stýrir stofnuninni. Í lögunum er hvergi 

kveðið á um hvaða hæfni forstjóri þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans.  

Embætti forstjóra Einkaleyfastofu var auglýst laust til umsóknar með setningartíma frá 

1. október 2010 til tveggja ára. Samkvæmt heimildum frá ráðgjafafyrirtækinu Intellecta, 

er annaðist ráðningarferlið, var auglýsingin birt á Starfatorgi og í fréttamiðlum, en ekki 

fengust nánari upplýsingar. Ekki var hægt að sjá hvenær auglýsingin var birt. 

Umsóknarfresturinn rann út 30. ágúst. Í auglýsingunni var greint frá helstu verkefnum 

forstjóra, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar. Þar voru gerðar 

kröfur um að forstjóri hefði meistaragráðu í lögfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða 

sambærilegu námi, einnig að hann hefði þekkingu og reynslu á verkefnasviði 

Einkaleyfastofu, þekkingu á sviði opinberrar stjórnsýslu, stjórnunarreynslu og 

leiðtogahæfileika. Þá var jafnframt krafist hæfni í mannlegum samskiptum, mjög góðrar 

kunnáttu í íslensku og ensku, auk þess sem kunnátta í einu Norðurlandamáli var talin 

æskileg. Að lokum var krafist hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Umsækjendur voru beðnir 

um að senda með umsókn sinni kynningarbréf þar sem gerð var grein fyrir ástæðu 

umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi til að sinna embættinu. Umrædd 

starfsauglýsing fannst ekki og var því haft samband við ráðuneytið sem ekki fann hvar 

auglýsingin var birt, en sendi höfundi þess í stað auglýsinguna á pdf skjali (Valgerður 

Rún Benediktsdóttir munnleg heimild, 7. maí 2013). Auglýsingin var ítarleg en ekki í 

fullkomnu samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í 

auglýsinguna skorti að segja að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefði verið tekin. 

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu bárust sjö umsóknir (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2010). Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Intellecta 

við faglega úrvinnslu og mat á hæfni. Þann 24. september var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver settur hefði verið í embættið til næstu tveggja ára. Sá sem settur var 

forstjóri Einkaleyfastofunnar hafði starfað hjá stofnuninni frá árinu 1997 og hafði meðal 

annars gegnt starfi deildarstjóra, sviðsstjóra og loks sem yfirlögfræðingur stofnunarinnar 

(Morgunblaðið, 2010). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir 

umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embættið liðu 25 dagar.  
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Þegar skipunartími setts forstjóra Einkaleyfastofu var liðinn var embættið auglýst laust til 

umsóknar á ný þann 19. júlí 2012 á Starfatorgi. Auglýsingin fannst ekki (Valgerður Rún 

Benediktsdóttir munnleg heimild, 7. maí 2013). 

Efnahags- og viðskiptaráðuneytinu bárust fimm umsóknir. Þann 7. september var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára (Morgunblaðið, 2012). Sá sem skipaður var í embættið var sá umsækjandi sem 

sat í umræddu embætti og hafði verið settur forstjóri stofnunarinnar tveimur árum áður 

(Vísir, 2012a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir 

umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embættið liðu 50 dagar. 

5.2.2 Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

Eftir hrun voru sex skipanir í embætti innan fjármála- og efnahagsráðuneytis, samanber 

töflu 11. Á umræddu tímabili var skipað í embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins þrisvar 

sinnum, árið 2009, í september 2011 og svo enn á ný í desember 2011. 

Tafla 11. Embættisveitingar innan fjármála- og efnahagsráðuneytis eftir hrun 

Embætti Ár 

Bankastjóri Seðlabanka Íslands 2009 

Aðstoðarbankastjóri Seðlabanka Íslands 2009 

Forstjóri Bankasýslu ríkisins  2009 

Forstjóri Bankasýslu ríkisins  2011 

Forstjóri Bankasýslu ríkisins  2011 

Forstjóri Ríkiskaupa 2011 

 

Bankastjóri Seðlabanka Íslands og aðstoðarbankastjóri Seðlabanka Íslands – 

Forsætisráðuneyti 

Líkt og fram hefur komið var bankastjórn Seðlabanka Íslands framan af skipuð þremur 

bankastjórum. Árið 2009 var lögum um Seðlabanka Íslands breytt og mælt fyrir um að 

einn aðalbankastjóri skyldi starfa við bankann og einn aðstoðarbankastjóri. Í dag er 

bankastjórn Seðlabanka Íslands þannig í höndum seðlabankastjóra og 

aðstoðarseðlabankastjóra (Seðlabanki Íslands, e.d.). Undanfari þess má rekja til 

afleiðinga efnahagshrunsins haustið 2008. Daginn eftir að ný ríkisstjórn tók til starfa, 

þann 2. febrúar 2009, skrifaði forsætisráðherra bankastjórn Seðlabanka Íslands bréf þar 

sem óskað var eftir því að stjórnin léti sjálfviljug af störfum vegna fyrirhugaðra breytinga 

á stjórnskipulagi bankans og þar með lögum um Seðlabanka Íslands. Í bréfinu var 
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fyrirhugað frumvarp ríkisstjórnarinnar um  Seðlabanka Íslands kynnt. Frumvarpið var 

liður í því að endurheimta traust landsmanna á fjármálakerfi landsins, en þau pólitísku 

sjónarmið sem virðast hafa vegið afar þungt við skipun í embætti bankastjórnar 

Seðlabankans eru til þess fallin að rýra traust almennings á bankanum. Það frumvarp sem 

forsætisráðherra minntist á í bréfi sínu var síðar samþykkt og varð að lögum 

(Forsætisráðuneytið, 2009b).   

Um Seðlabanka Íslands gilda því lög nr. 36/2001 og þegar skipað var í embætti 

seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra árið 2009 voru í gildi sömu lög, í útgáfu 

lagasafnsins nr. 137. Í 1. mgr. 23. gr. segir að seðlabankastjóri og 

aðstoðarseðlabankastjóri skulu hafa lokið háskólaprófi í hagfræði eða tengdum greinum 

og búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags- og 

peningamálum. Aðstoðarseðlabankastjóri er staðgengill seðlabankastjóra. 

Forsætisráðherra skipar í embætti seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra til fimm 

ára í senn samkvæmt 23. gr. laganna og aðeins er heimilt að skipa sama einstakling 

tvisvar sinnum. Við skipun í embættin skal ráðherra skipa þriggja manna hæfnisnefnd til 

að leggja mat á hæfni umsækjenda. Skal einn nefndarmaður skipaður samkvæmt 

tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins, einn samkvæmt tilnefningu bankaráðs 

Seðlabanka Íslands og einn án tilnefningar og skal hann vera formaður nefndarinnar. 

Samkvæmt 3. mgr. 23. gr. laganna getur ráðherra sett menn tímabundið í stöður 

seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra forfallist þeir.  

Við gildistöku nýju laganna, þann 27. febrúar 2009, var sett í embætti 

seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra tímabundið, eða þar til nýr seðlabankastjóri 

var skipaður á grundvelli auglýsingar í samræmi við þær breytingar sem gerðar voru á 

lögum um Seðlabanka Íslands (Forsætisráðuneytið, 2009e).  

Embætti bankastjóra og aðstoðarbankastjóra Seðlabanka Íslands var auglýst laust til 

umsóknar í Lögbirtingablaði þann 6. mars 2009. Umsóknarfresturinn rann út 31. mars, 

eða 25 dögum síðar. Í auglýsingunni um embætti seðlabankastjóra var greint frá hlutverki 

bankastjóra og menntunar- og hæfniskröfur tilgreindar og voru þær í samræmi við lögin. 

Auk þess var krafa gerð um stjórnunarhæfileika og hæfni í mannlegum samskiptum. Í 

auglýsingunni var einnig upplýst um skipun hæfnisnefndar við val á umsækjendum 

(Lögbirtingablað, 2009b, 6. mars).  

Í auglýsingunni um embætti aðstoðarseðlabankastjóra kom fram að hann er 

staðgengill seðlabankastjóra. Menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar, sem voru í 
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samræmi við lögin. Einnig var upplýst um skipun hæfnisnefndar við val á umsækjendum. 

Þá var greint frá því að forsætisráðherra muni aðeins skipa í embætti 

aðstoðarseðlabankastjóra til fjögurra ára, í stað fimm ára, samanber 1. mgr. ákvæðis III til 

bráðabirgða í lögum nr. 5/2009, en þar segir að forsætisráðherra skuli, er hann skipar 

aðstoðarseðlabankastjóra að undangenginni auglýsingu í fyrsta sinn eftir gildistöku laga 

þessara, skipa hann til fjögurra ára í stað fimm ára eins og mælt er fyrir um í ákvæði 1. 

mgr. 23. gr. laganna (Lögbirtingablað, 2009a, 6. mars). Auglýsingarnar voru báðar í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Forsætisráðuneytinu bárust 15 umsóknir í embætti seðlabankastjóra og 16 umsóknir í 

embætti aðstoðarseðlabankastjóra. Þann 5. maí, eða 35 dögum eftir að umsóknarfrestur 

rann út var tilkynnt um hverjir skipaðir voru í þá hæfnisnefnd sem meta átti hæfni 

umsækjenda. Nefndin átti að skila umsögnum sínum til forsætisráðuneytisins eigi síðar 

en 5. júní, eða 31 degi síðar (Forsætisráðuneytið, 2009c). Niðurstöður hæfnisnefndar, 

dagsett þann 28. maí, bárust forsætisráðuneytinu þann 29. maí og hefur matsferli hennar 

því tekið 23 daga. Nefndin skilaði rökstuddri umsögn um hæfni hvers og eins 

umsækjanda, auk rökstutts álits þess efnis hvaða umsækjendur nefndin taldi vera hæfasta 

til að gegna hvoru embætti fyrir sig. Í því skyni voru umsækjendur flokkaðir í fjóra 

flokka: mjög vel hæfur, vel hæfur, hæfur og ekki hæfur (Forsætisráðuneytið, 2009d). 

Af þeim 15 umsækjendum sem sóttu um embætti seðlabankastjóra var það mat 

hæfnisnefndar að átta umsækjendur uppfylltu menntunarskilyrði laga og voru tveir þeirra 

metnir mjög vel hæfir (Forsætisráðuneytið, 2009d). 

Af þeim 16 umsækjendum sem sóttu um embætti aðstoðarseðlabankastjóra voru þrír 

umsækjendur metnir mjög vel hæfir (Forsætisráðuneytið, 2009d). 

Þann 26. júní var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í 

embætti seðlabankastjóra til næstu fimm ára og í embætti aðstoðarseðlabankastjóra til 

næstu fjögurra ára (Forsætisráðuneytið, 2009a). Þess má geta að sá umsækjandi sem 

skipaður var í embætti aðstoðarseðlabankastjóra var einnig metinn mjög vel hæfur til að 

gegna embætti seðlabankastjóra (Forsætisráðuneytið, 2009b). Ekki var hægt að nálgast 

upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í bæði embættin liðu 87 dagar.  
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Forstjóri Bankasýslu ríkisins – Fjármálaráðuneytið 

Bankasýsla ríkisins var stofnuð með lögum nr. 88/2009, í útgáfu lagasafnsins nr. 138a. Í 

1. mgr. 2. gr. laganna segir að með yfirstjórn Bankasýslu ríkisins fari þriggja manna 

nefnd sem ráðherra skipar. Í 1. mgr. 3. gr. segir svo að forstjóri sé ráðinn af stjórn 

stofnunarinnar og þurfi að uppfylla þau hæfisskilyrði er kveðið er á um í 6. gr. laganna. 

Forstjóri skal hafa haldgóða menntun, auk sérþekkingar á banka- og fjármálum. 

Stjórnarmenn og forstjóri skulu vera lögráða. Þeir mega ekki á síðustu fimm árum hafa 

verið úrskurðaðir gjaldþrota eða hlotið dóm í tengslum við atvinnurekstur samkvæmt 

almennum hegningarlögum, samkeppnislögum, lögum um fjármálafyrirtæki, lögum um 

hlutafélög, lögum um einkahlutafélög, lögum um bókhald, lögum um ársreikninga, 

lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. eða þeim sérlögum sem gilda um aðila sem lúta opinberu 

eftirliti með fjármálastarfsemi.  

Embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 2. október 2009. Umsóknarfresturinn rann upphaflega út 16. október. Þann 19. 

október var auglýsingin endurbirt í Lögbirtingablaði og umsóknarfrestur framlengdur til 

2. nóvember. Umsóknarfresturinn rann því út 31 degi eftir að auglýsing var birt í 

Lögbirtingablaði. Í auglýsingunni var aðeins sagt hver veitti nánari upplýsingar um 

stöðuna, hvert umsóknir skyldu berast og hvenær umsóknarfrestur rynni út 

(Lögbirtingablað, 2009, 2. október; 2009, 19. október). Auglýsingin var stutt og ekki í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Stjórn Bankasýslu ríkisins bárust 15 umsóknir. Þann 30. september var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára (Morgunblaðið, 2009b). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá 

hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að upphaflegur umsóknarfrestur 

rann út og þar til skipað var í embættið liðu 58 dagar. 

 

Önnur skipunin í embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins á umræddu tímabili var árið 2011. 

Þá voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 139a. Embætti forstjóra Bankasýslu 

ríkisins var þá auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 5. ágúst 2011. 

Umsóknarfresturinn rann upphaflega út 23. ágúst. Þann 19. ágúst var auglýsingin 

endurbirt í Lögbirtingablaði og umsóknarfrestur framlengdur til 31. ágúst. 

Umsóknarfresturinn rann því út 26 dögum eftir að auglýsing var birt í Lögbirtingablaði. Í 

auglýsingunni var aðeins sagt hver veitti nánari upplýsingar um stöðuna, hvert umsóknir 
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skyldu berast og hvenær umsóknarfrestur rynni út (Lögbirtingablað, 2011, 5. ágúst; 2011, 

19. ágúst). Auglýsingin var stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 

laus störf nr. 464/1996. 

Áður en starfsauglýsingin var birt var gerð skrifleg greining á starfinu, hæfniskröfum 

og æskilegum persónueiginleikum forstjóra. Stjórn Bankasýslunnar naut aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum. Stjórn Bankasýslu ríkisins 

bárust níu umsóknir, en þrír umsækjendur drógu umsókn sína tilbaka. Þann 30. 

september var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í 

embættið til næstu fimm ára (Vísir, 2011a). Frá því að upphaflegur umsóknarfrestur rann 

út og þar til skipað var í embættið liðu 30 dagar. Umrædd embættisveiting var verulega 

umdeild og því skrifaði stjórn Bankasýslunnar bréf til fjármálaráðherra þar sem 

ráðningarferlið var rakið (Bankasýsla ríkisins, 2011b). 

Af þeim níu umsækjendum sem sóttu um embættið var það mat stjórnar 

Bankasýslunnar og ráðgjafa frá Capacent að sjö umsækjendur uppfylltu hæfniskröfur. Á 

fundi þann 5. september var ákveðið að leggja fyrir umsækjendur þrjú próf. Í fyrsta lagi 

persónuleikaprófið OPQ32 sem leggur mat á persónulega hæfileika með tilliti til 

vinnuaðstæðna. Í öðru lagi prófið inductive reasoning sem mælir hugræna hæfni og spáir 

fyrir um hve hratt viðkomandi getur sett sig inn í nýjar aðstæður og hæfileika hans til að 

draga réttar ályktanir af ófullnægjandi upplýsingum. Í þriðja lagi raunhæft verkefni sem 

leggur mat á hversu vel umsækjandi leysir dæmigert verkefni í umræddu starfi. Á fundi 

þann 12. september voru niðurstöður úr prófunum kynntar stjórn Bankasýslunnar, auk 

þess sem farið var yfir mat stjórnarmanna á raunhæfa verkefni umsækjenda. Jafnframt 

var tekin ákvörðun um að leggja fyrir þá fjóra umsækjendur sem best komu út úr fyrri 

prófum, nýtt próf, Numerical hæfnispróf. Prófið samanstóð af raunhæfum verkefnum á 

vinnumarkaði, sem meta talnagleggni. Að loknum prófum var, með tilliti til niðurstaðna 

prófanna, ákveðið að boða alla fjóra umsækjendur í viðtal. Allir umsækjendur fengu 

sömu spurningar og hvert viðtal tók um eina klukkustund. Í viðtalinu var lagt fyrir 

umsækjendur verkefni þar sem áhersla var fyrst og fremst á að sjá hvernig umsækjendur 

vinna undir álagi. Munnleg kynning var svo haldin á verkefninu og reyndi þá á 

framkomu og tjáningu umsækjenda. Auk þeirra menntunar- og hæfniskrafna sem gerðar 

voru til umsækjenda og fram komu í starfsauglýsingunni, gerði stjórn, að undangenginni 

greiningu á persónueiginleikum, eftirfarandi kröfur til umsækjenda: ákvarðanataka og 

frumkvæði, forysta og stjórnun, tengslamyndun, kynningar og samskipti, skrifleg færni 
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og skýrslugerð, mótun stefnu og hugmyndavinna, skipulag og áætlanir og álags- og 

streituþol (Bankasýsla ríkisins, 2011b). 

Ef niðurstöður, úr þeim prófum sem lögð voru fyrir umsækjendur, voru skoðaðar þá 

var sá umsækjandi sem skipaður var í embættið metinn næst hæstur á 

persónuleikaprófinu og hæstur á huglæga getuprófinu (inductive reasoning). Í raunhæfa 

verkefninu var hann og annar umsækjandi metnir hærri en hinir tveir umsækjendurnir. Þá 

var hann talinn uppfylla hæfniskröfur laga um sérþekkingu á banka- og fjármálum, en 

tveir umsækjendur voru taldir uppfylla það skilyrði betur en hann. Auk þess var hann 

metinn hafa jafn mikla stjórnunarreynslu og tveir aðrir umsækjendur, en hann var eini 

umsækjandinn sem gegndi stjórnunarstöðu á sama tíma og ráðningarferlið átti sér stað. Í 

Numerical hæfnisprófinu var hann þriðji í röðinni og þannig næst neðstur. Þekking hans á 

opinberri stjórnsýslu var mikils metin og hæfni hans í mannlegum samskiptum og 

tjáningu í ræðu og riti var umfram aðra umsækjendur (Bankasýsla ríkisins, 2011b). 

Umsækjandi sem skipaður var í embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins var talinn 

uppfylla skilyrði laga um þær menntunar- og hæfniskröfur sem þar voru tilgreindar. 

Hann var metinn hafa haldgóða menntun og sérþekkingu á banka- og fjármálum. 

Umsagnir meðmælenda voru jákvæðar og allar samhljóma. Stjórn Bankasýslunnar og 

ráðgjafi hennar lögðu heildstætt mat á niðurstöður þeirra prófa og viðtala sem tekin voru 

í ráðningarferlinu og í kjölfar þess var niðurstaða tekin (Bankasýsla ríkisins, 2011b). 

Sá umsækjandi sem skipaður var í embætti forstjóra Bankasýslunnar hafði áður gegnt 

starfi aðstoðarmanns fyrrverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra, og var skipunin gagnrýnd 

verulega. Talið var að skipaður hefði verið forstjóri sem hvorki hafði menntun né hæfni 

til að gegna starfinu (DV, 2011; Smugan, 2011).  

Þann 24. október, tæpum mánuði eftir að skipað var í embætti forstjóra, óskuðu 

stjórnarmenn Bankasýslu ríkisins, það er þeir sem skipuðu í embættið, eftir því að verða 

leystir frá störfum. Þann 25. október tilkynnti svo skipaður forstjóri Bankasýslu ríkisins 

að hann tæki ekki við starfinu. Í kjölfar þess skipaði fjármálaráðherra nýja stjórn 

Bankasýslu ríkisins (Vísir, 2011b). 

 

Þriðja skipunin í embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins á umræddu tímabili var því í lok 

árs 2011. Þá voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 139b. Embætti forstjóra 

Bankasýslu ríkisins var enn á ný auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 11. 

nóvember 2011. Umsóknarfresturinn rann út 27. nóvember, eða 16 dögum síðar. Í 
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auglýsingunni var greint frá starfs- og ábyrgðasviði forstjóra, auk þess sem menntunar- 

og hæfniskröfur voru tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin. Þær menntunar- og 

hæfniskröfur sem gerðar voru í auglýsingunni voru ítarlegri en lögin kveða á um. Krafist 

var stjórnunarreynslu, leiðtogahæfileika og framúrskarandi samskiptahæfileika, 

frumkvæði og hæfni til tjáningar í ræðu og riti á bæði íslensku og ensku. Umsækjendur 

voru loks beðnir um að senda með umsókn sinni ítarlega ferilskrá, ásamt kynningarbréfi 

þar sem hæfni umsækjanda er rökstudd (Lögbirtingablað, 2011b, 11. nóvember). 

Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996, en þar skorti að segja að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefði verið tekin. 

Stjórn Bankasýslu ríkisins bárust 17 umsóknir, en fjórir umsækjendur drógu umsókn 

sína tilbaka áður en nafnalisti var birtur þann 5. desember. Stjórn Bankasýslunnar skipaði 

hæfnisnefnd til að meta umsækjendur og var Dr. Ásta Bjarnadóttir, vinnu- og 

skipulagssálfræðingur formaður hennar (Bankasýsla ríkisins, 2011a). Hæfnisnefndin 

fylgdi fastmótuðu vinnuferli við mat sitt á umsækjendum, sem var í samræmi við þær 

kröfur sem gerðar voru til umsækjenda í starfsauglýsingunni. Matsferli 

hæfnisnefndarinnar tók mið af hæfnismati FME fyrir stjórnendur og stjórnarmenn 

fjármálafyrirtækja (Morgunblaðið, 2011b). 

Þann 30. desember var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði 

verið í embættið til næstu fimm ára (Morgunblaðið, 2011c). Ekki var hægt að nálgast 

upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 33 dagar.  

 

Forstjóri Ríkiskaupa – Fjármálaráðuneyti 

Ríkiskaup starfar á grundvelli laga um opinber innkaup nr. 84/2007. Þegar skipað var í 

embætti forstjóra voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 139b. Í 88. gr. laganna 

segir að ráðherra skipar forstjóra til fimm ára í senn. Í lögunum er hvergi kveðið á um 

hvaða hæfni forstjóri stofnunarinnar þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til 

hans.  

Embætti forstjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 11. nóvember 

2011. Umsóknarfresturinn rann út 27. nóvember, eða 16 dögum síðar. Í auglýsingunni 

var greint frá hlutverki stofnunarinnar, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru 

tilgreindar. Þar segir að umsækjendur skulu hafa lokið háskólaprófi í viðskiptafræði, 
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lögfræði, verkfræði eða sambærilegri menntun sem nýtist í starfi. Krafist var þekkingar á 

rekstri og stjórnunarreynslu. Þá var talið æskilegt að umsækjendur hefðu þekkingu á 

opinberri stjórnsýslu, fyrirtækjarekstri, góða samskiptahæfni, skipulagseiginleika og geti 

sýnt frumkvæði í starfi (Lögbirtingablað, 2011a, 11. nóvember). Auglýsingin var í 

samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Fjármálaráðuneytinu bárust 17 umsóknir. Þann 30. desember var ráðningarferlinu 

lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára 

(Morgunblaðið, 2011a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir 

umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embættið liðu 33 dagar. 

5.2.3 Innanríkisráðuneyti 

Eftir hrun var ein skipun í embætti innan innanríkisráðuneytis, samanber töflu 12.  

Tafla 12. Embættisveitingar innan innanríkisráðuneytis eftir hrun 

Embætti Ár 

Vegamálastjóri 2009 

 

Vegamálastjóri – Samgönguráðuneyti 

Eftir að hafa sett í embætti vegamálastjóra frá 1. maí 2008 til eins árs, var embættið aftur 

auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 9. mars 2009. Umsóknarfresturinn 

rann út 23. mars, eða 14 dögum síðar. Auglýsingin var með sama sniði og árið áður og 

sömu menntunar- og hæfniskröfur voru gerðar til umsækjenda (Lögbirtingablað, 2009, 9. 

mars). Auglýsingin var í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996. 

Samgönguráðuneytinu barst ein umsókn og var hún frá settum vegamálastjóra 

(Innanríkisráðuneytið, 2009). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort viðkomandi 

hafi verið boðaður í viðtal. 

5.2.4 Mennta- og menningarmálaráðuneyti  

Eftir hrun voru níu skipanir í embætti innan mennta- og menningarmálaráðuneytis, 

samanber töflu 13. 
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Tafla 13. Embættisveitingar innan mennta- og menningarmálaráðuneytis eftir hrun 

Embætti Ár 

Forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 2009 

Rektor Háskólans á Akureyri 2009 

Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands 2009 

Þjóðleikhússtjóri 2009 

Rektor Háskóla Íslands 2010 

Rektor Hólaskóla – Háskólans á Hólum 2012 

Listdansstjóri Íslenska dansflokksins 2012 

Þjóðskjalavörður 2012 

Forstöðumaður Minjastofnunar Íslands 2012 

 

Forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum – 

Menntamálaráðuneyti 

Um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum gilda lög nr. 40/2006. Þegar skipað 

var í embætti forstöðumanns árið 2008 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 

135b. Í 1. mgr. 5. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstöðumann Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum til fimm ára í senn að fenginni umsögn stjórnar 

stofnunarinnar. Forstöðumaður skal hafa hæfi sem prófessor á fræðasviði stofnunarinnar 

að mati þriggja manna dómnefndar sem menntamálaráðherra skipar.  

Embætti forstöðumanns var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 17. 

september 2008. Umsóknarfrestur rann út 1. október, eða 14 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki stofnunarinnar og forstöðumanns, auk þess sem 

menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar. Óskað var eftir að umsækjandi sendi með 

umsókn þrjú til fimm rit sem hann óskar sérstaklega eftir að leggja fram vegna 

umsóknarinnar (Lögbirtingablað, 2008, 17. september). Auglýsingin var í samræmi við 

lögin sem um stofnunina gilda. Hún var hins vegar ekki í fullkomnu samræmi við 4. gr. 

reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996, en þar skorti að segja að öllum 

umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Menntamálaráðuneytinu bárust fjórar umsóknir. Þann 20. febrúar 2009 var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára. Skipað var í embættið að fenginni umsögn dómnefndar Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum um prófessorshæfi umsækjenda og stjórnar 

stofnunarinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009d). Ekki var hægt að nálgast 

upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 142 dagar. 
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Rektor Háskólans á Akureyri – Menntamálaráðuneyti 

Um Háskólann á Akureyri gilda lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla og reglur fyrir 

Háskólann á Akureyri nr. 387/2009. Þegar skipað var í embætti rektors árið 2009 voru í 

gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 136b. Í 8. gr. laganna segir að ráðherra skipar 

háskólarektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu háskólaráðs. Háskólaráð setur reglur 

um hvernig staðið skuli að tilnefningu rektors. Getur háskólaráð ákveðið hvort tilnefning 

þess fari fram að undangengnum kosningum eða auglýsingu embættisins. Í 5. gr. 

reglnanna segir að hæfni umsækjenda um embætti rektors skal metin í ljósi heildarmats 

með tilliti til vísinda- og útgáfustarfa, ferils sem háskólakennara eða í öðrum störfum, 

stjórnunarreynslu og með tilliti til þess hversu menntun og reynsla viðkomandi muni 

nýtast í starfi rektors. Engum má veita embætti rektors nema meirihluti valnefndar hafi 

látið í ljós það álit að viðkomandi teljist hæfur til að gegna starfinu. 

Embætti rektors var upphaflega auglýst laust til umsóknar þann 11. janúar 2009 á 

Starfatorgi, og var auglýsingin birt alla sunnudaga þar til umsóknarfrestur rann út 10. 

febrúar. Umsóknarfresturinn rann því út 30 dögum eftir að auglýsingin var upphaflega 

birt. Auglýsingin birtist einnig í Morgunblaðinu. Í auglýsingunni var kynning á 

háskólanum, greint var frá verksviði rektors, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur 

voru tilgreindar. Þar kom fram að rektor skyldi hafa doktorspróf, víðtæka reynslu af 

kennslu og rannsóknum, rekstri og stjórnun. Þá var krafist framúrskarandi leiðtoga- og 

stjórnunarhæfileika, auk hæfileika til að móta og miðla framtíðarsýn. Fram kom að 

umsókn skyldi fylgja ítarleg skýrsla um vísindastörf, ritsmíðar og rannsóknir 

umsækjanda, ásamt upplýsingum um námsferil og störf. Jafnframt skulu fylgja umsókn 

eintök af prófskírteinum og þær fræðilegu ritsmíðar sem umsækjendur telja vera sín bestu 

verk, allt að þremur ritum. Í auglýsingunni var jafnframt greint frá því að hæfni 

umsækjenda um embætti rektors yrði metin í ljósi heildarmats, með tilliti til vísinda- og 

útgáfustarfa, ferils sem háskólakennari eða í öðrum störfum, rekstrar- og 

stjórnunarreynslu og með tilliti til þess hversu menntun og reynsla viðkomandi muni 

nýtast í starfi rektors. Ekki tókst að finna umrædda starfsauglýsingu og var því haft 

samband við ráðuneytið sem benti á Háskólann á Akureyri þar sem háskólaráð skólans sá 

um ráðningaferlið. Háskólinn sendi höfundi auglýsinguna á pdf skjali (Ingveldur 

Tryggvadóttir munnleg heimild, 13. maí 2013). Auglýsingin var mjög ítarleg og í 

samræmi við lögin sem um háskólann gilda. Auk þess var hún í samræmi við 4. gr. 
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reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Auglýsingin var hins vegar ekki birt í 

Lögbirtingablaði. 

Menntamálaráðuneytinu bárust sex umsóknir. Dómnefnd mat hæfni umsækjenda og 

voru umsækjendur flokkaðir í þrjá flokka eftir því hversu hæfur hver og einn umsækjandi 

var til þess að gegna umræddri stöðu. Flokkarnir voru hæfur, vel hæfur eða mjög vel 

hæfur. Fimm umsækjendur voru metnir hæfir og voru þeir boðaðir í viðtal hjá dómnefnd. 

Aðeins einn umsækjandi var metinn mjög vel hæfur. Umsækjendur höfðu frest til 8. maí 

til að gera athugasemdir við álit nefndarinnar og bárust athugasemdir frá þremur 

umsækjendum. Afstaða dómnefndarinnar var einróma og óbreytt eftir að tillit var tekið til 

athugasemda er bárust (Háskólinn á Akureyri, 2009a). Á háskólaráðsfundi sem haldinn 

var þann 19. maí mætti formaður dómnefndarinnar sem mat hæfni umsækjenda um stöðu 

rektors, og greindi frá vinnuferli nefndarinnar. Út frá auglýsingu um starfið og reglum 

Háskólans á Akureyri um ráðningar og framgang kennara var ákveðið að meta átta 

hæfnisþætti umsækjenda. Dómnefndarmenn gengu einnig út frá eigin reynslu af störfum 

við háskóla. Þættirnir átta voru menntun, vísindastörf, kennslustörf á háskólastigi, reynsla 

af háskólastörfum og stjórnun þeirra, reynsla af fjármálum og rekstri háskóla, hæfni til 

samskipta og tjáningar, leiðtoga- og stjórnunarhæfileikar og framtíðarsýn fyrir Háskólann 

á Akureyri. Sá umsækjandi sem metinn var mjög vel hæfur til að gegna umræddu 

embætti var boðinn á fundinn þar sem hann svaraði spurningum háskólaráðs. Á 

fundinum var svo samþykkt minnisblað, dagsett 19. maí, þar sem háskólaráð óskaði eftir 

umsögn háskólafundar um þá fyrirætlan ráðsins að tilnefna þann umsækjanda sem talinn 

var best til þess fallinn af dómnefnd til að gegna embætti rektors (Háskólinn á Akureyri, 

2009b). Á fundi háskólaráðs sem haldinn var þann 27. maí var greint frá þeim 

háskólafundi sem haldinn var daginn áður, eða þann 26. maí, þar sem sá umsækjandi um 

embætti rektors sem metinn var mjög vel hæfur, kynnti sig og framtíðarsýn sína fyrir 

Háskólann á Akureyri. Á háskólafundinum var samþykkt einróma að tilnefna þann 

umsækjanda í embætti rektors Háskólans á Akureyri til fimm ára. Erindi þess efnis var 

svo sent ráðherra (Háskólinn á Akureyri, 2009c). 

Þann 11. júní 2009 var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði 

verið í embættið til næstu fimm ára. Skipað var í embættið að fenginni tilnefningu 

háskólaráðs Háskólans á Akureyri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009a). Frá 

því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 121 dagur. 
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Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands – Menntamálaráðuneyti 

Um Landbúnaðarháskóla Íslands gilda lög um búnaðarfræðslu nr. 57/1999. Þegar skipað 

var í embætti rektors árið 2009 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 136a. Í 1. 

mgr. 25. gr. segir að rektor er skipaður til fimm ára að fenginni umsögn háskólaráðs. Í 2. 

mgr. sömu lagagreinar er svo kveðið á um að þann einan má skipa í stöðu rektors sem 

lokið hefur æðri prófgráðu við háskóla og öðlast hefur stjórnunarreynslu.  

Embætti rektors var auglýst laust til umsóknar á heimasíðu menntamálaráðuneytisins 

þann 16. júní 2009. Umsóknarfresturinn rann út 1. júlí, eða 15 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki rektors, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur 

voru tilgreindar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009e). Auglýsingin var í 

samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. Auglýsingin var ítarleg en ekki í samræmi 

við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö 

atriði, annars vegar að upplýsa hver veitti nánari upplýsingar um starfið, og hins vegar að 

öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. Embættið 

var ekki auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði.  

Menntamálaráðuneytinu bárust tvær umsóknir. Þann 20. júlí 2009 var ráðningarferlinu 

lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Skipað 

var í embættið að fenginni umsögn háskólaráðs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2009b). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 

voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið 

liðu 19 dagar. 

 

Þjóðleikhússtjóri – Menntamálaráðuneyti 

Um Þjóðleikhúsið gilda leiklistarlög nr. 138/1998. Þegar skipað var í embætti 

þjóðleikhússtjóra árið 2009 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 136b. Í 1. mgr. 

6. gr. laganna segir að ráðherra skipar þjóðleikhússtjóra til fimm ára í senn, að fenginni 

umsögn þjóðleikhúsráðs. Skipaður skal maður með menntun á sviði lista og staðgóða 

þekkingu á starfi leikhúsa.  

Embætti þjóðleikhússtjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 8. 

maí 2009. Umsóknarfresturinn rann út 26. júní, eða 49 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

greint frá hlutverki þjóðleikhússtjóra, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru 

tilgreindar. Þá voru umsækjendur beðnir um að greina frá framtíðarsýn sinni á starfsemi 

Þjóðleikhússins (Lögbirtingablað, 2009, 8. maí). Auglýsingin var í samræmi við lögin 
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sem um stofnunina gilda. Auglýsingin var ítarleg en ekki í samræmi við 4. gr. reglna um 

auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að 

upplýsa hver veitti nánari upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði 

svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Menntamálaráðuneytinu bárust tíu umsóknir, en einn umsækjandi dró umsókn sína 

tilbaka. Skipað var í embættið að fenginni umsögn þjóðleikhúsráðs. Umsögn 

þjóðleikhúsráðs, dagsett 17. ágúst, kvað á um að allir umsækjendur hefðu uppfyllt 

almenn skilyrði þess að gegna embættinu og teljist því þar til hæfir. Þegar einnig var 

tekið mið af reynslu umsækjenda af leikhús- og stjórnunarstarfi voru aðeins tveir 

umsækjendur metnir mjög vel hæfir til þess að gegna embætti þjóðleikhússtjóra. Umsögn 

ráðsins var send umsækjendum sem fengu tækifæri til þess að kynna sér efni hennar og 

koma með athugasemdir. Í kjölfar þess var málið tekið til nánari umfjöllunar og 

meðferðar í ráðuneytinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009c). Eftir viðtöl 

þriggja starfsmanna menntamálaráðuneytisins undir stjórn sérfræðings í 

mannauðsstjórnun voru þrír umsækjendur metnir hæfastir. Þann 30. september 2009 var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára. Við val á umsækjendum var litið til framtíðarsýnar og reynslu af stjórnun og 

daglegum rekstri. Þegar horft var sérstaklega til framtíðarsýnar umsækjenda í ljósi 

fyrirsjáanlegs niðurskurðar voru hugmyndir þess sem skipaður var í embættið, mjög vel 

mótaðar. Tillit var tekið til þess að rekstur Þjóðleikhússins hefur á síðustu misserum 

verið aðlagaður mjög að fjárlagaramma og eftirlit og áætlanagerð verið efld. Sá sem 

skipaður var í embætti þjóðleikhússtjóra hafði gegnt því embætti frá árinu 2004 (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2009g). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til 

skipað var í embættið liðu 96 dagar. Þau sjónarmið sem höfð voru til hliðsjónar við 

ákvarðanatöku við val á umsækjanda voru í samræmi við starfsauglýsinguna. 

Umrædd embættisveiting var kærð til umboðsmanns Alþingis (2011, 30. desember), 

en kvörtunin beindist að broti á jafnræðisreglu stjórnsýslulaga við ráðningarferli í 

embættið, brotum á starfsreglum þjóðleikhúsráðs við umsagnarvinnu í lögskipuðu 

ráðningarferli, vanhæfni þjóðleikhúsráðs sem umsagnaraðila um hæfni umsækjenda, 

brotum starfsmanna ráðuneytisins í vinnsluferli umsókna, broti á upplýsingaskyldu í 

viðtölum við umsækjendur, rökstuðningi við skipunina og stjórnsýslu á öllum stigum 

ráðningarferlisins. Umboðsmaður Alþingis gat ekki betur séð en að ákvörðun um skipun 

í embætti þjóðleikhússtjóra hafi byggst á heildstæðu mati á mörgum þáttum. Með 
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hliðsjón af því svigrúmi sem játa verði veitingarvaldshafa við skipun í opinbert embætti 

og þegar litið væri til gagna málsins varð það niðurstaða umboðsmanns að hann hafði 

ekki forsendur til að gera athugasemdir við ákvörðun ráðherra. Þá fékk umboðsmaður 

Alþingis ekki séð að gögn málsins gæfu til kynna að embættinu hafi verið ráðstafað 

fyrirfram.  

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu skrifaði umboðsmaður Alþingis ráðuneytinu bréf þar sem 

hann benti á að betur hefði mátt fara. Hann benti á að þjóðleikhúsráð hefði mátt í umsögn 

sinni benda á með hvaða hætti þeir tveir umsækjendur sem þóttu hæfastir til að gegna 

embættinu, hafi fallið að þeim sjónarmiðum sem tekið var mið af við ákvarðanatöku og 

hvernig þeir þættir nýttust í embættinu. Umboðsmaður lagði til að þjóðleikhúsráð setti 

sér vinnureglur um hvernig meta ætti hæfni umsækjenda í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

nr. 117/2009 fyrir þjóðleikhúsráð, hafi það ekki þegar verið gert. Umboðsmaður taldi 

ennfremur að ráðinu hefði borið skylda til að skrá allt sem fram fór á þeim fundum sem 

haldnir voru vegna ráðningarferlisins, og hverjir voru viðstaddir hverju sinni. Þá taldi 

hann jafnframt að þar sem einn umsækjandi var starfandi þjóðleikhússtjóri, hefðu allir 

umsækjendur ekki haft sama tækifæri til að svara spurningu um hvernig þeir myndu 

standa að niðurskurði eða samdráttaraðgerðum. Það hefði því verið í betra samræmi við 

vandaða stjórnsýsluhætti að vekja athygli umsækjenda á því að þeir ættu kost á að kynna 

sér fyrirliggjandi upplýsingar um stöðu fjármála Þjóðleikhússins og ákvarðanir um 

sparnað í rekstri þess. Einkum í ljósi þess að við mat á umsækjendum var sérstaklega litið 

til framtíðarsýnar umsækjenda í ljósi fyrirsjáanlegs niðurskurðar. Loks taldi 

umboðsmaður að ráðinu hafi borið skylda til að gera grein fyrir því hvernig sá sem 

skipaður var í embættið, féll að þeim sjónarmiðum sem byggt var á við mat þeirra á 

hæfni umsækjenda, eða í hverju reynsla og menntun viðkomandi var fólgin 

(Umboðsmaður Alþingis, 2011, 30. desember). 

 

Rektor Háskóla Íslands – Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Um Háskóla Íslands gilda lög nr. 85/2008 um opinbera háskóla. Þegar skipað var í 

embætti rektors árið 2010 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 138a. Í 8. gr. 

laganna segir að ráðherra skipar háskólarektor til fimm ára samkvæmt tilnefningu 

háskólaráðs. Háskólaráð setur reglur um hvernig staðið skuli að tilnefningu rektors. Getur 

háskólaráð ákveðið hvort tilnefning þess fari fram að undangengnum kosningum eða 

auglýsingu embættisins. Um háskólann gilda einnig reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 
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569/2009. Í 6. gr. reglnanna segir að embættisgengir eru þeir einir sem hafa 

prófessorshæfi, leiðtogahæfileika og skýra og metnaðarfulla framtíðarsýn fyrir 

háskólann, ríka samskiptahæfni og víðtæka reynslu af stjórnun og stefnumótun. 

Háskólaráð ákvarðar hvaða umsækjendur uppfylla skilyrði um embættisgengi. 

Embætti rektors var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 2. febrúar 

2010. Umsóknarfresturinn rann út 22. febrúar, eða 20 dögum síðar. Í auglýsingunni var 

greint frá hlutverki rektors, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar. 

Tekið var fram að það er háskólaráð sem ákvarðar hvaða umsækjendur uppfylla skilyrði 

um embættisgengi, samanber. 2. tölulið 6. gr. reglna háskólans. Einungis þeir sem þegar 

hafa fengið formlegan hæfnisdóm sem prófessor við viðurkenndan háskóla áður en 

umsóknarfrestur rennur út teljast uppfylla skilyrði um prófessorshæfi (Lögbirtingablað, 

2010, 2. febrúar). Auglýsingin var í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. 

Auglýsingin var ítarleg en ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf 

nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að upplýsa hver veitti nánari 

upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun 

um ráðningu hefði verið tekin. 

Dr. Kristín Ingólfsdóttir var sjálfkjörin í embætti rektors þar sem hún var eini 

umsækjandinn (Vísir, 2010b).  

 

Rektor Hólaskóla – Háskólans á Hólum – Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Um Hólaskóla – Háskólann á Hólum gilda lög nr. 57/1999 um búnaðarfræðslu. Þegar 

skipað var í embætti rektors árið 2012 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 

139b. Í 1. mgr. 25. gr. laganna segir að ráðherra skipar rektor til fimm ára að fenginni 

umsögn háskólaráðs. Í 2. mgr. sömu lagagreinar segir svo að þann einan má skipa í stöðu 

rektors sem lokið hefur æðri prófgráðu við háskóla og öðlast hefur stjórnunarreynslu. 

Embætti rektors var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 15. september 

2011. Umsóknarfresturinn rann upphaflega út 10. október. Þann 30. september var 

auglýsingin endurbirt í Lögbirtingablaði og umsóknarfrestur framlengdur til 14. 

nóvember. Umsóknarfresturinn rann því út 60 dögum eftir að auglýsing var birt í 

Lögbirtingablaði. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki rektors, auk þess sem 

menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar (Lögbirtingablað, 2011, 15. september, 

2011, 30. september). Auglýsingin var í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. 

Auglýsingin var ítarleg en ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf 
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nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að upplýsa hver veitti nánari 

upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun 

um ráðningu hefði verið tekin. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu bárust sex umsóknir. Skipað var í embættið að 

fenginni tilnefningu háskólaráðs Hólaskóla – Háskólans á Hólum. Þann 21. febrúar 2012 

var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður var í embættið til næstu fimm 

ára (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012a). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar 

um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að upphaflegur 

umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 99 dagar. 

 

Listdansstjóri Íslenska dansflokksins – Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Um Íslenska dansflokkinn gilda reglur nr. 14/2002 um starfsemi Íslenska dansflokksins. Í 

3. gr. reglnanna segir að listdansstjóri er forstöðumaður dansflokksins og er skipaður af 

menntamálaráðherra til fimm ára í senn að fenginni tillögu stjórnar. Sá sem skipaður er 

listdansstjóri skal hafa staðgóða þekkingu og reynslu á sviði listdans. Ætíð skal auglýsa 

embættið laust til umsóknar í lok hvers skipunartímabils. 

Embætti listdansstjóra var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 3. 

nóvember 2011. Umsóknarfresturinn rann út 26. nóvember, eða 23 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki Íslenska dansflokksins, hlutverki listdansstjóra, auk 

þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar og voru þær í samræmi við þær 

reglur sem um dansflokkinn gilda (Lögbirtingablað, 2011, 3. nóvember). Auglýsingin var 

ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í 

auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að upplýsa hver veitti nánari upplýsingar um 

starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði 

verið tekin. 

Mennta- og menningamálaráðuneytinu barst 31 umsókn. Skipað var í embættið að 

fenginni tillögu stjórnar, samanber þær reglur sem um starfsemi Íslenska dansflokksins 

gilda. Þann 1. mars 2012 var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður var 

í embættið til næstu fimm ára (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012c). Ekki var 

hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í 

viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 95 dagar. 
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Þjóðskjalavörður – Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Um Þjóðskjalasafn Íslands gilda lög nr. 66/1985. Þegar skipað var í embætti 

þjóðskjalavarðar árið 2012 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 140b. Í 4. mgr. 

1. gr. laganna segir að ráðherra skipar þjóðskjalavörð til fimm ára í senn að fenginni 

umsögn stjórnarnefndar safnsins. Í lögunum er hvergi kveðið á um hvaða hæfni 

þjóðskjalavörður þurfi að uppfylla eða hvaða kröfur gera skuli til hans. 

Embætti þjóðskjalavarðar var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 10. 

ágúst 2012. Umsóknarfresturinn rann út 4. september, eða 25 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki þjóðskjalavarðar, auk þess sem menntunar- og 

hæfniskröfur voru tilgreindar. Krafist var að umsækjendur hefðu háskólapróf og staðgóða 

þekkingu á starfssviði safnsins og menntun eða starfsreynslu á sviði stefnumótunar og 

stjórnunar (Lögbirtingablað, 2012, 10. ágúst). Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. 

reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars 

vegar að upplýsa hver veitti nánari upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum 

umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Mennta- og menningamálaráðuneytinu bárust níu umsóknir. Skipað var í embættið að 

fenginni umsögn stjórnar safnsins, samanber lögin sem um safnið gilda. Þann 26. 

nóvember 2012 var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður var í 

embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var í embættið hafði starfað í 

Þjóðskjalasafni Íslands frá árinu 2001, lengst af sem sviðsstjóri upplýsingasviðs en 

síðastliðið eitt og hálft ár var hann settur þjóðskjalavörður (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012b). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá 

hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar 

til skipað var í embættið liðu 83 dagar. 

 

Forstöðumaður Minjastofnunar Íslands – Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Minjastofnun Íslands varð til við sameiningu Húsafriðunarnefndar og Fornleifaverndar 

ríkisins. Um Minjastofnun Íslands gilda lög nr. 80/2012 um menningarminjar. Þegar 

skipað var í embætti forstöðumanns árið 2013 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins 

nr. 141a. Í 12. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstöðumann Minjastofnunar Íslands 

til fimm ára í senn. Skipaður skal maður með háskólamenntun og staðgóða þekkingu á 

starfssviði stofnunarinnar. 
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Embætti forstöðumanns var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 5. 

október 2012. Umsóknarfresturinn rann út 26. október, eða 21 degi síðar. Í auglýsingunni 

var greint frá hlutverki forstöðumanns, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru 

tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda (Lögbirtingablað, 

2012, 5. október). Auglýsingin var ekki í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um 

laus störf nr. 464/1996. Í auglýsinguna skorti tvö atriði, annars vegar að upplýsa hver 

veitti nánari upplýsingar um starfið, og hins vegar að öllum umsóknum yrði svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefði verið tekin. 

Mennta- og menningamálaráðuneytinu bárust 13 umsóknir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012d). Þann 2. janúar 2013 var ráðningarferlinu lokið og 

tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður 

var í embættið hafði gegnt starfi forstöðumanns Fornleifaverndar ríkisins frá upphafi 

stofnunarinnar árið 2001 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Ekki var hægt 

að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá 

því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 68 dagar. 

5.2.5 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

Eftir hrun var ein skipun í embætti innan umhverfis- og auðlindaráðuneytis, samanber 

töflu 14.  

Tafla 14. Embættisveitingar innan umhverfis- og auðlindaráðuneytis eftir hrun 

Embætti Ár 

Forstjóri Mannvirkjastofnunar 2011 

 

Forstjóri Mannvirkjastofnunar – Umhverfisráðuneyti 

Mannvirkjastofnun tók til starfa þann 1. janúar 2011 á grunni Brunamálastofnunar. 

Stofnunin starfar samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 (Mannvirkjastofnun, 

e.d.). Þegar skipað var í embætti forstjóra í byrjun árs 2011 voru í gildi sömu lög, í útgáfu 

lagasafnsins nr. 139a. Samkvæmt 6. gr. laganna skal forstjóri Mannvirkjastofnunar vera 

skipaður af ráðherra til fimm ára í senn. Einnig segir að forstjóri skuli hafa 

háskólamenntun á sviði mannvirkjamála.  

Fráfarandi brunamálastjóri var í lok árs 2010 settur til að gegna starfi forstjóra 

Mannvirkjastofnunar í þrjá mánuði. Í tilkynningu ráðuneytisins sem birt var á heimasíðu 

þess þann 30. desember 2010 var greint frá því hver settur væri forstjóri stofnunarinnar 
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næstu þrjá mánuði, tilkynnt um hin nýju lög, greint frá markmiðum nýrrar stofnunar og 

hvenær starf forstjóra yrði auglýst (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2010).  

Embætti forstjóra Mannvirkjastofnunar var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 3. janúar 2011. Umsóknarfresturinn rann út 21. janúar, eða 18 

dögum síðar. Í auglýsingunni var greint frá menntunar- og hæfniskröfum og voru þær 

ítarlegri en kveðið var á um í lögum. Krafist var háskólamenntunar á sviði 

mannvirkjamála, þekkingu á verksviði stofnunarinnar, stjórnunarreynslu, auk 

leiðtogahæfileika og getu til að hvetja til árangurs. Jafnframt skyldi forstjóri hafa 

frumkvæði og metnað til að sýna árangur í starfi og kraft til að hrinda verkum í 

framkvæmd. Þá var gerð krafa um að forstjóri hefði getu til að tjá sig í ræðu og riti á 

ensku, auk dönsku, norsku eða sænsku (Lögbirtingablað, 2011, 3. janúar). Auglýsingin 

var ekki í fullkomnu samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 

464/1996, en þar skorti að segja að öllum umsóknum yrði svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefði verið tekin. 

Umhverfisráðuneytinu bárust sex umsóknir og voru fimm umsækjendur boðaðir í 

viðtal (Eva Þórarinsdóttir munnleg heimild, 27. nóvember 2012). Í ráðningarferlinu var 

skipuð þriggja manna hæfnisnefnd til að fara yfir og leggja mat á hæfni umsækjenda. 

Þann 22. febrúar var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður var í 

embættið til næstu fimm ára. Sá sem skipaður var gegndi embætti forstjóra 

Brunamálastofnunar frá árinu 2001 til 2010 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2011). 

Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 32 dagar. 

5.2.6 Utanríkisráðuneyti 

Eftir hrun var ein skipun í embætti innan utanríkisráðuneytis, samanber töflu 15.  

Tafla 15. Embættisveitingar innan utanríkisráðuneytis eftir hrun 

Embætti Ár 

Framkvæmdastjóri Þróunarsamvinnustofnunar Íslands 2010 

 

Framkvæmdastjóri Þróunarsamvinnustofnunar Íslands – Utanríkisráðuneyti 

Um Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) gilda lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu 

Íslands nr. 121/2008 og reglugerð nr. 894/2009. Þegar skipað var í embætti 

framkvæmdastjóra árið 2010 voru í gildi sömu lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 138b. 

Samkvæmt 4. mgr. 6. gr. laganna skipar ráðherra framkvæmdastjóra ÞSSÍ. 
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Framkvæmdastjóri skal hafa lokið háskólaprófi og búa yfir þekkingu á verksviði 

stofnunarinnar.  

Embætti framkvæmdastjóri ÞSSÍ var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 22. október 2010. Umsóknarfresturinn rann út 8. nóvember, eða 17 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki og verksviði framkvæmdastjóra stofnunarinnar 

með vísan í lög og reglugerð sem um hana gilda. Auk þess voru menntunar- og 

hæfniskröfur tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin sem um stofnunina gilda. Þá 

var jafnframt óskað eftir því að framkvæmdastjóri hefði reynslu af störfum á sviði 

þróunarmála og alþjóðasamstarfs, reynslu af mannaforráðum og almenna stjórnunar- og 

rekstrarreynslu. Hann á jafnframt að hafa hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, hafa 

gott vald á ensku, auk þess sem kunnátta í einu Norðurlandatungumáli er æskileg. Þá á 

hann að hafa frumkvæði í starfi, leiðtoga- og samskiptahæfileika og reynslu og hæfileika 

til að miðla upplýsingum (Lögbirtingablað, 2010, 22. október). Auglýsingin var ítarleg 

og í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996.  

Utanríkisráðuneytinu bárust 33 umsóknir og voru 13 umsækjendur boðaðir í viðtal 

(Helga Hauksdóttir munnleg heimild, 15. nóvember 2012). Ráðherra skipaði sérstaka 

hæfnisnefnd til þess að fara yfir umsóknir, leggja á þær mat og leggja fram tillögur um þá 

umsækjendur sem hæfastir þykja fyrir umrætt starf. Þann 21. desember var 

ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu 

fimm ára (Pressan, 2010b). Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í 

embættið liðu 43 dagar.  

Meðan á ráðningarferlinu stóð var í fjölmiðlum greint frá því að meðal umsækjenda 

hafi orðið vart ótta um að pólitísk sjónarmið yrðu tekin fram yfir fagleg við ráðninguna. 

Vísað var til þess að forverinn hafi verið fyrrverandi stjórnmálamaður og að meðal 

umsækjenda væru menn með pólitísk tengsl við ákveðna stjórnmálahreyfingu. Hins 

vegar var einnig bent á það að ríkur vilji væri til þess innan ráðuneytisins að stokka 

verulega upp í stofnuninni (Pressan, 2010a, 2010b).  

5.2.7 Velferðarráðuneyti  

Eftir hrun voru fjórar skipanir í embætti innan velferðarráðuneytis, samanber töflu 16.  

Tafla 16. Embættisveitingar innan velferðarráðuneytis eftir hrun 

 

 

Embætti Ár 

Landlæknir 2009 

Forstjóri Landspítala 2010 

Umboðsmaður skuldara 2010 

Forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri 2012 
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Landlæknir – Heilbrigðisráðuneyti 

Þann 1. september 2007 tóku í gildi lög um landlækni nr. 41/2007 og voru þau fyrstu 

lögin er fjölluðu um landlækni í sérstökum lagabálki (Embætti landlæknis, e.d.a). Lögin 

hafa mikið breyst síðan þá og með lögum sem gengu í gildi 1. maí 2011 var starfsemi 

Lýðheilsustöðvar felld undir embætti landlæknis (Embætti landlæknis, e.d.b). Þegar 

skipað var í embætti landlæknis árið 2009 voru í gildi lög um landlækni nr. 41/2007, í 

útgáfu lagasafnsins nr. 137. Í 2. gr. laganna segir að ráðherra skipar landlækni til fimm 

ára í senn að fengnu mati nefndar skv. 9. gr. laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu, en 

þar segir að ráðherra skuli skipa þriggja manna nefnd til fjögurra ára í senn til að meta 

hæfni umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana. Í lögunum segir jafnframt að 

landlæknir skuli hafa sérfræðimenntun í læknisfræði og víðtæka reynslu eða menntun á 

sviði stjórnunar.  

Embætti landlæknis var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 2. 

nóvember 2009. Umsóknarfresturinn rann út 19. nóvember, eða 17 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki landlæknis, auk þess sem menntunar- og 

hæfniskröfur voru tilgreindar og voru þær í samræmi við lögin sem um landlækni gilda. Í 

auglýsingunni var einnig upplýst um skipun hæfnisnefndar við val á umsækjendum 

(Lögbirtingablað, 2009, 2. nóvember). Auglýsingin var ítarleg og í samræmi við 4. gr. 

reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996.  

Heilbrigðisráðuneytinu bárust fimm umsóknir og voru allir umsækjendur boðaðir í 

viðtal. Ráðherra skipaði sérstaka hæfnisnefnd til þess að að fara yfir umsóknir, leggja á 

þær mat og leggja fram tillögur um þá umsækjendur sem hæfastir þykja fyrir umrætt starf 

(Velferðarráðuneytið, 2009b). Mat nefndarinnar var að þrír umsækjendur hafi uppfyllt 

skilyrði starfsauglýsingarinnar og teldust því hæfir til að gegna embættinu. Voru þeir því 

boðaðir í ítarleg viðtöl. Þann 31. desember var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um 

hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára (Velferðarráðuneytið, 2009d). 

Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 42 dagar.  

 

Forstjóri Landspítala – Heilbrigðisráðuneyti 

Eftir að hafa skipað í embætti forstjóra Landspítala (LSH) frá 1. september 2008, var 

forstjóra veitt leyfi frá störfum til eins árs, frá 1. október 2009. Á meðan leyfi forstjóra 

stóð var sett tímabundið í embættið (Velferðarráðuneytið, 2009a). Á meðan leyfi skipaðs 
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forstjóra stóð sagði viðkomandi starfi sínu lausu og var því embætti forstjóra LSH 

auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 8. júlí 2010. Umsóknarfresturinn rann 

út 30. júlí, eða 22 dögum síðar. Í auglýsingunni voru menntunar- og hæfniskröfur 

tilgreindar. Þar var aðeins sagt að forstjóri skyldi hafa háskólamenntun sem nýttist 

honum í starfi og búa yfir reynslu af rekstri og stjórnun, og voru þær kröfur í samræmi 

við lögin sem um hann gilda. Í auglýsingunni var einnig upplýst um skipun 

hæfnisnefndar við val á umsækjendum (Lögbirtingablað, 2010, 8. júlí). Auglýsingin var 

ítarleg og í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996. 

Heilbrigðisráðuneytinu bárust sex umsóknir. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu 

vék fyrri hæfnisnefnd til hliðar vegna vanhæfis. Þann 6. ágúst hóf hin nýja hæfnisnefnd 

störf við mat á umsækjendum og voru henni gefnar sex vikur frá því að umsóknarfresti 

lauk til að skila umsögn um umsækjendur til ráðherra (Velferðarráðuneytið, 2010d). Þann 

9. september var ráðningarferlinu lokið og tilkynnt var um hver skipaður hefði verið í 

embættið til næstu fimm ára. Sá umsækjandi sem skipaður var forstjóri LSH, var settur 

forstjóri stofnunarinnar síðastliðið ár, auk þess sem hann hafði gegnt starfi 

framkvæmdastjóra lækninga á Landspítala (Velferðarráðuneytið, 2010c). Ekki var hægt 

að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur voru boðaðir í viðtal. Frá 

því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 41 dagur. 

Umboðsmaður skuldara – Félags- og tryggingamálaráðuneyti 

Stofnunin tók til starfa 1. ágúst 2010 og er byggð á grunni Ráðgjafarstofu um fjármál 

heimilanna (Umboðsmaður skuldara, e.d.). Um umboðsmann skuldara gilda lög nr. 

100/2010. Þegar skipað var í embætti umboðsmanns skuldara árið 2010 voru í gildi sömu 

lög, í útgáfu lagasafnsins nr. 138b. Í 2. gr. laganna segir að ráðherra skipar umboðsmann 

skuldara til fimm ára í senn. Skal hann hafa menntun á háskólastigi og búa yfir víðtækri 

þekkingu og reynslu af málefnum á starfssviði stofnunarinnar.  

Embætti umboðsmanns skuldara var auglýst laust til umsóknar í Lögbirtingablaði 

þann 25. júní 2010. Umsóknarfresturinn rann út 12. júlí, eða 17 dögum síðar. Í 

auglýsingunni var greint frá hlutverki umboðsmanns skuldara, auk þess sem menntunar- 

og hæfniskröfur voru tilgreindar, og voru þær í samræmi við lögin. Jafnramt var talið 

æskilegt að umsækjendur byggju yfir leiðtogahæfni, áhersla var lögð á sjálfstæð og 

fagleg vinnubrögð ásamt færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að tjá sig í ræðu og 

riti. Umsækjendur voru beðnir um að senda með umsókn sinni upplýsingar um menntun, 
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prófgögn og fyrri störf (Lögbirtingablað, 2010, 25. júní). Auglýsingin var í samræmi við 

4. gr. reglna um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996.  

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu bárust tíu umsóknir, en einn umsækjandi dró 

umsókn sína tilbaka. Ráðuneytið naut aðstoðar ráðningarskrifstofunnar STRÁ MRI við 

mat á umsækjendum. Farið var yfir allar umsóknir og starfsferilskrár umsækjenda með 

sérstöku tilliti til þeirra atriða og krafna sem tilgreindar voru í auglýsingu um embættið 

og koma fram í lögum sem um embættið gilda. Voru tveir umsækjendur metnir hæfir til 

þess að gegna embættinu og voru þeir boðaðir í viðtal. Viðtölin voru bæði tekin 20. júlí 

og var ráðherra viðstaddur ásamt aðstoðarmanni ráðherra, ráðuneytisstjóra og 

framkvæmdastjóra STRÁ MRI. Í kjölfar viðtalanna var ítarlegt hæfnismat á hvorum 

umsækjanda unnið af framkvæmdastjóra STRÁ MRI. Við mat á þeim tveimur 

umsækjendum sem boðaðir voru í viðtal var einkum tekið tillit til eftirfarandi atriða: 

fagmenntun á háskólastigi, marktæka þekkingu og reynslu sem nýtist í starfi, 

leiðtogahæfni, sjálfstæð og fagleg vinnubrögð, hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni 

til að tjá sig í ræðu og riti. Eru þessi atriði vel í samræmi við það sem fram kom í 

starfsauglýsingunni um starfið og lögin sem um stofnunina gilda. Þá var jafnframt tekið 

mið af frammistöðu umsækjenda í viðtali og umsagna meðmælenda 

(Velferðarráðuneytið, 2010f). Þann 23. júlí var ráðningarferlinu svo lokið og tilkynnt var 

um hver skipaður hefði verið í embættið til næstu fimm ára (Velferðarráðuneytið, 2010e). 

Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embættið liðu 11 dagar. 

 

Tæpum tveimur vikum eftir að skipað var í embætti umboðsmanns skuldara, þann 3. 

ágúst barst tilkynning frá félags- og tryggingamálaráðuneytinu þess efnis að skipaður 

umboðsmaður skuldara væri búinn að segja sig frá embættinu. Hafði félags- og 

tryggingamálaráðherra þá beðið umboðsmann skuldara um að segja starfi sínu lausu í 

kjölfar þess að greint var frá því í fréttum að nýráðinn umboðsmaður skuldara væri í 

skuldasúpu (Vísir, 2010c; Vísir, 2010d). Auk þess voru vangaveltur um það að um 

pólitíska ráðningu hafi verið að ræða, en ráðherra hafnaði öllum slíkum ásökunum, enda 

hafi heildstætt mat á umsækjendum átt sér stað í samvinnu við ráðningarskrifstofu (Vísir, 

2010a). Hins vegar kom fram að ráðherra og skipaður umboðsmaður skuldara voru 

kunningjar, en samkvæmt eigin sögn ráðherra hafi hann ekki þurft að víkja vegna 

vanhæfis (Vísir, 2010e).  
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Þann 5. ágúst 2010 birti félags- og tryggingamálaráðuneytið öll þau gögn sem byggt 

var á við úrvinnslu málsins og höfð voru til hliðsjónar þegar ákvörðun var tekin um 

hvern skipa ætti í embætti umboðsmanns skuldara. Um var að ræða umsóknir þeirra 

tveggja umsækjenda sem metnir voru hæfastir til að gegna starfinu, starfsferilskrár þeirra, 

umsagnir meðmælenda, og skráning upplýsinga sem fram komu í viðtölunum. Auk þess 

var birt sjálfstætt hæfnismat ráðningarskrifstofunnar STRÁ MRI. Í tilkynningunni sagði 

jafnframt að ekki væri vitað til þess að áður hefðu verið birtar tæmandi upplýsingar um 

forsendur fyrir skipun í opinbert embætti eins og hér var gert. Af gefnu tilefni kom einnig 

fram að við mat á umsækjendum um embætti umboðsmanns skuldara hefði ekki verið 

litið til persónulegra fjárreiðna þeirra og í auglýsingu voru engar skilgreindar kröfur hvað 

það varðar enda þess ekki krafist í lögum um umboðsmann skuldara 

(Velferðarráðuneytið, 2010a, 2010b). Greinilegt er að umrædd embættisveiting hefur 

verið nokkuð umdeild, jafnvel þótt ráðningarferlið megi teljast gegnsætt og vel rökstutt.  

 

Tveimur dögum eftir að skipaður umboðsmaður skuldara sagði sig frá embættinu var 

hinn umsækjandinn sem einnig var metinn hæfur til að gegna embættinu í kjölfar 

nýafstaðins ráðningarferlis, skipaður í embættið. Hafði viðkomandi gegnt forstöðu 

Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna, frá árinu 2003 (Velferðarráðuneytið, 2010a).  

 

Forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri – Velferðarráðuneyti 

Sjúkrahúsið á Akureyri starfar samkvæmt lögum nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu. 

Þegar skipað var í embætti forstjóra í lok árs 2011 voru í gildi sömu lög, í útgáfu 

lagasafnsins nr. 139b. Í 9. gr. laganna segir að ráðherra skipar forstjóra 

heilbrigðisstofnana til fimm ára í senn. Forstjóri skal hafa háskólamenntun og/eða 

reynslu af rekstri og stjórnun. Í 2. mgr. 9. gr. segir svo að ráðherra skuli skipa þriggja 

manna nefnd til fjögurra ára í senn til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra 

heilbrigðisstofnana. Engan má skipa í embætti forstjóra heilbrigðisstofnana nema nefndin 

telji hann hæfan til þess að gegna því embætti.  

Embætti forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri var auglýst laust til umsóknar í 

Lögbirtingablaði þann 7. desember 2011. Umsóknarfresturinn rann upphaflega út 23. 

desember. Þann 3. febrúar 2012 var auglýsingin endurbirt í Lögbirtingablaði og 

umsóknarfrestur framlengdur til 19. febrúar. Umsóknarfresturinn rann því út 74 dögum 

eftir að auglýsing var birt í Lögbirtingablaði. Í auglýsingunni var greint frá hlutverki 
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stofnunarinnar og forstjóra, auk þess sem menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar og 

voru þær í samræmi við lögin. Krafist var hæfni í mannlegum samskiptum ásamt 

leiðtogahæfileikum. Þá kom fram að um var að ræða tímabundna setningu í embættið til 

eins árs frá 1. febrúar 2012, vegna leyfis forstjóra (Lögbirtingablað, 2011, 7. desember; 

2012, 3. febrúar). Auglýsingin var ítarleg og í samræmi við 4. gr. reglna um auglýsingar 

um laus störf nr. 464/1996.  

Velferðarráðuneytinu bárust fimm umsóknir. Þann 16. mars var ráðningarferlinu lokið 

og tilkynnt var um hver settur hefði verið í embættið til 1. febrúar 2013. Ráðherra setti í 

embættið í samræmi við mat hæfnisnefndar sem mat hæfni umsækjenda um stöður 

forstjóra heilbrigðisstofnana samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu. Sá sem settur var 

í embættið hafði verið starfsmannastjóri Sjúkrahússins á Akureyri frá árinu 2007 og þar 

á undan verkefnastjóri gæðamála og stefnumótunar frá árinu 2005 (Velferðarráðuneytið, 

2012). Ekki var hægt að nálgast upplýsingar um hvort og þá hve margir umsækjendur 

voru boðaðir í viðtal. Frá því að upphaflegur umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embættið liðu 26 dagar. 
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6 Niðurstöður 

Þegar gagnaöflun var lokið var gögnum safnað saman, þau flokkuð og talin þannig að 

það fengist heildarmynd af þeim og þau þannig gerð meðfærilegri til frekari úrvinnslu. Í 

kjölfarið voru svo gögnin greind nánar og er þeim niðurstöðum gerð skil í þessum kafla.  

Greindar voru 68 embættisveitingar á rannsóknartímabilinu sem skiptust í 40 skipanir 

á tímabilinu fyrir efnahagshrun og 28 skipanir á tímabilinu eftir efnahagshrun. Á 

tímabilinu fyrir hrun var ekki skylda að auglýsa stöðu bankastjóra Seðlabanka Íslands 

(2005, 2006) og því voru þær ekki teknar með í útreikningum er snúa að 

auglýsingaskyldunni. Þar sem upplýsingar lágu ekki fyrir um starfsauglýsingu eða 

innihald hennar var ekki tekið tillit til þeirra við útreikninga. 

6.1 Starfsauglýsing 

Þegar skoðaðar voru auglýsingar um laus embætti hjá ríkinu, var tekið mið af 4. grein 

reglna nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum. Auglýsing var talin uppfylla 

skilyrði reglnanna ef öll þau 11 atriði sem þar eru tilgreind komu fram. Á tímabilinu fyrir 

hrun voru einungis 26% starfsauglýsinga sem uppfylltu öll skilyrðin, en fór í 48% á 

tímabilinu eftir hrun, samanber töflu 17. Ef litið er á fjölda þeirra starfsauglýsinga sem 

voru með níu eða fleiri atriði þá var hlutfallið fyrir hrun 60% en fór í 93% eftir hrun. 

Tafla 17. Fjöldi atriða sem koma fram í starfsauglýsingu, samanber 4. grein reglna nr. 464/1996 um 

auglýsingar á lausum störfum 

Fjöldi atriða 
Fyrir hrun (n=38)

* 

n (%) 

Eftir hrun (n=27)
** 

n (%) 

11 10 (26) 13 (48) 

10 4 (10,5) 5 (19) 

9 9 (23,5) 7 (26) 

8 3 (8) 0 

4-7 1 (3) 0 

3 10 (26) 2 (7) 

2 0 0 

1 1 (3) 0 
* Á ekki við um embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands (2005, 2006) 

** Ekki fyrirliggjandi um embætti forstjóra Einkaleyfastofu (2012) 

 

Á tímabilinu fyrir hrun voru tvær embættisveitingar ekki auglýstar lausar til 

umsóknar, samanber töflu 17. Um var að ræða embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands 
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(2005, 2006), en samkvæmt þágildandi lögum var ekki skylt að auglýsa það embætti og 

eru þær því ekki taldar með í ofangreindum útreikningum. Á tímabilinu eftir hrun, var í 

einu tilviki, þegar skipað var í embætti forstjóra Einkaleyfastofu (2012), ekki hægt að 

finna starfsauglýsinguna og því var ekki tekið tillit til hennar.  

Þau atriði er oftast skorti í starfsauglýsingar um laus embætti voru annars vegar að 

öllum umsóknum verði svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin, og hins 

vegar hver veitir nánari upplýsingar um starfið. Ef aðeins eitt atriði skorti í 

starfsauglýsinguna var það iðulega, að öllum umsóknum verði svarað þegar ákvörðun um 

ráðningu hefur verið tekin.  

Þegar aðeins þrjú atriði af 11 voru tilgreind í starfsauglýsingu, var oftast um að ræða 

upplýsingar um hver það er sem veitir nánari upplýsingar um starfið, hvenær 

umsóknarfrestur rennur út og hvert umsóknir skulu berast.   

 

Starfsauglýsingar um laus embætti voru birtar í Lögbirtingablaði í langflestum tilvikum 

bæði fyrir og eftir hrun, samanber töflu 18. Á báðum tímabilum var starfsauglýsing birt í 

Lögbirtingablaði í 89% tilvika. Ekki var tekið tillit til embættisveitinga bankastjóra 

Seðlabanka Íslands (2005, 2006) þar sem ekki var til staðar auglýsingaskylda eða 

forstjóra Einkaleyfastofu (2012) þar sem starfsauglýsing var ekki fyrirliggjandi. 

Tafla 18. Birting starfsauglýsingar í Lögbirtingablaði 

Auglýsing birt 
Fyrir hrun (n=38)

* 

n (%) 

Eftir hrun (n=27)
** 

n (%) 

Já  34 (89,5) 24 (89) 

Nei 4 (10,5) 3 (11) 
* Á ekki við um emætti bankastjóra Seðlabanka Íslands (2005, 2006) 

** Ekki fyrirliggjandi um embætti forstjóra Einkaleyfastofu (2012) 

 

Ef starfsauglýsing var ekki birt í Lögbirtingablaði var hana að finna í dagblöðum, á 

heimasíðu þess ráðuneytis sem stofnun heyrði undir, og/eða á heimasíðu þess 

ráðningarskrifstofu/ráðgjafafyrirtækis er umsjón hafði með umræddri embættisveitingu, 

eða á Starfatorgi. 

Þegar skipað var í embætti rektors Landbúnaðarháskóla Íslands (2004) var staðan 

auglýst í Morgunblaðinu og árið 2009 var hún eingöngu auglýst á heimasíðu 

menntamálaráðuneytisins. Embætti forstjóra FME (2005) og embætti forstjóra Stofnunar 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (2006) voru auglýstar lausar í Morgunblaðinu. 
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Embætti forstöðumanns Verðlagsstofu skiptaverðs (2008) var auglýst laust til umsóknar 

á heimasíðu sjávarútvegsráðuneytisins. Embætti rektors Háskólans á Akureyri (2009) var 

birt á Starfatorgi og í Morgunblaðinu. Þá var starfsauglýsingin um embætti 

Einkaleyfastofu (2010) aðeins birt á Starfatorgi.  

Þegar skipað var í embætti orkumálastjóra (2008) var starfsauglýsingin sem birt var í 

Lögbirtingablaði stutt og ekki í samræmi við 4. gr. reglna nr. 464/1996. Önnur 

starfsauglýsing var hins vegar birt í Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og á heimasíðu 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent þar sem betur var greint frá umræddu starfi auk þess sem 

menntunar- og hæfniskröfur voru tilgreindar. Sömu sögu er að segja þegar skipað var í 

embætti ferðamálastjóra (2008) og í embætti forstjóra Umhverfisstofnunar (2008).  

 

Í starfsauglýsingu um laus embætti var umsóknarfrestur fullnægjandi í 81% tilvika á 

tímabilinu fyrir hrun en í öllum eða 100% tilvika á tímabilinu eftir hrun, að teknu tilliti til 

7. gr. starfsmannalaga, samanber töflu 19.  

Ófullnægjandi umsóknarfrestur átti við um skipanir í embætti sem heyrðu undir 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, innanríkisráðuneytið, mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, umhverfis- og auðlindaráðuneytið og velferðarráðuneytið. 

Umsóknarfrestur var í stað tveggja vikna, ýmist níu dagar, 12 eða 13 dagar. Þó að 

umsóknarfrestur hafi ekki í öllum atriðum verið í samræmi við lagaákvæði voru umrædd 

embætti í öllum tilvikum auglýst í Lögbirtingablaði, og þar með fylgt lagaákvæði hvað 

það varðar. 

Tafla 19. Umsóknarfrestur samanber 7. gr. starfsmannalaga 

Umsóknarfrestur 
Fyrir hrun (n=37)

*, ** 

n (%) 

Eftir hrun (n=26)
*** 

n (%) 

Fullnægjandi 30 (81) 26 (100) 

Ófullnægjandi 7 (19) 0 
* Á ekki við um embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands (2005, 2006) 

** Ekki fyrirliggjandi um embætti forstjóra FME (2005) 

*** Ekki fyrirliggjandi um embætti forstjóra Einkaleyfastofu (2010, 2012) 

 

Umsóknarfrestur samanber ofangreind lög átti ekki við um embætti bankastjóra 

Seðlabanka Íslands (2005, 2006). Auk þess voru upplýsingar ekki fyrirliggjandi í þremur 

tilvikum, í einu tilviki fyrir hrun og í tveimur tilvikum eftir hrun. Ekki var hægt að 

nálgast starfsauglýsingu um embætti forstjóra FME (2005), né þegar skipað var í embætti 
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forstjóra Einkaleyfastofu (2010, 2012). Starfsauglýsingarnar fengust með aðstoð 

viðkomandi stofnunar í tilviki FME, og með aðstoð ráðuneytisins í tilviki 

Einkaleyfastofu (2010). Ekki var hægt að sjá hvenær starfsauglýsing var birt og því var 

ekki hægt að reikna út umsóknarfrest í umræddum tilvikum. Ekki var hægt að finna 

starfsauglýsinguna sem átti við þegar embætti Einkaleyfastofu (2012) var auglýst laust til 

umsóknar. 

6.2 Ráðningaraðferðir 

Verulega skorti upplýsingar um hvaða aðferðir notaðar voru við mat á umsækjendum og 

á hvaða sjónarmiðum veitingarvaldshafinn byggði ákvörðun sína. Í þeim tilvikum þar 

sem kveðið var á um hvaða aðferðir notaðar voru í ráðningarferlinu, var oftast stuðst við 

viðtöl.  

Umsækjendur voru boðaðir í viðtal í rúmlega 30% tilvika á báðum tímabilunum, 

samanber töflu 20. Ekki er hægt að leggja mat á hvort viðtöl hafi almennt verið viðhöfð, í 

þeim embættisveitingum sem um ræðir í þessu rannsóknarverkefni, þar sem upplýsingar 

voru ekki aðgengilegar í tæplega 70% tilvika. 

Tafla 20. Fjöldi embættisveitinga þar sem umsækjendur voru boðaðir í viðtal 

Viðtöl tekin 
Fyrir hrun (n=37)

*, **
 

n (%) 

Eftir hrun (n=26)
***

 

n (%) 

Já  12 (32) 8 (31) 

Nei 1 (3) 0 

Ekki fyrirliggjandi 24 (65) 18 (69) 
* Á ekki við um embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands (2005, 2006) 

** Rektor Hólaskóla – Háskólans á Hólum (2007) var sjálfskipaður 

***Vegamálastjóri (2009) og rektor Háskóla Íslands (2010) voru sjálfskipaðir 

 

Upplýsingar lágu fyrir um embætti er heyrðu undir öll ráðuneytin nema 

innanríkisráðuneytið. Sjaldan var gert grein fyrir því hvort viðtölin voru formföst eða 

ekki. Tekin voru viðtöl við umsækjendur, við skipun í eftirfarandi embætti. 

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Í ráðningarferli því sem átti sér stað við skipun í embætti rektors Landbúnaðarháskóla 

Íslands (2004) voru allir umsækjendur boðaðir í viðtal, sem hvert var um klukkustund á 

lengd. Fjórir starfsmenn ráðuneytisins tóku þátt í viðtalsferlinu. Tveir starfsmenn tóku 

þátt í hverju viðtali, sem ekki voru alltaf þeir sömu, en þó var stuðst við staðlaðan 
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spurningalista. Í kjölfarið voru svör þeirra metin af þessum fjórum starfsmönnum 

ráðuneytisins. Mat starfsmanna á hæfni umsækjenda var síðan kynnt fyrir ráðherra 

munnlega og á því mati byggði ráðherra ákvörðun sína um hvern skipa skyldi í embættið. 

Engin skrifleg gögn liggja fyrir um starfsviðtöl umsækjenda. Viðtölin höfðu hins vegar 

mikið að segja um hver var skipaður, en einungis var tekið mið af frammistöðu 

umsækjenda í viðtölunum. 

Af níu umsækjendum um embætti orkumálastjóra (2008) voru þrír boðaðir í viðtal. 

Iðnaðaráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum. 

Capacent tók umsækjendur í viðtal og fengu þeir allir sömu spurningar. Umsækjendur 

voru síðan boðaðir í annað viðtal þar sem viðtaddir voru, auk ráðgjafa Capacent, 

ráðuneytisstjóri iðnaðarráðuneytisins og skrifstofustjóri orkumála í iðnaðarráðuneytinu. Í 

greinargerð Capacent var lýst helstu styrkleikum og veikleikum þeirra þriggja 

umsækjenda sem þóttu uppfylla þær kröfur sem gerðar voru í starfsauglýsingu. Jafnframt 

var gerð grein fyrir því hvernig þeir fullnægðu þeim kröfum sem gerðar voru í 

starfsauglýsingunni um embættið. Auk þess var rætt við umsagnaraðila. 

Iðnaðarráðuneytinu bárust 50 umsóknir um embætti ferðamálastjóra (2008) og voru 

20 umsækjendur boðaðir í viðtal. Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins 

Capacent við mat á umsækjendum. Capacent tók umsækjendur í viðtöl fyrir hönd 

ráðuneytisins.  

Við mat á umsóknum um embætti forstjóra FME (2012) var tekið mið af matsblaði 

sem matsnefndin útbjó, til að tryggja kerfisbundið og hlutlægt mat. Þriggja manna óháð 

matsnefnd stýrði matsferlinu og lagði mat á umsækjendur út frá hæfniskröfum. Af tíu 

umsóknum voru sex umsækjendur boðaðir í viðtal. Viðtölin byggðust á stöðluðum 

spurningalista með sömu spurningum í sömu röð. Viðtölin voru hegðunartengd, en þá eru 

umsækjendur beðnir um að styðja svör sín með dæmum um fyrri hegðun. Auk þess fengu 

umsækjendur sendan rafrænan spurningalista (Occupational Personality Questionnaire), 

eins konar persónuleikapróf sem ætlað var að gefa vísbendingu um leiðtoga- og 

samskiptafærni. Hagnýt æfing til að meta leiðtoga- og samskiptahæfni umsækjenda var 

lögð fyrir þá tvo umsækjendur sem metnir voru hæfastir. Báðir umsækjendur voru taldir 

mjög vel hæfir til þess að gegna embættinu og því var þeim boðið að halda kynningu 

fyrir stjórn FME um framtíðarsýn þeirra fyrir stofnunina. 
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Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

Af þeim níu umsækjendum sem sóttu um embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins (2011) 

var það mat stjórnar Bankasýslunnar og ráðgjafa frá Capacent að sjö umsækjendur 

uppfylltu hæfniskröfur. Þrjú próf voru lögð fyrir umsækjendur og að þeim loknum voru 

þeir boðaðir í viðtal. Hvert viðtal tók um eina klukkustund og allir fengu sömu 

spurningar. Í viðtalinu var lagt fyrir umsækjendur verkefni þar sem fyrst og fremst var 

lögð áhersla á að sjá hvernig umsækjendur vinna undir álagi. Umsækjendur héldu síðan 

munnlega kynningu á verkefninu sem reyndi á framkomu og tjáningu þeirra. Auk 

ofangreindra atriða var tillit tekið til umsagna meðmælenda. 

 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Þjóðleikhúsráð mat það svo að af þeim 18 umsóknum sem bárust væru sex umsækjendur 

best til þess fallnir að gegna embætti þjóðleikhússtjóra (2004). Skipaður var hópur innan 

ráðuneytisins til að annast ráðningarferlið. Hópurinn tók viðtöl við þá sex umsækjendur 

sem þjóðleikhúsráð mat hæfa til að gegna umræddu embætti, upplýsti ráðherra um 

frammistöðu þeirra og leitaði meðmæla. Ekki kom fram hvernig staðið var að þeim 

viðtölum sem tekin voru. 

Sex umsóknir bárust um embætti rektors Háskólans á Akureyri (2009). Dómnefnd mat 

hæfni umsækjenda og voru þeir flokkaðir hæfir, vel hæfir eða mjög vel hæfir, allt eftir því 

hversu hæfur hver og einn umsækjandi var til þess að gegna umræddu starfi. Fimm 

umsækjendur voru metnir hæfir og voru þeir boðaðir í viðtal hjá dómnefnd. Aðeins einn 

umsækjandi var metinn mjög vel hæfur og var hann boðinn á fund hjá háskólaráði þar 

sem hann svaraði spurningum ráðsins, kynnti sig og framtíðarsýn sína fyrir Háskólann á 

Akureyri. 

Þjóðleikhúsráð mat það svo að allir níu umsækjendur um embætti þjóðleikhússtjóra 

(2009) hafi uppfyllt almenn skilyrði þess að gegna embættinu. Þegar einnig var tekið mið 

af reynslu umsækjenda af leikhús- og stjórnunarstörfum voru aðeins tveir umsækjendur 

metnir mjög vel hæfir til þess að gegna embættinu. Í kjölfar þess var málið tekið til nánari 

umfjöllunar og meðferðar í ráðuneytinu. Eftir viðtöl þriggja starfsmanna 

menntamálaráðuneytisins undir stjórn sérfræðings í mannauðsstjórnun við alla 

umsækjendur voru þrír þeirra metnir hæfastir.  

 

 



 

135 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

Þrjár umsóknir bárust í embætti forstöðumanns Náttúrurannsóknastöðvarinnar við 

Mývatn (2004) og í embætti forstöðumanns Úrskurðarnefndar skipulags- og 

byggingarmála (2005) og voru allir umsækjendur boðaðir í viðtal. 

Í embætti forstjóra Umhverfisstofnunar (2007) bárust 39 umsóknir og í sama embætti 

árið 2008 bárust 23 umsóknir. Í báðum tilvikum naut ráðuneytið aðstoðar 

ráðgjafafyrirtækisins Capacent við mat á umsækjendum sem tók þá í viðtöl fyrir hönd 

ráðuneytisins. Árið 2007 voru 19 umsækjendur boðaðir í viðtal og síðan fimm 

umsækjendur í annað viðtal. Árið 2008 voru 15 umsækjendur boðaðir í fyrsta viðtal og 

síðan sex umsækjendur í annað viðtal.  

Í embætti forstjóra Veðurstofu Íslands (2008) bárust 11 umsóknir og voru sjö 

umsækjendur boðaðir í viðtal. Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Intellecta 

við mat á umsækjendum og tók þá í viðtöl fyrir hönd ráðuneytisins.  

Sex umsóknir bárust í embætti forstjóra Mannvirkjastofnunar (2011) og voru fimm 

umsækjendur boðaðir í viðtal. Í ráðningarferlinu var skipuð þriggja manna hæfnisnefnd 

til að fara yfir og leggja mat á hæfni umsækjenda. 

Í öllum ofangreindum tilvikum var hvergi kveðið sérstaklega á um það með hvaða 

hætti viðtölin fóru fram. 

 

Utanríkisráðuneyti  

Í embætti forstjóra Varnarmálastofnunar (2008) bárust 26 umsóknir og voru 15 

umsækjendur boðaðir í viðtal. Ráðuneytið naut aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Capacent 

við mat á umsækjendum og tók þá í viðtöl fyrir hönd ráðuneytisins. 

Ráðuneytinu bárust 33 umsóknir um embætti framkvæmdastjóra ÞSSÍ (2010) og voru 

13 umsækjendur boðaðir í viðtal. Ráðherra skipaði sérstaka hæfnisnefnd til þess að fara 

yfir umsóknir, leggja á þær mat og leggja fram tillögur um þá umsækjendur sem hæfastir 

þóttu fyrir umrætt starf. 

 

Velferðarráðuneyti  

Heilbrigðisráðuneytinu bárust 14 umsóknir um embætti forstjóra LSH (2008), en einn 

umsækjandi dró umsókn sína tilbaka. Skipuð var þriggja manna valnefnd, af ráðherra, 
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sem mat hæfni umsækjenda. Allir umsækjendur voru boðaðir í viðtal og skilaði 

valnefndin álitsgerð til ráðherra þegar þeim var lokið.  

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu bárust 25 umsóknir um embætti forstjóra 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 

(2009). Ráðuneytið fól ráðgjafafyrirtækinu Capacent að annast úrvinnslu umsókna. 

Ráðgjafi Capacent fór yfir allar umsóknir og kynnti sér starfsferil umsækjenda með 

sérstöku tilliti til þeirra atriða og krafna sem tilgreindar voru í starfsauglýsingu. 

Ráðgjafinn greindi frá mati sínu á umsækjendum með einkunnagjöf vegna ákveðinna 

þátta og lagði til hvaða umsækjendur boða skyldi í viðtal. Þrettán umsækjendur voru 

boðaðir í formföst sérfræðiviðtöl. Allir umsækjendur fengu sömu spurningar og tók hvert 

viðtal rúma klukkustund. Að viðtölunum loknum og ítarlegri greiningu gagna og 

umsagna voru þrír umsækjendur taldir öðrum fremur uppfylla hæfniskröfur sem 

tilgreindar voru í starfsauglýsingu og voru þeir boðaðir í frekari viðtöl. Auk þeirra 

þriggja voru fjórir aðrir umsækjendur boðaðir í frekari viðtöl. Að þeim loknum gerði 

ráðgjafi Capacent nánari greiningu á umsóknum þeirra sem boðaðir höfðu verið í viðtölin 

á grundvelli þeirra matsþátta sem höfðu verið lagðir til grundvallar við fyrra mat hans. Í 

samráði við starfsmenn ráðuneytisins vann hann svo nánari heildarsamantekt um þá þrjá 

umsækjendur sem taldir voru hæfastir til að gegna embættinu. Á grundvelli þessa mats 

tók ráðherra ákvörðun um hvern hann skipaði í embættið. 

Heilbrigðisráðuneytinu bárust fimm umsóknir um embætti landlæknis (2009) og voru 

allir umsækjendur boðaðir í viðtal. Ráðherra skipaði hæfnisnefnd til þess að fara yfir 

umsóknir, leggja á þær mat og leggja fram tillögur um þá umsækjendur sem hæfastir 

þóttu. Mat nefndarinnar var að þrír umsækjendur hafi uppfyllt skilyrði starfsauglýsingar 

og því hæfir til að gegna embættinu og voru þeir boðaðir í ítarleg viðtöl. 

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu bárust tíu umsóknir um embætti umboðsmanns 

skuldara (2010), en einn umsækjandi dró umsókn sína tilbaka. Ráðuneytið naut aðstoðar 

ráðningarskrifstofunnar STRÁ MRI við mat á umsækjendum. Farið var yfir allar 

umsóknir og starfsferilskrár umsækjenda með sérstöku tilliti til þeirra atriða og krafna 

sem tilgreindar voru í auglýsingu um embættið og koma fram í lögum sem um embættið 

gilda. Voru tveir umsækjendur metnir hæfir til þess að gegna embættinu og voru þeir 

boðaðir í viðtal. Viðstaddir voru ráðherra ásamt aðstoðarmanni sínum, ráðuneytisstjóra 

og framkvæmdastjóra STRÁ MRI. Í kjölfar viðtala var ítarlegt hæfnismat á hvorum 

umsækjanda unnið af framkvæmdastjóra STRÁ MRI. Þá var jafnframt tekið mið af 

frammistöðu umsækjenda í viðtali og umsagna meðmælenda. 
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Ef lög kváðu á um að gera skyldi sérstakar menntunar- og hæfniskröfur til 

embættismanns, þá voru þær kröfur í flestum tilvikum tilgreindar í starfsauglýsingu, 

samanber töflu 21. Það virðist hins vegar ekki vera ákveðin regla á því og getur þessu 

verið háttað á mismunandi vegu. Í sumum tilvikum voru menntunar- og hæfniskröfur 

tilgreindar í lögum en þeirra hins vegar ekki getið í starfsauglýsingu. Þá voru tilvik þar 

sem ekki var í lögum kveðið á um menntunar- og hæfniskröfur, en þær hins vegar 

tilgreindar í starfsauglýsingu. Jafnframt voru tilvik þar sem engar menntunar- og 

hæfniskröfur voru tilgreindar, hvorki í lögum né í starfsauglýsingu.  

Tafla 21. Samræmi milli ákvæði laga og þess sem krafist var í starfsauglýsingu um laus embætti er 

varða menntunar- og/eða hæfniskröfur 

* Á ekki við um embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands (2005, 2006) 

** Gögn ekki fyrirliggjandi um embætti forsjóra Einkaleyfastofu (2012) 

 

Hlutfall þeirra embættisveitinga þar sem samræmi var á milli ákvæði laga og þess sem 

krafist var í starfsauglýsingu var mjög svipað hvort sem tímabilið fyrir eða eftir hrun var 

skoðað.  

 

Ef misræmi var á milli ákvæði laga og þess sem krafist var í starfsauglýsingu, þá var það 

almennt þannig að ekki var í lögum kveðið á um hvaða menntunar- og hæfniskröfur gera 

skyldi til embættismanns en þær hins vegar tilgreindar í starfsauglýsingu. 

Þessu var öfugt háttað í sjö tilvikum af þeim 68 sem til skoðunar voru. Í þeim tilvikum 

var í lögum kveðið á um menntunar- og hæfniskröfur embættismanns en þær hins vegar 

ekki tilgreindar í starfsauglýsingu. Um var að ræða embætti hagstofustjóra (2008) og 

forstjóra Bankasýslu ríkisins (2009, 2011) innan fjármála- og efnahagsráðuneytisins, 

embætti forstjóra Umhverfisstofnunar (2007, 2008) innan umhverfis- og 

auðlindaráðuneytisins og svo embætti forstjóra LSH (2008) og forstjóra 

Sjúkratryggingastofnunar (2008) innan velferðarráðuneytisins.  

Ráðuneyti 
Fyrir hrun (n=38)

*
 Eftir hrun (n=27)

**
 

Já Nei Já Nei 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 7 1 2 3 

Fjármála- og efnahagsráðuneyti 1 1 3 3 

Innanríkisráðuneyti 1 2 0 1 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 12 1 8 1 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 4 2 1 0 

Utanríkisráðuneyti 1 0 1 0 

Velferðarráðuneyti 1 4 4 0 

Samtals 27 11 19 8 
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Hér verður fjallað um einstakar embættisveitingar flokkaðar eftir ráðuneytum, þar sem 

ósamræmi var á milli ákvæði laga og starfsauglýsinga.  

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Á tímabilinu fyrir hrun var í einu tilviki ekki samræmi á milli laga og starfsauglýsingar. Í 

lögum um embætti forstöðumanns Verðlagsstofu skiptaverðs (2008) var ekki kveðið á 

um menntunar- og hæfniskröfur. Í starfsauglýsingu voru hins vegar menntunar- og 

hæfniskröfur tilgreindar. Krafist var háskólaprófs eða sambærilegrar menntunar sem 

nýttist í starfi, þekkingar á sjávarútvegi, reynslu af stjórnun og rekstri, auk hæfni í 

mannlegum samskiptum.   

Á tímabilinu eftir hrun var við skipun í embætti fiskistofustjóra (2009, 2010) og 

forstjóra Einkaleyfastofu (2010) ekki kveðið á um menntunar- og hæfniskröfur í lögum. Í 

starfsauglýsingum voru menntunar- og hæfniskröfur hins vegar tilgreindar. Í 

starfsauglýsingu um embætti fiskistofustjóra (2009) kom fram að umsækjandi skyldi hafa 

háskólamenntun, og æskilegt væri að hann hefði þekkingu á fiskveiðistjórnun og 

stjórnsýslureglum, auk reynslu úr opinberri stjórnsýslu. Þegar skipað var í sama embætti 

árið 2010 voru sömu kröfur tilgreindar í starfsauglýsingu og árinu áður. Þegar embætti 

forstjóra Einkaleyfastofu (2010) var auglýst laust til umsóknar var í starfsauglýsingu gerð 

krafa um meistaragráðu í lögfræði, viðskiptafræði, verkfræði eða sambærilega menntun, 

auk þekkingar og reynslu á verkefnasviði Einkaleyfastofu, þekkingar á sviði opinberrar 

stjórnsýslu, stjórnunarreynslu og leiðtogahæfileika. Þá var jafnframt krafist hæfni í 

mannlegum samskiptum, góðrar kunnáttu í íslensku og ensku, auk kunnáttu í einu 

Norðurlandamáli. Að lokum var krafist hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. 

 

Fjármála- og efnahagsráðuneyti 

Á tímabilinu fyrir hrun var í einu tilviki ekki samræmi á milli ákvæði laga og 

starfsauglýsingar. Í lögum sem um embætti hagstofustjóra (2008) gilda var kveðið á um 

að hagstofustjóri skyldi hafa lokið háskólaprófi í hagfræði, tölfræði, félagsfræði eða 

skyldum greinum og hafa þekkingu og reynslu af hagskýrslugerð eða notkun hagtalna. Í 

starfsauglýsingu voru þessar kröfur hins vegar ekki tilgreindar. 

Á tímabilinu eftir hrun var ósamræmi á milli ákvæði laga og starfsauglýsingar í 

þremur tilvikum, við skipun í embætti forstjóra Bankasýslu (2009, 2011) og forstjóra 

Ríkiskaupa (2011). Í tilviki Bankasýslunnar var í lögum kveðið á um menntunar- og 
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hæfniskröfur forstjóra, en í starfsauglýsingu voru þær kröfur ekki tilgreindar. Lögin 

kváðu á um að forstjóri skyldi hafa haldgóða menntun, auk sérþekkingar á banka- og 

fjármálum. Í tilviki Ríkiskaupa var í lögum ekki kveðið á um menntunar- og 

hæfniskröfur forstjóra. Í starfsauglýsingu voru menntunar- og hæfniskröfur hins vegar 

tilgreindar, en þar kom fram að umsækjandi skyldi hafa lokið háskólaprófi í 

viðskiptafræði, lögfræði, verkfræði eða sambærilegri menntun. Krafist var þekkingar á 

rekstri og stjórnunarreynslu. Auk þess var æskilegt að umsækjandi hefði þekkingu á 

opinberri stjórnsýslu og fyrirtækjarekstri, hefði góða samskiptahæfni og 

skipulagseiginleika, og gæti sýnt frumkvæði í starfi. 

 

Innanríkisráðuneyti  

Í tveimur tilvikum, á tímabilinu fyrir hrun, var ekki samræmi á milli ákvæði laga og 

starfsauglýsingar. Í báðum tilvikum fólst ósamræmið í því að í lögum var ekki kveðið á 

um menntunar- og hæfniskröfur embættismanns. Í starfsauglýsingu voru menntunar- og 

hæfniskröfur hins vegar tilgreindar. Við skipun í embætti flugmálastjóra (2006) kom 

fram í starfsauglýsingu að umsækjandi skyldi hafa háskólamenntun, til dæmis á sviði 

rekstrar- eða verkfræði eða embættispróf í lögfræði. Krafist var þekkingar á flugmálum, 

stjórnunarreynslu og reynslu úr opinberri stjórnsýslu. Þá skyldi umsækjandi vera lipur í 

mannlegum samskiptum, hafa reynslu af alþjóðlegu samstarfi og vera fær um að tjá sig á 

erlendu tungumáli, einkum ensku, en önnur tungumálaþekking var talin vera kostur. Við 

skipun í embætti vegamálstjóra (2008) var í starfsauglýsingu krafist háskólamenntunar í 

verkfræði eða sambærilegrar menntunar. Einnig að viðkomandi hefði víðtæka reynslu af 

stjórnunarstörfum og áætlanagerð. 

Á tímabilinu eftir hrun var aðeins um ósamræmi að ræða við skipun í embætti 

vegamálastjóra (2009), þar sem sömu lög voru í gildi og árið áður. Starfsauglýsingin var 

með sama sniði og árið áður þar sem tilgreindar voru sömu menntunar- og hæfniskröfur.  

 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Í einu tilviki á báðum tímabilum var ekki samræmi á milli ákvæði laga og 

starfsauglýsingar. Í báðum tilvikum fólst ósamræmið í því að í lögum var ekki kveðið á 

um menntunar- og hæfniskröfur embættismanns, en í starfsauglýsingum voru þær hins 

vegar tilgreindar. 
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Á tímabilinu fyrir hrun var um að ræða embætti landsbókavarðar (2007). Í þeirri 

auglýsingu var krafist háskólaprófs og viðbótarmenntunar eða starfsreynslu á sviði 

stefnumótunar og stjórnunar. Á tímabilinu eftir hrun var um að ræða embætti 

þjóðskjalavarðar (2012), og í þeirri auglýsingu var gerð krafa um háskólapróf og 

staðgóða þekkingu á starfssviði safnsins og menntun eða starfsreynslu á sviði 

stefnumótunar og stjórnunar. 

 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

Í tveimur tilvikum á tímabilinu fyrir hrun var ekki samræmi á milli ákvæði laga og 

starfsauglýsingar. Í báðum tilvikum fólst ósamræmið í því að í lögum sem í gildi voru um 

forstjóra Umhverfisstofnunar (2007, 2008) var kveðið á um menntunar- og hæfniskröfur 

forstjóra, en í starfsauglýsingu voru þær kröfur hins vegar ekki tilgreindar. Lögin kváðu á 

um að forstjóri skyldi hafa háskólamenntun og þekkingu á verksviði stofnunarinnar. 

Aðeins var um að ræða eina embættisveitingu á tímabilinu eftir hrun, og var í því 

tilviki samræmi á milli ákvæði laga og þess sem krafist var í starfsauglýsingu. 

 

Utanríkisráðuneyti  

Samræmi var á milli ákvæði laga og starfsauglýsingar í báðum embættisveitingum er 

heyrðu undir ráðuneytið. Í báðum tilvikum var bæði í lögum og starfsauglýsingu kveðið á 

um menntunar- og hæfniskröfur og voru sömu kröfur gerðar á báðum stöðum. 

 

Velferðarráðuneyti  

Innan velferðarráðuneytis var á tímabilinu fyrir hrun í fjórum tilvikum ekki samræmi á 

milli ákvæði laga og starfsauglýsingar.  

Ósamræmið fólst í fyrsta lagi í því að í þeim lögum sem í gildi voru um 

framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu (2007) og forstjóra Tryggingastofnunar (2008) var ekki 

kveðið á um menntunar- og hæfniskröfur embættismanna, en þær hins vegar tilgreindar í 

starfsauglýsingu. Við skipun í embætti framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu (2007) var í 

starfsauglýsingu gerðar kröfur um háskólapróf eða sambærilega menntun. Lögð var 

áhersla á forystuhæfileika, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. Auk þess sem 

nauðsynlegt var talið að viðkomandi talaði og ritaði ensku og eitt Norðurlandamál, auk 

íslensku. Við skipun í embætti forstjóra Tryggingastofnunar (2008) kom fram í 
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starfsauglýsingu að umsækjandi skyldi hafa háskólapróf eða sambærilega menntun. Lögð 

var áhersla á forystuhæfileika, frumkvæði og hæfni í mannlegum samskiptum. Þá var 

krafist kunnáttu í bæði tali og riti á ensku, einu Norðurlandamáli, auk íslensku. 

Ósamræmið fólst í öðru lagi í því að í lögum sem í gildi voru um stofnunina var 

kveðið á um menntunar- og hæfniskröfur embættismanns, en í starfsauglýsingu voru þær 

kröfur ekki tilgreindar. Í þeim lögum sem í gildi voru um embætti forstjóra LSH (2008) 

var kveðið á um að forstjóri skyldi hafa háskólamenntun og/eða reynslu af rekstri og 

stjórnun sem nýttist í starfi. Í tilviki forstjóra Sjúkratryggingastofnunar (2008) kváðu lög 

á um að forstjóri skyldi hafa lokið námi á háskólastigi og búa yfir reynslu af rekstri og 

stjórnun sem nýtist honum í starfi.    

Á tímabilinu eftir hrun var samræmi á milli ákvæði laga og starfsauglýsingar í öllum 

tilvikum. 

 

Í sex tilvikum var í starfsauglýsingu óskað eftir að umsækjandi sendi viðbótargögn með 

umsókn sinni og átti það við í ráðningarferli að undangenginni skipun í eftirfarandi 

embætti.  

Í starfsauglýsingu um embætti þjóðleikhússtjóra (2004) var óskað eftir greinagerð um 

hugmyndir umsækjanda um framtíðarsýn á starfsemi Þjóðleikhússins. Þegar sama 

embætti var auglýst árið 2009 voru umsækjendur beðnir um að greina frá framtíðarsýn 

sinni á starfsemi leikhússins. 

Í starfsauglýsingu um embætti forstjóra Veðurstofu Íslands (2008) voru umsækjendur 

beðnir um að senda með umsókn ítarlega starfsferilskrá sem greindi frá menntun, fyrri 

störfum og helstu verkefnum sem umsækjandi hefur tekist á við á undanförnum árum og 

sem hann telur að koma muni að gagni í þessu starfi.  

Í starfsauglýsingu um embætti forstjóra FME (2009) voru umsækjendur beðnir um að 

senda með umsókn kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og 

rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  

Í starfsauglýsingu um embætti forstöðumanns Stofnunar Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum (2009), var óskað eftir að umsækjendur sendu með umsókn þrjú til 

fimm rit sem hann óskar sérstaklega eftir að leggja fram vegna umsóknarinnar.  

Í starfsauglýsingu um embætti umboðsmanns skuldara (2010) voru umsækjendur 

beðnir um að senda með umsókn upplýsingar um menntun, prófgögn og fyrri störf. 
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Almennt voru umsækjendur beðnir um að senda upplýsingar um menntun og fyrri störf 

með umsókn sinni, en þetta var eina embættið þar sem beðið var um prófgögn. 

 

Í nokkrum tilvikum var í tilkynningu um hver skipaður var í embætti, greint frá því á 

hvaða forsendum umsækjendur voru metnir og átti það við þegar skipað var í eftirfarandi 

embætti. 

Við skipun í embætti þjóðleikhússtjóra (2004) mat þjóðleikhúsráð umsækjendur með 

tilliti til þeirra menntunarskilyrða sem kveðið var á um í leiklistarlögum og tilgreind voru 

í starfsauglýsingu, það er að velja skyldi einstakling með menntun á sviði lista og 

staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa.  

Við skipun í embætti forstöðumanns Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum (2006) mat dómnefndin umsækjendur með hliðsjón af því hvort þeir hefðu 

prófessorshæfi á fræðasviði stofnunarinnar eins og það var skilgreint í lögum og hvernig 

rannsóknir og störf umsækjenda samræmdust því hlutverki sem stofnuninni var ætlað að 

rækja. 

Í tilkynningu um hver skipaður var vegamálastjóri (2008), kom fram að ákvörðunin 

hefði verið tekin eftir ítarlega og málefnalega skoðun á umsóknum og atriðum sem fram 

komu í viðtölum við umsækjendur. 

Við val á umsækjendum um embætti ferðamálastjóra (2008) þóttu þrír umsækjendur 

standa öðrum fremur hvað varðar menntun, starfsreynslu og faglegan bakgrunn sem 

krafist var í starfsauglýsingu. Sá sem skipaður var í embættið var valinn með hliðsjón af 

forystuhæfileikum, og með tilliti til markmiðs jafnréttislaga. 

Við val á umsækjendum í embætti forstjóra Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir 

blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (2009) var gerður heildstæður samanburður 

á umsóknum allra umsækjenda. Í heildarmatinu voru sex matsþættir lagðir til 

grundvallar: háskólamenntun sem nýtist í starfi, þekking eða reynsla sem nýtist á 

starfssviði stofnunarinnar, þekking eða reynsla sem nýtist við stjórnun stofnunarinnar, 

leiðtogahæfileikar og samskiptahæfni, gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu og 

riti og mjög góð færni í ensku og að minnsta kosti einu Norðurlandamáli.  

Við skipun í embætti rektors Háskólans á Akureyri (2009) voru umsækjendur metnir 

út frá starfsauglýsingu um starfið og reglum Háskólans á Akureyri um ráðningar og 

framgang kennara. Umsækjendur voru því metnir með hliðsjón af átta hæfnisþáttum. 

Þættirnir átta voru: menntun, vísindastörf, kennslustörf á háskólastigi, reynsla af 
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háskólastörfum og stjórnun þeirra, reynsla af fjármálum og rekstri háskóla, hæfni til 

samskipta og tjáningar, leiðtoga- og stjórnunarhæfileikar og framtíðarsýn fyrir 

Háskólann á Akureyri. 

Áður en starfsauglýsing um laust embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins (2011) var birt 

var gerð skrifleg greining á starfinu, hæfniskröfum og æskilegum persónueiginleikum. 

Auk þeirra menntunar- og hæfniskrafna sem gerðar voru til umsækjenda og fram komu í 

starfsauglýsingu, voru umsækjendur metnir út frá: ákvarðanatöku og frumkvæði, forystu 

og stjórnun, tengslamyndun, kynningu og samskiptum, skriflegrar færni og skýrslugerð, 

mótun stefnu og hugmyndavinnu, skipulagningu og áætlanagerð, og álags- og streituþoli. 

Þegar embætti forstjóra FME (2012) var auglýst laust til umsóknar voru í 

starfsauglýsingu taldir upp þeir eiginleikar sem sérstaklega yrði horft til í fari 

umsækjenda. Voru þeir eiginleikar: framúrskarandi leiðtoga- og samskiptahæfileikar, 

háskólamenntun sem nýtist í starfi, þekking og starfsreynsla á fjármálamarkaði, þekking 

og reynsla af stjórnunarstörfum, hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku, 

heiðarleiki, staðfesta og lifandi áhugi á þróun fjármálamarkaða. 

 

Í öllum ofangreindum tilvikum voru þeir matsþættir sem umsækjendur voru metnir út frá 

í samræmi við ákvæði laga og/eða starfsauglýsingu. 

6.3 Óháðar matsnefndir 

Við mat á hæfni umsækjenda var í einhverjum tilvikum skipuð sérstök hæfnisnefnd. 

Hæfnisnefnd er nefnd sem er sérstaklega skipuð af ráðherra til þess að meta hæfni 

umsækjenda. Í öðrum tilvikum var sérstaklega tilgreint í lögum að stjórn/ráð stofnunar 

skyldi meta hæfni umsækjenda. Í enn öðrum tilvikum var svo ráðningarskrifstofu eða 

ráðgjafafyrirtæki falið að annast mat á hæfni umsækjenda. Skiptingin milli þessara 

mismunandi matsnefna má sjá í töflu 22. 

Tafla 22. Fjöldi embættisveitinga sem skipað var í að fenginni umsögn/tillögu stjórnar 

stofnunar, ráðningarskrifstofu/ráðgjafafyrirtækis eða hæfnisnefndar 

 Fyrir hrun 

(n=38)
*
 

Eftir hrun 

(n=28) 

Hæfnisnefnd 1 9
 

Stjórn stofnunar 12 8 

Ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtæki  11
 

3 
* Á ekki við um embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands (2005, 2006) 
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Í öllum tilvikum þar sem sérstaklega var kveðið á um í lögum að skipa skyldi 

hæfnisnefnd við mat á umsækjendum var það gert. Á tímabilinu fyrir hrun átti það við í 

einu tilviki, en eftir hrun átti það við í fimm tilvikum. Á síðara tímabilinu var auk þess í 

fjórum tilvikum sérstök hæfnisnefnd skipuð, þótt ekki hefði í lögum verið kveðið á um 

að svo skyldi vera gert. Á tímabilinu eftir hrun var því hæfnisnefnd skipuð í níu tilvikum. 

Í tveimur tilvikum af þessum níu var hæfnisnefnd skipuð af stjórn stofnunar í stað 

ráðherra. 

Í öllum tilvikum þar sem lögin kváðu á um að ráðherra skyldi skipa í embætti að 

fenginni umsögn eða tillögu stjórnar stofnunar var það gert. Á fyrra tímabilinu var það 

gert í 12 tilvikum, en í átta tilvikum á seinna tímabilinu. 

Í fjórum tilvikum var það stjórn stofnunar sem skipaði í embætti, í stað ráðherra. Var 

það gert við skipun í embætti forstjóra Bankasýslu ríkisins (september, desember 2011) 

og í embætti forstjóra FME (2005, 2012). Við skipun í embætti forstjóra Bankasýslu 

ríkisins naut stjórn stofnunarinnar aðstoðar ráðgjafafyrirtækisins Capacent í fyrra 

tilvikinu, og skipaði hæfnisnefnd í síðara tilvikinu. Við skipun í embætti forstjóra FME  

naut stjórn stofnunarinnar í fyrra tilvikinu aðstoðar Hagvangs, og í því síðara var 

hæfnisnefnd skipuð af stjórn stofnunarinnar. Við skipun í embætti forstjóra FME (2009) 

voru engar upplýsingar að finna um hver skipaði í embættið, en lög kváðu á um að stjórn 

FME skyldi skipa í embættið.   

Ef ekki var í lögum kveðið á um að skipa skyldi sérstaka hæfnisnefnd til að meta 

hæfni umsækjenda, eða að skipa skyldi í embætti að fenginni umsögn eða tillögu stjórnar 

stofnunar, var ráðningarskrifstofu/ráðgjafafyrirtæki frekar falið að annast 

ráðningarferlið. Í flestum tilvikum var um að ræða aðstoð ráðgjafafyrirtækisins Capacent, 

en einnig komu fyrirtækin Hagvangur, Intellecta og STRÁ MRI að þessum 

ráðningarferlum. Í 11 tilvikum af 40 á tímabilinu fyrir hrun annaðist 

ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtæki mat á hæfni umsækjenda. Í einu af þessum 11 

tilvikum var það gert af stjórn stofnunar. Á tímabilinu eftir hrun annaðist 

ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtæki mat á hæfni umsækjenda í þremur tilvikum af 28. Í 

einu af þessum þremur tilvikum var það gert af stjórn stofnunar.   

6.4 Lengd ráðningarferlis 

Lengd ráðningarferlis frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað var í embætti 

var að meðaltali 32 dagar á tímabilinu fyrir hrun, en spannaði allt frá sjö dögum upp í 

105 daga. Eftir hrun tók ráðningarferlið að jafnaði lengri tíma en á tímabilinu fyrir hrun, 

eða að meðaltali 56 daga, en spannaði frá 11 dögum upp í 142 daga, samanber töflu 23.  
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Tafla 23. Lengd ráðningarferlis talið í dögum, frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til skipað 

var í embætti 

 

       * Á ekki við um embætti bankastjóra Seðlabanka Íslands (2005, 2006) 

** Vegamálastjóri (2009) og rektor Háskóla Íslands (2010) voru sjálfskipaðir 

 

Á tímabilinu fyrir hrun tók stysta ráðningarferlið sjö daga eða þegar skipað var í 

embætti forstjóra Landhelgisgæslu Íslands (2004) en níu umsækjendur sóttu um stöðuna. 

Lengsta ferlið tók aftur á móti 105 daga, og var það þegar skipað var í embætti 

forstöðumanns Húsfriðunarnefndar (2007). Staðan var auglýst laus til umsóknar um 

miðjan maí en ekki var  skipað í embættið fyrr en í byrjun september. Tímalengdin kann 

að skýrast af því að ráðningaferlið fór fram á sumartíma. Hér var um að ræða fimm 

umsækjendur en ein umsókn var dregin tilbaka. 

Á tímabilinu eftir hrun tók stysta ráðningarferlið 11 daga eða þegar skipað var í 

embætti umboðsmanns skuldara (2010). Tíu umsækjendur sóttu um stöðuna, en einn 

umsækjandi dró umsókn sína tilbaka. Ráðuneytið naut aðstoðar ráðningarskrifstofunnar 

STRÁ MRI við mat á umsækjendum og var farið yfir allar umsóknir og starfsferilskrár 

umsækjenda með sérstöku tilliti til þeirra atriða og krafna sem tilgreindar voru í 

starfsauglýsingu og komu fram í lögum sem um embættið giltu. Lengsta ferlið tók 142 

daga, og var það þegar skipað var í embætti forstöðumanns Stofnunar Árna Magnússonar 

í íslenskum fræðum (2009) en fjórir umsækjendur sóttu um þá stöðu.  

Þau ráðningarferli sem áttu sér stað við stjórnarskiptin, það er um mánaðarmótin 

janúar/febrúar 2009 tóku almennt lengri tíma en önnur. 

 

Þess má geta, að lengd ráðningarferlis kann að vera styttri en fram kemur hér, þar sem 

miðað var við þá dagsetningu sem tilkynnt var um skipun í embætti opinberlega. 

 Fyrir hrun 

(n=38)
*
 

Eftir hrun 

(n=26)
**

 

Lengd ráðningaferlis - dagar 

(meðaltal (bil)) 
32 (7 – 105) 56 (11 – 142) 
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7 Umræða 

Eins og fram kemur í kafla 4 var markmið þessa rannsóknarverkefnis að skoða 

ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu á opinberum vinnumarkaði. Tilgangur 

þess var að athuga hvort breytingar hafi orðið á því ferli eftir efnahagshrunið 2008 frá því 

sem það var fyrir hrun og skoða með hliðsjón af mannauðsstjórnun, en val á 

starfsmönnum er einn viðamesti þáttur hennar.  

Flestum á að vera kunnugt um að efnahagshrunið hafði afdrifaríkar afleiðingar í för 

með sér fyrir íslenskt þjóðfélag og má sjá áhrif þess á þróun fjölda embættisveitinga á 

umræddu tímabili. Fram að efnahagshruninu, eða frá árinu 2004 til byrjun árs 2009 

fjölgaði embættisveitingum árlega en þeim hefur hins vegar farið fækkandi með hverju 

árinu frá hruni.  

Eftir að hafa tekið saman og greint þau ráðningarferli sem til umfjöllunar voru virðist 

hið hefðbundna ráðningarferli í embætti á opinberum vinnumarkaði vera eftirfarandi. 

Staða er auglýst laus til umsóknar í Lögbirtingablaði með rúmum umsóknarfresti og 

auglýsingin er oft ekki í samræmi við 4. gr. reglna um þau atriði sem talin eru þurfa að 

lágmarki að koma þar fram. Stjórn stofnunar metur hæfni umsækjenda ef það er tilgreint í 

lögum. Þá er í lögum nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu kveðið á um að ráðherra skuli 

skipa þriggja manna nefnd til fjögurra ára í senn til að meta hæfni umsækjenda um stöður 

forstjóra heilbrigðisstofnana. Ef slíku lagaákvæði er ekki til að dreifa skipar ráðherra 

gjarnan sérstaka hæfnisnefnd til þess að fara yfir umsóknir, leggja á þær mat og leggja 

fram tillögur um þá umsækjendur sem hæfastir þykja fyrir umrætt starf. Jafnframt njóta 

ráðuneytin í sumum tilvikum aðstoðar ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtækja við mat á 

umsækjendum. Að lokum fær ráðherra umsögn þeirra sem mátu hæfni umsækjenda og 

tekur ákvörðun um hvern skuli ráða.  

Skipanir í embætti bankastjórnar Seðlabanka Íslands á tímabilinu fyrir hrun eru 

einsdæmi, en þágildandi lög um bankann voru frábrugðin lögum annarra ríkisstofnana 

þar sem ekki var skylt að auglýsa í þau embætti. Þegar skipað var í embættin árin 2005 

og 2006 var hvergi að sjá að stöðurnar hafi verið auglýstar lausar til umsóknar. Eftir 

efnahagshrunið var lögum um bankann breytt í þeim tilgangi að endurheimta traust 

landsmanna á fjármálakerfi landsins, en þau pólitísku sjónarmið sem virðast hafa vegið 

þungt við skipun í embætti bankastjórnar Seðlabankans Íslands voru til þess fallin að rýra 
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traust almennings á bankanum. Lögunum var því breytt á þann veg að nú heyrir 

auglýsingaskyldan til embætta Seðlabanka Íslands og skipunartíminn var styttur úr sjö 

árum í fimm, líkt og á við um önnur embætti. Í núgilandi lögum um Seðlabanka Íslands 

er sérstaklega greint frá því að sérstök hæfnisnefnd skuli fjalla um hæfni umsækjenda. 

Ráðningarferlin í embætti bankastjórnar Seðlabanka Íslands eins og þau voru fyrir hrun 

samræmast ekki góðum stjórnsýsluháttum og erfitt er að sjá að annað en geðþótti 

ráðherra hafi ráðið för. Hér verður hins vegar að hafa hugfast að farið var eftir þágildandi 

lögum. 

 

Umræðan um ráðningar og starfsmannaval snýst gjarnan um þær aðferðir sem beitt er 

áður en ákvörðun um skipun er tekin. Þannig er í raun verið að deila um starfsgreiningar, 

þau viðmið sem lögð eru til grundvallar við mat á hæfni umsækjenda, hvernig 

ráðningarviðtölum er háttað, notkun umsagna og hvernig þessi gögn eru nýtt við 

ákvarðanatöku um hvern skal skipa, setja eða ráða í umrætt starf. Þarna er verið að vísa 

annars vegar til þess ramma sem lögfræðin setur okkur og hins vegar til hugmynda 

mannauðsstjórnunar um ráðningaferli. Dómarar, umboðsmaður Alþingis og kærunefnd 

jafnréttismála hafa lögin til að fylgja. Á hinum endanum er sá er ráðningarvaldið hefur, 

sem gjarnan hefur þekkingu og reynslu af faglegu ráðningarferli. Honum gengur hins 

vegar misvel að standa fyrir sínu máli, jafnvel þótt vönduð vinnubrögð og málefnaleg 

sjónarmið hafi ráðið för. Erfitt virðist vera að fylgja lögum og reglum samhliða því að 

ráða þann hæfasta sem völ er á hverju sinni (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Íslenskur 

lagarammi og aðferðir mannauðsstjórnunar eiga því ekki alltaf samleið og erfiðlega getur 

reynst að mætast á miðri leið. 

 

Ásta Bjarnadóttir (2012b) leggur áherslu á að formlegu ferli sé fylgt þar sem viðmið eru 

skilgreind áður en ráðningarferlið er hafið. Markviss undirbúningur, auk skipulagðra og 

vandaðra vinnubragða er grundvöllur góðs ráðningarferlis. Allt mat þarf að vera 

kerfisbundið, málefnalegt og skriflegt, auk munnlegra heimilda. Markmiðið með 

ráðningarferlinu á þannig að vera að enginn sjái ástæðu til að tortryggja að ráðningin geti 

talist fagleg, bæði frá sjónarhorni löggjafans og mannauðsstjórnunar.  
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7.1 Góður undirbúningur  

Þau lög sem gilda um hinar ólíku stofnanir og fyrirtæki hins opinbera vinnumarkaðar 

gera ekki sömu kröfu til menntunar og hæfni embættismanna. Í sumum tilvikum eru 

engar menntunar- og hæfniskröfur tilgreindar en í öðrum eru gerðar mjög nákvæmar 

kröfur. Yfirleitt eru þó ekki mjög þröng viðmið tilgreind þegar kemur að menntunar- og 

hæfniskröfum, hvorki í lögum né starfsauglýsingum, en í lögum er gjarnan kveðið á um 

að embættismaður skuli hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði 

stofnunar.  

Það er algengt að krafist er að umsækjandi hafi stjórnunarreynslu og 

leiðtogahæfileika. Athugunarvert er að hvorki lög né önnur lögskýringargögn kveða á um 

hvað slík hugtök fela í sér. Auk þess er yfirleitt ekki tekið fram í starfsauglýsingu hversu 

mikil eða víðtæk slík reynsla eigi að vera. Frá sjónarhorni mannauðsstjórnunar má að 

vissu leyti gagnrýna það, en mannauðsfræðin leggja áherslu á greiningu starfsins, eða 

starfsgreiningu áður en það er auglýst, en það er  fyrsta stig ráðningarferlis. Hér eru 

menntunar- og hæfniskröfur starfs tilgreindar á grundvelli þeirra markmiða og verkefna 

sem starfsmaður á að geta innt af hendi og eru þær forsenda faglegrar ráðningar (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og Claydon, 2010; 

Fjármálaráðuneytið, 2007). Það verður að teljast til hagsbóta að í starfsauglýsingu komi 

fram hvaða kröfur gerðar eru til umsækjenda, en það auðveldar þeim að þekkja tilgang 

starfsins, ásamt þeim réttindum og skyldum sem því fylgir. 

Í lögum er gilda um Neytendastofu er kveðið á um að forstjóri skuli búa yfir víðtækri 

þekkingu og reynslu af málefnum á starfssviði stofnunarinnar. Í starfsauglýsingu um 

embætti forstjóra voru kröfur um menntun hins vegar ekki tilgreindar. Samkvæmt 

ráðuneytisstjóra iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins var sú ákvörðun, að krefjast ekki 

háskólamenntunar, tekin í ljósi þeirra viðhorfa efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis til 

hæfniskrafna þegar lög um Neytendastofu voru til umfjöllunar í þinginu. Þannig var ekki 

talin ástæða til að gera ríkari kröfur til umsækjenda í starfsauglýsingu en gerðar voru í 

lögum (BB, 2005). Hér eru hins vegar um mjög óljós viðmið að ræða þar sem erfitt er að 

leggja hlutlægt mat á víðtæka þekkingu og reynslu umsækjenda. Út frá mannauðsstjórnun 

má gagnrýna þetta sjónarmið ráðuneytisins vegna þess að það verður til þess að erfitt 

verður að gera heildstæðan samanburð á umsækjendum ef þau viðmið sem hafa á til 

hliðsjónar við mat á þeim eru óljós í upphafi ráðningarferlisins. Á hinn bóginn er 
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ómögulegt að ætla sér að gera ráð fyrir því að ekki hafi verið búið að skilgreina þau 

viðmið sem höfð voru til hliðsjónar við mat á umsækjendum.  

Í lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998 segir að forstjóri FME 

skuli hafa menntun á háskólastigi og búa yfir víðtækri þekkingu og starfsreynslu á 

fjármagnsmarkaði. Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 var FME verulega gagnrýnt. Í 

skýrslu Rannsóknarnefnar Alþingis (2010) er þess getið að sá sem skipaður var í 

embættið hafi ekki geta talist hafa haft víðtæka þekkingu og starfsreynslu á 

fjármagnsmarkaði, en hann hafði fimm ára reynslu sem framkvæmdastjóri innra 

markaðssviðs Eftirlitsstofnunar EFTA í Brussel. Hann hafði aftur á móti ekki beina 

reynslu af störfum í bönkum eða fjármálafyrirtækjum og þar með ekki þá þekkingu og 

starfsreynslu sem slík störf hefðu skilað (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 

Ásgeirsdóttir, 2010, bls. 122). Í ljósi þessa má velta fyrir sér hvers vegna löggjafinn geri 

ekki skýrari kröfur um menntun og hæfni forstöðumanna hins opinbera vinnumarkaðar 

og framfylgi þeim. 

 

Því betur sem staðið er að undirbúningi ráðningar, þeim mun meiri líkur eru á því að 

hæfasti umsækjandinn verði valinn (Ásta Bjarnadóttir, 1996; Ásta Lára Leósdóttir, 2007; 

Dessler, 2003). Það skiptir því máli að ráðningarferli sé vel skipulagt og að það sé 

fyrirfram ákveðið að hverju skuli leitað (Ásta Lára Leósdóttir, 2007; Beardwell og 

Claydon, 2010). Er það grundvöllur þess að fagleg ráðning geti átt sér stað, að öðrum 

kosti getur orðið erfitt að rökstyðja hvaða aðferðir notaðar voru við val á umsækjanda.  

7.2 Starfsauglýsing 

Inntak starfsauglýsinga á opinberum vinnumarkaði hefur mikla þýðingu, en það gegnir 

lykilhlutverki í ráðningarferlinu, enda getur hún skipt miklu máli við mat á því hvort mat 

á umsækjanda hafi verið byggt á málefnalegum sjónarmiðum (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). 

Þar sem starfsauglýsingar eru mikilvæg málsgögn í ráðningarferli er æskilegt að 

skipuleggja allt ferlið áður en hún er birt. Á þann hátt eru þau viðmið sem höfð eru til 

hliðsjónar við mat á umsækjendum skýr. Umboðsmaður Alþingis hefur lagt á það mat að 

ekki geti talist málefnalegt að taka tillit til sjónarmiða við mat á umsækjendum, sem ekki 

eru tilgreind í starfsauglýsingu (Umboðsmaður Alþingis, 2004, 3. maí). 

Þrátt fyrir að auglýsa eigi öll laus embætti í Lögbirtingarblaði var það aðeins gert í 

89% tilvika bæði fyrir og eftir efnahagshrun. Þess utan voru auglýsingar almennt illa 
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útfærðar en fyrir hrun var einungis 26% þeirra með þau 11 atriði sem 4. grein reglna nr. 

464/1996 um auglýsingar á lausum störfum tiltekur að auglýsing eigi að innihalda. Þessu 

var betur háttað eftir hrun, eða í 48% tilvika. Ef litið er á fjölda þeirra starfsauglýsinga 

sem voru með níu eða fleiri atriði af þeim 11 sem tilgreind eru í reglum nr. 464/1996 fór 

hlutfallið fyrir hrun í 60% og í 93% eftir hrun. Það verður því ekki annað sagt en að hér 

hafi orðið breyting til batnaðar eftir efnahagshrun samanborið við það sem var fyrir hrun. 

Samkvæmt starfsauglýsingu var umsóknarfrestur fullnægjandi í 81% tilvika fyrir hrun en 

í 100% tilvika eftir hrun, og hefur þannig aukist frá því sem það var fyrir hrun. Hér 

verður þó að hafa hugfast að ekki hefur verið sett í reglugerð þau lágmarksskilyrði sem 

auglýsing um laus embætti eiga að uppfylla. Hins vegar hefur verið mælst til þess að 

ofangreindar reglur séu hafðar til hliðsjónar. Ef starfsauglýsing er vel unnin á grundvelli 

starfsgreiningar og niðurstöður hennar nýttar við gerð auglýsingar má ætla að 

umsækjendur þekki betur til þess starfs sem þeir sækja um. Niðurstaða þessa hluta 

rannsóknarverkefnisins er í samræmi við niðurstöðu Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar 

(2005a) um að ekki er í öllum tilvikum farið eftir leiðbeiningum frá Kjara- og 

mannauðssýslu ríkisins um auglýsingar lausra starfa hjá hinu opinbera. Það er hins vegar 

ánægjulegt að sjá að jákvæð breyting hafi orðið frá hruni í samanburði við það sem sást 

fyrir hrun. 

Í einhverjum tilvikum birtust starfsauglýsingar á öðrum stöðum en í Lögbirtingablaði 

og það kann að vera að auglýsingar hafi verið betur útfærðar þar og í samræmi við 

umrædda reglu en ekki var lagt frekara mat á það hér. Það vekur athygli að það reynist 

hinu opinbera erfitt að framfylgja þessu lagaákvæði um birtingu starfsauglýsinga í 

Lögbirtingablaði. Það kann að vera að veitingarvaldshafi telji að starfsauglýsing á öðrum 

stöðum en í Lögbirtingablaði sé ígildi þess, en svo er ekki. Samkvæmt dreifibréfi nr. 

8/2002 nægir ekki að starfsauglýsing sé birt eingöngu á netinu (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2002). Það má vera að það sé komið að þeim tímamótum að 

veitingarvaldshafi þurfi að gera breytingar á þeim lögum og reglum sem um 

starfsauglýsingar fjalla, ef það er vilji hans að auglýsa megi laus embætti á öðrum stöðum 

en í Lögbirtingablaði. 

7.3 Málefnaleg sjónarmið 

Hvergi er kveðið á um það í lögum á hvaða sjónarmiðum veitingarvaldshafi skuli byggja 

við skipun, setningu eða ráðningu í opinber störf. Ráðherra hefur ákveðið svigrúm við 

starfsmannaval og er þannig heimilt að byggja val sitt á milli umsækjenda á sjónarmiðum 
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sem hann telur að mikilvæg séu fyrir viðkomandi skipulagsheild, líkt og fram kemur í 

áliti umboðsmanns Alþingis (2005, 30. maí). Meginreglan er sú að hann ákveður hvaða 

atriði líta skuli til og hvað eigi að leggja sérstaka áherslu á. Þetta svigrúm er þó háð því 

að sjónarmið ráðherra séu málefnaleg og ekki háð geðþótta hans (Ásmundur Helgason, 

2006). Með málefnalegum sjónarmiðum er átt við menntun, starfsreynslu og hæfni (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2005a). Í rökstuðningi félags- og tryggingamálaráðuneytisins á 

skipun í embætti umboðsmanns skuldara árið 2010, var auk fyrrgreindra atriða nefnt að 

málefnaleg sjónarmið væru mannleg samskipti, hæfileikar til stjórnunar ef um 

stjórnunarstarf væri að ræða, viðhorf til starfsins og eftir atvikum aðrir persónulegir 

eiginleikar sem viðkomandi stjórnvald telur máli skipta (Velferðarráðuneytið, 2010f).  

Mikilvægt er að skipun í embætti byggist á rökstuddu mati á þeim málefnalegu 

sjónarmiðum sem notuð eru við mat á umsækjendum eða á heildstæðu mati á hæfni 

umsækjenda á grundvelli þeirra sjónarmiða sem ákveðin voru í upphafi og fram koma í 

starfsauglýsingu. Leggja skal þó megináherslu á þau atriði sem geta varpað ljósi á 

væntanlega frammistöðu umsækjenda í starfi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005a; 

Velferðarráðuneytið, 2010b). Umboðsmaður Alþingis telur að þær rúmu heimildir sem 

veitingarvaldið hafi, geti leitt til þess að honum reynist það erfitt að leggja heildstætt mat 

á það hvort ályktun hans af gögnum málsins um hvaða umsækjandi þyki hæfastur sé 

réttmæt (Umboðsmaður Alþingis, 2005, 30. maí). Varhugavert getur hins vegar verið að 

setja of strangar reglur um á hvaða sjónarmiðum byggja skuli, við ákvörðun um hvern 

skipa, setja eða ráða skal í opinbert starf. Reglur sem eru of þröngar geta takmarkað frelsi 

veitingarvaldshafans og skert möguleika hans á að bregðast við þörfum hverrar 

skipulagsheildar á hverjum tíma (Ásmundur Helgason, 2006). 

Þetta er í samræmi við sjónarmið mannauðsstjórnunar hvað faglega ráðningu varðar. 

Til að spá sem réttast fyrir um framtíðar frammistöðu umsækjenda í starfi og velja þann 

hæfasta hverju sinni þarf að hafa vandað og vel skipulagt ráðningarferli, en þar geta 

aðferðir mannauðsstjórnunar komið sér vel. Mikilvægt er að hafa hæfa einstaklinga sem 

annast ráðningarferlið og að allir umsækjendur sitji við sama borð þar sem sömu 

ráðningaraðferðum er beitt. 

7.4 Ráðningaraðferðir 

Við mat á umsækjendum virðist fyrst og fremst vera stuðst við ferilskrá, meðmæli eða 

stöðluð viðtöl. Í stöðu þar sem verið er að ráða inn sérfræðing eða þar sem krafist er 
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mikillar þekkingar er hins vegar betri forspá um framtíðar frammistöðu að nota próf eða 

matsmiðstöðvar til þess að finna hæfasta einstaklinginn hverju sinni.  

Í þessu rannsóknarverkefni voru viðtöl oftast tilgreind þegar ráðningaraðferð var 

getið. Samkvæmt niðurstöðum þessa rannsóknarverkefnis voru viðtöl tekin í rúmlega 

30% tilvika á báðum tímabilum. Þessar tölur verður þó að taka með fyrirvara þar sem 

gögn voru ekki fyrrliggjandi í tæplega 70% tilvika. Ekki voru fyrirliggjandi upplýsingar 

um hvort viðtölin voru tekin af sömu aðilum eða ekki, né heldur hvort um var að ræða 

stöðluð eða óstöðluð viðtöl, nema í einstaka tilvikum. Í anda mannauðsstjórnunar, líkt og 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2005a) fjallar um, er lögð áhersla á að sömu aðilar taki öll 

viðtöl í ráðningarferli til að geta lagt mat á umsækjendur á hlutlægan hátt. Þá er einnig 

mælt með að stuðst sé við sömu spurningar, og meðmæli fengin með öllum, ef nota á þær 

aðferðir. Spyrjendur hafa misgóða viðtalstækni og þannig hafa skekkjur og matsvillur 

mismunandi áhrif á þá (Cook, 2004). Réttmæti ráðninga eykst ef sömu þátttakendur taka 

þátt í öllu ráðningarferlinu, taka öll viðtölin sem tekin eru og leggja í kjölfarið mat á 

umsækjendur (Huffcutt og Woehr, 1999).  

Líkt og umboðsmaður Alþingis (2005, 30. maí) fjallar um, er mikilvægt að gæta 

samræmis við upplýsingaöflun þannig að stjórnvaldinu sé unnt að leggja mat á 

umsækjendur út frá hliðstæðum forsendum. Við skipun í embætti rektors 

Landbúnaðarháskóla Íslands (2004) var ekki að sjá að tekið hafi verið mið af þeim 

kröfum sem gera verður til þess að umsækjendur séu metnir á hliðstæðum forsendum og 

sitji við sama borð í ráðningarferlinu. Hafa þarf hins vegar í huga að engin gögn voru 

lögð fram af hálfu ráðuneytisins því til staðfestingar að viðtölin hefðu verið framkvæmd 

með þeim hætti sem sagt hafði verið en það voru ekki sömu aðilar sem tóku viðtölin í 

ráðningarferlinu. Út frá mannauðsstjórnun hefur ýmislegt verið gagnrýnt í þessu 

ráðningarferli og þá einkum það verklag sem viðhaft var við töku viðtalanna (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2005a).  

Þegar skipað var í embætti útvarpsstjóra Ríkisútvarpsins (2005) voru engir 

umsækjendur boðaðir í viðtal. Frá því að umsóknarfrestur rann út og þar til ráðið var í 

embættið liðu aðeins átta dagar, þrátt fyrir að 23 umsóknir hefðu borist ráðuneytinu. Það 

vakti athygli að í blaðaviðtali við nýráðinn útvarpsstjóra kom fram að hann hefði fengið 

fund með menntamálaráðherra þegar hann var að meta hvort hann ætti að sækja um 

starfið eða ekki. Hann fékk upplýsingar um eðli starfsins og ákvað í kjölfar þess að sækja 

um starfið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005a). Embætti útvarpsstjóra var auglýst 
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laust til umsóknar og auglýsingaskylda 7. gr. starfsmannalaga því virt, en það er ekki 

hægt að segja að það sama hafi átt við um þau sjónarmið sem að baki 

auglýsingaskyldunni hvíla. Þessi sjónarmið eru annars vegar jafnræði og hins vegar að 

ríkið eigi ávallt að hafa kost á því að geta ráðið til starfa þann hæfasta sem völ er á hverju 

sinni. Umboðsmaður Alþingis (2005a, 30. desember; 2005b, 30. desember) hefur hins 

vegar ekki litið svo á að það leiði af rannsóknarreglu stjórnsýslulaga að stjórnvaldi beri 

skylda til að taka viðtöl við umsækjendur.  

Út frá mannauðsstjórnun má hins vegar gagnrýna það að ráðherra hafi veitt einum 

hugsanlegum umsækjanda viðtal umfram aðra. Það er eðlilegt að umsækjendur vilji fá 

upplýsingar um eðli starfsins, hins vegar má deila um það hvort veitingarvaldshafa sé 

heimilt að taka á móti einum af 23 umsækjendum til þess að ræða eðli starfsins (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2005a). Er það umhugsunarvert einkum í ljósi þess að við 

starfsmannaráðningar á opinberum vinnumarkaði á að vera hægt að treysta því að allir 

umsækjendur sitji við sama borð og hafi þannig sama möguleika á að hljóta starfið.  

7.5 Mannauðsstjórnun 

Vel skipulagt ráðningarferli skiptir máli þar sem breytingar innan skipulagsheilda standa 

og falla með mannauði þeirra, hæfni hans og metnaði. Stjórnendur og starfsmenn skipta 

því sköpum fyrir árangur skipulagsheilda og veitir þeim aukið samkeppnisforskot. Talið 

hefur verið að þörf sé á sérstakri reglugerð til að tryggja að ráðningarferlinu sé rétt háttað 

og faglega sé staðið að ráðningu í störf á opinberum vinnumarkaði. Með aðferðum 

mannauðsstjórnunar og starfi í anda nýskipans í ríkisrekstri má bæta vinnubrögð við 

ráðningar. Stjórnvöld þurfa að móta formlega heildarstefnu um mannauðsmál sem nær til 

allra ráðuneyta og stofnana hins opinbera, svo þau geti laðað til sín hæfa starfsmenn, 

haldið þeim og verið samkeppnishæf á íslenskum vinnumarkaði. 

Í desember 2009 var skipuð nefnd af þáverandi stjórnvöldum sem meðal annars var 

falið að gera tillögur um endurskoðun laga nr. 73/1969, um Stjórnarráð Íslands, með það 

að markmiði að tryggja að þekking og mannauður væri nýttur sem best. Nefndin lagði 

ríka áherslu á að markviss mannauðsstjórnun yrði tekin upp innan Stjórnarráðsins. Lagt 

var til að stofnuð yrði sérstök mannauðseining sem hefði forystu í mannauðsmálum og 

aðstoði einstök ráðuneyti. Verklag við ráðningu, bæði stjórnenda og annarra starfsmanna, 

þyrfti að samræma í þeim tilgangi að bæta ráðningarferlið þannig að það byggðist á 

faglegum sjónarmiðum. Bætt verklag í mannauðsmálum og upptaka aðferða 
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mannauðsstjórnunar var ætlað að skipa stórt hlutverk í að auka traust almennings á 

stjórnsýslunni (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Ríkisendurskoðun (2011) telur að aðferðum mannauðsstjórnunar verði að beita í 

auknum mæli. Í skýrslu hennar kom fram að mannauðsstjórnun á hinum opinbera 

vinnumarkaði væri almennt ekki eins öflug og á þeim almenna. Fagleg ráðning snýst um 

að uppfylla ákveðin lagaskilyrði og beita viðurkenndum ráðningaraðferðum þar sem 

markmiðið er að finna hæfasta umsækjandann sem völ er á. Gagnrýnin beindist hins 

vegar að því ósamræmi sem ríkir milli laga og reglna annars vegar og ráðningaraðferða 

hins vegar. Lögin setja ramma utan um öflun umsækjenda en engan ramma er að finna 

utan um ráðningarferlið sjálft. Hver skipulagsheild hefur þannig heimild til þess að velja 

hvaða umsækjanda sem er, ef lögum er fylgt eftir við öflun þeirra . Það mætti ætla að það 

væri til hægðarauka fyrir ríkið að stofna sérstaka ráðningarskrifstofu sem gæti séð um að 

meta hæfni umsækjenda og fylgja ráðningarferlinu eftir í anda mannauðsstjórnunar með 

tilliti til laga og reglna. 

Engar heildstæðar og formlegar reglur var að finna um sjálft ráðningarferlið. Hins 

vegar fengust mjög ítarlegar vinnureglur frá innanríkisráðuneytinu sem einkenndust af 

faglegum vinnubrögðum í anda mannauðsstjórnunar. Ljóst er að þessar vinnureglur setja 

ráðuneytinu þröngar skorður um hvernig meðhöndla skuli öll mál af gegnsæi og í 

samræmi við þau lög og reglur sem um opinberan vinnumarkað gilda. Það er hins vegar 

óljóst hvernig þessu er háttað hjá öðrum ráðuneytum og því varhugavert að ætla að slíkt 

fyrirfinnist ekki hjá þeim.  

Í greinargerð rýnihóps sem skipaður var í kjölfar skipunar skrifstofustjóra í 

forsætisráðuneytinu voru lagðar fram tillögur um úrbætur á ráðningarferlinu hjá hinu 

opinbera. Þrátt fyrir að aukin umræða og vitundarvakning hafi átt sér stað um faglegar 

ráðningar og mikilvægi þeirra á undanförnum árum, hefur það ekki skilað tilætluðum 

árangri. Telur nefndin að rík þörf sé á því að samræma ráðningarferli innan 

Stjórnarráðsins og nýta sér faglegar aðferðir við að ráða hæfustu umsækjendurna. 

Nefndin leggur til að nokkrar breytingar verði gerðar, en hér eru aðeins tilgreindar þær 

helstu: 

1. Reglur settar um ráðningarferlið í störf hjá ríkinu, sambærilegar þeim reglum 

sem fjalla um auglýsingar 

2. Samræma hvenær notast eigi við ráðgjöf mannauðsráðgjafa/vinnusálfræðings í 

ráðningarferlinu 
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3. Ef stuðst er við sérþekkingu mannauðsráðgjafa/vinnusálfræðinga í 

ráðningarferlinu skal senda ráðgjafa erindisbréf þar sem verkefni hans og staða 

eru skilgreind 

4. Mikilvægt er að starfsgreining liggi fyrir áður en starfsauglýsing er birt 

5. Nota viðurkenndar ráðningaraðferðir sem best spá fyrir um frammistöðu í 

starfi og styðjast við fleiri en eina aðferð hverju sinni 

(Forsætisráðuneytið, 2011). 

7.6 Kjara- og mannauðssýsla ríkisins 

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins kemur fram fyrir hönd ríkisins í málefnum 

vinnumarkaðarins. Hún er staðsett í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og gegnir 

mikilvægu hlutverki við mótun stefnu ríkisins í mannauðsmálum. Skrifstofan kemur hins 

vegar ekki að mótun og eftirfylgni mannauðsstefnu, hvorki Stjórnarráðsins né annarra 

stofnana hins opinbera. Það er augljóst að áherslan er fyrst og fremst á að farið sé eftir 

lögum og reglum við skipun, setningu og ráðningu í starf á opinberum vinnumarkaði. Er 

það í samræmi við það sem Ásta Bjarnadóttir (2012b) fjallar um í bók sinni en þar kemur 

fram að þroskastig mannauðsstjórnunar er lágt á Íslandi, og þá einkum á opinberum 

vinnumarkaði. CRANET rannsóknirnar sýna það að þróunin hefur þó verið í jákvæða átt 

og að þroskastig mannauðsstjórnunar innan skipulagsheilda á opinberum vinnumarkaði 

hafi farið hækkandi milli ára. Það kemur því ekki á óvart að nefnd um endurskoðun laga 

um Stjórnarráð Íslands telji mikilvægt að Kjara- og mannauðssýsla ríkisins sé leiðandi í 

mannauðsmálum ríkisins og að þörf sé á því að samhæfa og efla mannauðsmál innan 

skipulagsheilda á opinberum vinnumarkaði (Forsætisráðuneytið, 2010).  

Félag mannauðsstjóra ríkisins var stofnað vorið 2013 og á félagið að vera 

samstarfsvettvangur mannauðsstjóra og þeirra sem ábyrgð bera á mannauðsmálum. 

Félagsmenn geta samræmt vinnubrögð, miðlað þekkingu, sótt fræðslu og stuðlað að 

faglegri mannauðsstjórnun á opinberum vinnumarkaði. Markmið félagsins er að bregðast 

við málum sem upp koma hverju sinni og snerta starfsmenn ríkisins (Morgunblaðið, 

2013). Fræðigreinin er ný og þeim sem hafa menntun á sviði mannauðsmála hefur 

fjölgað á undanförnum árum með tilheyrandi vakningu sem hefur leitt til aukins skilnings 

og eflingar á mannauðsmálum á opinberum vinnumarkaði. Hér er því um mjög jákvæða 

viðbót við starfsumhverfi hins opinbera vinnumarkaðar að ræða, vegna þeirra miklu 
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sérstöðu sem starfsmenn ríkisins hafa á íslenskum vinnumarkaði, þar sem sérstök lög 

gilda um réttindi þeirra og skyldur. 

Leitað var til Kjara- og mannauðssýslu ríkisins til að afla upplýsinga um hvort stuðst 

væri við eitt sérstakt verklag við skipun í embætti annars vegar og hins vegar hvort 

haldið væri sérstaklega, á einum stað, utan um þau gögn sem tengjast ráðningarferli 

starfsmanna hins opinbera vinnumarkaðar. Það kom á óvart að það reyndist ekki vera til 

staðar heildrænt verklag eða aðrar vinnureglur innan ríkisins um það hvernig standa eigi 

að ráðningu starfsmanna þess. Í ljósi þess var talið líklegt að hvert og eitt ráðuneyti hefði 

sitt eigið verklag þegar skipa á í embætti sem undir það heyra og að þau væru samræmd. 

Verklagið hefur hins vegar ekki verið samræmt heldur virðast ráðningarferlin vera ólík. 

Það vakti undrun, að á sama tíma og hávær umræða er um það hvort staðið er faglega að 

ráðningum eða hvort um pólitískar ráðningar er að ræða, að ríkið hafi ekki sett sér 

vinnureglur um það hvernig ráðningarferlinu skuli vera háttað. Það að engar almennar 

reglur hafi verið settar eða jafnvel lögfestar um hvaða sjónarmið eigi að liggja til 

grundvallar við skipun, setningu eða ráðningu í starf hefur sitt að segja. Samræmt 

ráðningarferli hins opinbera og þar með allra ráðuneyta er hagur bæði umsækjenda og 

stofnana, en því er ætlað að tryggja vönduð vinnubrögð, gegnsætt ferli og aga þá sem 

taka þátt í ferlinu. 

Í Danmörku, Noregi og Svíþjóð fara ráðuneytin sjálf með mannauðsmál, en þau vinna 

eftir samræmdum reglum sem settar eru á sérstöku starfsmannasviði 

fjármálaráðuneytisins. Ráðuneyti þessara landa, einkum Danmerkur og Noregs, eru 

fjölmenn og innan þeirra eru starfræktar mannauðsskrifstofur. Íslensk ráðuneyti eru hins 

vegar minni og innan þeirra eru að finna rekstrarskrifstofur sem alla jafna annast 

mannauðsmál. Verkefni þeirra eru fjölbreytt og er ýmislegt sem bendir til þess að 

markviss stjórnun mannauðsmála skortir (Forsætisráðuneytið, 2010). 

7.7 Óháðar matsnefndir 

Rætt hefur verið um að setja á fót sérstakar ráðningarnefndir, líkt og gert er í Bretlandi, í 

þeim tilgangi að auka traust á ráðningum æðstu embættismanna. Ómar H. Kristmundsson 

(2009) segir að skipan slíkra nefnda tryggi þó ekki að faglega og málefnalega sé staðið að 

skipunum í embætti. Setja þurfi í starfsmannalög ákvæði um verkefni hennar, hvernig 

standa skuli að skipunum og hvernig ráðherra skuli fara með tillögur nefndarinnar. Þá 

þurfi nánari útfærsla að koma fram í reglugerð eða starfsreglum sem samþykktar eru af 

ráðherra.  
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Nefnd um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands hefur lagt til að setja skuli ákvæði 

í lög um hæfnismatsnefnd eða ráðningarnefnd við skipun í embætti innan Stjórnarráðs 

Íslands og embætti forstöðumanna stofnana. Slík nefnd skal þá skipuð til ákveðins tíma, 

oftast þriggja eða fimm ára, en dæmi um hana er til að mynda við mat á hæfni 

umsækjenda um stöður forstjóra heilbrigðisstofnana, samanber 2. mgr. 9. gr. laga um 

helbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 (Forsætisráðuneytið, 2010). Við skipun í embætti 

forstjóra LSH (2008) var mið tekið af mati þriggja manna hæfnisnefndar, sem skipuð var 

af ráðherra en í ljósi þess að ekki er hægt að útiloka hlutdrægni hans við skipan 

nefndarinnar er ekki hægt að útiloka að pólitík hafi að einhverju leyti ráðið för.  

Á 141. löggjafarþingi var lögð fram tillaga til þingsályktunar um mótun reglna um 

verkferla og hæfnismat við opinberar embættisveitingar. Alþingi ályktaði að fela 

forsætisráðherra að skipa nefnd með þátttöku allra þingflokka með það fyrir augum að 

móta reglur og eftir atvikum semja frumvarp til laga um verkferla og meðferð og þýðingu 

faglegs hæfnismats við skipan í opinber embætti. Stefnt var að því að nefndin lyki 

störfum fyrir 1. apríl 2013 en því miður hefur það ekki orðið raunin (Þingskjal 119, 

2012-2013). Þessi tillaga til þingsályktunar um mótun reglna um verkferla og hæfnismat 

við opinberar embættisveitingar var sett fram á 141. löggjafarþingi, en hafði áður verið 

flutt á 140. þingi, 139., 136. og 135. þingi. Tillagan kom til umfjöllunar í allsherjarnefnd 

á 139. þingi en var þá ekki afgreidd og því flutt aftur nær óbreytt. Tillagan var til umræðu 

á 9. fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, en tillagan er enn óafgreidd (Alþingi, 2012). 

Tillagan er einn liður í því að auka gegnsæi ráðningarferils (Forsætisráðuneytið, 2010; 

Þingskjal 119, 2012-2013). Það er umhugsunarvert að það skuli taka stjórnvöld þennan 

tíma að afgreiða svo mikilvægt og þarft mál sem þetta, sérstaklega í ljósi þess að almenn 

sátt virðist ríkja um málið.  

Samkvæmt ofangreindri tillögu á nefndin að fá víðtækara verksvið og kanna hvort 

ástæða sé til þess að færa skipunarvald frá ráðherrum til sérstakra hæfnisnefnda eða 

jafnvel Alþingis. Hugmyndin er að slíkar hæfnisnefndir móti verkferla sem taka þurfi 

tillit til í ráðningarferli við skipun í embætti á opinberum vinnumarkaði. Slíka verkferla 

gæti Alþingi lögfest. Slíkt hefur verið gert með lögum nr. 115/2011 um Stjórnarráð 

Íslands þar sem ráðherra skipar í embætti að fengnu mati hæfnisnefndar. Þá mætti 

endurskoða 19. gr. laganna er kveður á um að niðurstaða hæfnisnefndar sé aðeins 

ráðgefandi. Auk þess telur nefndin að við skipun í embætti eigi ráðherra að bera 

ákvörðun sína undir ríkisstjórn til samþykktar (Forsætisráðuneytið, 2010). 
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Samkvæmt þessu rannsóknarverkefni var einu sinni skipuð hæfnisnefnd fyrir hrun en 

það var eina tilvikið þar sem það var lögfest í lögum. Á þessu varð umtalsverð breyting í 

kjölfar hrunsins en þá var níu sinnum skipuð hæfnisnefnd. Í fimm tilvikum var þess getið 

í lögum en auk þess var skipuð hæfnisnefnd í fjórum öðrum tilvikum þar sem lögin gerðu 

enga kröfu um slíkt. Má ætla að ein ástæða þess hversu lítið var um skipun hæfnisnefnda 

sé sú að það var ekki fyrr en árið 2011 sem sett var í lög um Stjórnarráð Íslands nr. 

115/2011, að skipa skuli þriggja manna nefnd til að meta hæfni umsækjenda í embætti 

innan Stjórnarráðs Íslands, samanber 18. og 19. gr. laganna. Forsætisráðherra samþykkti 

auk þess reglur um ráðgefandi nefndir er meta hæfni umsækjenda um embætti við 

Stjórnarráð Íslands nr. 393/2012, sem gilda um störf þessara hæfnisnefnda. Niðurstöður 

þessa rannsóknarverkefnis benda til þess að þó að lögin eigi aðeins við um embætti innan 

Stjórnarráðsins að þá hafi þetta lagaákvæði og umræðan fyrir setningu umræddra reglna 

haft áhrif á ráðningarferli í önnur embætti innan hins opinbera vinnumarkaðar, samanber 

að hæfnisnefnd var skipuð þrátt fyrir að þess var ekki getið í lögum. Gera má ráð fyrir að 

fagleg sjónarmið hafi verið höfð að leiðarljósi í umræddum tilvikum við mat á 

umsækjendum. Hæfnisnefndin kemur með tillögu að ráðningarferli sem ráðherra 

samþykkir. Hér hefur ráðherra tækifæri til þess að koma á framfæri sínum sjónarmiðum 

áður en nefndin hefur störf, enda er það hann sem á endanum tekur ákvörðun um hvern 

skipa skal í embættið. Hæfnisnefndin vinnur eftir þeirri áætlun og er sjálfstæð í sínum 

störfum. Hafa verður í huga að þrátt fyrir þetta er mat hæfnisnefnda aðeins ráðgefandi og 

ráðherra ekki skylt að fara eftir mati hennar.  

Með skipan hæfnisnefndar mætti ætla að öll neikvæð umræða um hlutdrægni við 

embættisveitingar fari minnkandi og jafnvel hverfi. Það eru engar tölulegar upplýsingar 

fyrirliggjandi um hvort svo hafi verið raunin á umræddu rannsóknartímabili. Það koma 

hins vegar öðru hverju fram efasemdir þar sem hlutlægni hæfnisnefndar er dregin í efa, 

jafnvel þó hún hafi engin tengsl við umsækjendur eða ráðuneyti.  

Í mörgum tilvikum hefur verið lögfest að ráðherra skuli skipa í embætti að fenginni 

umsögn/tillögu stjórnar stofnunar. Mikilvægt er að sú stofnun sem á í hlut hverju sinni 

komi að ráðningarferlinu á einn eða annan hátt. Hér hafa tvær leiðir verið farnar. Annars 

vegar að ráðherra skipar stjórn stofnunar sem síðan skipar í embættið líkt og átti sér stað 

við skipun forstjóra FME. Hins vegar að ráðherra skipar í embætti að fenginni 

umsögn/tillögu stjórnar stofnunar líkt og átti við um skipun þjóðleikhússtjóra.  
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Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir (2009) hefur lagt til að starfrækt verði ráðningarstofa 

stjórnsýslunnar sem starfi hliðstætt umboðsmanni Alþingis og er í eftirliti Alþingis. 

Hlutverk ráðningarstofunnar sé þá að skipa í öll embætti og áhrifastöður innan 

stjórnsýslunnar og tryggja að hinn opinberi vinnumarkaður hafi ávallt að skipa 

starfsmönnum sem búa yfir þeirri hæfni sem þörf er á hverju sinni.  

Það má vera að það sé varhugavert að flytja allt vald til óháðra hæfnisnefnda, en 

spurning er hvort ekki sé hægt að finna millileið þar sem farið er bil beggja í stað þess að 

ráðherra hafi einn ráðningarvaldið í höndum sér.  

Aðkoma ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtækja á fyrst og fremst að snúa að mati á 

umsóknum og niðurröðun umsækjenda samkvæmt kvörðum sem ákveðnir eru fyrirfram. 

Í kjölfar þess er æskilegt að veitingarvaldshafinn taki við því mati og styðjist við það 

þegar ákvörðun er tekin um næstu skref í ráðningarferlinu. Veitingarvaldshafinn á að 

koma að ferlinu á öllum stigum máls eftir að undirbúningsvinnu er lokið og taka þátt í 

því að fækka í hópi umsækjenda (Ásta Bjarnadóttir, 2012b). Í þessu rannsóknarverkefni 

var leitað til ráðningarskrifstofu/ráðgjafafyrirtækja í 11 tilvikum fyrir efnahagshrun en 

þeim tilvikum fækkaði eftir hrun og voru þau þá þrjú. Þessi fækkun skýrist mögulega af 

fjölgun ráðninga þar sem stuðst var við mat hæfnisnefnda sem varð á tímabilinu eftir 

hrun.  

7.8 Íslensk stjórnsýsla 

Íslensk stjórnsýsla byggist á svokölluðu stöðukerfi og ber flest einkenni þess. Helstu 

einkenni þess eru að opinber störf eru auglýst og ákvörðun um ráðningu tekin á 

grundvelli hæfni. Þegar ráðið er í sérhæfð störf eru miklar kröfur gerðar til fagmennsku 

þar sem fyrri störf og fagleg reynsla er metin. Í stöðukerfi er enginn hámarksaldur settur 

fyrir umsækjendur, framgangur er ekki metinn eftir fyrirfram ákveðnu kerfi og 

æviráðningar eru ekki til staðar. Í hinu norræna kerfi, sem er að finna í Danmörku, 

Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, er áhersla lögð á að eftirlit með stjórnsýslu fari í gegnum 

umboðsmann þjóðþinga. Þrátt fyrir að sjálfstæði ráðuneyta við ráðningar er nokkuð 

mikið er fyrirvari gerður á skipun í æðstu embætti. Í Danmörku er skipun embættismanna 

borin undir ríkisstjórn og eftir að ákvörðun um skipun er tekin, er öllum umsækjendum 

tryggður réttur til þess að kvarta til umboðsmanns þjóðþinga. Mannauðskerfi 

Stjórnarráðs Íslands svipar að mörgu leyti til norræna kerfisins. Má þar meðal annars 

nefna eftirlit umboðsmanns Alþingis og sjálfstæði ráðuneyta við ráðningu starfsmanna 

(Forsætisráðuneytið, 2010).  
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Þær hugmyndir sem ræddar hafa verið um þróun mannauðskerfa Stjórnarráðsins miða 

margar að því að þróa kerfi sem svipar að mörgu leyti til Westminister-kerfis, en það er 

að finna meðal annars í Ástralíu, Bretlandi og Kanada. Kerfið felur í sér sjálfstætt aðhald 

og eftirlit þriðja aðila með stjórnsýslunni. Trúverðuleiki hennar er tryggður með skýru 

verklagi, en í því felst setning gæðastaðla, siðareglur, skilgreining á hæfniskröfum og 

beinni eða óbeinni aðkomu þriðja aðila við starfsmannaval. Þannig eru 

mannauðsskrifstofur og sérstakar nefndir sem að ráðningarferlinu koma gjarnan 

sjálfstæðar og því afsala ráðuneytin sér ráðningarvaldi sínu, einkum við skipun í æðstu 

embætti. Tvær breytingar sem hafa komið til umræðu hérlendis og svipa til 

hugmyndafræði Westminister-kerfis eru annars vegar áform um setningu siðareglna fyrir 

ráðherra, aðstoðarmenn þeirra og starfsmenn ráðuneyta, og hins vegar tillögur um skýrt 

verklag við ráðningar opinberra starfsmanna og flutning skipunarvalds frá ráðherra til 

hæfnisnefndar eða Alþingis. Þrátt fyrir ofangreint mælist traust til stjórnsýslunnar og á 

opinberum stofnunum einna hæst í heiminum á Norðurlöndum, en lægra í löndum sem 

viðhafa Westminister-kerfið (Forsætisráðuneytið, 2010).  

Í íslenskri stjórnsýslu hefur oft verið staðhæft að pólitísk sjónarmið hafi ráðið för við 

skipun í æðstu embætti (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). Smæð íslenska þjóðfélagsins 

skapar forsendur fyrir fyrirgreiðslupólitík og klíkuráðningar, sem einkennast af því að 

ættar- og vinatengsl hafa veruleg áhrif á ráðningar í störf og ýta undir mismunun. Wade 

(2009) telur að hættan á slíku fyrirkomulagi aukist ef sömu stjórnarflokkar sitja í 

ríkisstjórn lengi, og á Íslandi hefur sami stjórnmálaflokkurinn setið við völd meira og 

minna síðan frá árinu 1930. Ráðherrar geta þá hagað störfum sínum eins og litlir kóngar 

og sjálfstæði þeirra það mikið að þeir geta nánast tilnefnt hvern sem er, svo framarlega 

sem staðan hafi verið auglýst.   

Ráðist hefur verið í aðgerðir til þess að efla traust á stjórnsýslunni, en ekki er ljóst 

hvers vegna talið er nauðsynlegt að grípa til úrræða sem ekki hafa tíðkast annars staðar á 

Norðurlöndum. Aðferðir við ráðningu starfsmanna ríkisins virðast hins vegar ekki virka 

með sama hætti og njóta sama trausts hér á landi, líkt og þær virðast gera annars staðar á 

Norðurlöndunum (Forsætisráðuneytið, 2010; Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). 

Efnahagshrunið hefur líklega haft sitt að segja um það, en neikvæð umræða í garð 

stjórnsýslunnar hefur verið hávær í kjölfar þess.  
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7.9 Takmarkanir rannsóknar 

Innihaldsgreining er lýsandi aðferð sem gefur upplýsingar um hvað er, en tekur ekki 

afstöðu til hvers vegna. Hún takmarkast af aðgengilegum upplýsingum og sýnir því 

ákveðna hneigð fremur en að lýsa sjálfum raunveruleikanum. Ekki er hægt að fullyrða að 

unnið hafi verið með allar embættisveitingar, samanber 13. tölulið 22. gr. 

starfsmannalaga, því eins og fram hefur komið er úrtakið komið til eftir leit höfundar á 

vef ráðuneytanna og með takmarkaðrar aðstoðar og afskipta þeirra. Mis miklar 

upplýsingar lágu fyrir um hverja og eina embættisveitingu. Í sumum tilvikum var hægt að 

nálgast mjög greinargóða lýsingu á ráðningarferlinu, en í öðrum tilvikum fengust litlar 

eða takmarkaðar upplýsingar. Í þeim tilvikum þar sem embættisveiting var kærð til 

umboðsmanns Alþingis eða til kærunefndar jafnréttismála var ráðningarferlinu ávallt lýst 

gaumgæfilega og er í þeim tilvikum að finna nákvæmari upplýsingar um ráðningarferlið 

en ella. Þau ráðningarferli sem hér voru greind endurspegla því ekki það ráðningarferli 

sem á sér stað þegar skipað er í embætti, þegar á heildina er litið.  

Samkvæmt Kjara- og mannauðssýslu ríkisins er ekki haldið sérstaklega, á einum stað, 

utan um þau gögn sem tengjast ráðningarferli starfsmanna hins opinbera vinnumarkaðar 

(Björn Rögnvaldsson munnleg heimild, 12. september 2012). Það er hins vegar 

hugsanlegt að hvert og eitt ráðuneyti haldi utan um þær ráðningar sem fram fara innan 

þess, en það kom ekki að gagni í þessu rannsóknarverkefni þar sem mörg ráðuneyti sáu 

sér ekki fært að svara póstum sem þeim var sendur. Gagnaöflunin var því torveld, 

upplýsingar fengnar frá mörgum mismunandi stöðum og í sumum tilvikum voru 

takmarkaðar upplýsingar aðgengilegar. Ef gögn hefðu fengist frá öllum ráðuneytum hefði 

það gefið rannsókninni meira vægi. Vegna þess hversu takmarkaðar upplýsingar fengust í 

sumum tilvikum er varhugavert að yfirfæra umrætt rannsóknarverkefni yfir á allar 

skipanir í embætti. Með því að velja þrengri hóp og taka einungis með þær 

embættisveitingar sem fyrirliggjandi voru ítarlegar upplýsingar um, hefði verið um valið 

úrtak að ræða sem getur ekki verið lýsandi fyrir stöðu mála. Embættisveitingar þar sem 

litlar eða takmarkaðar upplýsingar voru aðgengilegar segja hvorki til um hvort vel eða 

illa hafi verið staðið að ráðningu og þess vegna ber að skoða niðurstöður í því ljósi. 

Rannsóknin er auk þess afturvirk þar sem leitað er eftir upplýsingum aftur í tímann. Slík 

gagnaöflun er alltaf takmörkuð af þeim upplýsingum sem eru aðgengilegar og sem erfitt 

er að sannreyna.  
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7.10  Framtíðarsýn  

Í ljósi niðurstaðna þessa rannsóknarverkefnis væri áhugavert að gera framhaldsrannsókn 

þar sem viðtöl yrðu tekin við starfsmenn ráðuneytanna sem umsjón hafa með ráðningu 

embættismanna og undir ráðuneytin heyra. Þá væri jafnframt hægt að senda 

spurningalista á ráðuneytin þar sem almennar spurningar um ráðningarferlið væru lagðar 

fyrir, þannig að sýn ráðuneytanna kæmi fram. Þannig væri mögulega hægt að fá meiri 

innsýn í ráðningarferlið frá sjónarhorni veitingarvaldshafans og upplifun hans af því. Auk 

þess má íhuga framsýna skráningu þar sem hverri embættisveitingu er fylgt úr hlaði 

jafnharðan og henni gerð skil í lok skipunar. Upplýsingaöflun yrði markvissari og 

líklegra að þær ráðningaraðferðir sem notast er við í ráðningaferlinu fáist með í slíkri 

rannsókn. 
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8 Samantekt 

Í upphafi þessa rannsóknarverkefnis var lagt af stað með tvær rannsóknarspurningar. 

Verður þeim nú gerð skil. 

1. Hefur ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu breyst eftir 

efnahagshrunið haustið 2008? Ef svo er, þá hvernig? 

Flest bendir til þess að sjálft ráðningarferlið hafi tekið jákvæðum breytingum á 

rannsóknartímabilinu. Bæði fyrir og eftir hrun hefur stjórnsýslan í flestum tilvikum farið 

eftir þeim lögum og reglum sem í gildi voru á hverjum tíma. 

Þegar auglýsingaskyldan er skoðuð er birting starfsauglýsinga í Lögbirtingablaði 

sambærileg á báðum tímabilum. Starfsauglýsingar eftir hrun uppfylltu mun oftar 

lágmarksskilyrði um efni auglýsinga, samanber reglur nr. 464/1996, en auglýsingarnar 

voru betur útfærðar eftir hrun en fyrir hrun. Auk þess var umsóknarfrestur oftar innan 

ramma þess sem lög kveða á um, eftir hrun en fyrir hrun. Samræmi milli ákvæði laga og 

þess sem krafist var í starfsauglýsingu er varðar menntunar- og/eða hæfniskröfur var 

áþekkt fyrir og eftir hrun. Það sem helst skilur á milli tímabilsins fyrir og eftir hrun er 

aðkoma hæfnisnefnda og ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtækja. Oftar var stuðst við 

hæfnisnefndir eftir hrun en fyrir. Skipuð var hæfnisnefnd og skipað var í embætti að 

fenginni umsögn/tillögu stjórnar stofnunar þegar lög kváðu svo á um. Auk þess var í 

nokkrum tilvikum stuðst við hæfnisnefnd eftir hrun, þrátt fyrir að lög kváðu ekki á um 

slíkt. Á sama tíma var leitað til ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtækja mun oftar fyrir 

hrun en eftir, og skýrist það væntanlega að hluta, af því að stuðst var mun oftar við 

hæfnisnefnd eftir hrun en fyrir.  

Ef lengd ráðningarferlis er skoðuð var lengri tíma varið við mat á umsækjendum á 

tímabilinu eftir hrun en fyrir. Spurning er hvort það sé jákvæð niðurstaða eða neikvæð, 

en gera má ráð fyrir að eftir því sem ráðningarferlið tekur lengri tíma að þá sé vandað 

betur til verka.  

2. Er ráðningarferli að undangenginni embættisveitingu í anda 

mannauðsstjórnunar? 
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Ráðningarferli í anda mannauðsstjórnunar leggur áherslu á að starfsgreining sé gerð 

áður en starf er auglýst laust til umsóknar. Það má segja að vel útfærð auglýsing 

endurspegli starfsgreininguna. Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum verður ekki annað 

séð en að þeim skilmerkjum hafi ekki verið fullnægt á tímabilinu fyrir hrun, en að jákvæð 

breyting hafi orðið á því í kjölfar hrunsins. Þessi niðurstaða gefur tilefni til að ætla að 

vakning hafi orðið á mikilvægi mannauðsstjórnunar á því tímabili sem þetta 

rannsóknarverkefni tekur til. 

Í þeim tilvikum þar sem ítarlegar upplýsingar voru fyrirliggjandi um ráðningarferlið 

var gjarnan stuðst við óháðar matsnefndir í einhverri mynd, hvort sem embættisveiting 

átti sér stað fyrir eða eftir hrun. Hins vegar voru ekki gögn aðgengileg um hvaða 

ráðningaraðferðir notaðar voru, við mat á umsækjendum eða hvort og þá hvaða 

málefnalegu sjónarmið voru viðhöfð við ákvarðanatöku um hvern skipa skyldi í embætti. 

 

Af framangreindu er ekki hægt að leggja á það mat hversu oft og vel skilyrðum faglegrar 

ráðningar hafi verið uppfyllt og hvort ráðningarferlið sé að öllu leyti í samræmi við fræði 

mannauðsstjórnunar.  

 

Heildarniðurstaða þessa rannsóknarverkefnis er sú að breyting hefur orðið á 

ráðningarferli til batnaðar eftir hrun samanborið við það sem var fyrir hrun, einkum hvað 

varðar útfærslu starfsauglýsinga og birtingu þeirra. Farið var eftir lögum við skipun 

hæfnisnefnda og var skipað í embætti að fenginni umsögn/tillögu stjórnar stofnunar 

þegar lög kváðu á um slíkt, en leitað var til ráðningarskrifstofa/ráðgjafafyrirtækja fyrir 

tíma lagaákvæða um hæfnisnefndir. Almennt er aðgengileiki að upplýsingum um 

ráðningaferli í embætti takmarkaður þar sem þær eru varðveittar víða og á mörgum 

stöðum hjá hinu opinbera og bera niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis þess merkis.  
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9 Lokaorð 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis var að skoða hvort breyting hafi orðið á því 

ráðningarferli sem á sér stað að undangenginni embættisveitingu í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008. Skoðað var hvort ráðningarferlið geti talist faglegt með 

hliðsjón af mannauðsstjórnun.  

Niðurstöður benda til þess að jákvæð breyting hafi orðið á ráðningarferlinu eftir hrun. 

Bæði fyrir og eftir hrun hefur stjórnsýslan í flestum tilvikum farið eftir þeim lögum og 

reglum sem í gildi voru á hverjum tíma. Breyting hefur orðið til batnaðar, einkum hvað 

varðar starfsauglýsingar, útfærslu þeirra og birtingu. Erfitt er að leggja á það mat hvort 

ráðningarferli við skipun í embætti á umræddu tímabili hafi í alla staði verið í anda 

mannauðsstjórnunar. Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum verður ekki annað séð en að 

jákvæð breyting hafi orðið á því í kjölfar hrunsins. Þessar niðurstöður gefa því tilefni til 

að ætla að vakning hafi orðið á mikilvægi mannauðsstjórnunar á síðastliðnum árum. 

Sjónarmið stjórnsýslunnar og fræði mannauðsstjórnunar eru í raun ekki mjög 

frábrugðin. Áherslur þeirra skarast en markmiðið er ávallt hið sama, það er að hæfasti 

umsækjandinn verði ráðinn. Áhersla er lögð á að farið sé eftir lögum og reglum. Engin 

lög hafa hins vegar verið lögfest um hvaða sjónarmið eigi að liggja að baki ákvörðun við 

starfsmannaval. Veitingarvaldið hefur þannig svigrúm til að meta á hvaða sjónarmiðum 

hann byggir ákvörðun sína, svo framarlega sem þau eru málefnaleg. Til þess að uppfylla 

réttmætisreglu stjórnsýslunnar um að byggja skuli stjórnvaldsákvarðarnir, líkt og 

embættisveiting er, á málefnalegum sjónarmiðum, er áreiðanlegasta aðferðin við mat á 

hæfni umsækjenda hlutlægt mat með viðurkenndum ráðningaraðferðum sem spá vel fyrir 

um frammistöðu í starfi. 

Ljóst er að grundvöllur faglegs ráðningarferlis með bestu hlutlægu ráðningaraðferðum 

sem völ er á, er góður undirbúningur og skýrar hæfniskröfur. Umræðan um ráðningar og 

starfsmannaval hefur gjarnan snúist um þær aðferðir sem beitt er og þau viðmið sem höfð 

eru til hliðsjónar við mat á umsækjendum og lögð eru til grundvallar við ákvarðanatöku. 

Þannig er í raun verið að deila um starfsgreiningar, þær ráðningaraðferðir sem notaðar 

eru, þau viðmið sem lögð eru til grundvallar við mat á hæfni umsækjenda, og hvernig 

þessi gögn eru nýtt við ákvarðanatöku um hvern ráða, setja eða skipa skal í umrætt starf. 
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Við skipun í embætti verður því að teljast vænlegt til árangurs að í upphafi skyldi endinn 

skoða. 

Þrátt fyrir aukinn skilning og jákvæða stefnumörkun stjórnvalda þarf að gera betur og 

líklegt að samtakamáttur þeirra mannauðsstjóra sem nú hafa sameinast í félagi 

mannauðsstjóra ríkisins eigi eftir að koma stefnunni í fastari skorður. Framtíðin mun 

leiða í ljós hvernig okkur farnast á þeirri leið. 
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VIÐAUKI 1 

Fyrirspurn um gögn er varða ráðningarferli í embætti 

Tölvupóstur sendur til ráðuneytisstjóra allra ráðuneyta þann 1. október 2012. 

Efni: MS verkefni í mannauðsstjórnun 

Til þess er málið varðar. 

Ég heiti Berglind og er að hefja vinnu við lokaverkefnið mitt í mannauðsstjórnun við 

Háskóla Íslands. Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða ráðningarferli í skipun 

embætta á opinberum vinnumarkaði. Athuga hvort einhverjar breytingar hafi orðið á því 

ferli eftir efnahagshrunið 2008 frá því sem það var fyrir hrun og skoða með hliðsjón af 

mannauðsstjórnun. 

Ég er að velta fyrir mér hvort þið haldið utan um í hvaða embætti hefur verið skipað 

síðustu 6-8 ár og gögn um ráðningarferlið er þau varða? Ég get séð þau mál sem hafa 

verið kærð inni á heimasíðu umboðsmanns Alþingis, en annars eru einu upplýsingarnar 

sem ég get séð á heimasíðum ráðuneytanna, í hvaða embætti hefur verið skipað og hver 

var ráðinn hverju sinni. Lítið get ég hins vegar fundið um ráðningarferlið sem slíkt. Er 

mögulegt að nálgast upplýsingar hjá ykkur um ráðningaferli í einstök embætti?  

Með fyrirfram þökk.  

Bestu kveðjur, 

Berglind Möller 
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VIÐAUKI 2 

Kynningarbréf vegna rannsóknar 

Tölvupóstur sendur til ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og mannauðsstjóra allra 

ráðuneyta þann 5. október 2012.  

Efni: MS verkefni í mannauðsstjórnun 

Til þess er málið varðar. 

Ég heiti Berglind og er að hefja vinnu við lokaverkefnið mitt í mannauðsstjórnun við 

Háskóla Íslands. Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða ráðningarferli í skipun 

embætta á opinberum vinnumarkaði. Athuga hvort einhverjar breytingar hafi orðið á því 

ferli eftir efnahagshrunið 2008 frá því sem það var fyrir hrun og skoða með hliðsjón af 

mannauðsstjórnun. 

Ég tel mig vera búin að kortleggja þær embættisveitingar sem gerðar hafa verið frá 1. 

janúar 2004 til 31. desember 2012, en þær upplýsingar fann ég á heimasíðum 

ráðuneytanna. Mjög misjafnt er á milli ráðuneyta hversu ítarlegar fréttirnar eru um hverja 

ráðningu. Sum ráðuneyti tilkynna um leið og staða er laus til umsóknar, birta 

starfsauglýsinguna, tilkynna hvaða umsækjendur sóttu um og svo hver var skipaður í 

embættið. Önnur ráðuneyti tilkynna aðeins hver var skipaður í embætti hverju sinni. 

Er möguleiki á því að fá aðgang að þeim gögnum sem höfð voru til hliðsjónar við val 

á starfsmönnum á því tímabili sem um ræðir, frá 1. janúar 2004 til desember 2012? Þessi 

gögn myndu koma sér mjög vel við greiningu á því ráðningarferli sem á sér stað við 

skipun í embætti.  

Með fyrirfram þökk. 

Bestu kveðjur, 

Berglind Möller 
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VIÐAUKI 3 

Ítrekun – Kynningarbréf vegna rannsóknar 

Tölvupóstur sendur til ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og mannauðsstjóra þeirra 

fjögurra ráðuneyta sem ekki hafa nú þegar svarað, þann 18. október 2012.  

Efni: MS verkefni – Ráðningarferli í skipun embætta  

Til þess er málið varðar. 

Ég heiti Berglind og er að hefja vinnu við lokaverkefnið mitt í mannauðsstjórnun við 

Háskóla Íslands. Meginmarkmið þessa verkefnis er að skoða ráðningarferli í skipun 

embætta á opinberum vinnumarkaði. Athuga hvort einhverjar breytingar hafi orðið á því 

ferli eftir efnahagshrunið 2008 frá því sem það var fyrir hrun og skoða með hliðsjón af 

mannauðsstjórnun. 

Ég er fyrst og fremst að skoða og greina ráðningarferlið og kanna hvernig það hefur 

breyst. Áhugavert er að skoða hvenær staðan var auglýst laus til umsóknar, hversu margir 

voru boðaðir í viðtal og hvort notast var við utanaðkomandi ráðgjöf. Í raun skiptir ekki 

máli hver var skipaðar, heldur ferlið. 

Ég tel mig vera búin að kortleggja þær embættisveitingar sem áttu sér stað frá 1. 

janúar 2004 til 31. desember 2012, en þær upplýsingar fann ég á heimasíðum 

ráðuneytanna. Mjög misjafnt er á milli ráðuneyta hversu ítarlegar fréttirnar eru um 

ráðningarferlið. Sum ráðuneyti tilkynna um leið og staða er laus til umsóknar, birta 

starfsauglýsinguna, tilkynna hvaða umsækjendur sóttu um og svo hver var skipaður í 

embættið. Önnur ráðuneyti tilkynna aðeins hver var skipaður í embætti hverju sinni. 

Nú velti ég fyrir mér hvort möguleiki er á því að fá aðstoð ykkar til að nálgast þær 

upplýsingar sem mig skortir til þess að geta greint það ráðningarferli sem á sér stað í 

skipun embætta á umræddu tímabili? Athuga að aðeins er verið að greina 

ráðningarferlið, ekki hver var skipaður hverju sinni. 

Ég yrði afskaplega þakklát ef þú/þið gætuð gefið ykkur tíma til þess að aðstoða mig. 

Með fyrirfram þökk. 

Bestu kveðjur, 

Berglind Möller 
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