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Útdráttur 

Frammistöðuvandi hefur verið til umfjöllunar í fjölmiðlum undanfarið vegna 

ágreinings milli starfsmanna hjá hinu opinbera. Í þessari ritgerð var fjallað annars vegar 

um það lagaumhverfi sem snýr að réttindum og skyldum opinberra starfsmanna og hins 

vegar skyldur hins opinbera sem vinnuveitanda. Markmið þessarar rannsóknar var að 

skoða hvernig stjórnendur hjá hinu opinbera eru að takast á við frammisöðuvanda 

starfsmanna og svara þannig  rannsóknarspurningunni „getur hið opinbera sagt upp 

starfsfólki vegna frammistöðuvanda?“ Farið var yfir verklag og málsmeðferð frá 

veitingu skriflegrar áminningar til uppsagnar eða starfslokasamnings, eftir því sem við 

átti. Til fyllingar var litið til Hæstaréttardóma, héraðsdóma og álita umboðsmanns 

Alþingis. Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem tekin voru viðtöl við 

fjóra stjórnendur hjá hinu opinbera, bæði hjá ríki og sveitarfélögum þar sem reynt var 

að ná fram skýrari mynd af því hvernig slík mál eru meðhöndluð. Helstu niðurstöður 

voru þær að stjórnendur sem rætt var við, voru sammála um að frammistöðuvandi væri 

oft ill mælanlegur og þar af leiðandi væri ekki hægt að veita starfsmanni skriflega 

áminningu sem undanfara lögmætrar uppsagnar sbr. 21. gr. starfsmannalaga.  Slík mál 

enduðu oftast með starfslokasamningum. Í 44. gr. starfsmannalaga er heimild til 

uppsagnar að undangenginni áminningu skv. 21. gr. laganna og þar af leiðandi hægt að 

segja starfsmanni upp vegna frammistöðuvanda. 
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Abstract 

 
Lately, the media has covered performance issues since there has been a dispute 

between employees and the authorities. This essay takes on the legal environment 

regarding rights and obligations of those employees and on the other hand it takes on 

obligations from the authority as the employer. The goal of this research was to look at 

how managers at the authority take on employee’s performance issues and answer the 

question “can the authorities lay off employees because of performance issues?”. 

Procedures from written reminder until the employee was laid off were reviewed. On 

top of that results from Supreme Courts, District Courts, and Parliamentary 

Ombudsman were looked at. Qualitative research was used such as interviews with four 

directors at the authority, both from the state and cities to be able to get a better 

understanding how such cases are handed. 

Main results were that the directors that took part in this research agreed that a valuation 

of performance issues are hard to measure and therefore it is not possible to give 

employees a written reminder before legitimate resignation. These cases often end with 

a severance agreement. In 44th. It is authorized to lay off employees after a reminder 

and therefor possible to lay off an employee because of performance issues. 
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Formáli 

 
Ritgerð þessi er 12 ECTS lokaritgerð til BS-gráðu í Félagsvísinda- og Lagadeild við 

Háskólann á Bifröst og ber titilinn: Getur hið opinbera sagt upp starfsfólki vegna 

frammistöðuvanda ? 

 

Mig langar til að þakka Ara Karlssyni, leiðbeinanda mínum og kennara við Háskólann 

á Bifröst, kærlega fyrir alla aðstoðina og góða leiðsögn við vinnslu lokaverkefnisins. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fjórum,  kærlega fyrir ómetanlegt innlegg í 

rannsóknina. Allir gáfu þeir sér góðan tíma til þess að ræða ítarlega um efnið og svara 

öllum spurningum mínum skilmerkilega. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir endalausa hvatningu og 

stuðning. 

 

Höfundur verkefnisins er stjórnandi hjá fyrirtæki sem starfar á almennum vinnumarkaði 

og hefur þar af leiðandi komið að starfsmannamálum. Því vakti það athygli höfundar 

að fylgjast með í fjölmiðlum þeirri umræðu sem verið hefur um ágreining innan stéttar 

opinberra starfsmanna vegna samskiptavandamála og varð það til þess að þetta 

viðfangsefni varð fyrir valinu. 
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1. Inngangur 

Á síðustu misserum hafa fjölmiðlar fjallað um ágreining innan stéttar opinberra 

starfsmanna og þá einkum vegna samskiptavandamála. Þessar fréttir hafa vakið athygli 

hins almenna borgara sem getur átt erfitt með að átta sig á því lagaumhverfi sem taka 

þarf tillit til við ákvarðanir í starfsmannamálum hins opinbera. Einfalda lausnin er oft 

talin vera sú að losa sig við „vandamálið“ það er að segja starfsmanninn sem um ræðir, 

en er það svo einfalt í framkvæmd? Því vakna margar spurningar líkt og spurning um 

hvaða úrræði hið opinbera hafi þegar samstarfs- eða frammistöðuvanda er ekki unnt að 

leysa innan veggja vinnustaðar. Það hlýtur að vera mikilvægt að leysa slík mál á sem 

skemmstum tíma svo stjórnvöld starfi sem best. Hvaða reglur eru hafðar til hliðsjónar 

þegar slík mál koma upp og hvaða lagareglur gilda þar um? Hvaða úrræðum er hægt að 

beita? Hvaða réttindi hefur starfsmaðurinn og hverjar eru skyldur vinnuveitandans?  

 

Tilgangur ritgerðar þessarar er annars vegar að varpa ljósi á það lagaumhverfi 

sem snýr að réttindum og skyldum almennra opinberra starfsmanna, en 

embættismönnum verða ekki gerð skil í þessari ritgerð, og hins vegar að greina skyldur 

hins opinbera sem vinnuveitanda. Verða þessi tvö atriði skoðuð með tilliti til laga nr. 

94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna (hér eftir nefnd starfsmannalögin) 

laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hér eftir nefnd 

kjarasamningslögin) og laga nr. 138/2011, sveitastjórnarlög. Skoðað verður á 

grundvelli hvers ákvarðanir stjórnvalda skulu teknar með hliðsjón af kjarasamningum 

og löggjöf, auk þess sem skoðað verður hvernig þeim skuli vera framfylgt. Gerð verður 

grein fyrir þeim úrræðum sem hið opinbera hefur þegar samstarf milli yfirmanns og 

annarra starfsmanna er orðið þannig að ekki er lengur stætt á að halda starfsmanni eða 

starfsmönnum í vinnu vegna ágreinings eða að fullreynt er að starfsmaður geti sinnt 

viðkomandi starfi. Skoðað verður það lagaumhverfi og meginreglur stjórnsýsluréttar 

sem gilda um hið opinbera og þannig reynt að svara rannsóknarspurningunni:  

 

Getur hið opinbera sagt upp starfsfólki vegna frammistöðuvanda? 

 

Til þess að svara spurningunni verður fyrst og fremst litið til ákvæða stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 (hér eftir nefnd ssl.) og meginreglna stjórnsýsluréttar sem kunna að gilda um 

málsmeðferð. Litið verður til réttarheimilda sem í gildi eru um réttarstöðu opinberra 
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starfsmanna, það er lög, dóma og fræðigreinar, eftir því sem við verður komið. Þá verða 

álit umboðsmanns Alþingis skoðuð út frá viðfangsefninu og til þess að fá dýpri skilning 

á því hvernig stjórnendur eru að taka á frammistöðuvandamálum í dag verða tekin 

viðtöl við nokkra stjórnendur hjá hinu opinbera, þ.e. hjá ríki og sveitarfélögum. 

 

Ritgerðin er uppbyggð með þeim hætti að eftir inngang er annar kafli þar sem 

farið er yfir þá aðferðafræði sem viðhöfð er í ritgerðinni. Í þriðja kafla er farið yfir 

meginreglur stjórnsýsluréttar. Fjórði kafli fjallar um réttindi og skyldur atvinnurekanda. 

Fimmti kafli fjallar um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Í sjötta kafla er fjallað 

um áminningar. Sjöundi kafli fjallar um uppsagnir. Í áttunda kafla eru viðtöl við 

stjórnendur hjá ríki og sveitarfélögum. Í níunda kafla er samantekt og í tíunda kafla eru 

lokaorð.  

 

2. Aðferðafræði 

Ritgerðin byggir á lögfræðilegri aðferð eða dogmatískri aðferð, þegar fjallað er um 

atriði er áhrif hafa á málefni þau er rannsóknarefnið byggir á. Einnig notar höfundur 

eigindlega aðferð þar sem viðtöl voru tekin við stjórnendur hjá hinu opinbera til þess 

að fá nánari upplýsingar um það hvernig verið er að vinna eftir þeim reglum sem í gildi 

eru og til þess að dýpka skilning rannsakanda. Viðmælendur eru A, sem er stjórnandi 

hjá ríkinu, B, sem er stjórnandi hjá sveitarfélagi, C, sem er stjórnandi hjá sveitarfélagi 

og D, sem er stjórnandi hjá ríkinu. Viðtölin fóru fram í gegnum Teams. Fyrirfram voru 

samdar spurningar sem voru lagðar fyrir alla viðmælendur, sem var leyft að tjá sig að 

vild þannig að rannsakandi gæti fengið sem mestu yfirsýn yfir þeirra sjónarmið. 

Viðtölin voru opin til þess að fá sem mesta breidd í svörun viðmælenda. Reynt var eftir 

fremsta megni að leggja efnið fram með skýrum og greinargóðum hætti og reynt að 

hafa spurningar ekki leiðandi til þess að sem áreiðanlegustu svör fengjust. 

 

Þegar umfjöllunarefnið er skoðað verður stuðst við afleiddar heimildir. Byggt 

verður á útgefnu efni og fræðigreinum og öðrum ritum fræðimanna, sem ritað hafa um 

opinberan starfsmannarétt. Til þess að komast að niðurstöðu er leitað í viðeigandi 

réttarheimildir og lögskýringaraðferðir. Til þess að túlka og fá niðurstöðu verður stuðst 

við dogmatíska eða lögfræðilega aðferð með hliðsjón af viðeigandi réttarheimildum og 
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lögskýringaraðferðum. Dómar og úrskurðir umboðsmanns Alþingis verða nýttir til 

frekari rökstuðnings. 

3. Meginreglur stjórnsýsluréttar 

Í 2. mgr. 1. gr. ssl. segir að lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, 

taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna.1 Það er að lögin gilda þegar teknar eru 

stjórnvaldsákvarðanir. Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli 

stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum. Með 

ákvörðuninni er kveðið á bindandi hátt um réttindi eða skyldur þeirra í ákveðnu og 

fyrirliggjandi máli.2 Tilteknar ákvarðanir er lúta að opinberum starfsmannarétti teljast 

til stjórnvaldsákvarðana svo sem  ákvörðun um skipan í opinber embætti, ráðning til 

starfa, áminning, uppsögn, frávikning  eða tilflutningur í starfi. Tilhögun starfs eða 

vinnu telst almennt ekki vera stjórnvaldsákvörðun en meta þarf hvert tilfelli heildstætt 

og skoða hver raunveruleg þýðing ákvörðunar er fyrir starfsmann sbr. mál UA 

3853/2003. 

A var sagt upp störfum sem deildarstrjóra Y-deildar hjá X. Áður en honum var sagt 

upp störfum hafði framkvæmdastjóri X vísað honum í ótímabundið leyfi frá störfum. 

Taldi X að þessar ákvarðanir byggðust á ómálefnalegum sjónarmiðum sem tengdust 

vanskilum hans við sjóðinn X.  Umboðsmaður komst að þeirri niðurstöðu að líta yrði 

á ákvörðunina sem stjórnvaldsákvörðun sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl. þar sem ákvörðunin var 

ótímabundin og leiddi til umtalsverðar lækkunar á heildartekjum  A. Einnig með 

hliðsjón af áhrifum hennar á stöðu hans og með vísan til hvers eðlis ákvörðunin væri 

og þær ástæður sem láu að baki, taldi umboðmaður að ákvörðunin væri í skilningi 

skjórnsýslulaga. Þá komst umboðsmaður einnig að þeirri niðurstöðu að ákvörðun X um 

að vísa A í ótímabundið leyfi til þess að koma fjármálum sínum í betra horf væri ekki 

til þess fallin að ná  því markmiði þar sem ákvörðunin leiddi til lægri tekna A og því 

ekki í samræmi við meðalhófsreglu 12. gr. ssl. Þá  var A ekki gefinn kostur á því að tjá 

sig um efni málsins áður en ákvörðun var tekin og því var málsmeðferðin ekki í 

samræmi við 13. og 14 gr. ssl. 

Í stjórnsýslurétti gilda allar hefðbundnar réttarheimildir en þær eru: sett lög í þrengri 

merkingu, það er að segja lög sett af Alþingi, sett lög í rýmri merkingu, það er að segja 

stjórnvaldsfyrirmæli, réttarvenja, dómafordæmi, meginreglur laga, eðli máls og 

alþjóðlegir samningar. Auk hefðbundinna réttarheimilda er einnig stuðst við 

stjórnsýslufordæmi og venjur, starfsreglur stjórnvalda, álit umboðsmanns Alþingis og 

 
1 Gildissvið laga nr.  70/1996 er víðtækara heldur en 1. og 2. gr. ssl. sem tekur aðeins til 

framkvæmdarvaldsins þar sem þau taka jafnframt til starfsmanna Alþingis og stofnana þess, 

dómstóla og til dómara.  Í ritgerðinni er sjónum einungis beint að starfsmönnum 

framkvæmdavaldsins. 
2 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 169. 
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vandaða stjórnsýsluhætti. Fyrstu eiginlegu heildarlögin um meðferð stjórnsýslumála 

voru sett árið 1993 þ.e. stjórnsýslulög nr. 37/1993. Tilgangur laganna var meðal annars 

sá að tryggja réttaröryggi manna sem best í  samskiptum við hið opinbera, ríki og 

sveitarfélög og til þess að sjá til þess að málsmeðferð sé með þeim hætti að hún leiði til 

réttrar stjórnvaldsákvörðunar.3 

Gildissvið stjórnsýslulaga nær til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Gilda lögin 

þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um réttindi eða skyldu 

borgaranna, það er að segja stjórnvaldsákvarðanir.4  

Afmörkunin hefur fyrst og fremst þýðingu þegar opinber aðili sem ekki er stjórnvald 

svo sem Alþingi eða dómstólar tekur ákvörðun. Stjórnsýslulögin taka því til 

framvæmdavaldsins, stofnana og embætta ríkis og sveitarfélaga. Einnig geta 

einkaaðilar sem fengið hafa opinbert vald fallið undir ákvæði laganna en  fyrirtæki sem 

eru í eigu hins opinbera og sem stunda almennan atvinnurekstur, falla ekki undir ákvæði 

laganna, samanber niðurstöðu úrskurðarnefndar um upplýsingarmál nr. 264/2007 um 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Lögin gilda enn fremur um starfsemi einkaaðila að því leyti 

sem þeim hefur verið falið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu 

manna. 5  Í 1. mgr. 2. gr. ssl. er undanþáguákvæði og eru þar taldar upp 

stjórnvaldsákvarðanir sem heyra ekki undir lögin. Þær eru þinglýsing, aðfarargerð, 

kyrrsetning, löggeymsla, lögbann, nauðungarsala, greiðslustöðvun, nauðarsamningur, 

gjaldþrotaskipti, skipti á dánarbúi eða önnur opinber skipti. 

Mál hjá stjórnvöldum sem geta endað með stjórnvaldsákvörðun kallast 

stjórnsýslumál. Jafnvel þó þau endi ekki með ákvörðun gilda stjórnsýslulögin um öll 

stjórnsýslumál sem hafa hafist. Meðferð stjórnsýslumála á að fara eftir 

málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga og óskráðum meginreglum. 6  Stjórnsýslulög 

tryggja lágmarksrétt til almennings að því leyti sem kveðið er á um. Sérlög geta þó gert 

strangari kröfur til stjórnsýslunnar heldur en gert er í ssl, þar sem mælt er fyrir um 

vandaða málsmeðferð en hún er forsenda þess að  stjórnvöld komist að málefnalegri og 

réttri niðurstöðu í stjórnsýslumáli. 

Nokkrar grundvallarreglur stjórnsýsluréttar eru lögfestar í stjórnsýslulögunum. 

Reglurnar sem um ræðir eru: andmælareglan, rannsóknarreglan, meðalhófsreglan og 

jafnræðisreglan. Um þær verður fjallað stuttlega hér að neðan. 

 
3 Bjarni Jónsson o.fl. (1998). Rekstur og stjórnun sveitarfélaga, bls. 73. 
4 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 33-35. 
5 Bjarni Jónsson o.fl. (1998). Rekstur og stjórnun sveitarfélaga, bls. 74-75. 
6 Páll Hreinsson (2013). Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 139. 
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3.1 Jafnræðisreglan 

Þegar stjórnvald hefur tekið ákvörðun með tilteknu sjónarmiði, leiðir jafnræðisreglan 

til þess að stjórnvald leysir úr sambærilegu máli á grundvelli sama eða sömu 

sjónarmiða, þegar slíkt mál kemur til úrlausnar á grundvelli sömu réttarheimildar. 

Jafnræðisreglan er önnur meginregla stjórnsýsluréttar, samanber 65. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.), 3. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 og 11. gr. ssl. Í máli UA nr. 1532/1995 reyndi á 

jafnræðisregluna. 

Nemanda var synjað um skólavist í Menntaskólann í Reykjavík. Var synjun rektors 

meðal annars byggð á því að framhaldsskólar tækju ekki við nemendum úr öðrum 

byggðarlögum. Þá höfðu nemendur utan Reykjavíkur fengið inngöngu í skólann þar 

sem umsækjendur áttu foreldra eða systkini, sem væru gamlir nemendur skólans. 

Umboðsmaður taldi að það væri í andstöðu við meginregluna um bann við mismunun 

á grundvelli ætternis og taldi að ákvörðun um inngöngu nemenda, annarra en þeirra er 

hefðu forgangsrétt, yrði að byggja á málefnalegum sjónarmiðum líkt og einkunnum en 

ekki eftir því hvort umsækjandi hefði átt systkini eða foreldra sem væru fyrrum 

nemendur skólans. 

 

3.2 Andmælareglan  

Til þess að aðili geti nýtt sér andmælaréttinn sem felst í 13. gr. ssl. þarf viðkomandi að 

hafa upplýsingar um að það sé mál til meðferðar hjá stjórnvaldi. Stjórnvald skal því 

upplýsa aðila máls eins fljótt og kostur er, skv. 14. gr. ssl. Tilgangur andmælaréttar er í 

fyrsta lagi að veita borgara rétt til þess að koma sínum sjónarmiðum að í máli, sem 

verður svo til þess að auka trúverðugleika stjórnsýslunnar og auðvelda borgurum að 

sætta sig við niðurstöður mála. Einnig er tilgangurinn sá að fá fram sem mestar 

upplýsingar og gögn sem eru hluti af rannsókn málsins. Í máli UA nr. 10089/2019 

reyndi á andmælaregluna. 

A kvartaði til UA vegna ráðningar Akureyrarbæjar í auglýst starf verkefnastjóra. A var 

boðið starfið að ráðningarferli loknu en síðar barst tilkynning þess efnis að 

Akureyrarbær gæti ekki ráðið viðkomandi aðila vegna þess að háskólapróf A væri 

annars eðlis en gengið hefði verið út frá. Niðurstaða UA var að við undirbúning 

afturköllunarinnar hefði bærinn ekki tilkynnt A með skýrum og ótvíræðum hætti að 

afturkalla ætti ráðninguna og að veita hefði átt A tiltekinn frest til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri áður en ákvörðun var tekin enda hefði það verið til þess fallið 

að upplýsa málið frekar. Þar af leiðandi væri málsmeðferðin ekki í samræmi við 

andmælareglu ssl. 

 

3.3 Rannsóknarreglan 

Stjórnvaldi er skylt að undirbúa mál sem það hefur til meðferðar og rannsaka það með 

það að markmiði að afla nauðsynlegra gagna áður en stjórnvald tekur ákvörðun. Þessi 
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skylda er nefnd rannsóknarreglan og er hún lögfest í 10. gr. ssl. Í máli UA nr. 

10025/2019 reyndi á rannsóknarregluna.  

A ehf. kvartaði til UA yfir því að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hefði synjað 

umsókn félagsins um að stofna nýtt lögbýli þar sem að starfsemi félagsins gæti ekki 

talist til landbúnaðar og að hún væri til þess fallin að raska búrekstraraðstöðu nálægra 

jarða. Í áliti UA um afstöðu ráðuneytisins þess efnis að starfsemi félagsins væri til þess 

fallin að raska búrekstrarstöðu nálægra jarða benti UA á að ekkert lægi því til 

grundvallar að ráðuneytið hefði rannsakað málið. Byggt væri á upplýsingum um 

áhyggjur annarra landeiganda á svæðinu, sem ekki lægi fyrir hverjir væru. Taldi UA 

því að meðferð málsins væri ekki í samræmi við rannsóknarreglu ssl. og beindi því til 

ráðuneytisins að taka mál A ehf. aftur til meðferðar. 

 

3.4 Meðalhófsreglan 

Við rannsókn máls er mikilvægt að fylgja ákvæðum meðalhófsreglu 12. gr. ssl. 

Stjórnvöld skulu ávallt haga rannsókn máls me þeim hætti að meira íþyngjandi aðferðir 

séu ekki notaðar en efni standi til og að málsaðilum sem og öðrum verði sem minnst 

óþægindi gerð. Í áliti UA nr. 100235/2019 reyndi á meðahófsregluna.   

A kvartaði yfir því að fasteign hennar, sem einnig var heimili A, var seld á 

nauðungarsölu til fullnustu kröfu frá Tryggingastofnun ríkisins vegna ofgreiddra bóta 

er Tryggingastofnun hafði greitt A. UA taldi að í samræmi við meðalhófsregluna hefði 

Tryggingastofnun ríkisins þurft að leggja mat á nauðsyn þess að krefjast nauðungarsölu 

á fasteign A áður en hún var seld en slíkt mat framkvæmdi Tryggingastofnun ekki og 

því hefði stofnunin ekki lagt fullnægjandi grundvöll að ákvörðuninni um að hefja 

nauðungarsöluferlið á fasteign A.  

 

3.5 Málshraðareglan 

Í 9. gr. ssl er fjallað um málshraðaregluna, en þar segir í 1. mgr. að ákvarðanir í málum 

skuli teknar svo fljótt sem unnt er.  Því er ekki heimilt að draga mál of lengi án 

fullnægjandi skýringar. Umfang mála getur verið mismunandi mikið og þarf oft mikla 

vinnu vegna rannsóknar máls samkv 13. gr. ssl. og eins ef til dæmis andmælaréttur er 

nýttur. Samkvæmt 2. mgr. 26. gr. ssl. um kæruheimild segir að  ákvörðun verði ekki 

kærð fyrr en málið hefur verið til lykta leitt. Því er mikilvægt að ákvarðanir séu teknar 

svo fljótt sem unnt er. 

 

3.6 Lögmætisreglan  

Ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar er lögmætisreglan og er hún leidd af 2. gr. 

laga stjskr. og þrískiptingu ríkisvaldsins og hefur því stjórnskipulega stöðu. 

Lögmætisreglan felur það í sér að ákvarðanir stjórnvalda þurfa að vera í samræmi við 

lög og skulu þau eiga sér trausta stoð í lögum. Það felast tvenns konar undirreglur í 

lögmætisreglunni, annars vegar er formregla og hins vegar er heimildarregla eða 
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lagaðskilnaðarregla. Formregla lögmætisreglunnar kveður á um að athafnir eða 

ákvarðanir stjórnvalda megi ekki ganga á skjön við lögin og heimildarregla 

lögmætisreglunnar kveður á um að athafnir eða ákvarðanir stjórnvalda skuli eiga sér 

stoð í lögum. 7  Í Hrd. 1996, bls. 2965,  var fjallað um gildi lögmætisreglunnar í 

íslenskum rétti en þar kom fram að löggjafanum væri ekki heimilt að fela 

framkvæmdarvaldshöfum óheft ákvörðunarvald. Í dómnum segir: Löggjöfin þarf að 

mæla fyrir um meginreglur þar sem fram koma takmörk og umfang þeirrar 

réttarskerðingar sem talin er nauðsynleg. Því var synjun ráðherra talin byggð á 

ólögmætri lagaheimild. 

 

3.6 Réttmætisreglan  

Auk þessara grundvallarreglna sem eru lögfestar eru einnig viðurkenndar 

grundvallarreglur á sviði stjórnsýsluréttarins sem eru ólögfestar. Má þar nefna 

réttmætisregluna sem kveður á um að ákvörðun stjórnvalds skuli vera byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum og þegar opinbert starf er auglýst, skuli ráða hæfasta 

umsækjandann.8 Málefni sem eru byggð á geðþótta, óvild eða persónulegum ástæðum 

eru ómálefnaleg samkvæmt reglunni og eru því hagsmunir stjórnvaldshafa af úrlausn 

máls, hvort sem þeir eru fjárhagslegir, pólitískir eða persónulegir, alla jafna taldir 

ómálefnalegir.9  

Í áliti UA nr. 8354/2015 reyndi á réttmætisreglu stjórnsýsluréttar.  

Málið fjallaði um ráðningu í starf grunnskólakennara en meðal þess sem litið var til var 

að umsækjandi átti sæti í bæjarstjórn sveitarfélagins. Ekki þótti sýnt fram á að byggt 

hefði verið á málefnalegu sjónarmiði né að heimild væri í lögum þess efnis að byggja 

á sjónarmiði um þátttöku í stjórnmálastarfi við ráðninguna.  

 

 

4. Réttindi og skyldur atvinnurekenda  

Atvinnurekandi eða vinnuveitandi er sá sem kaupir vinnuframlag af viðsemjanda sínum 

og gerir ráðningarsamning þar um. Atvinnurekandi getur verið einstaklingur eða 

fyrirtæki, stofnun, sveitarfélag eða ríkið.10 Ein af helstu skyldum atvinnurekanda er að 

greiða launþega laun fyrir unnin störf sem innt eru af hendi samkvæmt 

 
7 Páll Hreinsson. (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
8 Björg Thorarensen o.fl. (2009). Um lög og rétt, bls. 117-118. 
9 Ólafur Jóhannes Einarsson. (2009). Réttmætisreglan, bls. 253. 
10 Lára V. Júlíusdóttir (1997). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 43-44. 
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ráðningarsamningi eða kjarasamningi.11 Atvinnurekandi ber einnig skyldur samkvæmt 

kjarasamningum og vinnulöggjöf, þar sem kveðið er til dæmis á um vinnutíma, 

veikindarétt, orlof og uppsagnarfrest. Einnig eru til málefnasamningar sem gerðir eru á 

milli atvinnurekanda og stéttarfélaga en þeir samsvara til kjarasamninga. Þeim er þó 

ætlað að gilda til lengri tíma heldur en kjarasamningarnir eru. Fyrst og fremst fjalla 

málefnasamningarnir um samskipti á milli atvinnurekanda og stéttarfélags og þær 

reglur sem að þeim snúa.12Oft eru gerðir skriflegir ráðningarsamningar á milli launþega 

og atvinnurekanda þar sem fram kemur samkomulag þeirra á milli en einnig getur 

ráðningarsamningur verið munnlegur, sem er jafngildur skriflegum samningi. Loks 

geta réttindi og skyldur atvinnurekanda byggst á lögum eins og lögum um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 (hér eftir nefnd starfsmannalögin) eða lögum 

um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 (hér eftir nefnd 

kjarasamningslögin).13 

 

4.1 Réttarheimildir  

Helstu réttarheimildir á sviði opinbers starfsmannaréttar eru starfsmannalögin. 

Starfsmannalögin fjalla um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þá eru 

kjarasamningslögin er fjalla um framkvæmd kjarasamninga, vinnudeilur, félagsdóm og 

trúnaðarmenn.14 . Í sveitastjórnarlögum nr. 138/2011, (hér eftir nefnd svsl.) er um 

réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga. í 56. gr. svsl. er fjallað um ráðningu 

starfsmanna, en í 57. gr. um starfskjör, réttindi og skyldur er kveðið á um að kjör 

starfsmanna sveitarfélaga fari eftir kjarasamningum hverju sinni og ákvæðum  

ráðningarsamninga. 

 

Ekki eru til heildarlög sem ná yfir vinnurétt heldur hafa lög þróast með árunum 

og stundum í tengslum við kjaradeilur eins og til dæmis lög um atvinnleysistryggingar, 

sem voru sett árið 1956. Þá voru lög um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum 

og til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfalla sett árin 1958 og 1979 og var það einnig 

 
11 Lára V. Júlíusdóttir (1997). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 90-91. 
12 Arnmundur Backman og Gunnar Eydal. (1978). Vinnuréttur, um lög og rétt á 

vinnumarkaði, bls. 96. 
13 Arnmundur Backman og Gunnar Eydal. (1978). Vinnuréttur, um lög og rétt á 

vinnumarkaði, bls. 97. 
14 BSRB(2021), https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-

vinnumarkadi. Sótt á vefinn 25.mars 

https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi.%20Sótt%20á%20vefinn%2025.mars
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi.%20Sótt%20á%20vefinn%2025.mars
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gert í tengslum við kjaradeilu.15 Í 1. gr. laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda segir að laun og önnur starfskjör, sem samið er um á 

vinnumarkaðinum, skulu vera lágmarkslaun. Samningar um lakari kjör en lágmarkskjör 

skulu ógildir. Almennt eru lágmarksréttindi tryggð með lögum eins og til dæmis réttur 

til fæðingarorlofs, réttur til uppsagnarfrests, veikindalauna og orlofs, en í 

kjarasamningum koma fram réttindi um betri rétt og er hann mismunandi eftir 

kjarasamningum. 16  Einnig eru í gildi lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum nr. 46/1980 (hér eftir nefnd vinnuverndarlög) og er lögunum ætlað að 

tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi.  

 

4.2 Kjarasamningar  

Orðið kjarasamningur kemur ekki fyrir í lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og 

vinnudeilur (hér eftir nefnd sfl.lögin) og er því ekki skilgreint sem slíkt. Í lögunum er 

talað um vinnusamninga. Hugtakið kjarasamningur kom fyrst fram í lögum árið 1962 

og kom fram í Félagsdómi I:42. Í dag er orðið almennt notað yfir samninga um kaup 

og kjör, samkvæmt 5. gr. sfl. laganna. Skilgreining á kjarasamningi er: Kjarasamningur 

er skriflegur samningur sem gerður er milli stéttarfélags annars vegar og 

atvinnurekanda, félag atvinnurekenda eða sambands atvinnurekenda hins vegar um 

kaup og kjör og nær til allra þeirra launamanna sem vinna á félagssviði 

stéttarfélgsins.17 Í kjarasamningum er að finna ákvæði um réttindi og skyldu launafólks 

sem atvinnurekendur þurfa að uppfylla. Þetta eru réttindi eins og laun, vinnutími, 

yfirvinna, orlof, veikindaréttur, uppsagnarréttur og fleira. Meðfylgjandi 

kjarasamningum geta einnig verið bókanir sem eru jafngildar kjarasamningnum, þótt 

bókanirnar séu ekki í meginmáli hans. Þetta eru oft atriði sem eru ætluð til þess að leysa 

ágreining og eru aðilar kjarasamningsins því bundnir af bókun sbr. Félagsdómur 

IX:280.18 Í 6. gr. sfl. segir að samningar á milli stéttarfélaga og atvinnurekenda eigi að 

vera skriflegir þar sem fram komi samningstími og uppsagnarfrestur. Samningstími er 

eitt ár og uppsagnarfresturinn þrír mánuðir, ef ekki er kveðið á um annað í samningnum. 

Rúm skilgreining er á skriflegum samningi, samanber Félagsdómur I:6, þar sem fjallað 

var um kauptaxta sem verkalýðsfélag hafði einhliða gefið út. Atvinnurekandi fór eftir 

 
15 Lára V. Júlíusdóttir (1993). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 30-31. 
16 Lára V. Júlíusdóttir (1993). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 30-31. 
17 Lára V. Júlíusdóttir (1993). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 98. 
18 Lára V. Júlíusdóttir (1995). Stéttarfélög og vinnudeilur, bls. 99. 



 

10 
 

kauptaxtanum í öllum liðum og var samningurinn talinn ígildi skriflegs kjarasamnings. 

Þá var munnlegur samningur talinn ígildi skriflegs samnings í Félagsdómi I:26.19 

 

Með kjarasamningi eru allir þeir er vinna störf þau sem kjarasamningurinn tekur 

til, bundnir af samningnum, hvort sem þeir eru félagsmenn stéttarfélagsins eða ekki. 

Kjarasamningarnir tryggja launþegum lágmarkskjör og koma þannig í veg fyrir að reynt 

sé að sniðganga stéttarfélögin til þess að geta greitt lægri laun en kjarasamningurinn 

kveður á um. 20Kjarasamningar geta verið gerðir fyrir ákveðinn vinnustað eða fyrir 

ákveðinn hóp félagsmanna. Stéttarfélög geta komið að slíkum samningum og séu þeir 

undirritaðir og samþykktir af félagsmönnum, eru þeir fullgildir kjarasamningar. Þetta 

getur átt við fjölmenna vinnustaði líkt og álverið í Straumsvík en einnig geta 

vinnustaðasamningar verið gerðir á fámennum vinnustöðum.21 

 

5. Réttindi og skyldur opinberra starfsmanna 

Opinberir starfsmenn eru þeir starfsmenn sem starfa hjá fyrirtækjum eða stofnunum og 

eru í eigu ríkis og sveitarfélaga ásamt þeim félögum og stofnunum er veita opinbera 

þjónustu.22 Að vissu leyti gilda sömu reglur um starfsmenn sveitarfélaga og starfsmenn 

ríkisins. Meginmunurinn er sá að reglur um starfsmenn sveitarfélaga eru almennt í 

kjarasamningum samkvæmt ákvæði 1. mgr. 57. gr. svsl. en reglur starfsmanna ríkisins 

eru í starfsmannalögunum.23 

Þegar starfsmaður ræður sig í starf öðlast hann réttindi og skyldur. Þessi réttindi 

og skyldur ráðast meðal annars af ráðningarsamningi við vinnuveitandann, 

kjarasamningi er starfsmaðurinn heyrir undir og almennum lögum sem löggjafinn hefur 

sett. Ráðningarsamningur er samningur á milli launþega og atvinnurekanda. Hann er 

oftast byggður á kjarasamningi en fjallar um persónulegan samning á milli 

samningsaðilanna þar sem launþegi skuldbindur sig til vinnu hjá atvinnurekandanum 

gegn greiðslu launa.24 Ein af megin skyldum starfsmanna er ráðnir eru til vinnu með 

 
19 Arnmundur Backman og Gunnar Eydal. (1978). Vinnuréttur, um lög og rétt á 

vinnumarkaði, bls. 40. 
20 Lára V. Júlíusdóttir (1995). Stéttarfélög og vinnudeilur, bls. 100. 
21 Lára V. Júlíusdóttir (1995). Stéttarfélög og vinnudeilur, bls. 100-101. 
22 BSRB(2021), https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-

vinnumarkadi. Sótt á vefinn 21.febrúar 
23 BSRB(2021), https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-

vinnumarkadi. Sótt á vefinn 21.febrúar 
24 Lára V. Júlíusdóttir (1995). Stéttarfélög og vinnudeilur, bls. 101. 

https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi
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ráðningarsamningi, er hlýðniskyldan. Hún felur í sér að starfsmaður skuli sinna 

ákveðnu starfi samkvæmt vinnulýsingu og verksviði. Starfsmaður þarf að fara eftir 

hefðbundnum fyrirskipunum yfirmanns síns, en þó ekki ef fyrirmælin stangast á við 

lög25 Hlýði starfsmaður ekki lögmætum fyrirmælum yfirmanna sinna getur hann átt á 

hættu að missa starf sitt samanber Hrd. 1977, bls 1328 (54/1976).  

M var ráðinn til starfa hjá I við ræstingar á flugvélum og í flugstöðinni á 

Keflavíkurflugvelli. Ágreiningur kom upp á milli M og I þegar I bað M um að þrífa 

gang flugstöðvarinnar. M neitaði að vinna verkið, þar sem það væri ekki í hans 

verkahring. Í lok vinnudagsins var M aftur spurður hvort hann neitaði að þrífa ganginn, 

sagði M svo vera. Í kjölfarið sagði I við M að hann þyrfti ekki að mæta til vinnu meir 

og var M vikið fyrirvaralaust úr starfi sínu. M höfðaði mál á hendur I til greiðslu á 

launum í uppsagnarfresti. Í niðurstöðu héraðsdóms þótti sýnt að starfslýsingar er giltu 

um störf M við ræstingar væru ekki tæmandi taldar. Því hefði M verið skylt að vinna 

þau verk er hann hefði verið beðinn um. I var því sýknaður af kröfu M. Í niðurstöðu 

dómsins kom fram að með endurtekinni synjun M að vinna verk er I hafði fyrir hann 

lagt, veitti I lögmæta ástæðu til að vísa M úr starfi.  

 

Almennt hvíla trúnaðarskyldur á starfsmanni sem ráðinn er til starfa. Trúnaðarskyldur 

finnast yfirleitt ekki í lögum né kjarasamningum og eru þær því óskrifaðar reglur á 

vinnumarkaði. Trúnaðarskyldur eru til dæmis gagnkvæm virðing bæði innan og utan 

vinnustaðar, upplýsinga- og skýrsluskylda, skylda vegna öryggisatriða á vinnustað og 

þagnarskylda. Í 18. gr. starfsmannalaga er sérstaklega kveðið á um þagnarskyldu 

opinberra starfsmanna samkvæmt x kafla ssl. Þagnarskyldan kveður á um að allt sem 

starfsmaður verður áskynja um í starfi, skuli hann gæta þagmælsku um. 

Trúnaðarskyldur eru gagnkvæmar hjá aðilum í vinnuréttarsambandi og getur 

starfsmaður er brýtur trúnaðarskyldu sína misst starf sitt ef brotið er talið stórfellt.26  

Til þess að hið opinbera njóti trausts almennings er mikilvægt að  hinn opinberi 

starfsmaður leysi skyldur sínar af hendi af hollustu og á hlutlausan hátt. Á þetta bæði 

við um framkomu hins opinbera starfsmanns og þegar starfsmaður tjáir sig í ræðu eða 

riti þar sem að hætt er við því að dregnar verði ályktanir af þvi hvernig starfsmaðurinn 

sinnir starfi sínu sbr. 14 og 21. gr. starfsmannalaga. Um tjáningarfrelsi opinberra 

starfsmanna er kveðið á í 41.gr. laga nr. 71/2019 en þar segir að starfsmaður ríkis eða 

sveitarfélaga hefur frelsi til að tjá sig opinberlega um atriði er tengjast starfi hans, svo 

fremi sem þagnarskylda eða trúnaðar- og hollustuskyldur standi ekki í vegi þess.  

 

 
25 Lára V. Júlíusdóttir (1993). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 64-65. 
26 Lára V. Júlíusdóttir (1993). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 78. 
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5.1 Kjarasamningar opinberra starfsmanna 

Kjarasamningslögin skiptast í sex megin kafla. Í I. kafla er fjallað um gildissvið og 

samningsaðild. Í 1. gr. laganna segir að lögin gildi um alla þá starfsmenn sem eru félagar 

stéttarfélaga og hafi rétt til þess að gera kjarasamninga við ríki, ríkisstofnanir, 

sveitarfélög eða stofnanir þeirra með föstum tíma-, viku- eða mánaðarlaunum. Starf 

þeirra verði talið sem aðalstarf. Samkvæmt 2. gr. laganna taka þau einnig til 

starfsmanna sjálfseignarstofnana er starfa í almannaþágu samkvæmt lögum og eru í 

fjárlögum eða njóta fjárframlaga til launagreiðslna úr ríkissjóði af daggjöldum eða úr 

sveitarfélagssjóði, er viðkomandi stofnanir hafi samþykkt. Lögin ná hins vegar ekki yfir 

embættismenn ríkisins, starfsmenn stofnana ríkis og sveitarfélaga, starfsmenn 

ríkisbanka eða lánastofnana ríkisins,  samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laganna en laun þeirra 

og kjör fara eftir kjarasamningum stéttarfélaga og vinnuveitenda þeirra, sbr. lög nr. 

80/1938 og lög nr. 19/1979. Samkvæmt 1. mgr.3. gr. laganna fer ráðherra með umboð 

ríkissjóðs við gerð og framkvæmd kjarasamninga samkvæmt lögunum. Ráðherra hefur 

heimild til að fela ríkisstofnunum að sjá um framkvæmd á  kjarasamningi fyrir sína 

hönd, samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laganna. Í 3. mgr. 3. gr laganna segir að forseti Alþingis 

geri kjarasamninga við starfsmenn Alþingis og í 4. mgr. 3. gr. laganna segir að 

sveitarstjórnir geti haft samvinnu um samningsgerð og falið semeiginlegri 

samingnanefnd samningsumboð sitt. Sama gildir um samvinnu milli ríkis og 

sveitarfélaga, einnig um forráðaaðila þeirra og stofnana. Í 1.mgr. 4. gr. laganna segir að 

stéttarfélög starfsmanna ríkis og sveitarfélaga fari með fyrirsvar félagsmanna sinna við 

gerð kjarasamninga.  

Í ll. kafla er fjallað um efni kjarasamninga, gildistíma og ábyrgð. Þar er kveðið 

á um hvað koma eigi fram í kjarasamningi, að kjarasamningar skuli vera skriflegir og 

gildistími þeirra skuli tilgreindur, ásamt uppsagnarfresti. Samkvæmt 9. gr. 

samninganna skal í kjarasamningi koma fram ákvæði um föst laun, vinnutíma, þar með 

talið vinnuvökur, laun fyrir yfirvinnu, orlof, ferðakostnað, fæðisaðstöðu, fæðiskostnað, 

tryggingar, starfsmenntun og önnur atriði sem aðilar verða að vera sammála um. 

Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. samningsins skulu kjarasamningar vera skriflegir þar sem  

tekið er fram lengd samningstímabils og uppsagnar og skal uppsögnin vera skrifleg. Í 

11. gr. samningsins er kveðið á um að kjarasamningur framlengist um sex mánuði í 

einu, með óbreyttum uppsagnarfresti, hafi samningnum ekki verið sagt upp réttilega. 

Upsögn kjarasamnings skal tilkynnt og send ríkissáttasemjara samtímis því að uppsögn 

er send til gagnaðila samkvæmt 12. gr. laganna. Renni kjarasamningur út, skal fara eftir 
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honum uns nýr kjarasamningur tekur gildi. Í öðru lagi er kveðið á um ábyrgð aðila 

kjarasamnings. Samkvæmt 13. gr. laganna bera aðilar kjarasamnings fébótaábyrgð á 

samingsrofum sem þeir sjálfir eða fulltrúar þeirra gerast sekir um í störfum sínum fyrir 

þá.  

 lV. kafli fjallar um Félagsdóm, en þar segir í 1. mgr. 26. gr. laganna að 

Félagsdómur dæmi í ágreiningsmálum sem rísa á milli samningsaðila um 

samningsngsaðild einstakra stéttarfélaga og til hvaða starfsmanna samingsaðild þeirra 

nær. Félagsdómur starfar skv. 38. gr. laga nr. 80/193827 og sker úr um réttarágreining á 

milli aðila á vinnumarkaðinum28 

 

5.2 Kjarasamningar starfsmanna sveitarfélaga 

Eins og áður segir er kveðið um á um starfskjör, réttindi og skyldur starfmanna 

sveitarfélaga í 57. gr. svsl. En þar segir að kjörin ráðist af ákvæðum kjarasamninga 

hverju sinni og ákvæðum ráðningarsamninga. Í 54. gr laganna er kveðið á um ráðingu 

framkvæmdastjóra sveitarfélags. Þar segir að sveitarstjórn ráði framkvæmdastjóra með 

skriflegum samningi og skal ráðningartíminn vera að jafnaði sá sami og kjörtímabil 

sveitarstjórnarinnar. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er á samningnum innan 

ráðningartímans. Af þessu má leiða að framkvæmdastjóri, hvort heldur sem er 

sveitarstjóri eða bæjarstjóri, eru einungis ráðnir út kjörtímabilið og getur þeim verið 

sagt upp starfi innan þess tímabils eftir því sem  samið er um í ráðningarsamningi. 

Framkvæmdastjórinn heyrir því ekki undir kjarasamninga stéttarfélaga hvað uppsögn 

varðar. Í hrd. 162/2001 reyndi á ráðningarsamning bæjarstjóra 

Sveitarfélagið B sagði bæjarstjóranum Ó upp störfum áður en ráðningarsamningur hans 

var útrunninn. Ó krafðist launa til loka starfssamningsins sem var tvö ár og sex mánuði 

til viðbótar. Umboðsmaður taldi að í heimild samingsaðila fælist gagnkvæm heimild 

til uppsagnar samningsins og því ætti Ó rétt á launagreiðslum í sex mánuði frá 

uppsagnartíma en ekki í tvö ár og sex mánuði að auki. B var því sýknað af kröfu Ó til 

frekari greiðslu launa.  
 

 

Ekki er hægt að fara yfir alla kjarasamninga er varða starfsfólk sveitarfélaga en 

fjölmennir starfshópar tilheyra Félagi grunnskólakennara og Sjúkraliðafélagi Íslands.  

Hjá sveitarfélögum starfa fjölmargir starfsmenn í fjölbreytilegum störfum. Með 

kjarasamninga þess starfsfólks fara ýmis stéttarfélög sem eru innan BSRB.   

 
27 Stjórnarráð Íslands: “Félagsdómur.” (Sótt á vef þann 7. mars 2021). 
28 Alþýðusamband Íslands: “Félagsdómur” (Sótt á vef þann 7. mars 2021). 
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Í þriðju grein laga BSRB segir að rétt til aðildar BSRB hafi „öll félög/sambönd 

starfsmanna sem rétt hafa eða  hafa haft til að gera kjarasamninga skv. Lögum nr. 

94/1986.“ 

Aðild að BSRB eiga um tuttugu og tvö þúsund félagsmenn i tuttugu og þremur 

stéttarfélögum  og eru þau fjölmennustu samtök opinberra starfsmanna á Íslandi.29  

 

Kjarasamningur Sjúkraliðafélags Íslands er á milli félagsmanna og ríkis, 

Sambands íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborgar og samtaka fyrirtækja í 

velferðaþjónustu. Í kjarasamningnum er kveðið á um lágmarkskjör er félagsmenn eigi 

rétt á og eru því samningar um lakari kjör ógildir. Kjarasamningurinn er í 14. köflum 

þar sem fjallað er um kaup, vinnutíma, orlofsrétt, réttindi vegna veikinda, réttindi og 

skyldur, svo dæmi séu tekin. Í grein 11.1.3. segir að ætíð skuli gera skriflegan 

ráðningarsamning við starfsmann. Í grein 11.1.3.3. segir að gagnkvæmur 

uppsagnarfrestur skuli vera þrír mánuðir, nema á reynslutíma í starfi sem eru fyrstu þrír 

starfsmánuðir starfsmanns, þá er einn mánuður í uppsagnarfrest. Getur vinnuveitandi 

farið fram á að reynslutíminn skuli vera fimm mánuðir ef málefnaleg sjónarmið eru til 

staðar.30 

 

Kjarasamningur Félags grunnskólakennara er á milli félagsmanna og Sambands 

íslenskra sveitarfélaga. Í samningnum er meðal annars kveðið á um kaup, vinnutíma, 

orlofsrétt, veikinda og fæðingarorlofsrétt, tryggingar og fleira.31  

 

Segja má að flestir kjarasamningar séu áþekkir að því leyti að þeir fjalla allir 

um kaup og kjör starfsmanna, orlofsrétt, veikindarétt, fæðingarorlofsrétt og vinnutíma.  

 

5.3 Ráðning til starfa hjá hinu opinbera 

Markmiðið með ráðningu til starfa er alltaf að ráða hæfasta einstaklinginn í starfið eða 

þann sem þykir best uppfylla þær kröfur sem gerðar eru. Með því er einnig betur tryggt 

að hæfnismatið sem viðhaft er sé byggt á hlutlægu mati. Til þess að ráðningarferlið 

verði sem skilvirkast er mælst til þess að sett sé upp ráðningarferli þar sem farið er yfir 

 
29 BSRB(2021), https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-

vinnumarkadi. Sótt á    vefinn 27. febrúar 
30 Sjúkraliðafélag Íslands. (2021), http://www.slfi.is/kjaramal-2/kjarasamningar/ 
31 Félag grunnskólakennara. (2021), https://www.ki.is/kjaramal-og-styrkir/kjarasamningar/ 

https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi.%20Sótt%20á%20%20%20%20vefinn%2027
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi.%20Sótt%20á%20%20%20%20vefinn%2027
https://www.ki.is/kjaramal-og-styrkir/kjarasamningar/
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þörfina á að ráða nýjan starfsmann, farið yfir starfslýsingu og tilgang 

starfsins. 32 Samkvæmt 7. gr. starfsmannalaganna skal auglýsa laust embætti í 

Lögbirtingablaði og skal umsóknarfrestur ekki vera styttri en tvær vikur frá útgáfudegi 

blaðsins. Einnig er kveðið á um skyldu til að auglýsa laus störf í reglum 

fjármálaráðuneytisins nr. 464/1996. Áður en auglýst er eftir starfsmanni er gerð 

starfsgreining þar sem farið er yfir nákvæma lýsingu á þeim verkefnum og verklagi sem 

starfnu fylgja. Farið er yfir starfskröfur er lúta að menntun og færni ásamt starfskjörum 

er fylgja viðkomandi starfi. Með starfsgreiningu er megin markmiðið að auglýsingin 

um starfið verði markvissari, til að setja ramma um hvernig mat er lagt á hæfni 

umsækenda og til að finna aðra þætti sem komið gætu til greina við val á 

umsækjendum.33 

 

Samkvæmt 56.gr. svsl. er það sveitarstjórn er ræður í æðstu stjórnunarstöður hjá 

sveitarfélögum eins og til dæmis í starf skólastjóra. Í máli UA. 25. september 2013 

(7100/2012) var fjallað um ráðningu skólastjóra til starfs. 

A sem var einn af umsækjendum um starf skólastjóra grunnskóla hjá sveitarfélaginu X 

kvartaði vegna ákvörðunar bæjarstjórnar sveitarfélagsin. A taldi að hann hefði ekki 

orðið fyrir valinu vegna tengsla sinna við stjórnmál innan sveitarfélagsins. 

Sveitarfélagið fékk utanaðkomandi aðila til að aðstoða sig við undirbúning ráðningar í 

stöðuna og skilaði sá hópur lista yfir sex umsækjendur sem voru boðaðir í viðtal. A var 

númer sjö i röðinni og fékk því ekki viðtal. Taldi UA það ekki vera í samræmi við 

lögbundið hlutverk bæjarstjórnar og í samræmi við almennar reglur stjórnsýsluréttarins 

að utanaðkomandi aðilar sæju alfarið um hverjir væru boðaðir í viðtal, án þess að 

bæjarstjórn kæmi þar nokkuð að. Taldi UA málsmeðferð sveitarfélagsins því vera 

haldna verulegum annmarka hvað þetta varðaði. 

 

 

Þegar ráðið er í opinbert starf er um stjórnvaldsákvörðun að ræða. Því gilda um þær 

ráðningar málsmeðferðarreglur stjórnsýslulaga ásamt óskráðum meginreglum 

stjórnsýsluréttarins. Þótt heimilt sé að fá utanaðkomandi aðila til þess að meta 

umsækjendur og hæfi þeirra, þá er það sveitarstjórn eða framkvæmdastjóri sem þarf að 

taka ákvörðunina hjá sveitarfélögum en skv. 5. gr. starfsmannalaga er það 

forstöðumaður ríkisstofnunar eða eftir atvikum aðrir embættismenn er ráða í önnur 

störf. 

 

 
32 Fjármálaráðuneytið. (2007) Ráðningar hjá ríkinu. Handbók, bls. 8. 
33 Fjármálaráðuneytið. (2007) Ráðningar hjá ríkinu. Handbók, bls. 10. 
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Í lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (hér eftir nefnd 

starfsmannalög) er fjallað um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.  

Í I. kafla starfsmannalaga er fjallað um gildissvið laganna. 

Í II kafla starfsmannalaga er fjallað um veitingu starfs. 

 Í III. kafla starfsmannalaga er fjallað um réttindi, svo sem um laun, orlof, 

veikindi eða fæðingarorlofs og fleira. 

 Í IV. kafla starfsmannalaga er fjallað um skyldur en skv. 1. mgr. 14. gr. laganna 

segir að starfsmanni er skylt að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi í hvívetna. 

Hann skal gæta kurteisis, lipurðar og réttsýni í starfi. Hann skal forðast að hafast nokkuð 

það að í starfi sínu, eða utan þess, sem er honum til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað 

getur rýrð á það starf eða starfsgrein er hann vinnur við. Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. 

skulu starfsmenn koma stundvíslega til starfa, hvort heldur er að morgni eða eftir hlé. Í 

18. gr. er kveðið á um þagnarskyldu er hvílir á starfsmanni samkvæmt X kafla ssl. 

Í V. kafla er fjallað um skipun eða setningu í embætti 

Í VI kafla er fjallað um lausn frá embætti 

Í VII kafla er fjallað um sérstakar skyldur 

Í IX kafla er fjallað um starfslok. Samkvæmt starfsmannalögunum skulu 

opinberir starfsmenn, aðrir en embættismenn, ráðnir til starfa ótímabundið með 

gagnkvæmum uppsagnarfresti. Ef ekki er um annað samið, skal uppsagnarfrestur vera 

þrír mánuðir, skv. 1. mgr. 37. gr. laganna. 

 

Í 24. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 96/2000 er kveðið 

á um að þegar auglýst er eftir starfsmanni er óheimilt að gefa í skyn að frekar sé óskað 

eftir öðru kyninu heldur en hinu. Þetta á þó ekki við ef tilgangur auglýsingarinnar er að 

jafna rétt kynjanna, og þarf það þá að koma fram í auglýsingunni. 

 

6. Áminningar 
 
Tilgangur þess að veita skriflega áminningu er annars vegar sá að bregðast við 

ávirðingum starfsmanns með þvi að ávíta hann. Hins vegar  er tilgangurinn að aðvara 

starfsmann um að ef hann bæti sig ekki í starfi kunni honum að verða sagt upp starfi 

vegna háttseminnar verði hún endurtekin. 34  Ákvæði um áminningar er að finna í 

 
34 Stjórnarráð Íslands (2021)  
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flestum kjarasamningum á vinnumarkaði og eru ákvæðin almennt samhljóma þó svo að 

um sé að ræða mismunandi stofnanir eða sveitarfélög. Í gr. 11.1.6 í  kjarasamningi 

BHM og sveitarfélaga er fjallað um þá háttsemi er getur leitt til áminningar í starfi. 

Sú háttsemi sem um ræðir er; óstundvísi eða önnur vanræksla, óhlýðni við löglegt boð 

eða bann yfirmanns síns, vankunnátta eða óvandvirkni í starfi, ófullnægjandi árangur í 

starfi, ölvun að starfi eða framkoma eða athafnir í starfi eða utan starfs sem þykja að 

öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfi viðkomandi 

 

Í 21. gr. starfsmannalaga er einnig fjallað um háttsemi er leitt getur til áminningar í 

starfi. 

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 starfi eða framkoma hans eða 

athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða 

ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar veita honum skriflega 
áminningu. Áður skal þó gefa starfsmanni kost á að tala máli sínu ef það er unnt. 

 

6.1 Rannsókn máls 

Ef starfsmaður er uppvís að einhverjum ofangreindum brotum í starfi eða þeirri 

háttsemi er um ræðir skal vinnuveitandi veita honum skriflega áminningu. Þar sem 

áminning telst stjórnvaldsákvörðun ber að líta til málsmeðferðarreglna ssl. sem fara þarf 

eftir. Fyrst ber að virða 10. gr. ssl. um rannsóknarregluna sem kveður á um að stjórnvald 

skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega uppslýst áður en ákvörðun um áminningu er 

tekin. Það getur reynst erfitt að færa sönnur fyrir málum sem upp koma eins og þegar 

starfsmaður kvartar undan framkomu annars starfsmanns. Ef vinnuveitandi hefur aðeins 

frásögn starfsmannsins en engin vitni eða gögn til að færa sönnur á málið er lítið hægt 

að aðhæfast. Einungis orð á móti orði sem uppfylla ekki skilyrði sem til þarf til þess að 

veita áminningu og fellur því málið niður samkvæmt rannsóknarreglunni. 

Vinnuveitanda ber alltaf að rannsaka þær ávirðingar er um ræðir og afla gagna og 

upplýsinga frá starfsmönnum, þar á meðal þeim sem talinn er hafa brotið starfsskyldur 

sínar. Í Hrd. 816/2017 reyndi á rannsóknarregluna. 

Lögreglumanninum S var veitt tímabundin lausn frá störfum á grundvelli 2. málsliðar 

3. mgr. 26. gr. starfsmannalaga vegna ætlaðra brota í starfi. S kærði ákvörðunina til 

innanríkisráðuneytisins. Við ítarlega rannsókn á málinu kom ekkert í ljós sem renndi 

stoðum undir  þær ávirðingar er S var borinn. Innanríkisráðuneytið kvað upp úrskurð 

og felldi ákvörðun lögreglustjórans úr gildi. S krafðist skaðabóta vegna miska og 

fjártjóns sem hann taldi sig hafa orðið fyrir vegna málsins. Hæstiréttur féllst á þá kröfu 

og sagði í dómnum að ákvörðun lögreglustjóra hefði gengið lengra en efni stóðu til og 

ekki hefði verið lagður viðhlítandi grunnur að þeirri ákvörðun. Því hefði málsmeðferðin 

 
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-
starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/sótt á vef 08.05.2021 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
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brotið í bága við 10 gr. ssl. og meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar. S voru því dæmdar 

miskabætur. 

 

Af hliðsjón af ofangreindum dómi má ljóst vera hversu mikilvægt er að rannsaka mál 

áður en ákvörðun er tekin. Ef rannsókn sker ekki fyllilega úr um þau málsatvik er um 

ræðir, ber vinnuveitanda að láta mál niður falla.  

Þegar málefni eru flókin getur vinnuveitandi þurft að kalla til sérfræðing til aðstoðar 

málinu og skal starfsmanni þá tilkynnt að sérfræðingurinn hafi það hlutverk að rannsaka 

málið. Þegar atvikið hefur verið rannsakað og niðurstaðan er sú að um brot á 

starfsskyldum sé að ræða skal koma málinu í ákveðinn farveg þar sem ákveðið er hvort 

atvikið eigi við áminningu skv. 21. gr. starfsmannalaga eða hvort það falli undir 

fyrirvaralausa frávikningu skv. 45. gr. sömu laga.35 Það skiptir máli í hvaða farveg mál 

er sett til þess að unnt sé að áminna starfsmann.  Á þetta reyndi í áliti UA nr. 9823/2018 

A kvartaði til umboðsmanns vegna ákvörðunar stjórnvalds x um að veita honum  

formlegt tiltal vegna brots í starfi er vörðuðu ákveðin samskipti við undirmann hans. A 

gerði athugasemdir við meðferð og niðurstöðu í málinu þar sem sálfræðingur hafði 

meðal annars komið að málinu en A hafði talið að samtal hans við sálfræðinginn væri 

trúnaðarmál á milli þeirra. A hafði ekki gert sér grein fyrir því að samtal hans við 

sálfræðinginn væri hluti af gögnum er tengdust því að til greina kæmi að veita honum 

skriflega áminningu eða segja honum upp störfum. Niðurstaða umboðsmanns var sú að 

meðferð stjórnsýslumáls hjá stjórnvaldinu X hefði ekki verið í smræmi við 14. gr. ssl. 

þar sem X gat ekki sýnt fram á að hafa tilkynnt A með nægilega skýrum hætti áður en 

A fór í viðtal hjá sálfræðingnum, um að fyrirhugað viðtal væri komið í farveg 

stjórnsýslumáls þar sem til greina kæmi að áminna hann eða segja upp störfum. 

  

Af meðalhófsreglu ssl. leiðir að yfirmaður þarf að taka afstöðu til þess hvort að vægara 

úrræði dugi, áður en áminning er veitt, eins og tiltal eða áskorun á starfsmann að bæta 

sig. Einnig gæti komið til skoðunar handleiðsla, aðstoð annarra sérfræðinga, til þess að 

hjálpa starfsmanni að bæta sig í starfi.   

 

6.2 Andmælaréttur 

Samkvæmt andmælareglu 13. gr ssl. á starfsmaður rétt á að koma fram andmælum 

vegna fyrirhugaðrar áminningar. Vinnuveitandi skal kynna starfsmanni sínum skriflega 

um rétt hans og skal hann einnig upplýstur um að hann eigi rétt á að hafa með sér 

trúnaðrmann og /eða fulltrúa stéttarfélags á fundinn. Á fundinum er starfsmanninum 

afhent bréf þar sem fram koma þau atvik eða háttsemi sem eru tilefni fyirhugaðrar 

 
35 Stjórnarráð Íslands (2021) https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-
rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-
starfsmenn/ sótt á vefinn 08.maí 2021. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
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áminningar.  Upplýsa skal um öll þau gögn er málið varða og gefa starfsmanni aðgang 

að þeim, hafi hann það ekki.  Taka skal fram tilefni áminningar ef það felur í sér brot á 

tilteknum ákvæðum laga, reglugerða eða annarra reglna. Einnig skal taka fram að 

fyrirhuguð áminning sé áminning í skilningi 21. gr. starfsmannalaga. 

Starfsmanni skal gefa gott tóm til þess að tjá sig. Skrifleg fundargerð skal gerð og skal 

hún borin undir viðstadda fundarmenn sem staðfesta fundargerðina með undirritun 

sinni. Ef starfsmaður mætir ekki til fundar og boðar ekki forföll skal hafa samband við 

hann og gefa honum nýjan frest til að tjá sig.36 Í dómi Hrd. 72/2000 er fjallað um 

andmæalarétt. 

Framhaldsskólakennari A fékk skriflega áminningu eftir fund með 

skólameistara. Talið var að A hefði ekki verið boðaður til fundarins með 

hæfilegum fyrirvara og var honum ekki heldur kynnt efni fundarins áður en 

hann var boðaður á fundinn. Þá átti A einnig rétt á að fá afrit af kvörtunarbréfi 

er var tilefni fundarins. Ekki var talið að A hefði verið kynnt með óyggjandi 

hætti að  í kjölfar fundarins gæti fylgt áminning í skilningi 21. gr. 

starfsmannalaga. Þá var efni áminningarinnar talið ófullkomið. Var niðurstaða 

Hæstaréttar að áminnng til A hefði ekki fullnægt skilyrðum 21. gr. 

starfsmannalaga, meðal annars þar sem brotinn hefði verið lögvarinn 

andmælaréttur skv. 13. gr. ssl. 

 

6.3 Áminning veitt 

Þegar andmælaréttur er liðinn er tekin ákvörðun um hvor áminning skuli veitt á 

grundvelli fyrirliggjandi gagna og upplýsinga í málinu. Áminnng skal vera skrifleg  þar 

sem skýrt kemur fram tilefni hennar og skal starfsmaður vera upplýstur að hvaða leyti 

hann hafi brotið starfsskyldur sínar og hvernig hann geti bætt sig, það er annað hvort 

að bæta háttsemi sína eða verða ekki aftur valdur að sambærilegum ávirðingum. Bæti 

starfsmaður ekki ráð sitt verði honum sagt upp. Yfirmaður skal afhenda 

starfsmanninum áminningarbréfið og er æskilegt að það sé gert í viðurvist 

trúnaðarmanns starfsmanns. Starfsmaðurinn skal staðfesta móttöku áminningarinnar 

með þvi að rita nafn sitt og dagsetningu á bréfið.37 

 

 
36 Stjórnarráð Íslands (2021) https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-

rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/ 

sótt á vef 8.05.2021 
37 Stjórnarráð Íslands (2021) https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-

rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/ 

sótt á vef 8.05.2021 

 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
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Hafi vinnuveitandi ekki gögn, máli sínu til rökstuðnings gæti áminningin verið felld úr 

gildi samanber Hrd. 371/2003. 

Lögreglumanni B var veitt áminning fyrir brot í starfi þar sem hann hefði mætt ölvaður 

til vinnu. Lögreglumaðurinn neitaði ásökunum en tveir starfsmenn töldu hann hafa 

verið sjáanlega undir áhrifum áfengis. Í dómi héraðsdóms var  

áréttað að áminning skv. 21. gr. starfsmannalaga væri mjög íþyngjandi 

stjórnvaldsákvörðun. Þar af leiðandi yrði að gera ríkar kröfur til stjórnvalds um að áður 

en áminning væri veitt, væri sönnun fyrir þeirri ásökun sem á starfsmanninn væri borin. 

Áfrýjandi gat ekki sannað að B hefði verið undir áhrifum áfengis og var niðurstaðan 

því að áfrýjandi hafi brotið gegn 10. gr. ssl.  og því hafi skort skilyrði fyrir því að veita 

honum skriflega áminningu. 
 
 
 

7. Uppsagnir 
 
Ástæður uppsagna geta verið margar. Ástæða uppsagna þurfa að vera af málefnalegri 

ástæðu. Almennt eru ráðningasamningar með gagnkvæmum uppsagnarfresti sem er 3 

mánuðir og er almenna reglan sú að forstöðumaður fer með valdið/heimildina til að 

segja upp starfsmanni skv. 43. gr. starfsmannalaga.38 

Í  44. gr. starfsmannalaga segir að: 

Skylt er að veita starfsmanni áminningu skv. 21. gr. og gefa honum færi á að 

bæta ráð sitt áður en honum er sagt upp störfum ef uppsögn á rætur að rekja til 

ástæðna sem þar eru greindar. Annars er ekki skylt að gefa starfsmanni kost á 

að tjá sig um ástæður uppsagnar áður en hún tekur gildi, þar á meðal ef 

uppsögn stafar af öðrum ástæðum, svo sem þeirri að verið sé að fækka 

starfsmönnum vegna hagræðingar í rekstri stofnunar. 

 

Það getur einnig skipt máli hvort starfsmaður er í vinnu eða frítíma þegar hann er talinn 

hafa sýnt af sér ósæmilega háttsemi  eins og kveður á í  21. gr. starfsmannalaga sbr. 

dóm Hrd. nr. 396/2015.  

S var grunnskólakennari hjá A og var sagt upp störfum í kjölfar áminngar vegna 

ummæla er hann hafði við á vefmiðli um samkynhneigð. Samkvæmt 1. mgr. 57. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 réðust réttindi og skyldur S af kjarasamningi er í gildi 

var á þeim tíma. Í 1. mgr. gr. 14.8 sagði „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 starfi eða framkoma hans eða athafnir í því þykja að öðru leyti 

ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar 

eða fyrirtækis veita honum skriflega áminningu.“ Var ekki talið að nægilegur 

grundvöllur hefði verið til þess að veita S áminninguna. Þá var litið til þess að þar sem 

að A væri stjórnvald, þyrfti að framfylgja þeirri meginreglu að lagaheimild þyrfti til 

 
38 Stjórnarráð Íslands (2021) https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-

rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/ 

sótt á vef 8.05.2021 

 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
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þess að stjórnvald gæti tekið ákvörðun sbr. 2 og 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar. Því 

var uppsögn A dæmd ólögmæt. 
 

Í þessu máli skorti lagaheimild til uppsagnar þar sem hvorki kjarasamningur né lög tóku 

til þeirrar háttsemi sem um ræddi. Var uppsgön A þvi talin ólögmæt. Þessi dómur er 

athyglisverður ef við berum saman réttindi og skyldur kennara hjá sveitarfélagi annars 

vegar, eins og er í þessum dómi, en svo kennara hjá ríkinu hins vegar. Þar sem réttindi 

og skyldur starfsmanna sveitarfélga fara eftir kjarasamningi, sem í þessu tilfelli 

heimilaði skriflega áminningu vegna ósæmilegra framkomu í starfi en ekki utan þess. 

Þar af leiðandi var áminningin ekki á rökum reist og þar af leiðandi var ekki hægt að 

segja starfsmanninum upp á þeim rökum. Hins vegar ef þetta hefði verið starfsmaður 

ríkisins, þá hefði gilt 21. gr. starfsmannalaga og áminning því stuðst við lagastoð. 

 

7.1 Uppsögn vegna eldri áminningu 
 
Eftir að skrifleg áminning hefur verið veitt en starfsmaður hefur ekki bætt ráð sitt, geta 

afleiðingarnar leitt til þess að starfsmanni er sagt upp störfum. Þess þarf þó að gæta að 

málsatvik er áminnt er vegna, þarf að vera af sama toga og það málsatvik er áminnt var 

fyrir áður. Í dómi Hrd. nr. 384/2005 var deilt um lögmæti uppsagnar þar sem áminning 

er starfsmaður fékk annars vegar og hins vegar vegna uppsagnar, var ekki af sama toga 

og var uppsögnin því ólögmæt.  

R starfaði hjá sveitarfélagi þegar honum var sagt upp starfi árið 1998. Ástæða 

uppsagnarinnar var ágreiningur, vegna afskipta hans af starfsumsókn annars manns á 

sama stað og var framganga R talin vera brotleg. Einnig var vísað til tveggja áminninga 

er R hafði fengið árinu áður, vegna mála er vörðuðu útreikning launa. Niðurstaða 

dómsins var sú að áminningarnar er R hafði fengið árinu áður, væru ekki af sama tilefni 

og því óskyldar þeirri áminningu sem uppsögnin var reist á. Einnig hafði R ekki fengið 

að nýta sér andmælarétt sinn samkvæmt 13. gr. ssl. og því voru áminningarnar felldar 

úr gildi. 

 

Það Þarf að vera eðlilegur tímarammi á milli áminninganna sem leiða til uppsagnar. Má 

ætla að hæfilegur tími sé 12-24 mánuðir, fer eftir eðli og alvarleika áminninganna.39 

 

 
 

 
39 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2021). Leiðbeiningar um uppsagnir og áminningar, bls. 

12. Sótt 10. apríl 2021 af: http://www.samband.is/media/utgefid-efni-og-eydublod/Aminning-

leidbeiningar-juni2012.pdf. 
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7.2 Uppsögn vegna skipulagsbreytinga  

Samkvæmt meðalhófsreglu 12. gr. ssl. skal stjórnvald aðeins taka íþyngjandi ákvörðun 

ef hinu lögmæta markmiði sem að er stefnt verði ekki náð með örðu móti. Skal þess þá 

gætt að fara ekki strangar í sakirnar en nauðsyn krefur. Forstöðumenn geta því ekki sagt 

upp starfsfólki á grundvelli hagræðingar eða skipulagsbreytinga nema að leggja til 

rökstutt mat þar sem fram kemur með óyggjandi hætti að þær skipulagsbreytingar sem 

verið er að fara í skili tilætluðum árangri. Mat á því hverjum er sagt upp, þarf að 

endurspegla og sýna fram á hver þjóni hagsmunum stofnunarinnar best og annað 

vægara úrræði sé ekki mögulegt.  Það þarf að vera skriflegt með gögnum þar sem fram 

kemur hvernig það var framkvæmt og það þarf að hafa farið fram áður en til uppsagnar 

kom. Stjórnsýsluhættir skulu ávalt vera vandaðir. Því ber að virða þær óskrifðu 

meginreglur stjórnsýsluréttar er fjalla um matskenndar ákvarðanir séu byggðar á 

málefnalegum sjónarmiðum.40 Ef atvinnurekandi sér fram á skipulagsbreytingar innan 

fyrirtækisis sem verði til þess að segja þurfi upp starfsmanni, ber honum að sýna fram 

á að ekki hafi verið hægt að finna starfsmanninum önnur verkefni hjá fyrirtækinu sbr. 

meðahófsreglu ssl. Það er ekki skylda að leyfa starfsmanni að tjá sig um ástæður 

uppsagnar áður en uppsögnin tekur gildi, ef sagt er upp á grundvelli annarra ástæðna en 

um getur í 21. gr starfsmannalaga eða vegna skipulagsbreytinga eða hagræðingar í 

rekstri sbr. 1. mgr. 44. gr. starfsmannalaga. Það væri þó skynsamlegt að heimila 

starfsmanni að tjá sig þar sem slík gæti orðið til þess að mál upplýstist betur og 

starfsmaður skilur ástæður ákvörðunar betur.41 Fjölmargir dómar hafa fallið sem fjalla 

um uppsagnir vegna skipulagsbreytinga.  Í dómi Héraðsdóms nr. E-1762/2020 var 

rökstuðningurinn „margt smátt gerir eitt stórt“ ekki nægjanlegt til þess að uppsögn gæti 

talist lögmæt.  

Héraðsdóms Reykjavíkur, mál nr. E-1762/2020. 

Starfsmanni hjá Hafrannsóknarstofnun var sagt upp starfi vegna hagræðingar. Hafði 

umræddur starfsmaður unnið hjá stofnuninni í 38 ár og átti einungis eftir að vinna 20 

mánuði af starfsævinni. Þegar hann krafðist rökstuðnings á uppsögn sinni fékk hann þá 

skýringu að vegna niðurskurðar í fjárlögum þyrfti stofnunin að hagræða og því væri 

hagræðing ástæða uppsagnarinnar. Var ljóst að með uppsögn starfsmannsins næðist 

ekki nema brotabrot af heildar fjárhæðinni er stofnunin þyrfti að spara en taldi 

forstjórinn að rökin væru næg þar sem að „margt smátt gerir eitt stórt.“ Niðurstaða 

dómsins var að uppsögnin hafi verið ólögmæt og var starfsmanni dæmdar hæfilega 

mikskabætur.  

 
40 Stjórnarráð Íslands 2020 https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannaudsmal-

rikisins/Skjol/Starfslok-vegna-rekstrarlegra-astaedna.pdf Sótt á vef 8.05.2021 
41 Stjórnarráð Íslands (2021) https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-

rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/ 

sótt á vef 8.05.2021 

https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannaudsmal-rikisins/Skjol/Starfslok-vegna-rekstrarlegra-astaedna.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannaudsmal-rikisins/Skjol/Starfslok-vegna-rekstrarlegra-astaedna.pdf
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
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Hrd. nr. 172/2014.  

Þ var löggiltur endurskðandi, var sagt upp starfi hjá S og var ástæða uppsagnarinnar 

niðurskurður fjárlaga sem fæli í sér að leggja þyrfti starf endurskoðandans niður. 

Mánuði áður en uppsagnarfrestur Þ var liðinn, var hætt við áðurnefndan niðurskurð og 

höfðaði Þ í kjölfarið mál vegna ólögmætrar uppsagnar hans hjá S. Í niðurstöðu dómsins 

komst Hæstiréttur að því að þar sem fyrirhugaður niðurskurður hefði verið dreginn til 

baka, væri lögmætur grundvöllur brostinn fyrir  þeirri ákvörðun er upphaflega hefði 

verið byggð á. Var fallist á bótaábyrgð. Einnig var talið að þar sem S hefði ekki boðið 

Þ starf sitt aftur efit að hætt var við niðurskurð fjárveitinga, hefði fallist ólögmæt 

meingerð skv. 1. mgr. 26. gr skaðabótalaga nr. 50/1993. 

 

Hrd. nr. 647/2006.  
S starfaði sem tölvunarfræðingur hjá L er honum var tilkynnt að leggja ætti niður starf 

hans vegna skipulagsbreytinga. Í rökstuðningi var vísað til þess að L hefði unnið við 

ákveðið tölvukerfi sem hætta ætti að nota. S krafðist ógildingar á ákvörðun L um að 

segja sér upp störfum. Ákvörðun uppsagnarinnar var byggð á mati L. Umboðsmaður 

taldi að líta þyrfti til grunnreglna stjórnsýsluréttar, þar á meðal til réttmætisreglunnar 

þar sem meta þyrfti hæfni S í samanburði við aðra starfsmenn. L hafði hins vegara ekki 

lagt sérstakt mat á hæfni L áður en honum var sagt upp og var því talið að ekki hefði 

verið rétt staðið að uppsögn S.  

 

Í dómi héraðsdóms nr. E-2731/2018 er tekist á um uppsögn vegna niðurlagningu starfs, 

tilfærslu verkefna og breytinga á störfum þeim tengdu. 
S starfaði hjá M sem forritari. Hann var með yfir 20 ára starfsreynslu í sínu fagi og var 

með Bs-próf í tölvunarfræði. Einnig var hann með lengsta starfsaldur forritara hjá M. 

S var sagt fyrirvaralaust upp störfum á þeim forsemdum að starf hans væri lagt niður 

vegna tilfærslu verkefna og breytinga á störfum því tengdu. Nokkrum dögum áður 

hafði forstjóri M rætt við S til að ræða kerfishrun sem hafði orðið nokkrum dögur áður. 

Taldi S að hann bæri ekki ábyrgð á þeim atburðum enda hafði hann ekki fengið 

áminningu þess efnis. Heimild skv. 45. gr. starfsmannalaga hafi því ekki verið fyrir 

hendi. Taldi S að raunveruleg ástæða uppsagnarinnar væri sú að hann væri gerður að 

blóraböggli vegna kerfishrunsins. Niðurstaða héraðsdóms var að uppsögn S hafi verið 

vegna ástæðna er fram koma í 21. gr. starfsmannalaga en ekki vegna niðurlagningar 

stöðu S þar sem akvörðun uppsagnar verið ákveðin í beinu framhaldi af kerfishruninu. 

  

  

Af þessum dómum má sjá að til þess að til þess að hægt sé að segja upp starfsfólki 

vegna skipulagsbreytinga þarf að vanda uppsagnarferlið. Stjórnvald hefur val um í 

hvaða farveg mál fara innan stjórnsýslunnar og ber að líta til gildandi 

málsmeðferðarreglna og vandaðra stjórnsýsluhátta. Stjórnvald getur ekki beint máli í 

auðveldan farveg og svipt þannig aðila réttaröryggi sem hann hefur samkvæmt lögum, 

með því að segja starfsmanni upp á forsendum skipulagsbreytinga. Ef stjórnvald er búið 

að ákveða fyrirfram niðurstöðu í máli með það að markmiði að sleppa við vandaða og 

tímafreka málsmeðferð er um  misbeitingu valds við val á úrræðum við meðferð máls 

að ræða. 42 

 
42 Páll Hreinsson. Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls, bls. 187. 
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7.3 Fyrirvaralaus uppsögn vegna brota í starfi 

Samkvæmt 1. mgr. 45. gr. starfsmannalaga skal starfsmanni vikið fyrirvaralaust úr 

starfi hafi hann verið sviptur með fullnaðardómi rétti til að gegna starfinu.  Samkvæmt 

2. mgr. sömu greinar segir að starfsmanni skal vikið fyrirvaralaust úr starfi ef hann hefur 

játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem ætla má að hefði í för með sér 

sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga. Ef starfsmaður brýtur gróflega 

ábyrgðar- og trúnaðarskyldur sínar getur það leitt til fyrirvaralausrar uppsagnar þrátt 

fyrir að viðkomandi starfsmaður hafi ekki verið áminntur fyrir brot af sama tagi áður. 

Þessi heimild styðst við 43. gr. starfsmannalaga og almennar grundvallarreglur 

vinnuréttar og opinbers starfsmannaréttar um stjórnunarrétt yfirboðara.43 

  

7.2 Starfslokasamningar 

Árið 2016 var sett inn heimild í starfsmannalögin um gerð starfslokasamninga. Í 2. mgr. 

39. gr c segir að forstöðumaður í samráði við hluteigandi ráðherra, geti gert samning 

um starfslok við starfsmenn stofnunar. Hins vegar hafa starfslokasamningar tíðkast á 

vinnumarkaði sbr. Hrd. nr. 175/2005. 

V var forstjóri jafnréttisstofu ásamt því að vera formaður stjórnar Leikfélags Akureyrar. 

Kærunefnd jafnréttismála komst að því að leikfélagð hafði brotið jafnréttislög við 

ráðningu leikhússtjora og komst héraðsdómur að sömu niðurstöðu. Í kjölfarið var 

haldinn fundur þar sem ráðherra lýsti yfir vantrausti á hendur V og lagði að henni að 

láta af störfum sem hún féllst á. Gefin var út féttatilkynning þess efnis að samkomulag 

um starfslok hefði náðst á milli þeirra og V léti því af störfum. Hálfu ári síðar féll dómur 

Hæstaréttar þess efnis að leikfélagið hefði ekki brotið gegn jafnréttislögum nr. 96/2000. 

V krafði Í um bætur vegna starfslokanna með þeim rökum að hún hefði látið af störfum 

vegna kröfu ráðherra en án sakar af hennar hálfu. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu 

meðalhófsregla ssl. hefði ekki verið virt þar sem engin rök hefðu verið fyrir því að ekki 

væri hægt að ná markmiði ráðherra um að skapa frið um starfsemi Jafnréttisstofu með 

vægari úrræðum þar til Hæstiréttur hefði dæmt í máli leikfélagsins. Var þessi leið ekki 

talin samrýmast meginreglu stjórnsýsluréttar að óheimilt sé að undirbúningur og 

úrlausn máls miði að því að komist verði hjá að fylgja lögboðinni málsmeðferð, sem 

ætlað sé að tryggja réttaröryggi aðila. Var því ráðherra talinn hafa bakað Í 

skaðabótaskyldu gagnvart V. 

 

 
43 Stjórnarráð Íslands (2021) https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-

rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/ 

sótt á vef 8.05.2021 

 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
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8. Viðtöl  

Til þess að fá sjónarmið þeirra sem eru að fást við starfsmannamál hjá ríki og 

sveitarfélögum, var haft samband við  stjórnendur bæði hjá ríki og sveitarfélögum. 

Viðmælendur eru allir stjórnendur í einingum þar sem starfsmenn eru 20 eða fleiri. 

Starfsmannamál eru því stór partur af starfi stjórnendanna. Til þess að gæta fyllsta 

trúnaðar eru viðmælendurnir nefndir A, B, C og D. 

 

8.1 Viðtal við stjórnanda hjá ríkinu, viðmælandi A 

Fyrsti viðmælandi minn er nefndur A. Hann á að baki mörg ár í starfi hjá ríkinu og er 

stjórnandi í einingu er hefur fleiri en 50 starfsmenn. Aðspurður um hvort hann hafi 

komið að málum starfsmanna er varða frammistöðuvanda segir hann svo vera. Almennt 

sé fyrirkomulagið þannig að millistjórnendur taki mál sem koma upp daglega eins og 

vegna aðfinnslu í starfi eða minni háttar kvörtunar. Þessi mál leysast yfirleitt farsællega 

með einu samtali. Slík mál teljast minniháttar og eru því ekki endilega skráð formlega 

með fundargerð. Þegar alvarlegri mál koma upp, eru þau á höndum mannauðsstjóra og 

framkvæmdastjóra sem vinna málin ýmist saman eða í sitthvoru lagi, eftir efnum og 

aðstæðum. Þá eru tekin leiðbeiningarsamtöl þar sem samtölin eru skráð og fundargerðir 

samþykktar. Alvarleiki málsins er ítrekaður í leiðbeiningarsamtölunum og er fundinum 

ætlað að fá sjónarmið starfsmanns fram og reyna að finna lausn á málinu svo það 

endurtaki sig ekki. Ástæða þess að ágreiningsmál fari á alvarlegra stig segir 

viðmælandinn að það sé oft vegna þess að fólk er ósammála um staðreyndir og upplifun 

á málinu. Fólk sér ekki að það hafi gert neitt rangt og gengst ekki við ásökunum eða 

aðfinnslum. Þegar staðan er slík, þá getur verið erfitt að vinna að lausnum og leiðum til 

þess að koma í veg fyrir að slík tilvik komi upp aftur. Þetta geti til dæmis varðað 

eineltismál þar sem að upp kæmi sú staða að einn starfsmaður leggur fram formlega 

kvörtun vegna annars starfsmanns, en þegar kvörtunin er borin upp við síðari 

starfsmanninn, leggur hann fram sömu kvörtun á móti, gegn fyrrgreinda 

starfsmanninum. Oft eru aðilar alveg á öndverðum meiði um flest öll atriði málsins. 

Upplifunin sé svo einstaklingsbundin og því erfitt að finna leið til lausnar þar sem báðir 

aðilar bendi hvor á annan. Í slíkum málum hafi lausnin oft verið að skilja starfsmenn 

að, þ.e finna þeim annan stað innan fyrirtækisins þar sem þeir þurfi ekki að vinna 

saman. Þessi mál taka oft langan tíma sem reynist erfitt bæði fyrir starfsmennina og 

aðra starfsmenn, þar sem að andrúmsloftið verði jafnan þungt og spenna myndast á 
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milli starfsmanna. Þegar mál eru komin á þetta stig er ávallt veitt formleg áminning, 

sbr. 21. gr. kjarasamningslaga, og er hún skrifleg og undirrituð af framkvæmdastjóra.  

Aðspurður um hvort mannauðsmálin taki stóran skerf af vinnutíma hans segir hann svo 

vera. Þessi mál eru oft viðkvæm og alltaf þurfi að vanda til verks. Ferlið getur verið 

mjög flókið. Það er erfitt að taka á málefnum starfsfólks þegar það samþykkir ekki að 

vandamál sé til staðar. Hann telur að eftir því sem menntun og sérhæfing starfsmanna 

sé meiri, því erfiðara sé að leysa ágreininginn. Til dæmis sé auðveldara fyrir almennan 

starfsmann að finna sér sambærilegt starf annarsstaðar heldur en fyrir sérhæfðan 

starfsmann. Þetta geti orðið til þess að mál taki lengri tíma og það sé oft erfitt. Þá segir 

viðmælandinn að það geti verið margt sem geri starfsfólk ekki hæft til vinnu en erfitt 

sé að mæla það. Þetta geti verið mál eins og að fólk skili ekki nóg miklu dagsverki en 

til dæmis í umönnunnarstörfum geti verið erfitt að mæla hvert dagsverkið raunverulega 

er. Upplifun starfsmannsins geti hins vegar verið sú að það sé mikið að gera og jafnvel 

of mikið álag. Þegar viðmælandinn er spurður hvort hann hafi komið að uppsögnum 

starfsfólks er svarið já. Viðmælandinn hefur þurft að beita 44. gr. starfsmannalaga, sem 

kveður á um að heimilt er að segja starfsmanni upp störfum að undangenginni skriflegri 

áminningu, skv. 21. gr. sömu laga. Þær uppsagnir höfðu enga eftirmála, þ.e.a.s. í 

þessum tilvikum létu starfsmenn af störfum í sátt við vinnuveitandann. Einnig hefur 

reynslutími verið nýttur þannig að starfsmaður sem var á þriggja mánaða reynslutíma, 

fékk ekki vinnu áfram. Þá hefur viðmælandi komið að starfslokasamningi en því hafi 

verið beitt í neyðartilfelli, þegar allt annað var þrotið og fyrir lá að ekki væri hægt að 

ná sátt við starfsmanninn. Svarið við spurningunni, getur hið opinbera sagt upp 

starfsfólki vegna frammistöðuvanda er því já, en það geti verið langt og strangt ferli 

sem þurfi alltaf að vera vel undirbúið. 

 

 

8.2 Viðtal við stjórnanda hjá sveitarfélagi, viðmælandi B 

Viðmælandi B á að baki um 20 ár í starfi hjá sveitarfélagi og hefur verið stjórnandi í 

yfir 5 ár. Þegar hann er spurður hvort hann hafi komið að málum er varða 

frammistöðuvanda starfsfólks segir hann svo vera. Um leið og komi upp tilvik þar sem 

starfsmaður er ekki talinn hafa unnið faglega eða eitthvað er athugunarvert við hans 

frammistöðu, er rætt við viðkomandi starfsmann og hann spurður út í tilvikið og farið 

er yfir málið án þess að það sé fundað formlega „það er í raun í lagi að gera ein mistök“  

Tilvik eru þó alltaf skráð í fundargerð. Ef viðkomandi starfsmaður er aftur staðinn að 
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því að hafa ekki unnið faglega eða eitthvað er athugavert við frammistöðu hans er hann 

boðaður í leiðbeiningarsamtal sem fer fram undir leiðsögn mannauðsstjóra en 

stjórnandinn veitir viðtalið. Í samtalinu er farið yfir það atriði sem talið er ábótavant hjá 

viðkomandi starfsmanni og honum leiðbeint til þess að bæta sig. Ef starfsmaður bætir 

sig ekki innan hæfilegs tíma er sent formlegt bréf til starfsmannsins þar sem honum er 

tjáð að áminning sé til skoðunar. Ef það dugar ekki til, þá er starfsmaðurinn formlega 

boðaður á fund með tölvupósti og er hann látinn vita að hann eigi rétt á að hafa 

trúnaðarmann með sér á fundinn. Ef starfsmaður kýs að hafa einhvern annan en 

trúnaðarmann með sér á fundinn, er það einnig heimilað. Á fundinum er starfsmaðurinn 

formlega áminntur vegna rökstuddra atvika er upp hafa komið. Í flestum tilfellum dugar 

ferlið, starfsmenn taka sig á og taka þessum tilmælum í lang flestum tilfellum vel. Þess 

er gætt að hafa öll mál skráð og eru fundargerðir ritaðar eftir hvern fund. Þegar 

viðmælandi er spurður um það hvort skriflegar áminningar séu algengar, segir hann að 

það sé kannski einu sinni á ári að meðaltali sem slíku er beitt. Sem betur fer taki 

starfsfólkið almennt vel í leiðbeiningarsamtalið og bæti sig þannig að ekki þurfi að 

koma til skriflegar áminningar. Aðspurður hvort upp hafi komið mál þar sem þurft hafi 

að segja upp starfsmanni vegna frammistöðuvanda segir viðmælandi að það hafi 

einungis komið upp tvisvar sinnum á síðustu fimm árum. Í öðru tilvikinu var 

starfsmaður með eins árs starfssamning og áður en sá samningur rann út var starfsmanni 

tilkynnt að starfskrafta hans væri ekki óskað frekar. Í hinu tilvikinu hóf nýr starfsmaður 

störf og var með þriggja mánaða reynslutíma í starfi. Áður en sá tími var liðinn, var 

starfsmanni tilkynnt að starfskrafta hans væri ekki óskað frekar. Starfsmaðurinn fékk 

því ekki fastráðningu eftir að reynslutíma lauk. Þegar viðmælandi er spurður hvort hægt 

sé að segja upp starfsfólki vegna frammistöðuvanda segir viðmælandinn óhikað já og 

nefnir sem dæmi ef starfsmaður brýtur af sér í starfi. En þó þurfi að fara eftir þeim 

reglum sem settar eru; áminna starfsmann skriflega og hafa góð rök áður en honum er 

sagt upp.  

 

8.3 Viðtal við stjónanda hjá sveitarfélagi, viðmælandi C 

Viðmælandi C hefur starfað hjá sveitarfélagi í rúm tíu ár sem stjórnandi. Þegar hann er 

spurður hvort hann hafi komið að málum er varða frammistöðuvanda starfsfólks segir 

hann já. Það hafi verið fljótlega eftir að hann tók við starfinu að hann sá munstur sem 

hann var ekki sáttur við, er leit að frammistöðu starfsfólks. Í fyrstu hafi hann gefið fólki 

tíma til að aðlagast nýjum stjórnanda og um leið byrjað að árétta góð vinnubrögð við 
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starfsfólk. Þetta hafi þó strax verið erfitt þar sem oft hafi verið um huglægt mat að ræða 

þar sem málin snéru að atriðum eins og framkomu, viðmóti og ástundun. Eftir nokkra 

mánuði var farið í frammistöðusamtöl þar sem til dæmis var farið yfir með 

starfsmönnum hvað það skipti miklu máli að vera kurteis við viðskiptavini og annað 

starfsfólk. Hvað starfsandi gæti verið betri ef allir reyndu að leggja sig vel fram og allir 

bæru virðingu fyrir öðru fólki. Viðmælandinn segir ekki hafa verið auðvelt að koma 

inn í deild þar sem sumir starfsmenn voru búnir að vinna í mörg ár og fengið að hafa 

mikið frjálsræði. Til dæmis hafi komið upp að það vantaði starfsmann á miðjum degi 

vegna þess að hann var að sinna persónulegum erindum, án þess að hafa fengið til þess 

leyfi. Þegar viðmælandinn sá að starfsmannasamtölin voru ekki að skila nægum 

árangri, þar sem starfsfólk var enn að fara sínar eigin leiðir í framkomu og starfi, var 

byrjað að undirbúa áminningarferli. Þar fannst viðmælandanum strax vera vandamál 

þar sem ekki væru næg rök fyrir áminningu að tiltaka „starfsmaður var ókurteis“. Því 

leið enn lengri tími þar til fyrsta áminningin var veitt en það var vegna reykinga í 

vinnunni. Slíkt var ekki leyfilegt og var öllum kunnugt um að ekki mætti reykja í vinnu 

né á lóð vinnustaðarins. Þrátt fyrir aðvaranir var því haldið áfram uns skrifleg áminning 

var veitt fyrsta starfsmanni. Í tæp tvö ár var reynt að fá starfsfólk til samstarfs með það 

að leiðarsljósi að bæta móral og framkomu gagnvart viðskiptavinum og samstarfsfólki, 

án tilætlaðs árangurs. Þegar áminningar voru veittar fór veikindadögum að fjölga. 

Starfsmaður ásakaði yfirmann um einelti. Það eitt og sér hafði verið mjög erfiður kafli 

til að takast á við. Við tóku nokkrar vikur í fundi með sálfræðingum og öðrum 

fagaðilum og lauk þeirri vinnu með niðurstöðu um að ekki væri um eineltismál að ræða. 

Engu að síður situr eftir skjalfest ásökun um að hafa lagt starfsmann í einelti sem fylgir 

starfsferli yfirmanns. Veikindadögum fjölgaði enn meira eftir þesssa niðurstöðu og nú 

var það jafnvel þannig að þeir sem hlut áttu að máli voru veikir á sama tíma, oftar en 

einu sinni. Að lokum var ekki annað hægt en að undirbúa viðræður um 

starfslokasamning við viðkomandi starfsmenn. Var það svo niðurstaðan að 

starfslokasamningar voru samþykktir og starfsmennirnir luku störfum hjá 

sveitarfélaginu. Viðmælandinn segir þetta vera það erfiðasta sem hann hafi upplifað á 

tuttugu ára stjórnunarferli sínum. Hann myndi hugsa sig vel um áður en hann tæki aftur 

slíkan slag. Þegar þetta tímabil hafi verið lokið, hafi viðmælandinn í raun þurft 

veikindafrí því hann hafi verið andlega og líkamlega búinn. Þegar viðmælandinn er 

spurður hvort hægt sé að segja upp starfsfólki vegna frammistöðuvanda segir hann 

„eiginlega ekki“ það er alla vega mjög erfitt þar sem að huglægu ástæðurnar séu ekki 
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nægjanlegar til þess að veita áminningu. Honum hafi alla vega ekki tekist að segja upp 

þessum starfsmönnum, heldur þurft að fara í starfslokasamning sem hafi verið mun 

dýrari leið fyrir sveitarfélagið, auk þess sem veikindadagar þessara starfsmanna hafi 

skipt mánuðum með tilheyrandi kostnaði. 

 

 

8.4 Viðtal við stjórnanda hjá ríkinu, viðmælandi D 

Viðmælandi D á að baki mörg ár í starfi hjá ríkinu og er stjórnandi í einingu er hefur 

fleiri en 30 starfsmenn. Aðspurður um hvort hann hafi komið að málum starfsmanna er 

varða frammistöðuvanda segir hann svo vera. Hann hafi ekki verið búinn að vinna lengi 

á þessum vinnustað þegar fyrsta málið hafi komið upp. Það varðaði starfsmann sem 

mætti oft of seint og var það að valda vandræðum í deildinni. Þetta voru tilvik sem 

komu upp vikulega og stundum oftar. Þar sem stimpilklukka er á staðnum var auðvelt 

að fara yfir þetta með starfsmanni og var byrjað á að tala við hann þar sem honum var 

gert ljóst að mætingin væri ekki nógu góð. Starfsmaðurinn þyrfti að taka sig á til þess 

að eiga ekki á hættu að fá áminningu í starfi. Þetta lagaðist í smá tíma en fór svo aftur í 

sama farið. Því var honum send skriflegt fundarboð, þar sem honum var boðið að hafa 

trúnaðarmann með sér. Á fundinum var farið yfir mætinguna sem var alls ekki 

ásættanleg síðasta mánuðinn og fékk starfsmaðurinn skriflega áminningu. Í framhaldi 

af þessum fundi, sagði starfsmaðurinn upp starfi sínu. Hann fékk að hætta samstundis 

þar sem hann hafði fengið annað starf. Viðmælandinn segir þetta í raun hafa endað eins 

vel og hægt var. Starfsmaðurinn hafi séð að framtíð hans var ekki í þessu starfi. Hvorki 

hann né stjórnendur voru sáttir við mætinguna hjá honum. Aðspurður um hvort 

mannauðsmálin taki stóran skerf af vinnutíma hans segir hann svo vera. Það sé 

reglulega einhver mál sem leysa þurfi en sem betur fer hafa dugað samtöl til þess að 

leysa þau mál. Ekki hafi þurft að áminna fleiri starfsmenn á þessum árum. Þegar 

viðmælandinn er spurður hvort hægt sé að segja upp starfsmanni vegna 

frammistöðuvanda segir hann „já í flestum tilfellum myndi ég segja, en það er alltaf  

mjög vandasamt.“  Ég sé líka alveg fyrir mér að upp geti komið mál þar sem ekki verður 

hægt að veita áminninu fyrir eins og ef við hefðum ekki verið með stimpilklukku. Þá 

hefði verið erfitt að sýna fram á að starfsmaður væri að mæta eins illa og raun bar vitni. 

En sem betur fer hefur ekkert slíkt átt sér stað. 
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9. Samantekt  

Gildissvið stjórnsýslulaga nr. 37/1993 nær til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og gilda 

lögin þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um réttindi eða 

skyldu borgaranna, það er að segja stjórnvaldsákvarðanir. Lögin taka til 

framvæmdavaldsins, stofnana og embætta ríkis og sveitarfélaga. Meðferð 

stjórnsýslumála, það er mál sem hafist hafa hjá stjórnvöldum, fara eftir 

málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga og óskráðum meginreglum. Nokkrar 

grundvallarreglur stjórnsýsluréttar eru lögfestar í stjórnsýslulögum og eru þær: 

andmælareglan, meðalhhófsreglan, lögmætisreglan og jafnræðisreglan. Auk þess eru 

viðurkenndar grundvallarreglur á sviði stjornsýsluréttarins sem eru ólögfestar eins og 

réttmætisreglan. Í henni kemur fram að ákvörðun stjórnvalds skuli vera byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum og að þegar opinbert starf er auglýst, skuli ráða hæfasta 

umsækjandann. 

 

 Ein af helstu skyldum atvinnurekanda er að greiða launþega laun fyrir unnin 

störf sem innt eru af hendi samkvæmt ráðningarsamningi eða kjarasamningi. Réttindi 

og skyldur atvinnurekanda byggjast á lögum eins og starfsmannalögum  sem eru helstu 

réttarheimildir á sviði opinbers starfsmannaréttar, eða kjarasamningslögum.  

 

Starfsmenn sem starfa hjá fyrirtækjum og stofnunum sem eru í eigu ríkis og 

sveitarfélaga kallast opinberir starfsmenn. Það gilda að vissu leyti sömu reglur um 

starfsmenn sveitarfélaga og starfsmenn ríkisins. Helsti munurinn er sá að reglur um 

starfmenn sveitarfélaga eru almennt í kjarasamningum samkvæmt 1. mgr. 57.gr svsl. 

En reglur starfsmanna ríkisins koma fram í starfsmannalögunum. 

 

Ef starfsmaður er talinn hafa sýnt í starfi sínu þá háttsemi sem talin er ósæmileg, eins 

og kveður á í 21. gr. starfsmannalaga, skal veita honum skriflega áminningu.  

Þegar áminning er veitt skriflega, ber að fara eftir ákvæðum ssl. þar sem áminning telst 

til stjórnvaldsákvarðana. Í Hrd. 72/2000 var fjallað um áminningu í starfi og var 

niðurstaðan sú að atvinnurekandi hafði ekki fullnægt skilyrðum 21. gr. ssl. meðal annars 

þar sem brotinn hefði verið lögvarinn andmælaréttur skv. 13. gr. ssl. Í Hrd. 371/2003 

var einnig fjallað um áminningu í starfi þar sem starfsmanni var veitt áminning vegna 

atviks sem atvinnurekandi gat ekki sannað, því var niðurstaðan sú að áfrýjandi hafði 

brotið gegn 10. gr. ssl. þar sem skort hafði skilyrði fyrir þvíð að veita starfsmanninum 
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áminningu. Áréttað var að áminning skv. 21. gr. starfsmannalaga væri mjög íþyngjandi 

stjórnvaldsákvörðun. Þar af leiðandi yrði því að gera ríkar kröfur til stjórnvalds um að 

áður en áminning væri veitt, væri sönnun fyrir þeirri ávirðingu sem á starfsmanninn 

væri borin. Eftir að skrifleg áminning hefur verið veitt en starfsmaður hefur ekki bætt 

ráð sitt, geta afleiðingarnar leitt til þess að starfsmanni er sagt upp störfum. Þess þarf 

þó að gæta að nauðsynleg skilyrði séu fyrir hendi áður en starfsmanni er sagt upp, en 

þau eru; áminning þarf að liggja fyrir og þarf hún að hafa uppfyllt þær kröfur sem gerðar 

eru til áminninga, eins og innihald áminningarbréfs og með tilliti til málsmeðferðar. 

Einnig þarf málsatvik er áminnt er vegna, að vera af sama toga og það málsatvik er 

áminnt var fyrir áður sbr. Hrd. nr. 384/2005.  Að lokum þarf að vera eðlilegur 

tímarammi á milli áminninganna þannig að ekki sé of langt liðið frá fyrri áminningu. 

Má ætla að hæfilegur tími sé 12-24 mánuðir, eftir eðli og alvarleika áminninganna. Það 

getur einnig skipt máli hvort starfsmaður er í vinnu eða frítíma þegar hann er talinn hafa 

sýnt af sér ósæmilega háttsemi  eins og kveður á í  21. gr. starfsmannalaga sbr. dóm 

Hrd. nr. 396/2015. Hin kærða ákvörðun ekki felld úr gildi þar sem að talið var að það 

myndi jafngilda því að S fengi starf sitt aftur. Það var hins vegar ekki talið vera á 

valdsviði ráðuneytisins að mæla fyrir um slíkt. Uppsgön A var talin ólögmæt. Þá verður 

að virða andmælaréttinn þar sem hann er hluti af rannsókn máls. Stjórnvald má ekki 

vera búið að taka ákvörðun áður en andmæli hafa borist. 

 Ástæður uppsagnar geta verið margs konar en til þess að uppsögn sé lögmæt 

þarf að gæta vel að rökum slíkrar ákvörðunar samanber nýlegan dóm Héraðsdóms 

Reykjavíkur, mál nr. E-1762/2020. Einnig er Hæstaréttardómur nr. 172/2014 er 

fjallaði um uppsögn Þ vegna niðurskurðar á fjárheimildum ríkisins til S. Áður en 

uppsögn tók gildi var hætt við niðurskurð fjárheimilda og höfðaði Þ þá mál vegna 

ólögmætrar uppsagnar.  Niðurstaða var sú að uppsögnin var ólögmæt þar sem 

forsendur fyrir uppsögninni voru brostnar og einnig hafði Þ var ekki verið boið starf 

sitt aftur og var það talin ólögmæt meingerð samkv. 26.gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 

og fékk Þ því greiddar miskabætur.  

 

 Í viðtölum sem tekin voru við fjóra stjórnendur hjá ríki og sveitarfélögum kom 

fram að allir voru þeir búnir að koma að frammistöðuvandamálum með ýmsum hætti á 

sínum vinnustað. Misjafnlega gekk að vinna á slíkum vandamálum en allir höfðu þeir 

kvatt starfsmenn vegna frammistöðuvanda. Sumir óskuðu ekki eftir frekara 

starfsframlagi þegar starfsmenn voru á reynslutíma og aðrir gátu sagt starfsmanni upp 
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samkvæmt 44. gr. starfsmannalaga. Stjórnendurnir voru sammála um að huglæga matið 

yfir ófullnægjandi árangur í starfi væri mjög erfitt í framkvæmd. Hafði einn 

stjórnandinn eytt miklum tíma í að vinna  með starfsmönnum að betri og vandaðri 

vinnubrögðum án árangurs og án þess að hægt væri að áminna skriflega fyrir þær sakir. 

Þar sem erfitt er og oft ekki hægt að sanna slík mál enduðu þau öll með 

starfslokasamningum sem voru kostnaðarsamir en nauðsynlegir til þess að losna við 

starfsfólkið. 

 

Eins og fram hefur komið í þessari umfjöllun þá eru skráðar og óskráðar 

grundvallarreglur stjórnsýsluréttar sem setja stjórnvöldum skorður varðandi ákvarðanir 

og ráðstafanir í starfsmannamálum. Starfsmannalögin setja einnig skorður við 

ráðningu, áminningu og uppsögn og hjá sveitarfélögunum er 57. gr. svsl. grundvallar 

réttarheimildin. Þegar litið er til þeirra dóma og úrskurða er fallið hafa og lúta að þeim 

lögum og reglum sem í gildi eru, er ljóst að það er vandasamt verk ef segja á upp 

opinberum starfsmanni vegna frammistöðuvanda. Ef til uppsagnar kemur þarf ávalt að 

líta til 44. gr. starfsmannalaga þar sem kveðið er á um að heimilt sé að segja starfsmanni 

upp störfum að undangenginni skriflegri áminningu, skv. 21. gr. sömu laga. Þá hefur 

starfsmaður rétt á að nýta sér andmælarétt sinn þegar tekin er svo íþyngjandi ákvörðun 

sem uppsögn er. Eins og kom fram í dómi Héraðsdóms nr. E-1762/2020 má vera ljóst 

að forstöðumenn  geta ekki sagt upp starfsfólki á grundvelli hagræðingar nema að leggja 

til rökstutt mat þar sem fram kemur með óyggjandi hætti að þær skipulagsbreytingar 

sem verið er að fara í skili tilætluðum árangri. Þá þarf einnig að athuga hvort hægt sé 

að færa starfsmann til í starfi áður en honum er sagt upp starfi sbr. Hrd. nr. 172/2014. 

 

Svar við rannsóknarspurningunni „ getur hið opinbera sagt upp starfsmönnum vegna 

frammistöðuvanda“ er já en stjórnvaldi ber að fylgja stjórnsýslulögum og óskráðum 

meginreglum  stjórnsýsluréttar við framkvæmd og undirbúning uppsagnarinnar. 

 

10. Lokaorð  

Ritgerð þessi fjallaði um hvort hið opinbera gæti sagt upp starfsfólki vegna 

frammistöðuvanda. Fjallað var um gildissvið ssl. og var viðfangsefnið skoðað annars 

vegar út frá skyldum hins opinbera og hins vegar út frá réttindum og skyldum almennra 

opinberra starfsmanna. Voru þessi tvö atriði skoðuð út frá starfsmannalögum og 
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kjarasamningslögum og sveitarstjórnarlögum með það að leiðarljósi að svara 

rannsóknarspurningunni getur hið opinbera sagt upp starfsfólki vegna 

frammistöðuvanda ? Tekin voru viðtöl við nokkra stjórnendur hjá hinu opinbera og þeir 

spurðir um hvort og þá hvernig frammistöðuvandi hafi birst þeim í starfi, ásamt því 

hvernig þau mál hefðu verið unnin og hver niðurstaða þeirra var. Til þess að fá 

niðurstöðu var litið til dóma og laga, auk þess sem álit UA var nýtt til rökstuðnings. 

 

Höfundi fannst umfjöllunarefni þessarar ritgerðar afar áhugavert bæði þegar 

leitað var eftir heimildum í bókum, á veraldarvefnum, álitum og í dómum. Þá var einnig 

mjög gagnlegt að ræða við stjórnendur hjá hinu opinbera og fá þannig dýpri skilning á 

umfjöllunarefninu. Það var áhugavert að heyra hvað frammistöðuvandi er algengur 

innan starfsstétta hjá hinu opinbera og hvað þessi málaflokkur vegur þungt hjá 

stjórnendum þar sem þeir eyða miklum tíma í að vinna með frammistöðuvanda af 

ýmsum toga. Þá var einnig áhugavert að sjá hvað stjórnendur voru sammála um atriði 

eins og að huglægu málin væru erfið og væri sönnunarbyrðin þar einna erfiðust. Þar af 

leiðandi fengi starfsmaður ekki skriflega áminningu og því væri ekki hægt að segja 

honum upp samkv 21. gr. starfsmannalaganna.  

 

Höfundur telur að umræðuefnið hafi verið sett fram með skýrum og 

skilmerkilegum hætti og vonast til þess að lesandinn hafi haft gagn af lestrinum og 

fengið góða yfirsýn yfir efnið. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

11. Heimildaskrá  

Arnmundur Backman og Gunnar Eydal. (1978). Vinnuréttur, um lög og rétt á                                     

vinnumarkaði, Mál og Menning. 

Bjarni Jónsson o.fl. (1998). Rekstur og stjórnun sveitarfélaga. Reykjavík: Rekstur og 

ráðgjöf ehf. 

Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó (ritstjóri) og 

Viðar Már Matthíasson (2009). Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar 

lögfræði (2. útgáfa). Reykjavík: Bókaútgáfan CODEX 

Fjármálaráðuneytið. (1996). Reglur nr. 464/1996 um auglýsingar á lausum störfum 

með síðari breytingum. Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. 

Fjármálaráðuneytið. (2007). Ráðningar hjá ríkinu. Handbók. Reykjavík: 

Fjármálaráðuneytið. 

Lára V. Júlíusdóttir. (1995). Stéttarfélög og vinnudeilur, Alþýðusamband Íslands 

Lára V. Júlíusdóttir. (1995). Þættir úr vinnurétti. Menningar og fræðslusamband 

alþýðu. 

Lára V. Júlíusdóttir. (1997). Réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Alþýðusamband 

Íslands 

Ólafur Jóhannes Einarsson. (2009). Réttmætisreglan. Afmælisrit: Björn Þ. 

Guðmundsson sjötugur 13. Júlí 2009. Reykjavík. Bókaútgáfan Codex 

Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin - skýringarrit. Reykjavík: Forsætisráðuneytið. 

Páll Hreinsson: Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls. Tímarit 

lögfræðinga, 4. tbl. 1996, bls. 185-198. 

Páll Hreinsson. (1999). Starfsskilyrði stjórnvalda. Reykjavík: Forsætisráðuneytið. 

Páll Hreinsson (2005). Hæfisreglur stjórnsýslulaga. Reykjavík  

Páll Hreinsson. (2013) Stjórnsýsluréttur málsmeðferð. Bókaútgáfan Codex 

 

Vefheimildir 
 
Alþýðusamband Íslands: Félagsdómur. Sótt á vef þann 20. mars 2021 af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-
vinnudeilur/felagsdomur/ 

 

BSRB. Sótt á vef þann 21. febrúar 2021 af:               

https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-

vinnumarkadi.  

 

Félag grunnskólakennara: Kjaramál og styrkir. Sótt á vef þann 31. mars 2021 af: 

https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-vinnudeilur/felagsdomur/
https://www.asi.is/vinnurettarvefur/vinnurettur/stettarfelog-og-vinnudeilur/felagsdomur/
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi
https://www.bsrb.is/is/vinnurettur/vinnurettur/starfsmenn-a-opinberum-vinnumarkadi


 

35 
 

https://www.ki.is/kjaramal-og-styrkir/kjarasamningar/ 

  

Samband íslenskra sveitarfélaga. (2021). Leiðbeiningar um uppsagnir og áminningar. 

Bls. 12. Sótt 10. apríl 2021 af: https://eldri.samband.is/media/utgefid-efni-og-

eydublod/Aminning-leidbeiningar-juni-2012.pdf 

 

Sjúkraliðafélag Íslands. Kjaramál. Sótt á vef þann 31. mars 2021 af: 

http://www.slfi.is/kjaramal-2/kjarasamningar/  

 

Stjórnarráð Íslands: Félagsdómur. Sótt á vef þann 7. mars 2021 af:               

https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-
rettur/domstolar/felagsdomur/ 

 
Stjórnarráð Íslands: Úrskurður nr. A 264/2007, Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Sótt á vef 

þann 28.03.2021 af; https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-

frett/2007/08/16/A-264-2007-Urskurdur-fra-27.-juni-2007/ 

 
Stjórnarráð Íslands: Mannauðsmál. Sótt á vef þann 8 maí 2021 af: 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-

laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/  

 

Stjórnarráð Íslands: Leiðbeiningar til stjórnenda um uppsagnir ríkisstarfsmanna 

vegna rekstrarlega ástæðna. Sótt á vef þann 8 maí 2021 af: 

https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannaudsmal-

rikisins/Skjol/Starfslok-vegna-rekstrarlegra-astaedna.pdf  

 

 

 

12. Lagaskrá  
 
Lög nr. 33/1915, um verkfall opinberra starfsmanna 

Lög nr. 80/1938, um stéttarfélög og vinnudeilur 

Lög nr. 33/1944, um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (stjskr.) 

Lög nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað. 

Lög nr. 30/1987, um orlof 

Lög nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna 

Lög nr. 8/1993, Samkeppnislög 

Lög nr. 37/1993, Stjórnsýslulög 

Lög nr. 50/1993, Skaðabótalög 

Lög nr. 97/1995, Stjórnskipunarlög 

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

Lög nr. 96/2000, um jafnan rétt kvenna og karla 

Lög nr. 138/2011, Sveitarstjórnarlög 

https://www.ki.is/kjaramal-og-styrkir/kjarasamningar/
https://eldri.samband.is/media/utgefid-efni-og-eydublod/Aminning-leidbeiningar-juni-2012.pdf
https://eldri.samband.is/media/utgefid-efni-og-eydublod/Aminning-leidbeiningar-juni-2012.pdf
http://www.slfi.is/kjaramal-2/kjarasamningar/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-rettur/domstolar/felagsdomur/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-rettur/domstolar/felagsdomur/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2007/08/16/A-264-2007-Urskurdur-fra-27.-juni-2007/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2007/08/16/A-264-2007-Urskurdur-fra-27.-juni-2007/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannaudsmal-rikisins/kjarasamningar-laun-og-starfskjor/dreifibref/dreifibref-3-2002-aminning-almennir-starfsmenn/
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannaudsmal-rikisins/Skjol/Starfslok-vegna-rekstrarlegra-astaedna.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Mannaudsmal-rikisins/Skjol/Starfslok-vegna-rekstrarlegra-astaedna.pdf


 

36 
 

Lög nr. 71/2019, um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993 

 

13. Dómaskrá  
 
Hrd. 1974:1170 

Hrd. 1977, bls. 1328 (54/1976) 

Hrd. 1996, bls. 2956. 

Hrd. 72/2000 

Hrd. 162/2001 

Hrd. 371/2003 

Hrd. 384/2005 

Hrd. 647/2006 

Hrd. 172/2014 

Hrd. 396/2015 

Hrd. 816/2017 

  

Héraðsdómur 
 

Héraðsdómur Reykjavíkur, mál nr. E-3132/2017 

Héraðsdómur Reykjavíkur, mál nr. E-2731/2018 

Héraðsdómur Reykjavíkur, mál nr. E-1762/2020 

 

 

Félagsdómur 
 
Féld. I:6 

Féld. I:26 

Féld. I:42  

Féld. nr. 3/2020 

 
 

 

Álit umboðsmanns Alþingis 
 
UA 3. apríl 1996 (1532/1995)  

UA 9. nóvember 2015 (8354/2015) 

UA 5. mars 2004 (3853/2003) 

UA 29. Nóvember 2019 ( 9823/2018) 

UA  21. janúar 2020 (10089/2019) 



 

37 
 

UA 16. október 2020 (10025/2019) 

UA 3. desember 2020 (10235/2019) 

 
 
 
 

 
 

 


