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Útdráttur 

Áminningar starfsmanna eru hluti af daglegri starfsemi atvinnurekanda og fyrirtækja. 

Þær eru ætlaðar til þess að ávíta fyrir háttsemi sem starfsmönnum líðst ekki að viðhafa 

í störfum sínum. Einnig eru þær ætlaðar til þess að fyrirbyggja að slík háttsemi 

endurtaki sig. Þá eru þær yfirleitt nauðsynlegt skilyrði að opinberum starfsmannarétti 

áður en til greina kemur að segja starfsmanni upp. Áminningar eru oft þungbærar fyrir 

starfsmenn og ber að hafa það í huga þegar um þær er fjallað og ákvörðun tekin um að 

áminna starfsmann. Í ritgerðinni er farið yfir ferlið þegar til greina kemur að veita 

starfsmanni áminningu og áhersla lögð á málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar. Farið 

er ítarlega yfir þær reglur sem fara ber eftir þegar áminningar eru veittar, hvort sem það 

er á grundvelli laga eða ákvæðum kjarasamninga.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptalögfræði við 

félagsvísinda- og lagadeild Háskólans á Bifröst. Ritgerðin fjallar um áminningar 

starfsmanna sveitarfélaga og ferlið kringum það. Markmiðið er að lýsa og skýra 

áminningarferlið og höfundur bindur vonir við að ritgerðin auki skilning og eyði 

ýmsum vafaatriðum varðandi ferlið. Við gerð þessarar ritgerðar hefur verið stuðst við 

kjarasamninga, bækur, blaðagreinar og fræðirit ásamt því að lög, dómar og álit 

umboðsmanns Alþingis sem hafa með málaflokkinn að gera hafa verið skoðuð. 

Höfundur vill koma á framfæri sérstöku þakklæti til leiðbeinandans Ara 

Karlssonar aðjúnkts fyrir leiðsögn hans, gagnlegar ábendingar og gagnrýni. Höfundur 

vill einnig koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem aðstoðuðu á einhvern hátt við 

gerð ritgerðarinnar. Sérstakar þakkir fær sambýliskona mín, Anna Lára Guðfinnsdóttir, 

fyrir stuðning og skilning. Höfundur lýsir því hér með yfir að hann er einn höfundur að 

þessari lokaritgerð og er hún unnin í fullu samræmi við reglur og kröfur Háskólans á 

Bifröst um vinnslu lokaverkefna í grunnnámi við félagsvísinda- og lagadeild Háskólans 

á Bifröst. 

 

 

Reykjavík, 29. apríl 2019 

Steinar Karl Hlífarsson 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð er ætlunin að fara yfir ferli og meðferð máls þegar starfsmaður 

sveitarfélags eða stofnunar sem heyrir undir sveitarfélög, svo sem byggðasamlags, er 

áminntur og ferlið sem ákvörðun um veitingu áminningar fer eftir. Áhugi höfundar á 

verkefninu er fyrst og fremst tilkominn af starfi hans, tengdu starfsmannamálum í 

fyrirtæki sem er byggðasamlag í eigu nokkurra sveitarfélaga, sem hann gegnir enn. 

Töluvert af vinnutímanum fer í meðferð mála þar sem til greina kemur að veita 

áminningu. Þó nokkrum sinnum hefur komið upp að starfsfólk sé ósátt við ferlið, 

sérstaklega að vinnuveitandi skuli vera rannsóknaraðili í þessum málum. Þá hefur 

starfsfólk jafnframt spurt að þar sem kjarasamningar séu ekki lög, hvers vegna eigi að 

fara frekar eftir þeim en lögum. Það er staðreynd að ekki er til neinn heildstæður 

lagabálkur um réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga og stofnana sem starfa á 

þeirra vegum og því mætti mögulega breyta. Það er von höfundar að þessi ritgerð skýri 

meðferð þeirra mála þar sem til greina kemur að beita áminningu frá upphafi til enda.  

 

1.1 Markmið ritgerðar 

Oftsinnis hefur komið upp ágreiningur milli stofnana, byggðasamlaga, trúnaðarmanna, 

stéttarfélaga og starfsmanna um það hvernig meðferð máls, þar sem til greina kemur að 

beita áminningu, er háttað og ýmis atriði er snúa að ferlinu. Meðferð þess háttar mála 

er stjórnsýsluferli og þarf að fara eftir öllum reglum og lögum stjórnsýsluréttar og 

ákvæðum þeirra kjarasamninga sem réttindi og skyldur starfsmanna fara eftir í hverju 

tilviki fyrir sig. Markmiðið með ritgerðinni er að skýra þetta ferli, fara yfir og skýra 

helstu reglurnar og hvaða réttarstöðu aðilar hafa. Það verður gert m.t.t. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, stjórnsýslulaga nr. 37/1993, kjarasamninga og þeirra 

fordæma dómstóla og álita umboðsmanns Alþingis sem varða álitaefnið. 

 

1.2 Hugtök og skilgreiningar 

1.2.1 Stjórnsýslulög  

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 eru m.a. þau lög sem fara ber eftir þegar fjallað er um 

meðferð mála þar sem til greina kemur að beita áminningu gagnvart starfsmanni 
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sveitarfélags. Í 1. gr. stjórnsýslulaga kemur skýrt fram að lögin eigi við þegar fjallað er 

um stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, og segir í 1. mgr. að lögin taki til stjórnsýslu ríkis 

og sveitarfélaga. Í 2. mgr. segir að lögin gildi þegar stjórnvöld, þar á meðal 

stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Þau gilda þó ekki um 

samningu reglugerða eða annarra almennra stjórnvaldsfyrirmæla. 

1.2.2 Sveitarstjórnarlög 

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 eru ásamt stjórnsýslulögum helstu lögin sem fara ber 

eftir þegar til greina kemur að beita áminningu gegn starfsmanni sveitarfélags. Þar segir 

í 1. mgr. 57. gr. um starfskjör, réttindi og skyldur: „Um starfskjör, réttindi og skyldur 

starfsmanna sveitarfélaga fer eftir ákvæðum kjarasamninga hverju sinni og ákvæðum 

ráðningarsamninga“. 

Einnig þarf að fara eftir sveitarstjórnarlögum þar sem það á við, m.a. hvað varðar 

hæfisreglur sbr. ákvæði 1. mgr. 20. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Í greininni er 

fjallað um hæfi m.a. starfsmanna sveitarfélaga til þátttöku í meðferð mála og afgreiðslu 

þeirra þegar til greina kemur að beita stjórnvaldsákvörðunum skv. 2. mgr. 1. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

1.2.3 Kjarasamningar 

Ákvæði kjarasamninga kveða nánar á um skilyrði fyrir áminningu og málsmeðferð 

þegar til greina kemur að áminna starfsmann sveitarfélags. Í sveitarstjórnarlögum nr. 

138/2011 er kveðið á um í 1. mgr. 57. gr. að starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna 

sveitarfélaga fari eftir ákvæðum gildandi kjarasamninga og ráðningarsamninga. 

Kjarasamningar eru gerðir samkvæmt lögum og innan ramma þeirra. Skilgreiningu á 

kjarasamningi má finna í Lögfræðiorðabók en þar segir að kjarasamningur sé 

„Samningur milli stéttarfélags eða stéttarfélagssambands annars vegar og 

atvinnurekanda eða samtaka þeirra hins vegar um kaup og önnur starfskjör launþega."1 

1.2.4 Byggðasamlög 

Byggðasamlag er sjálfstæð stjórnsýslueining og stofnun sem tvö eða fleiri sveitarfélög 

eiga og reka. Um samvinnu sveitarfélaga, þar sem byggðasamlög falla undir, er fjallað 

í IX. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Heimild sveitarfélaga hvað varðar þessa 

tilhögun er tiltekin í sveitarstjórnarlögum. Þar segir m.a. í 1. mgr. 92. gr. að tveimur 

                                                 

1 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 225 
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eða fleiri sveitarfélögum sé heimilt að hafa samvinnu sín á milli um framkvæmd 

afmarkaðra verkefna, enda mæli lög eða eðli máls því ekki í mót. Nánari útlistun á 

þessari tilhögun má finna í 94. og 95. gr. sömu laga. Þar er m.a. tilgreint í 2. mgr. 94. 

gr. að byggðasamlögum sé skylt að hafa orðið byggðasamlag í nafni sínu eða 

skammstöfunina bs. Ýmis önnur atriði eru tilgreind í lögunum, t.d. hvað varðar verkefni 

byggðasamlaga, fjármál, stjórnarhætti o.fl.  

Sem dæmi má nefna að á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu reka þrjú byggðasamlög. 

Þau eru Sorpa bs., Strætó bs. og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs. Byggðasamlög 

eru yfirleitt stofnuð í þeim tilgangi að annast ákveðna þjónustu eða verkefni 

sveitarfélaga eins fyrrgreind byggðasamlög annast.  

 

1.3 Kynning á aðferðafræði 

Verkefnið er lögfræðilegt og byggist á dómafordæmum, lögum, lagafrumvörpum, 

lögskýringargögnum ásamt kenningum fræðimanna. Notast verður við dogmatíska 

aðferð en í henni felst að lýsa, túlka og flokka gildandi rétt á grundvelli 

lögfræðihugtaka, fræðikerfis lögfræðinnar, réttarheimilda og lögskýringa. Skoðaðir 

verða kjarasamningar, lög, dómar, álit umboðsmanns Alþingis og fleira sem kann að 

tengjast verkefninu. Heimildavinna fer eftir reglum Lagadeildar Háskólans á Bifröst og 

stuðst er bæði við frumheimildir og afleiddar heimildir. 
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2. Stjórnsýslulög 

Þróun á Íslandi hefur verið hröð síðustu áratugi og stærð og valdsvið stjórnsýslunnar 

aukist samfara þeirri þróun. Þetta hefur í auknum mæli kallað á meiri kröfur til löggjafar 

á sviði stjórnsýslunnar, bæði hvað varðar ríki og sveitarfélög. Á 103. löggjafarþingi 

árið 1980 var samþykkt þingsályktunartillaga um setningu almennra stjórnsýslulaga. Í 

greinargerð með tillögunni sagði m.a. svo: 

Tillaga þessi er flutt til að tryggja réttaröryggi einstaklinga gagnvart ákvörðunum 

stjórnvalda og jafnframt til að gera athafnir framkvæmdavaldsins skýrari og traustari. 

Í því sambandi er að mati flutningsmanna nauðsynlegt að setja reglur um 

málsmeðferð í stjórnsýslunni sem tryggi rétt aðila til að tjá sig áður en 

stjórnvaldsákvarðanir, sem að þeim beinast, eru teknar.2  

Næstu ár á eftir voru áfram bæði lagðar fram þingsályktanir og frumvörp sem ekki náðu 

fram að ganga. Það var síðan á 116. löggjafarþingi árið 1992 sem lagt var fyrir Alþingi 

frumvarp sem var samþykkt samhljóða þann 27. apríl 1993. Það var staðfest og gefið 

út sem lög nr. 37/1993 þann 30. apríl 1993. Í daglegu tali eru þessi lög kölluð 

stjórnsýslulög.3  

Stjórnsýslulögin taka til allrar stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga þegar teknar eru 

ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Lögin hafa því vítt gildissvið.4 Stjórnsýslulögin 

eru almenn lög og hafa að geyma lágmarksfyrirmæli um málsmeðferð stjórnsýslumála 

sem stjórnvöld þurfa að fara eftir, þar á meðal við meðferð mála þar sem til greina 

kemur að áminna starfsmann sveitarfélags. 

 

2.1 Stjórnvaldsákvörðun 

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. gilda stjórnsýslulögin þegar stjórnvald tekur ákvörðun um rétt 

eða skyldur einstaklinga í skjóli stjórnsýsluvalds. Skilgreiningin segir að það sé 

stjórnvaldsákvörðun þegar stjórnvald kveður einhliða á um rétt og/eða skyldu tiltekins 

aðila í ákveðnu máli í skjóli stjórnsýsluvalds.5 Hér falla því ekki undir einkaréttarlegar 

ákvarðanir og þjónustustarfsemi á vegum opinberra aðila. Einkaréttarlegar ákvarðanir 

                                                 

2 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 32 
3 Hér eftir skammstafað ssl. 
4 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur – Málsmeðferð. Bls. 76 
5 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 44 
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eru t.d. kaup á vörum og þjónustu. Þó svo að lögin taki ekki til þjónustustarfsemi eins 

og t.d. umönnunar sjúkra, fatlaðra og aldraðra, kennslu, bókavörslu og slökkvistarfa 

þarf að gæta þess að ákvörðun um þjónustustarfsemi byrjar oft með 

stjórnvaldsákvörðun. Ákvörðun þess efnis að aldraður maður skuli njóta 

heimahjúkrunar telst stjórnvaldsákvörðun og fellur því undir lögin en þjónustan sjálf 

telst þjónustustarfsemi og fellur því ekki undir lögin.6 Til þess að ákvörðun teljist 

stjórnvaldsákvörðun verður hún að beinast gegn ákveðnum aðila. Í stjórnsýslurétti hafa 

ákvarðanir um skipun, setningu og ráðningu opinberra starfsmanna, svo og lausn þeirra 

frá störfum og brottvikningu, verið taldar til stjórnvaldsákvarðana. Lögin ganga 

jafnframt út frá þessari hefðbundnu skilgreiningu og falla því þessar ákvarðanir undir 

gildissvið þeirra. Sama á við um ákvörðun stjórnvalds um að beita opinberan 

starfsmann stjórnsýsluviðurlögum, t.a.m. frádrætti frá launum vegna ólögmætra 

fjarvista frá vinnu.7 

 

2.2 Aðili máls 

Aðili máls er skilgreindur sem sá sem á lögmætra hagsmuna að gæta varðandi 

stjórnvaldsákvörðun. Það er þó ekki skilgreint í stjórnsýslulögum en byggt er á 

almennri skilgreiningu stjórnsýsluréttarins. Í 2. gr. frumvarps til ssl. sem lagt var fyrir 

á 109. löggjafarþingi 1986-1987 kom sú skilgreining fram sem að framan greinir.8 Í ssl. 

er oft kveðið á um að aðili máls fái ákveðin réttindi í stjórnsýslumáli sem að honum 

snýr. Þau réttindi geta t.d. verið að aðili máls fái rétt til að kynna sér gögn málsins eða 

að tjá sig um málið áður en ákvörðun er tekin í því eins og tiltekið er í 15. gr. ssl. 

Stjórnvald birtir aðila máls ákvörðun sína og er hún bindandi fyrir hann frá þeirri 

birtingu skv. 1. mgr. 20. gr. ssl. Það getur komið til álita hver er raunverulegur aðili 

máls en það er þó sjaldgæft. Langoftast leikur ekki vafi á því hver er aðili máls, en hann 

er sá sem ákvörðun beinist að.9 Venjulega er aðeins einn aðili máls t.d. í leyfismálum 

en það geta þó verið það miklir hagsmunir í húfi fyrir þriðja aðila að hann geti talist 

aðili máls.  

                                                 

6 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 44 
7 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 46 
8 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 46 
9 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 46 
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2.3 Málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar 

2.3.1. Tilgangur og markmið 

Eitt meginmarkmiðið samkvæmt frumvarpi til laga um setningu stjórnsýslulaga og með 

þeim málsmeðferðarreglum sem bæri að fara eftir við vinnslu stjórnsýslumála var 

tvímælalaust að tryggja sem best réttaröryggi borgaranna í samskiptum við stjórnvöld.10 

Í athugasemdum við frumvarpið segir að „helsta markmið með setningu stjórnsýslulaga 

er að tryggja sem best réttaröryggi manna í skiptum við hið opinbera, jafnt ríki sem 

sveitarfélög“. 11  Annað markmið með setningu stjórnsýslulaga sem tengist þessari 

umfjöllun er t.d. einnig að tryggja rétt málsaðila til að vera þátttakandi í meðferð eigin 

máls.12 Umboðsmaður Alþingis hefur þó nokkrum sinnum fjallað í sínum álitum um 

málsmeðferðarreglur þegar þær snúa að því umfjöllunarefni sem hér er. Í áliti sínu nr. 

4891/2007 fjallar umboðsmaður t.d. um þetta: 

UA 23. júlí 2008 (4891/2007). Atvik máls eru þau að borgarráð veitir A sem er 

grunnskólakennari tímabundna lausn frá störfum. Var það gert í kjölfar þess að 

skólastjóri viðkomandi skóla ritar fræðslustjóra bréf þar sem talin eru upp atriði sem 

skólastjórinn taldi áfátt í störfum A og voru ekki talin vera í samræmi við 

starfsskyldur hans. Í málinu rekur umboðsmaður að skv. lögum nr. 72/1996 verði 

grunnskólakennari ekki leystur frá störfum nema að undangengnu þrískiptu ferli sem 

tekur til áminningar, lausnar um stundarsakir og svo brottvikningu að fullu. […] Af 

athugasemdum við frumvarp til þeirra laga og í frumvarpi til stjórnsýslulaga mætti 

ráða að málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaganna kynnu að eiga við um töku hverrar 

af áðurnefndum þremur ákvörðunum fyrir sig. 

Hér á eftir verður farið yfir helstu málsmeðferðarreglur sem stjórnvöld þurfa að fara 

eftir við meðferð stjórnsýslumáls. 

2.3.2 Hæfisreglur 

Eitt af því fyrsta sem þarfnast athugunar þegar kemur að ákvarðanatöku í 

stjórnsýslumáli er hæfi þeirra sem fjalla um málið. Í litlu landi eins og Íslandi, svo ekki 

sé talað um minni stjórnsýslueiningar eins og sveitarstjórnir, geta hagsmunir aðila rekist 

                                                 

10 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 21. apríl 2019]. 
11 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 21. apríl 2019]. 
12 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur – Málsmeðferð. Bls. 33 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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á. Jafnvel getur starfsmaður sveitarstjórnar sjálfur verið aðili máls sem um þarf að fjalla. 

Um þetta gilda sérstakar hæfisreglur sem fjallað er um í 2. kafla stjórnsýslulaga. Á 

þessu geta þó verið undantekningar ef hagsmunir eru það smávægilegir að ekki er talin 

hætta á að ómálefnaleg sjónarmið hafi áhrif á ákvörðun sem taka þarf sbr. ákvæði 2. 

mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga. Þessar sérstöku hæfisreglur eiga að stuðla að því að 

ómálefnaleg sjónarmið hafi ekki áhrif á ákvörðun og einnig að almenningur og þeir 

aðilar sem eiga hlut að máli geti treyst því að stjórnvöld leysi úr málum á hlutlægan 

hátt. 13  Í 20. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er tekið fram að við meðferð og 

afgreiðslu mála þar sem taka þarf stjórnvaldsákvörðun gildi hæfisreglur ákvæða 

stjórnsýslulaga nema annað sé tekið fram og kveðið sérstaklega á um í lögunum. Í 2. 

kafla ssl. er fjallað um sérstakt hæfi. Í 1.–6. tl. 3. gr. laganna eru tilgreindar ýmsar 

ástæður sem leitt geta til vanhæfis. Starfsmaður er vanhæfur ef hann er t.d. aðili máls, 

fyrirsvarsmaður eða umboðsmaður aðila, auk þess ef starfsmaður er maki aðila eða 

náskyldur honum í beinan legg eða öðrum lið til hliðar. Einnig er tekið fram að til 

vanhæfis geti komið ef starfsmaður á sjálfur, eða aðrir nátengdir honum, sérstakra eða 

verulegra hagsmuna að gæta. Undantekningar á þessu geta verið til staðar svo sem ef 

hagsmunir eru smávægilegir eins og sagði hér að framan. Í 4. gr. laganna eru tiltekin 

áhrif vanhæfis. Ef um vanhæfi er að ræða þá má sá sem er vanhæfur til meðferðar máls 

ekki taka þátt í undirbúningi, meðferð eða úrlausn þess. Í 5. gr. laganna er svo fjallað 

um að þegar starfsmaður viti af eigin vanhæfi skuli hann án tafar vekja athygli 

yfirmanns stofnunar á því. 

2.3.3 Leiðbeiningarskylda stjórnvalda 

Borgarar þurfa að hafa margs konar samskipti við stjórnvöld í alls konar málum sem að 

þeim snúa. Ef t.d. einstaklingur þarf að sækja um tiltekið leyfi þarf hann að vita hvaða 

reglur gilda þar um, hvaða upplýsinga og gagna þarf að afla og leggja fram með 

leyfisumsókninni. Í 7. gr. ssl. er kveðið á um að stjórnvald eigi að veita þeim er til þess 

leitar alla nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar sem snerta þau mál sem eru á starfssviði 

þess. Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því sem varð að ákvæðum 

stjórnsýslulaga er tekið fram að hægt sé að veita upplýsingar bæði munnlega og 

                                                 

13 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 34 
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skriflega. 14 Þá segir að leiðbeiningar geti verið veittar í formi auglýsinga eða sérstakra 

bæklinga. Í greinargerðinni er líka tekið fram að ávallt skuli gefa aðilum 

einstaklingsbundnar leiðbeiningar ef eftir þeim sé leitað. Í athugasemdum í 

greinargerðinni með frumvarpinu er tiltekið að nokkru leyti hvaða upplýsingar 

stjórnvaldi ber að gefa ef eftir þeim er leitað. Þar má nefna t.d. leiðbeiningar um hvaða 

réttarreglur gilda á því sviði sem mál telst vera á, hvernig meðferð mála er hagað með 

venjulegum hætti auk þess hvaða gögn og skjöl það eru sem aðila ber að leggja fram. 

Þá er tekið fram hversu langan tíma það tekur venjulega að afgreiða mál. Einnig er 

stjórnvaldi skylt að leiðbeina og aðstoða aðila við að fylla út eyðublöð ef þarf við 

vinnslu málsins. Þá er stjórnvaldi skylt að veita upplýsingar um hvort taka megi gjald 

fyrir þjónustu sína sem um ræðir í því tilviki. Þrátt fyrir skyldu stjórnvalda til að 

leiðbeina aðila samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga virðist það ekki vera sjálfstæður 

ógildingarannmarki á stjórnvaldsákvörðun. Páll Hreinsson segir m.a. um það í grein 

sinni um leiðbeiningarskyldu stjórnvalda að „ekki er að sjá að stjórnvaldsákvörðun hafi 

með dómi verið felld úr gildi þar sem aðeins var um brot á leiðbeiningarskyldu 

stjórnvalds“.15 

2.3.4 Jafnræðisreglan 

Samkvæmt 11. gr. stjórnsýslulaga er að finna svonefnda jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar. Jafnræðisregla kveður á um að stjórnvöld skuli gæta jafnræðis við 

úrvinnslu mála sem eru sambærileg í lagalegu tilliti. Í skýringum í greinargerð með 

frumvarpi að stjórnsýslulögum segir að ákvæði 1. mgr. 11. gr. ssl. séu byggð á óskráðri 

grundvallarreglu stjórnsýsluréttarins sem kallist jafnræðisreglan. Jafnræðisreglan kom 

ný inn í stjórnarskrána með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 og er einn af hornsteinum 

íslenskrar stjórnskipunar.16 Mál geta verið mismunandi þó svo að þau séu sambærileg 

og reglan tekur ekki til þess. Þannig geti ýmis lögmæt sjónarmið verið mismunandi í 

málum. Það má því segja að reglan sé samræmisregla. Páll Hreinsson segir í grein sinni 

Litróf jafnræðisreglna að þegar stjórnvald hefur byggt ákvörðun á einhverjum 

tilteknum sjónarmiðum í matskenndri stjórnvaldsákvörðun og lagt áherslu á ákveðið 

                                                 

14 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 21. apríl 2019]. 
15 Páll Hreinsson. (2007). Leiðbeiningaskylda stjórnvalds við meðferð stjórnsýslumáls. Bls. 35 
16 Björg Thorarensen. (2008). Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi. Bls. 563 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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sjónarmið leiðir reglan til þess að þegar sambærilegt mál kemur upp að nýju ber 

almennt að leysa úr því á grundvelli sömu sjónarmiða.17 Í 2. mgr. 11. gr. ssl. er fjallað 

nánar um þau tilvik og sjónarmið sem óheimilt er að mismuna, svo sem á grundvelli 

sjónarmiða byggðum á kynferði, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. 2. 

mgr. 11. gr. ssl. tiltekur ákveðin sjónarmið um mismunun. Í 65. gr. stjórnarskrárinnar 

er hins vegar fjallað almennt um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum án tillits til sömu 

þátta og taldir eru upp í 2. mgr. 11. gr. ssl.  

2.3.5 Meðalhófsreglan 

Til þess að ná markmiðum sínum þurfa stjórnvöld að taka ákvarðanir sem oft eru 

íþyngjandi fyrir þá aðila sem um ræðir. Í 12. gr. ssl. er mælt fyrir um meðalhófsregluna 

í þessu sambandi sem er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins. Reglunni má 

skipta í þrjá hluta. Í fyrsta lagi gerir reglan kröfu um að efni stjórnvaldsákvörðunar sé 

til þess fallið að ná markmiði sínu, þ.e. að í ákvörðuninni felist ekki einhver önnur 

markmið sem ekki er stefnt að með henni. Í öðru lagi felst í reglunni að þegar ákvörðun 

er tekin, í samræmi við það sem að ofan er sagt, geta verið fleiri en ein leið til að 

ákvörðunin nái því markmiði sem að er stefnt. Þá, samkvæmt reglunni, skal stjórnvald 

velja þá leið sem er vægust og kemur best út fyrir þann aðila sem ákvörðunin snýr að 

án þess að markmiðinu sé stefnt í hættu. Í þriðja lagi skyldar reglan stjórnvald til að 

hófi sé beitt í nýtingu þess úrræðis sem fyrir valinu verður og að ekki megi beita 

úrræðinu á harkalegri hátt en nauðsyn ber til.  

2.3.6 Málshraðareglan 

Markmið með málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins er í flestum tilfellum að gera 

málsmeðferðina skýrari og skilvirkari. Í 9. gr. ssl. er orðuð sú grundvallarregla að 

ákvarðanir í málum skuli teknar svo fljótt sem auðið er. Þegar aðilar leita eftir að 

stjórnvöld taki ákvarðanir í málum þeirra hafa þeir oftast brýna hagsmuni af því að það 

sé gert sem fyrst. Til dæmis má nefna að þegar verið er að sækja um alls konar leyfi frá 

stjórnvöldum má almennt slá því föstu að aðili þurfi að fá svör við umsókn sinni sem 

fyrst. Það gefur líka auga leið að eftir því sem þjóðfélagið og stjórnsýslan stækkar þá 

fjölgar málum og allur rekstur þeirra verður þyngri. Þar sem það getur haft verulegar 

                                                 

17 Páll Hreinsson. (2003) Litróf jafnræðisreglna. Bls. 341 
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afleiðingar fyrir aðila ef meðferð máls dregst úr hófi kveður 3. mgr. 9. gr. ssl. á um að 

stjórnvöldum beri, ef fyrirsjáanlegt sé að afgreiðsla máls muni tefjast, að skýra aðila frá 

því. Þar þarf að taka fram ástæður tafanna og einnig hvenær ákvörðunar megi vænta. Í 

4. mgr. 9. gr. ssl. er kveðið á um að ef meðferð máls dregst óhóflega sé aðila heimilt að 

kæra drátt á málsmeðferð til æðra stjórnvalds. 

2.3.7 Rannsóknarreglan  

Beinast liggur við í kjölfar umfjöllunar um málshraðaregluna að fjalla um 

rannsóknarreglu 10. gr. ssl. Þar segir að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé 

nægjanlega vel upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Forsenda þess að mál hljóti rétta 

og sanngjarna afgreiðslu er að það sé nægjanlega vel undirbúið og rannsakað.18 Þegar 

stjórnvald þarf að taka ákvarðanir í málum getur þurft að afla ýmissa gagna til þess að 

hægt sé að komast að réttri og sanngjarnri niðurstöðu. Þetta getur auðvitað verið tafsamt 

og tekið mikinn tíma. Eins og áður sagði liggur því beinast við að fjalla um þessa reglu 

í kjölfar málshraðareglunnar. Hér getur myndast togstreita milli þessara ákvæða eins 

og gefur að skilja. Annað ákvæðið segir til um að hraða skuli málsmeðferð sem mest 

en hitt segir til um að það skuli rannsakað sem best. Málshraðareglan gildir sem 

meginregla stjórnsýsluréttar og hefur verið slegið fastri í dómaframkvæmd Hæstaréttar 

sbr. neðangreindan dóm. 

Hrd. 1975, bls. 164 (37/1973). Í málinu var deilt um hvort fóstureyðing sem móðir 

fór fram á vegna þess að hún smitaðist af rauðum hundum á meðgöngu væri 

réttlætanleg. Ágreiningur var um hvort ástæðan fyrir því að fóstureyðingin fór ekki 

fram hefði verið sú að móðirin hefði dregið óskina um fóstureyðingu til baka eða 

hvort læknar hefðu neitað að framkvæma aðgerðina vegna þess hvað móðirin var 

langt gengin með fóstrið. Móðirin ól síðan vanheilt barn. Vildu stefndu í málinu 

meina að saknæm háttsemi hjá opinberum starfsmönnum hvað varðar leyfisveitingu 

fyrir fóstureyðingu hefði orðið til þess að hún fékk ekki að gangast undir aðgerðina. 

Í forsendum Hæstaréttar segir síðan orðrétt: „Nauðsynlegt er, að stjórnvöld, sem 

fjalla eiga um umsókn um fóstureyðingu, leysi greiðlega úr slíku erindi. Hitt er þó 

ekki minna um vert, að vandað sé til úrlausnar um svo örlagaríkt málefni svo sem 

kostur er“. 

                                                 

18 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit. Bls. 35 
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Hér þurfa því stjórnvöld að vinna hratt og jafnframt vel svo úrlausnir séu vandaðar, 

lagalega réttar og hafi sem minnst neikvæð áhrif fyrir þann aðila sem um ræðir í hverju 

máli fyrir sig. Hér kemur svo einnig andmælareglan til sögunnar en þar er enn einn 

vinkillinn sem flækt getur málin og tafið þau. Að sjálfsögðu er þó ekki verið hér að ýja 

að því að andmælareglan sé á nokkurn hátt neikvæð, þvert á móti.  

2.3.8 Andmælareglan 

Í IV. kafla ssl. er fjallað um reglur er varða andmælarétt aðila í stjórnsýslumáli. Í 13. 

gr. ssl. er fjallað um andmælarétt og þar segir að aðili að stjórnsýslumáli skuli eiga þess 

kost að tjá sig um efni máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki 

fyrir í gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða að slíkt sé augljóslega óþarft. 

Reglan felur í sér að málsaðili skuli eiga þess kost að gæta réttar síns og hagsmuna með 

því að kynna sér gögn máls, tjá sig um framkomnar upplýsingar og koma að frekari 

upplýsingum áður en stjórnvald tekur ákvörðun í máli hans. 19  Líkt og með 

rannsóknarregluna getur andmælareglan haft áhrif á hraða á afgreiðslu máls. Ljóst er 

þó að þessi regla er mikilvæg í stjórnsýslunni. Hún er til þess fallin að auka traust 

borgaranna til starfa hennar og eykur réttaröryggi. Aðilar máls fá með henni aukið 

tækifæri til að taka þátt á raunhæfan og virkan hátt í málefnum sem stjórnsýslan hefur 

með að gera og snúa að aðilunum sjálfum.20 Eins og tekið er fram í 2. mgr. 1. gr. ssl. 

gilda þessar reglur þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. 

Áminningarferlið og sú ákvörðun að veita starfsmanni sveitarfélags eða ríkisstofnana 

áminningu fellur vissulega þar undir. Ef andmælaréttur er ekki virtur á öllum stigum 

máls getur það kostað að mál sé endurupptekið eins og í eftirfarandi máli umboðsmanns 

Alþingis:  

UA 26. júní 2017 (8820/2016). Atvik máls voru með þeim hætti að A sem var 

hjúkrunarfræðingur óskaði eftir endurskoðun á þeirri ákvörðun að henni var veitt 

áminning í starfi, eftir að landlæknir hafði komist að þeirri niðurstöðu að atvikið sem 

lá til grundvallar áminningunni væri ekki tilefni til að gera athugasemdir við. 

Landspítalinn fékk í kjölfar niðurstöðu landlæknis sérfræðing innan spítalans til að 

leggja mat á atvikið ásamt niðurstöðu landlæknis. A fékk ekki að kynna sér né tjá sig 

um álit sérfræðingsins áður en áminning var veitt. Umboðsmaður segir eftirfarandi 

                                                 

19 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur – Málsmeðferð. Bls. 569 
20 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 21. apríl 2019]. 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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um það: „Umboðsmaður taldi að með öflun sérfræðiálitsins hefðu nýjar upplýsingar 

og gögn bæst við málið sem A hefði verið ókunnugt um. Einnig væri ótvírætt að álit 

læknisins hefði að geyma upplýsingar sem væru A í óhag og þá hefðu þær haft 

verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins. Með vísan til þessa var það niðurstaða 

umboðsmanns að um nýja málsmeðferð hefði verið að ræða í tilefni af beiðni A um 

endurupptöku málsins og borið hefði að gefa henni færi á að tjá sig um sérfræðiálitið 

áður en ákvörðun var tekin í málinu. Þar sem það var ekki gert hefði meðferð málsins 

ekki verið í samræmi við andmælareglu stjórnsýslulaga“. 

2.3.9 Tilkynningarreglan 

Í IV. kafla ssl. er einnig í 14. gr. regla um skyldu stjórnvalds til að tilkynna aðila svo 

fljótt sem auðið er ef mál sem hann er aðili að er til meðferðar hjá stjórnvöldum nema 

ljóst sé að hann hafi þegar vitneskju um að svo sé. Þessi regla er nátengd 

andmælareglunni þar sem aðili, ef hann á rétt á að tjá sig um efni málsins samkvæmt 

andmælareglunni, þarf þá augljóslega að fá vitneskju um að mál hans sé til meðferðar 

hjá stjórnvöldum. Í skýringum með frumvarpinu segir:  

Í 14. gr. er að finna kjarna andmælaréttarins þar sem málsaðila er tryggður réttur til 

þess að tjá sig um mál áður en ákvörðun er tekin í því enda liggi ekki fyrir í gögnum 

máls afstaða hans eða augljóslega sé óþarft að hann tjái sig. Þannig getur málsaðili 

komið athugasemdum sínum á framfæri, bent á misskilning eða ónákvæmni í 

gögnum máls og jafnframt bent á heimildir sem séu betri grundvöllur að ákvörðun 

máls. Ekki er hins vegar talið nauðsynlegt að málsaðili tjái sig um mál ef afstaða 

hans liggur fyrir í málsgögnum. Sömuleiðis ef óþarfi er að hann tjái sig, ef um er að 

ræða hreina ívilnandi ákvörðun, t.d. ef taka á umsókn aðila til greina að öllu leyti.21 

Þá er einnig tekið fram að ef afstaða aðila liggur algerlega ljós fyrir í gögnum málsins 

þarf hann ekki frekari tækifæri til þess að tjá sig varðandi málið.  

2.3.10 Upplýsingaréttur 

Í 15. gr. ssl. er fjallað um upplýsingarétt aðila og í 1. mgr. 15. gr. segir að aðili máls 

eigi rétt á aðgangi að skjölum og öðrum gögnum er mál varða. Rétturinn til upplýsinga 

er víðtækur og tekur til allra gagna sama á hvað formi þau eru. Í skýringum með 

frumvarpinu er tekið fram að ekki aðeins eigi stjórnvald að veita aðila aðgang að 

málsgögnum heldur einnig að málsskjölum ef því verður með góðu móti viðkomið. 

                                                 

21 Frumvarp til stjórnsýslulaga, þskj. 505, 313. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html. [Sótt á vefinn 21. apríl 2019]. 

https://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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Takmarkanir á því snúa einungis að magni málsskjala, þ.e. ef fjöldi skjala er svo mikill 

að því verði ekki við komið með góðu móti en takmarkanir geta einnig tekið til efnis 

þeirra. Upplýsingarétturinn er einnig nátengdur andmælaréttinum og 

tilkynningaréttinum. Það liggur nokkuð ljóst fyrir að ef aðili á að hafa möguleika til að 

tjá sig um efni máls sem að honum beinist þarf hann að fá tilkynningu um að mál sem 

hann er aðili að sé til meðferðar. Einnig þarf hann að fá aðgang að gögnum málsins svo 

hann geti tekið efnislega upplýsta ákvörðun ef hann vill koma andmælum að í málinu. 

Þessar reglur hafa síðan áhrif á regluna um málshraða og geta, ef mál krefst mikillar 

efnislegrar vinnslu, tafið mál í stjórnsýslunni.  
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3. Sveitarfélög  

Sveitarfélög á Íslandi hafa verið grundvallareining í stjórnskipan landsins nánast frá 

upphafi byggðar. Fyrstu rituðu heimildirnar um þau er að finna í Grágás. Þar segir að í 

löghreppi, eins og sveitarfélög kölluðust þá, skyldu vera 20 bændur eða fleiri. Nú eru 

sveitarfélögin á Íslandi 72 að tölu. 22 Sveitarfélögin eru mjög mismunandi að stærð og 

mannfjölda og þá um leið mjög mismunandi stór hvað varðar stjórnsýslu. Sum eru allt 

frá því að vera jafnvel með einn oddvita sem sinnir öllum störfum innan sveitarfélagsins 

og til þess að vera með mörg þúsund starfsmenn eins og Reykjavíkurborg sem er 

fjölmennasta sveitarfélagið á landinu. Þrátt fyrir þennan mikla mismun sem getur verið 

á umfangi verkefna og mála hjá sveitarfélögum er starfsemi þeirra lögbundin og gilda 

um þau sömu lög og reglur. Sveitarfélög eru stjórnvald og falla þar með í flokk 

handhafa framkvæmdavalds skv. 2. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944. 23 

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 fela í sér meginreglur um stjórnsýslu sveitarfélaga. 

Stjórnsýsla einstakra sveitarfélaga er síðan útfærð nánar í sérstökum samþykktum. 

Sveitarfélög sjá bæði um lögbundin og ólögbundin verkefni. Í 7. gr. sveitarstjórnarlaga 

er fjallað um þetta. Eðlilega er megináhersla ákvæðisins um lögbundin skylduverkefni 

en einnig má ráða af ákvæðinu að sveitarfélögum er heimilt að taka að sér ólögbundin 

verkefni.24 Sveitarstjórnum ber einnig að setja sér reglur um ýmis málefni, svo sem 

siðareglur, reglur um opinber innkaup, skólastefnu, jafnréttisáætlanir og margt fleira. 

Jafnframt er sveitarstjórnum heimilt að setja sér nánari reglur um einstök málefni.25 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 eru svo til fyllingar ákvæðum sveitarstjórnarlaga ásamt 

ýmsum öðrum lögum. Þar má nefna t.d. upplýsingalög nr. 140/2012 og lög um 

tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995. Þá eru einnig ýmis sérlög á hinum ýmsu 

valdsviðum sveitarfélaga. Þar má nefna t.d. lög um grunnskóla nr. 91/2008 og 

skipulagslög nr. 123/2010. Þá ber einnig að nefna að siðareglur gegna sífellt stærra 

hlutverki í stjórnsýslu sveitarfélaga, bæði á vettvangi sjálfra sveitarstjórnanna, 

stjórnenda og annarra starfsmanna. Verkefni sveitarfélaga eru mjög mörg og 

                                                 

22 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.-b). Sveitarfélögin. Sótt 14. febrúar 2019 af 

https://www.samband.is/sveitarfelogin/ 
23 Trausti Fannar Valsson. (2014). Sveitarstjórnarréttur. Bls. 22 
24 Trausti Fannar Valsson. (2014). Sveitarstjórnarréttur. Bls. 164 
25 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.-a). Stjórnsýsla sveitarfélaga. Sótt 14. febrúar 2019 af 

https://www.samband.is/verkefnin/stjornsysla-sveitarfelaga/ 

https://www.samband.is/sveitarfelogin/
https://www.samband.is/verkefnin/stjornsysla-sveitarfelaga/
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mismunandi. Þeim er ætlað að leysa af hendi þau verkefni sem þeim eru falin innan 

ramma laga auk þess sem þau hafa visst svigrúm til að taka að sér önnur verkefni. 

Sveitarfélögin gegna einnig mikilvægu samfélagslegu hlutverki þar sem þau sinna 

hagsmunagæslu fyrir íbúa sína og er ætlað að efla þátttöku þeirra í sameiginlegum 

málum sveitarfélagsins.26 

3.1 Starfsmenn sveitarfélaga 

Í sveitarfélögum landsins starfa allt frá örfáum og upp í mörg þúsund starfsmenn. 

Sveitarfélögin gegna þýðingarmiklu hlutverki sem vinnuveitendur og eru íslensk 

sveitarfélög sem heild stærsti vinnuveitandi á landinu. Um 60% af skatttekjum 

sveitarfélaga fara í að greiða laun starfsmanna og launatengd gjöld.27 Þessir starfsmenn 

eru á öllum stigum stjórnsýslunnar, allt frá almennum starfsmönnum og til borgarstjóra 

í tilfelli Reykjavíkur eða bæjarstjóra í tilfellum annarra stærri sveitarfélaga. Til þess að 

geta almennt kallast starfsmaður þarf að uppfylla nokkur skilyrði. Fyrir það fyrsta þarf 

að vera um atvinnurekstur að ræða, að starfsmaður sé ráðinn til stofnunar eða 

byggðasamlags og lúti þar boðvaldi vinnuveitanda síns.28 Í skaðabótarétti eru talin upp 

ýmis atriði sem segja til um hvað getur skorið úr um hvort aðili sé starfsmaður eða ekki. 

Þar ber fyrst að nefna hvort ráðningarsamningur sé til staðar. Ef svo er er hægt að ganga 

að því nokkuð vísu að um starfsmann sé að ræða. Þá koma ýmis önnur atriði fram sem 

skera úr um það.29 Í langflestum tilfellum er hér ekki um neitt álitamál að ræða. 

3.2 Réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga 

Enginn heildstæður lagabálkur er til um starfsmenn sveitarfélaga líkt og til er um 

starfsmenn ríkisins í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996. 

Fyrir réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga er helsta heimildin 

ráðningarsamningur og ákvæði kjarasamnings. Þá gilda ákvæði vinnuréttar og laga á 

sviðinu til fyllingar. Ákvæði sveitarstjórnarlaga og stjórnsýslulaga varða hins vegar 

málsmeðferðarreglur þegar að því kemur að ráða, áminna eða segja upp. Það sem ber 

að líta til eru stjórnsýslulög, almenn lög á vinnumarkaði og 57. gr. sveitarstjórnarlaga 

                                                 

26 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.-a). Stjórnsýsla sveitarfélaga. Sótt 14. febrúar 2019 af 

https://www.samband.is/verkefnin/stjornsysla-sveitarfelaga/vegvisir-sveitarstjornarmanna/ 
27 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.-d). Verkefnin. Kjara og starfsmannamál. Sótt 14. febrúar 2019 

af https://www.samband.is/verkefnin/kjara-og-starfsmannamal/  
28 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur I – Skaðabótaréttur. Bls. 273 
29 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur I – Skaðabótaréttur. Bls. 272 

https://www.samband.is/verkefnin/stjornsysla-sveitarfelaga/vegvisir-sveitarstjornarmanna/
https://www.samband.is/verkefnin/kjara-og-starfsmannamal/
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nr. 138/2011. Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 gilda um alla 

þá starfsmenn sem hafa rétt á kjarasamningi og eru ráðnir hjá ríkinu, sveitarfélagi eða 

stofnunum þeirra, eins og segir í 1. mgr. 1. gr. laganna. Í 1. mgr. 57. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 er sagt til um að starfskjör, réttindi og skyldur 

starfsmanna sveitarfélaga fari eftir ákvæðum kjarasamninga hverju sinni og ákvæðum 

ráðningarsamninga. Hæstiréttur hefur fjallað um þetta í dómum sínum þegar kemur að 

áminningum og brottrekstri starfsmanna sveitarfélaga. Í eftirfarandi dómi er m.a. fjallað 

um þessi atriði: 

Hrd. 11. febrúar 2016 (396/2015). Ágreiningur í málinu var um hvort S sem starfaði 

sem grunnskólakennari hefði verið sagt upp með lögmætum hætti. Honum var sagt 

upp í kjölfar þess að hann lét meiðandi ummæli falla á netmiðli um samkynhneigð. 

Ummælin lét S falla utan starfs síns og í engum tengslum við það. Í málinu var litið 

svo á að ákvæði kjarasamnings um heimildir vinnuveitanda til áminninga og 

uppsagnar væru bundnar við það sem fram færi í starfi. Í dómunum segir eftirfarandi 

í forsendum Hæstaréttar þar sem fjallað er um lögmæti uppsagnarinnar: Í 1. mgr. 57. 

gr. sveitarstjórnarlaga er mælt fyrir um að starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna 

sveitarfélaga fari eftir ákvæðum kjarasamninga hverju sinni og ráðningarsamninga.  

Vert er að skoða annan athyglisverðan dóm, þar sem deilt er um hvort brottrekstur 

starfsmanns sé stjórnsýsluathöfn eða ekki. Í eftirfarandi dómi skiluðu m.a. tveir 

dómarar Hæstaréttar sératkvæði, en þar sagði m.a.: 

Hrd. 1996, bls. 3563 (418/1995). G starfaði sem trésmiður hjá Húsnæðisnefnd 

Reykjavíkur. Ráðningarkjör G miðuðust við kjarasamning stéttarfélags hans. Var 

samningssambandið einkaréttarlegs eðlis og óumdeilt var í málinu að G var ekki 

opinber starfsmaður í skilningi 1. mgr. 73. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. 

Samkvæmt meirihluta dómsins gilti kjarasamningur stéttarfélags stefnda um starf 

hans hjá húsnæðisnefndinni og réð sambandi þeirra. Var það samningssamband 

einkaréttarlegs eðlis. Óumdeilt er, að samkvæmt samningnum og þeim lögum, sem 

um slíka samninga gilda, hafa vinnuveitendur að verulegu leyti frjálst mat við 

uppsagnir launþega, þótt með nokkrum takmörkunum sé. Ákvörðun 

húsnæðisnefndar var á sviði vinnuréttar, en var ekki stjórnvaldsathöfn í skilningi 

stjórnsýsluréttar. Í sératkvæði tveggja dómara sagði hins vegar að Húsnæðisnefnd 

Reykjavíkur væri stjórnvald, og framkvæmdastjóri hennar vann á hennar ábyrgð. 

Honum og nefndinni bar að gæta almennra stjórnsýslureglna við ákvarðanir sínar, 

eins og við átti, auk reglna almenna vinnumarkaðarins. 
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Eins og sést hér að framan í reifuninni var í málinu deilt um hvort stjórnsýslulög giltu 

um uppsagnir trésmiðsins og Hæstiréttur var ekki einhuga um þetta atriði. Að þessu 

virtu og ef skoðuð eru fleiri dómafordæmi er ljóst að 57. gr. sveitarstjórnarlaga gildir 

um þessi atriði.  

Í nýjum fordæmum Hæstaréttar hefur dómstóllinn slegið því föstu að áminningar og 

uppsagnir séu stjórnvaldsákvarðanir og hefur hann því horfið frá þeirri niðurstöðu sem 

sett var fram í dómnum frá 1995. Í dómsorði í eftirfarandi dómi segir: 

Hrd. 11. febrúar 2016 (396/2015). Þegar metið er hvort áfrýjandi kunni á grundvelli 

annarra heimilda en þessara ákvæða kjarasamningsins að hafa mátt veita stefnda 

áminningu og segja upp ráðningarsamningi þeirra vegna háttsemi hans utan starfs 

verður að gæta að því að áfrýjandi var sem stjórnvald bundinn af þeirri meginreglu 

að lagaheimildar var þörf fyrir gerðum hans. 

3.3 Starfsmenn ríkisins 

Um starfsmenn ríkisins gilda lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins. 30  Lögin gilda fyrir alla starfsmenn þess, fyrir utan forseta lýðveldisins, 

ráðherra, alþingismenn og þá starfsmenn sem starfa hjá hlutafélögum hins opinbera og 

hafa samninga sem eru einkaréttarlegs eðlis. Þau gilda óháð því hvaða stéttarfélagi 

starfsmennirnir tilheyra og skiptast í fjóra hluta. Fyrsti hluti stml. fjallar um gildissvið, 

veitingu starfs og réttindi og skyldur sem gilda um alla starfsmenn. Annar hluti tekur 

aðeins til embættismanna, skilgreinir hverjir það eru, um skipan þeirra og skyldur. Í 

þriðja hluta er fjallað um aðra starfsmenn en embættismenn, reglur um ráðningu þeirra, 

starfslok og sérstök réttindi þeirra sem undir þennan hluta falla eins og verkfallsrétt og 

samningsrétt. Í fjórða hluta er loks fjallað um sérreglur, gildistöku og lagaskil. Eins og 

sagði hér að framan þá er í þriðja kafla stml. farið yfir helstu réttindi og skyldur 

almennra starfsmanna ríkisins, nánar tiltekið réttindi í 8.–13. gr. og skyldur í 14.–21. 

gr. Í greinunum um réttindi er að miklum hluta fjallað um laun, orlof og tengd atriði 

eins og laun í veikindaforföllum og fæðingarorlofi. Þá er í 13. gr. fjallað um vinnutíma, 

þ.e. að starfsmenn eigi rétt á sveigjanlegum vinnutíma ef þeir óska eftir því svo lengi 

sem það bitnar ekki á þjónustu viðkomandi stofnunar. Í 13. gr. a. er svo fjallað um að 

óheimilt sé að láta starfsmann gjalda þess að hann greini aðilum frá lögbrotum eða 

                                                 

30 Hér eftir skammstafað stml. 
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brotum á siðareglum sem hann verður áskynja í starfi sínu. Eins og áður sagði er síðan 

fjallað um ýmsar skyldur starfsmanna ríkisins í 14.–21. gr. stml. Þar er m.a. tekið fram 

að starfsmaður skuli rækja starf sitt af alúð og samviskusemi, sýna kurteisi, lipurð og 

réttsýni í starfi sínu. Þá skal starfsmaður hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna 

sinna og mæta stundvíslega til starfa. 18. gr. tiltekur að allir starfsmenn eru bundnir 

þagnarskyldu um atriði sem þeir verða áskynja í starfi sínu og leynt skuli fara lögum 

samkvæmt. Í 21. gr. er svo fjallað um tilefni áminninga starfsmanna ríkisins en nánar 

verður fjallað um það í kafla 4.2. Ýmis atriði eru þar upptalin og eru þau mjög 

samhljóma þeim atriðum sem snúa að starfsmönnum sveitarfélags varðandi sama 

málefni. 

3.4 Starfsmenn á almennum vinnumarkaði 

Engin heildstæð lög eða reglur eru um réttindi og skyldur launafólks á almennum 

vinnumarkaði líkt og er hjá starfsmönnum ríkisins. Atvinnurekendur hafa nokkuð 

frjálsar hendur um það hvern þeir ráða til starfa. Þó eru almennir atvinnurekendur 

skyldugir til að fara eftir jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 sem kemur fram 

í 65. gr. hennar og segir að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Þá segir einnig í 2. mgr. að konur og karlar 

skuli njóta jafns réttar í hvívetna. Hvað varðar aðrar skyldur almennra starfsmanna fer 

að meginstefnu eftir því hvaða kjarasamningur gildir um viðkomandi starfsmann. Efni 

kjarasamninga að þessu leyti er nokkuð samhljóma á milli þeirra flestra þó svo að ýmis 

sérákvæði gildi um mismunandi starfsstéttir eins og gefur að skilja. Samkvæmt 

Alþýðusambandi Íslands31 þá er eftirfarandi tilgreint um gildi kjarasamninga: 

Kjarasamningar eru samningar um kaup og kjör launafólks, sem gerðir eru af 

stéttarfélagi og ætlað er að gilda um tiltekinn tíma. Þar er kveðið almennt á um kaup, 

mánaðar, viku- eða tímakaup, lengd vinnutíma, dagvinnu, yfirvinnu, vaktavinnu, 

matar- og kaffitíma, uppsagnarfrest, orlof og greiðslur í veikindum. Á vinnumarkaði 

og í vinnurétti, rétt eins og á öðrum sviðum samfélagsins og í samningarétti almennt, 

gildir grundvallarreglan um samningsfrelsi. Í henni felst að aðilar ráða efni samnings 

sín á milli. Á vinnumarkaði er samningsfrelsi stéttarfélaganna sérstaklega varið af 2. 

mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar á þann veg að löggjafanum ber með lögum að kveða 

                                                 

31 Hér eftir skammstafað ASÍ. 
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á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu. Af 

þessum ástæðum verður að koma ótvírætt fram í lögum ef ákvæði þeirra eiga að vera 

ófrávíkjanleg við gerð kjarasamninga sbr. t.d. Hrd. 515/2014 auk þess sem löggjafinn 

hefur ekki ótakmarkaðar heimildir til þess að skerða samningsréttinn með 

ófrávíkjanlegum lagareglum.32 

Áminningar þekkjast þó á almennum vinnumarkaði en eins og reglurnar eru þar, þar 

sem atvinnurekendur hafa nokkuð frjálsar hendur með það hvern þeir ráða og reka, þá 

er tilgangur áminninga þar mögulega óljósari og ómarkvissari. Áminningar eru oft leið 

til uppsagnar hjá opinberum aðilum, þó það sé alls ekki eini tilgangur þeirra eins og 

fram kemur síðar. Ekki er eins mikil þörf á þeim á almennum vinnumarkaði þar sem 

hægt er að segja fólki upp nánast eins og atvinnurekandi kýs, með einhverjum 

takmörkunum þó. 

  

                                                 

32 ASÍ. (e.d.-b). Vinnuréttarvefur. Kjarasamningar. Sótt 3. mars 2019 af 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/stettarfelog-og-vinnudeilur/kjarasamningar/efni-kjarasamninga/  

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/stettarfelog-og-vinnudeilur/kjarasamningar/efni-kjarasamninga/
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4. Áminningar starfsmanna sveitarfélaga 

Í flestum kjarasamningum starfsmanna sveitarfélaga er að finna ákvæði um það ferli 

sem fara þarf eftir þegar til greina kemur að beita áminningu. Eins og segir í 

Lögfræðiorðabók er kjarasamningur samningur milli stéttarfélags eða 

stéttarfélagssambands annars vegar og atvinnurekanda eða samtaka þeirra hins vegar 

um kaup og önnur starfskjör launþega. Yfirleitt eru ákvæðin nokkuð samhljóma á milli 

þessara kjarasamninga þó svo að um mismunandi sveitarfélög eða stofnanir sé að ræða.  

4.1 Réttarheimildir áminninga 

Áminning í starfi er íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun og því eru réttarheimildir þeirra 

fyrst og fremst ákvæði kjarasamninga og 57. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Um 

málsmeðferðina gilda svo stjórnsýslulög nr. 37/1993. Hæstiréttur hefur staðfest í 

dómum sínum að fara beri eftir ákvæðum kjarasamninga þegar kemur að starfskjörum, 

réttindum og skyldum starfsmanna sveitarfélaga eins og sést í dómi 396/2015 sem 

reifaður var hér að framan. Stjórnandi sem hyggst veita starfsmanni áminningu þarf því 

að fara eftir öllum málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins sem var farið yfir hér að 

framan. Ef það er ekki gert getur áminning verið felld niður eins og kemur fram í 

eftirfarandi dómi en þar segir: 

Hrd. 2003, bls. 4366 (145/2003). H starfaði sem sjúkraliði á einu af sjúkrahúsum 

Reykjavíkurborgar og höfðaði mál til heimtu miska- og skaðabóta. Málið höfðaði 

hún vegna meintrar ólöglegrar áminningar sem hún fékk í starfi. H var boðuð á fund 

með yfirmönnum sínum sem hún mætti ekki á þegar henni tókst ekki að fá með sér 

fulltrúa stéttarfélags með sér á fundinn sem hún taldi þörf á vegna fundarefnisins. 

Þrátt fyrir að hún hafi ekki mætt var fundurinn samt haldinn og henni veitt skrifleg 

áminning. Félagsmálaráðuneytið komst síðan að þeirri niðurstöðu að meginreglur 

um málsmeðferð hefðu verið brotnar í málinu og felldi áminninguna úr gildi. 

Hæstiréttur staðfesti síðan dóm héraðsdóms sem taldi áminninguna ólögmæta bæði 

að formi og efni. 

Stjórnandi þarf einnig að vera viss um að tilefni sé rétt og að það falli að þeim ástæðum 

sem tilgreindar eru í þeim kjarasamningi sem starfsmaðurinn vinnur eftir. Ef atvikið 

sem um ræðir fellur utan við skilgreinda þætti sem varða áminningar getur verið að það 

komi ekki til greina að beita áminningu. Yfirleitt er talið upp í ákvæðum kjarasamninga 
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í hvaða tilfellum áminningar eiga rétt á sér. Aðalákvæðið t.d. í kjarasamningi 

Reykjavíkur og SFR stéttarfélags í almannaþágu hljómar eftirfarandi:  

Gr. 9.8.1. Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, 

óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í 

starfi, hefur ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, hefur verið ölvaður að störfum eða 

framkoma hans eða afhafnir í því þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða 

ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar eða fyrirtækis veita honum 

skriflega áminningu.33 

4.2 Tilefni áminninga 

Til þess að stjórnandi eða yfirmaður geti veitt starfsmanni áminningu þarf tilefnið að 

vera skýrt. Í neðangreindum dómi leggur Hæstiréttur áherslu á hvað áminning er 

alvarleg fyrir aðilann sem hana fær en þar segir m.a.: 

Hrd. 2000, bls. 2887 (72/2000). Í kjölfar þess að framhaldsskólakennaranum A var 

veitt skrifleg áminning höfðaði A mál til ógildingar áminningarinnar. Taldi A að 

ýmsir annmarkar hefðu verið á framkvæmd málsins, aðallega að andmælaréttur hefði 

ekki verið virtur og tilefni áminningar hefði verið ófullkomið í ýmsu tilliti. Að mati 

Hæstaréttar voru verulegir annmarkar á málinu bæði hvað varðar form og efni. Í 

dómsorði Hæstaréttar segir m.a. að „áminning samkvæmt 21. gr. laga nr. 70/1996 er 

alvarleg ráðstöfun, sem til þarf að vanda bæði að formi og efni, enda eru við hana 

bundin þau sérstöku réttaráhrif, að hún geti verið nauðsynlegur undanfari 

brottvikningar úr starfi, sbr. 44. gr. laganna“. 

Í þessum dómi er farið eftir lögum um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna nr. 70/1996 

en á sama hátt þarf að vanda til verka þegar áminning er gefin út samkvæmt ákvæðum 

kjarasamninga. Í ákvæðum flestra kjarasamninga eru tilefnin tæmandi talin. Tilefnin 

sem þar um ræðir eru sumpart nokkuð almenns eðlis svo ekki er miklum vandkvæðum 

bundið að fella nánast hvaða óviðeigandi háttsemi þar undir. Sá kjarasamningur sem 

ákvæðin eru tekin upp úr í þeirri yfirferð sem hér fer á eftir er kjarasamningur 

Reykjavíkurborgar og SFR stéttarfélags í almannaþágu.  

                                                 

33 Reykjavíkurborg. (2015). Kjarasamningur. Sótt 15. mars 2019 af 

https://reykjavik.is/sites/default/files/launatoflur/sfr_-_heildarkjarasamningur_1.mai_2015-

_31.mars_2019.pdf 

https://reykjavik.is/sites/default/files/launatoflur/sfr_-_heildarkjarasamningur_1.mai_2015-_31.mars_2019.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/launatoflur/sfr_-_heildarkjarasamningur_1.mai_2015-_31.mars_2019.pdf
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4.2.1 Óstundvísi eða önnur vanræksla 

Ef áminningu á að veita vegna óstundvísi má gera ráð fyrir að nokkur skipti myndi 

þurfa til. Ekki finnast neinar reglur um þetta atriði og hlýtur það því að vera metið af 

yfirmanni í hverju tilviki fyrir sig. Mismunandi getur verið hversu mikið vægi það hefur 

ef starfsmaður mætir ekki á réttum tíma til vinnu. Leiða má að því líkum að ef t.d. 

almennur starfsmaður á skrifstofu mætir of seint til vinnu þá hafi það minna vægi en sá 

sem mætir of seint til að keyra almenningsvagn og færri tilfelli þurfi þá til áminningar 

hjá starfsmanni sem ekur almenningsvagninum þar sem í hans tilfelli hefur það í för 

með sér þjónustubrest fyrir stofnunina eða byggðasamlagið. Töluvert virðist þó þurfa 

til þess að til áminningar komi vegna óstundvísi eins og kemur fram í dómi Hæstaréttar 

þar sem heilsugæslulækni var veitt áminning m.a. fyrir óstundvísi sem taldi 30 skipti. 

Síðar var honum sagt upp vegna þessa. Í dóminum segir m.a.: 

Hrd. 2006, bls. 1176 (441/2005). Talið var að stjórn H hafi verið rétt, með vísan til 

44. gr. laga nr. 70/1996, að segja Á upp störfum vegna óheimilla fjarvista og 

óstundvísi eftir að hafa áður veitt honum áminningu fyrir sams konar hegðun, og að 

löglega hefði verið staðið að töku þessara ákvarðana. Síðar í dóminum segir: ... Fyrir 

að hafa mætt yfir 30 sinnum, einum til einum og hálfum tíma of seint til vinnu frá 

því í apríl 2002 þrátt fyrir að greiðfært væri til vinnu. Var þetta sagt byggt á 

skráningarkerfi heilsugæslustöðvarinnar og að það væri jafnframt í samræmi við 

athugasemdir annarra starfsmanna sem ítrekað hefðu bent á að stefnandi mætti of 

seint til starfa og skilaði ekki fullum vinnudegi. Brýnt var fyrir stefnanda að 

vinnutími hans væri frá 08.00 til 16.00 og ítrekað við hann að hann hefði ekki heimild 

til að fara á bifreið heilsugæslustöðvarinnar þá er hann væri ekki á vakt. 

Ekki er með vissu hægt að segja hversu mikinn þátt óstundvísin átti í áminningunni en 

þegar hugað er að því að seinna í ferlinu var lækninum sagt upp störfum og óstundvísin 

sögð aðalástæða uppsagnar má gera ráð fyrir að hún hafi verið stór þáttur. Auðsýnt er 

að mikla og langvarandi óstundvísi þarf til að ferlið endi með áminningu og jafnvel 

síðar uppsögn.  

4.2.2 Óhlýðni við lögleg boð eða bann yfirmanns 

Ef starfsmaður fer gegn skipunum yfirmanns í vinnu sinni er það brot í starfi sem getur 

varðað áminningu eða jafnvel brottrekstri úr starfi. Það þarf þó að vera þannig að 

áðurnefnd skipun feli ekki í sér að starfsmaður framkvæmi einhvern ólögmætan 

verknað eða að verkið feli í sér brot á kjarasamningum viðkomandi. Samkvæmt 
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skilgreiningu ASÍ um vanefndir á ráðningarsamningum segir eftirfarandi á vefsíðu 

þeirra:  

Vanefndir starfsmanns á ráðningarsamningi lúta helst að mætingu, vinnuframlagi og 

gæðum á vinnunni, enda eru meginskyldur hans að vinna það verk sem hann er ráðinn 

til með þeim hætti sem samið hefur verið um. Hér er fjallað um vanefndir starfsmanns 

og úrræði atvinnurekanda vegna þeirra en veruleg og sönnuð vanefnd getur réttlætt 

fyrirvaralausa og bótalausa uppsögn.34  

Um þetta hefur verið tekist á fyrir dómstólum og athyglisverður dómur Héraðsdóms 

Reykjavíkur fjallar á ýmsan hátt um þetta þó þessum dómi hafi ekki verið áfrýjað til 

Hæstaréttar.  

Hérd. Rvk. 5. júní 2018. (E-3132/2017). Í málinu krafðist stefnandi þess að áminning 

sem honum var veitt yrði felld úr gildi. Málsatvik voru í stuttu máli þau að yfirmaður 

stefnanda veitti honum áminningu fyrir m.a. meinta óvandvirkni í stafi, 

ófullnægjandi árangur, framkomu sem samrýmdist ekki starfi og óhlýðni við boð 

yfirmanns á miðju ári 2017. Einnig var tekist á um málsmeðferðarreglur 

stjórnsýsluréttarins í málinu. Á margan hátt setur dómurinn út á vinnubrögð stefnda 

í málinu og hafnar því að uppfyllt séu skilyrði greinar 9.8.1 í kjarasamningi milli 

Kjarafélags viðskipta- og hagfræðinga og Reykjavíkurborgar og fellir áminninguna 

úr gildi. Um nánari málsatvik vísast í forsendur héraðsdóms. Dómurinn telur að ekki 

séu brotnar málsmeðferðarreglur í málinu. 

4.2.3 Vankunnátta eða óvandvirkni í starfi 

Hægt er að veita áminningu eða víkja starfsmanni úr starfi ef hann sýnir alvarlega 

vankunnáttu eða mikla óvandvirkni í starfi sínu. Hér má sem dæmi nefna ef starfsmaður 

er ráðinn með ákveðnum skilyrðum um þekkingu sem hann segist búa yfir og síðar 

reynist ekki rétt eða langt undir því sem samið var um í upphafi. Það mætti leiða líkum 

að því að svona atvik kæmu snemma upp í ráðningarsambandinu og jafnvel væri 

starfsmaðurinn enn með tímabundna ráðningu. Þessu til stuðnings má nefna 

áðurnefndan héraðsdóm nr. E-3132/2017 sem reifaður var stuttlega hér að framan, þó 

svo að í því tilviki hafi verið um starfsmann með áralanga reynslu að ræða. 

                                                 

34 ASÍ. (e.d.-c). Vinnuréttarvefur. Réttindi og skyldur. Brot launamanns. Sótt 17. mars 2019 af 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-og-skyldur/lok-radningarsambands/starfslok-vegna-

brota/brot-launamanns/ 

 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-og-skyldur/lok-radningarsambands/starfslok-vegna-brota/brot-launamanns/
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-og-skyldur/lok-radningarsambands/starfslok-vegna-brota/brot-launamanns/
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4.2.4 Ófullnægjandi árangur 

Áminning sem tilkomin er vegna þess að starfsmaður hefur ekki náð fullnægjandi 

árangri í störfum sínum verður alltaf nokkuð matskennd. Það má leiða að því líkum að 

þar sem „ófullnægjandi árangur“ sé nokkuð víðtækt og opið tilefni sé hægt að fara 

nokkuð frjálslega með það. Það hlýtur alltaf að vera mat yfirmanns hvað sé fullnægjandi 

árangur í starfi viðkomandi starfsmanns. Það getur þó verið að tilgreint sé í 

ráðningarsamningi hvað telst til fullnægjandi árangurs í einhverjum störfum, t.d. þar 

sem krafist er árangurs sem mælanlegur er í tölum eða í öðru formi sem auðvelt reynist 

að mæla.  

4.2.5 Ölvun eða önnur ósæmileg framkoma 

Hægt er að veita áminningu eða segja starfsmanni fyrirvaralaust upp ef hann mætir 

ölvaður eða undir áhrifum annarra fíknilyfja til vinnu sinnar. Þess má geta að ölvun er 

eina ástandið sem nákvæmlega er tilgreint í kjarasamningum um tilefni áminninga. 

Ekki er minnst á önnur lyf í því sambandi en auðvelt væri að heimfæra annars konar 

sambærilegt ástand undir þetta ákvæði. Það er ekki vandkvæðum bundið t.d. í tilfelli 

atvinnubílstjóra að réttlæta það að mæti hann ölvaður til vinnu sinnar er það brot á 

ráðningarsambandi. Það er einnig lögbrot ef viðkomandi stundar þannig vinnu undir 

áhrifum áfengis eða annarra lyfja.  
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5. Áminningarferlið 

5.1 Upphaf máls  

Þegar starfsmaður verður uppvís að broti í starfi sem telst ámælisvert kemur tvennt til 

greina. Annað hvort er hægt að veita starfsmanni áminningu samkvæmt þeim reglum 

sem um það gilda eða hægt er að segja starfsmanni upp fyrirvaralaust ef brotið telst það 

alvarlegt. Þetta er matskennd ákvörðun en oft eru mál með þeim hætti að ekki þarf að 

deila um þetta. Upphaf máls getur verið margs konar. Það geta verið hrein töluleg gögn 

sem benda á að viðkomandi starfsmaður sé ekki að uppfylla starfsskyldur sínar, annað 

hvort vegna vankunnáttu eða annars getuleysis til að framkvæma það starf sem hann er 

ráðinn til. Einnig eru oft aðrir starfsmenn stofnunar eða byggðasamlags sem benda á 

brot viðkomandi starfsmanns og einnig geta það verið viðskiptavinir viðkomandi 

stofnunar sem bera fram kvörtun yfir háttsemi starfsmannsins. Nú á dögum er auðvelt 

að senda inn ýmiss konar ábendingar varðandi starfsmenn í gegnum þar til gerðar gáttir 

sem margar stofnanir og byggðasamlög bjóða upp á. Þess má einnig geta að í gegnum 

þessar gáttir er einnig hægt að hrósa starfsmönnum, þó af fenginni reynslu þess er þetta 

skrifar sé það lítið notað í samanburði við hitt. Það skal tekið fram að þessi fullyrðing 

er ekki studd tölulegum gögnum. Þessi upptalning á því hvernig upphaf 

áminningarmáls getur verið er þó langt frá því að vera tæmandi. Vafalaust geta 

aðstæður verið með ýmsum hætti þó að upphaf flestra mála sé á þessa leið. Ferlið frá 

meintu broti í starfi til niðurstöðu máls má sjá á mynd 1 og verður rakið hér á eftir. 

5.2 Rannsókn máls 

Eftir að upp kemur mál sem kann að leiða til áminningar í starfi hefst úrvinnsla málsins. 

Samkvæmt rannsóknarreglu ssl. ber stjórnvaldi að sjá til þess að mál séu nægjanlega 

vel upplýst áður en ákvörðun um fyrirhugaða áminningu er tekin. Vinnuveitandi hefst 

þá handa við að rannsaka málið með því að afla allra gagna um málið sem kunna að 

styðja við rökstuddan grun, eins og t.d. að ræða við aðra starfsmenn og/eða 

viðskiptavini sem gætu gefið upplýsingar um málið og ná í myndefni úr 

öryggismyndavélum eða öðrum hugbúnaði sem kann að staðfesta umrætt brot. Það 

kemur einnig fyrir að mál séu send nafnlaust inn til fyrirtækja og þá er oftast enginn til 

vitnis um atburðinn sem á að hafa gerst.  

Rannsóknarvinna getur reynst erfið í þessum tilfellum ef upplýsingar um atvikið eru 

ekki nægilega ítarlegar. Nú til dags eru þó teknar myndir og myndskeið af uppákomum 
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sem geta auðveldað rannsókn 

vinnuveitanda til muna. Með þessi 

gögn í höndunum er rökstuðningur 

málsins sterkur og oft er þá óumdeilt 

hvað átti sér stað í málinu. 

Algengt er að engin vitni né 

sönnunargögn séu að málum nema þá 

aðeins sá sem tilkynnir um málið og 

starfsmaðurinn sem málið snýr að. Í 

þeim tilfellum hefur vinnuveitandi 

aðeins frásögn þess sem tilkynnir 

atvikið og starfsmannsins sem á að 

hafa gerst brotlegur. Lítið er hægt að 

aðhafast frekar í þeim málum því eftir 

stendur orð á móti orði. Rannsóknin 

uppfyllir ekki þau skilyrði sem til þarf 

til þess að til fyrirhugaðrar áminningar 

komi og lýkur málinu þá með því að 

fallið er frá því að veita áminningu. Ef 

rannsókn sker ekki fyllilega úr um 

málsatvik ber vinnuveitanda að láta 

málið niður falla samkvæmt 

rannsóknarreglunni. Ef það er ekki 

gert getur það talist verulegur 

annmarki í málinu og gert það að 

verkum að skaðabótaskylda gæti 

hugsanlega orðið fyrir hendi eins og hefur komið fram í dómum Hæstaréttar. 

Hæstiréttur hefur staðfest þetta í dómaframkvæmd eins og kemur fram í nýlegum dómi. 

Þar kemst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu, í máli lögreglumanns sem var veitt 

tímabundin lausn frá störfum vegna ætlaðra brota í starfi, að brotið hafi verið gegn 10. 

gr. ssl. sem lítur að rannsóknarreglunni. Í dóminum segir m.a.: 

Mynd 1. Ferli frá broti í starfi til niðurstöðu máls 
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Hrd. 11. október 2018 (816/2017). Lögreglumaður hjá embætti lögreglustjórans í 

Reykjavík var tímabundið leystur frá störfum vegna ætlaðra brota í starfi. Brotin 

fólust í því að honum var ætlað að taka við greiðslum frá upplýsingagjafa í starfi sínu 

en hann starfaði við ávana- og fíkniefnadeild. Þrátt fyrir ítarlega rannsókn kom ekkert 

í ljós sem renndi stoðum undir þetta og segir eftirfarandi í dómsorði: „Hæstiréttur 

féllst á með héraðsdómi að ákvörðun lögreglustjóra hefði gengið lengra en efni stóðu 

til og ekki hefði verið lagður viðhlítandi grunnur að þeirri ákvörðun. Hefði 

málsmeðferðin því brotið í bága við 10. gr. stjórnsýslulaga og meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttar. Fallist var á að S ætti rétt á miskabótum úr hendi Í sem voru 

hæfilega ákveðnar 1.500.000 krónur“.  

Lögreglumanninum eru dæmdar miskabætur vegna þessara annmarka á rannsókn 

málsins. Ljóst er því að vanda verður til verka þegar kemur að þessum lið. Hins vegar 

er spurning hversu mikil þekking á rannsóknum og öðru sem til þarf við rannsókn slíkra 

mála er hjá vinnuveitendum og yfirmönnum á hefðbundnum vinnustöðum.  

5.3 Fyrirhuguð áminning 

Þegar vinnuveitandi eða yfirmaður telur sig hafa rannsakað mál nógsamlega og 

niðurstaða rannsóknarinnar er sú að veita eigi starfsmanni áminningu kemur að næsta 

skrefi í ferlinu, að upplýsa starfsmann um fyrirhugaða áminningu. Tilkynna þarf 

starfsmanninum um fyrirhugaða áminningu skriflega og með sannanlegum hætti. 

Starfsmanni er þá afhent bréf þar sem fyrirhuguð áminning er kynnt fyrir honum og 

hann látinn kvitta fyrir að hafa móttekið bréfið. Neiti hann að taka við bréfinu formlega 

er hægt að senda það með ábyrgðarpósti eða stefnuvotti. Stefnuvottar eru tilgreindir á 

heimasíðu sýslumannsembættanna.  

5.4 Andmælaréttur 

Starfsmaður á rétt á að koma á framfæri andmælum við fyrirhugaðri áminningu. Þetta 

er í samræmi við andmælareglu 13. gr. ssl. og ber vinnuveitanda að kynna starfsmanni 

þennan rétt hans. Í bréfinu um fyrirhugaða áminningu er starfsmanni kynntur þessi 

réttur sem og réttur hans á að hafa viðstadda á fundinum trúnaðarmann og/eða fulltrúa 

stéttarfélags. 

Á andmælaréttarfundi gefst starfsmanninum tækifæri til þess að tjá sig um efni 

áminningarinnar og að andmæla fyrirhugaðri áminningu. Starfsmaður hefur þó einnig 

rétt á að skila inn skriflegum andmælum í stað þess að mæta á andmælaréttarfund, kjósi 

hann svo. Starfsmaður á einnig rétt á að kynna sér önnur gögn er málið varðar. Þó geta 
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einhver skjöl tengd málinu verið undanþegin upplýsingarétti eins og fram kemur í 16. 

og 17. gr. ssl. Ljóst er að hér þarf einnig að vanda til verka og annmarkar á málsmeðferð 

í tengslum við andmælarétt geta leitt til skaðabótaskyldu eða ógildingar 

stjórnvaldsákvörðunar, eins og í tengslum við rannsóknarreglu sem fjallað var um hér 

að framan. Hið sama gildir hér og Hæstiréttur hefur margsinnis dæmt skaðabætur eða 

ógilt ákvarðanir eins og fram kemur í gömlum dómi á máli strætisvagnabílstjóra sem 

var sagt upp störfum. Þar segir m.a.:  

Hrd. 2000, bls. 3757 (151/2000). Stefnandi var vagnstjóri hjá Strætisvögnum 

Reykjavíkur SVR og var sagt upp störfum með þriggja mánaða uppsagnarfresti. 

Ástæður sem taldar voru upp voru þær að stefnandi hafði sleppt að aka helming 

þeirrar leiðar sem hann átti að aka samkvæmt leiðabók, að hann hafði ekki svarað 

kalli varðstjóra í talstöð og farið af vakt sinni vegna veikinda. Í uppsagnarbréfinu var 

ekki getið ástæðna uppsagnarinnar en síðar gerð grein fyrir þeim eins og lýst var að 

framan. Stefnandi hafði áður fengið áminningu fyrir að virða ekki tímasetningar við 

akstur og einnig tiltal vegna ýmissa atriða. Stefnandi var boðaður á fund til forstjóra 

Strætisvagna Reykjavíkur og óumdeilt er að hann hafði tilkynnt veikindi áður en 

hann vissi um fundarboðið. Honum var hvorki sagt hvert tilefni fundarins væri né 

gefinn kostur á öðrum fundi, heldur var uppsagnarbréf sent samdægurs. Með þessu 

var brotið gegn rannsóknarreglu 10. gr. og andmælarétti 13. gr. stjórnsýslulaga og 

var því uppsögnin ólögmæt. Eru aðaláfrýjendur þegar af þeirri ástæðu 

skaðabótaskyldir gagnvart gagnáfrýjanda. Strætisvagnar Reykjavíkur SVR þurftu í 

kjölfarið að greiða stefnanda 900.000 krónur í bætur og 600.000 krónur í 

málskostnað. 

Fleiri dæmi mætti draga fram og benda á þessu máli til stuðnings. Má þar nefna annað 

nýlegra dæmi í dómi Hæstaréttar þar sem starfsmanni Sinfóníuhljómsveitar Íslands var 

sagt upp störfum með þriggja mánaða uppsagnarfresti, vegna vandkvæða er fylgt höfðu 

störfum hans en þar segir m.a. í dómsorði: 

Hrd. 1. mars 2007 (438/2006). Við uppsögn stefnda bar að gæta 

ákvæða stjórnsýslulaga. Stefnda var ekki gefinn kostur á að tala máli sínu áður en 

ákvörðun var tekin svo sem skylt er samkvæmt 13. gr. þeirra. Með vísan til þessa er 

staðfest niðurstaða hins áfrýjaða dóms um að uppsögn stefnda hafi verið ólögmæt og 

að af því leiði réttur til skaðabóta úr hendi áfrýjanda. 

https://fj.is/?sida=log&id=148a-1993037.html#G
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5.5 Úrvinnsla og niðurstaða máls 

Eins og fram hefur komið er tilgangur áminninga sá að láta starfsmann vita að háttsemi 

sem áminnt er fyrir líðist ekki og á sama tíma áskorun á starfsmann að bæta ráð sitt. Í 

því felst að endurtaka ekki þá háttsemi sem um ræðir. Þá er einnig sá tilgangur að gefa 

vinnuveitanda færi á að segja starfsmanni upp ef hann lætur ekki af háttseminni. Að 

þessu sögðu þá á þetta einungis við ef áminning er veitt og málið endar með þeim hætti. 

Mál geta að sjálfsögðu endað þannig að ákvörðunin er dregin til baka eftir 

andmælaréttarfund með starfsmanni. Þá má gera ráð fyrir því að andmæli hans hafi náð 

að hrekja þær ásakanir sem um ræðir. Þegar ákvörðun um áminningu hefur verið tekin 

og birt starfsmanni ber atvinnurekanda að leiðbeina starfsmanni um hvernig og hvort 

sé hægt að óska eftir frekari rökstuðningi. Einnig ber atvinnurekanda að upplýsa 

starfsmanninn um kæruleiðir ef þær eru fyrir hendi. Ef starfsmaður óskar frekari 

rökstuðnings heldur en komið hefur fram til þessa getur hann óskað eftir því skv. 21. 

gr. ssl. Hann á þó ekki rétt á því ef ákvörðun er felld niður.  
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6. Samantekt 

Eins og fram hefur komið er að mörgu að hyggja fyrir stjórnvöld og sveitarfélög þegar 

veita skal starfsmanni formlega áminningu. Fara verður eftir þeim reglum sem við eiga 

bæði í lögum og kjarasamningum. Þetta á við hvort sem um ræðir opinbera starfsmenn 

ríkisins eða sveitarfélaga. Það er almennt álitið að sömu reglur gildi, þó svo að um 

starfsmenn ríkisins gildi lög nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna, og fara 

eigi eftir ákvæðum kjarasamninga varðandi starfsmenn sveitarfélaga. Stjórnsýslulög 

gilda þó sannarlega um báða hópana. Það er oftast erfið ákvörðun að veita starfsmanni 

áminningu, bæði fyrir starfsmanninn sjálfan og atvinnurekandann. Oft er mikil vinna 

að baki slíkri ákvörðun og áminning í starfi getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

starfsmann. Það fer oft á tíðum ekki framhjá öðrum starfsmönnum stofnunar eða 

byggðasamlags þegar til greina kemur að beita áminningu gagnvart samstarfsfélaga 

þeirra, hvað þá ef starfsmanni er sagt upp störfum í kjölfar þess að fá áminningu eða 

áminningar. Það er því auðvelt að hugsa sér að það geti falið í sér vanþóknun eða 

fordæmingu samstarfsfélaga þegar það gerist, enda er það vel þekkt að starfsmenn hafi 

kosið að hætta störfum hjá viðkomandi stofnun eða byggðasamlagi frekar en að fá 

áminningu og hafa hana þar með á starfsferli sínum. Nauðsynlegt er að reglur um þetta 

ferli séu alveg skýrar. Er það mat þess er þetta ritar að setja þyrfti lög sambærileg lögum 

nr. 70/1996 til að taka af allan vafa um þessi mál. Þá er það einnig mat þess er þetta 

skrifar að þó svo að talið sé að í valdi þess er ræður starfsmann í vinnu sé einnig falið 

vald til að veita áminningar, þá væri ferlið auðveldara ef ákveðinn lagabálkur gilti um 

starfsmenn sveitarfélaga svipað og gildir um ríkisstarfsmenn.  
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