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Útdráttur 

Á Íslandi skortir heildstæða löggjöf um vinnurétt. Þó er að finna ýmis lög og reglur er 

gilda um efnið en vandmeðfarið er að vinna eftir reglunum þar sem þær er að finna á 

víð og dreif í lögunum. Íslenskur vinnumarkaður skiptist upp í tvo meginhluta; 

almennan vinnumarkað og opinberan vinnumarkað. Undir almennan vinnumarkað 

heyra einkahlutafélög, hlutafélög og sjálfseignarstofnanir en undir opinberan 

vinnumarkað falla stofnanir í eigu ríkis og sveitarfélaga. 

 

Megintilgangur ritgerðarinnar er að skoða muninn á ráðningarferli á almennum og 

opinberum vinnumarkaði og hvort reglur sem gilda um ráðningar á opinberum 

vinnumarkaði sníði stjórnendum á opinberum vinnumarkaði of þröngan stakk þegar 

kemur að ráðningum, jafnvel svo þeir geti ekki ráðið hæfasta umsækjandann.  

Stuðst verður við hina lagalegu aðferð og byggt á þeim réttarheimildum sem eiga við 

um efnið. Til glöggvunar verða einnig skoðaðir hæstaréttardómar, álit kærunefndar 

jafnréttismála, álit umboðsmanns Alþingis og félagsdómar. 

 

Helstu niðurstöður sýna að ráðningarumhverfið er mun frjálsara á almennum 

vinnumarkaði heldur en á þeim opinbera. Ráðningarferlið er byggt upp á svipaðan hátt 

á almennum og opinberum vinnumarkaði, en staðið er að ráðningarferlinu með 

ólíkum hætti þar sem opinberum vinnumarkaði eru settar þrengri skorður hvað það 

varðar með lögum og reglum sem gilda sérstaklega fyrir þann vinnumarkað. Má þar 

helst nefna lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, 

sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 og stjórnsýslulög nr. 37/1993. Meginreglur 

stjórnsýsluréttar skipta einnig miklu máli við ráðningar á opinberum vinnumarkaði.  
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Abstract 

Iceland lacks a comprehensive employment law legislation. Existing laws and 

regulations are challenging for laymen to follow as they are distributed across various 

legal sectors. The Icelandic labour market is divided into two main sectors, general 

labour market and public labour market. The general labour market includes private 

limited companies, public corporations and private non-profit institutions while the 

public labour market includes state and municipality level institutions. 

  

The object of this study is to research the difference between the general and public 

labour market’s hiring processes and whether restrictions regarding the public labour 

market’s hiring processes are stricter than those of the general labour market. This 

study centers the legal framework of the Icelandic labour market, drawing upon 

applicable legal provisions from Supreme court judgments, opinions from the Gender 

Equality Complaints Committee and Parliamentary commissioner Ombudsman as well 

as examples from labour court. 

  

The results depict that the general labour market’s hiring environment abides by 

fewer restrictions than the public. Despite both markets relying on similarly structured 

hiring processes, the public labour market is conditioned by specific legal restrictions 

that only extend to the public labour market. Such restrictions include the 

Government Employees Act, No. 70/1996, Local Authorities Act, No. 138/2011 and 

the Administrative Procedures Act, No. 37/1993. The legal principles of administrative 

law are also highly influential on employment on the public labour market. 
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1 Inngangur 

Íslenskum vinnumarkaði er skipt upp í tvo meginhluta; almennan vinnumarkað og 

opinberan vinnumarkað. Undir almennan vinnumarkað heyra einkahlutafélög, 

hlutafélög, sjálfseignarstofnanir og opinber hlutafélög en undir opinberan vinnumarkað 

falla stofnanir í eigu ríkis eða sveitarfélaga1. 

 

Ráðningarumhverfi á íslenskum vinnumarkaði er ólíkt farið eftir því hvort um almennan 

vinnumarkað er að ræða eða opinberan vinnumarkað. Þrátt fyrir að engin heildarlöggjöf 

gildi um vinnumarkað á Íslandi þá eru ýmis lög og reglur sem gilda um vinnumarkaðinn 

í heild og að auki eru lög og reglur sem gilda aðeins um opinbera vinnumarkaðinn. Það 

mætti því leiða að því líkur, þar sem strangari reglur gilda um ráðningar á opinberum 

markaði, að svigrúm vinnuveitanda til ráðninga sé víðtækara á almennum vinnumarkaði 

heldur en á þeim opinbera. Mikilvægt er því að staldra aðeins við og spyrja sig hvort sú 

sé raunin. Að mörgu þarf að hyggja varðandi ráðningar, spilar þar mannauðsstjórnun 

ekki síður mikilvægt hlutverk en lögin og skiptir samspil þessara tveggja þátta miklu 

máli. Það hefur þó sýnt sig í framkvæmd að það þykir hægara sagt en gert að láta þetta 

tvennt tala saman.  

 

Ritgerðin er samanburðarrannsókn á ráðningarumhverfi opinbers og almenns 

vinnumarkaðar. Einnig er notast við þverfaglega nálgun þar sem lagahliðin og 

mannauðshliðin á ráðningum eru báðar skoðaðar og fléttaðar saman. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er eftirfarandi: „Er mikill munur á 

ráðningarumhverfi á opinberum og almennum vinnumarkaði og sníða reglur sem gilda 

um ráðningar á opinberum vinnumarkaði stjórnendum þar of þröngan stakk þegar 

kemur að ráðningum, jafnvel svo þeir geti ekki ráðið hæfasta umsækjandann?“ 

 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað almennt um þau ákvæði laga sem eiga við um 

ráðningar á íslenskum vinnumarkaði og síðan greint á milli hvað á við um almennan 

markað annars vegar og opinberan markað hins vegar. Þá verður einnig gerður 

 
1 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 145 
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greinarmunur á milli ríkis og sveitarfélaga, innan opinbera vinnumarkaðarins, þar sem 

mismunandi löggjöf á við um þessa hópa að einhverju leyti. Undir kaflanum um 

opinberan vinnumarkað verður fjallað um helstu lög og reglur sem gilda á þeim 

vinnumarkaði. Önnur ákvæði laga sem gilda einnig um ráðningar verður fjallað um í 

kaflanum um almennan vinnumarkað en hafa ber í huga að ákvæðin gilda líka um 

opinberan vinnumarkað. 

 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað um ráðningar. Áhersla verður lögð á að tengja 

saman lagalega umfjöllun og mannauðsstjórnun. Mikilvægt er að huga vel að báðum 

þáttum í tengslum við ráðningar til þess að tryggja að hæfasti einstaklingurinn verði 

ráðinn til starfa. Ef ráðningarferli er skilvirkt leiðir það til þess að hæfasti 

einstaklingurinn er ráðinn og eykur langlífi skipulagsheildarinnar. Það skiptir því máli að 

huga vel að ráðningarferlinu í heild sinni og á það ekki síður við um eftirfylgni þegar 

búið er að ráða til starfa til að tryggja gott starfsumhverfi þess sem ráðinn er. 

 

Að lokum verða helstu niðurstöður dregnar saman í lokakafla ritgerðarinnar. Þar verður 

tekið saman í hverju munurinn á milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins liggur 

hvað ráðningar varðar.  

 

Í ljósi þess að ákvæðin, sem varða ráðningar, er að finna á víð og dreif í íslenskum lögum 

og reglum þá gæti lesanda þótt uppbygging ritgerðar flókin og eitthvað er um 

endurtekningar. Þær þóttu hins vegar nauðsynlegar til að gefa heildstæða mynd af 

ráðningarumhverfi íslensks vinnumarkaðar. Höfundur lagði sig fram við að setja efnið 

fram á greinargóðan hátt og skipta köflum og undirköflum upp eins og efnisyfirlit sýnir. 

Þau ákvæði sem eiga við á vinnumarkaðnum í heild sinni koma því endurtekið fram í 

nokkrum köflum til þess að auðvelda lesanda yfirferðina og koma í veg fyrir að hann 

þurfi að flakka mikið á milli kafla. Einnig gætu það talist annmarkar að í ritgerðinni er 

ekki gerður samanburður við Norðurlönd hvað ráðningar varðar en höfundur hafði ekki 

tök á að skoða það vegna lengdartakmarkana.  
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2 Lagaumhverfi við ráðningar 

Til þessa hefur ekki verið sett heildstæð löggjöf um vinnurétt á Íslandi en þó hafa verið 

sett lög og reglur um ýmsa þætti er varða vinnurétt. Misjafnar reglur gilda um hópa sem 

tilheyra vinnumarkaðnum og er munurinn mestur á reglum sem gilda um almenna 

vinnumarkaðinn annars vegar og opinbera vinnumarkaðinn, starfsmenn ríkis og 

sveitarfélaga, hins vegar. Þá gilda einnig sérreglur um hópa á vinnumarkaðnum eins og 

sjómenn, iðnnema, bankamenn og fleiri. 2 3 

 

Almennt er litið svo á, á íslenskum vinnumarkaði, að vinnuveitandi hafi frjálst val um 

hvern hann ræður til vinnu en sá ákvörðunarréttur er hluti af stjórnunarrétti 

vinnuveitanda. Stjórnunarréttur vinnuveitanda byggist á að talið er að hann sé hæfastur 

um að meta hvers konar þarfir skal uppfylla hverju sinni fyrir vinnustaðinn.4 Þetta frjálsa 

val vinnuveitanda er takmörkunum háð, svo sem vegna ákvæða jafnréttislaga, ákvæða 

í kjarasamningum, reglna um lögverndun starfsheita og lagaákvæða sem gera ákveðnar 

kröfur, eins og til dæmis kröfur um hámarks- og lágmarksaldur.5 Við athugun á hvaða 

takmarkanir eiga við skiptir máli hvort um sé að ræða almennan eða opinberan 

vinnumarkað en heldur strangari og ítarlegri réttarheimildir gilda um ráðningar á 

opinberum markaði. Ráðningar á opinberum vinnumarkaði teljast til 

stjórnvaldsákvarðana og um þær gilda skráðar og óskráðar reglur stjórnsýsluréttarins.6 

Nokkur sjónarmið liggja að baki því hvers vegna regluverkið er strangara á opinberum 

vinnumarkaði. Til dæmis má nefna að skylt er að ráða hæfasta umsækjandann í starfið, 

ekki er heimilt að byggja ráðningu í starf á pólitískum sjónarmiðum, ákvarðanir 

stjórnvalda verða að vera í samræmi við lög og mega ekki vera of íþyngjandi fyrir aðila 

máls.  

 

 
2 Lára V. Júlíusdóttir. (2011). Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Bls. 15 
3 Sbr. sjómannalög nr. 35/1985, lög um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu ríkisins nr. 34/1977, lög 
um framhaldsskóla nr. 92/2008 og reglugerð um vinnustaðanám og starfsþjálfun á vinnustað nr. 
840/2011 
4 BSRB. (e.d). Val á umsækjendum 
5 Elín Hrefna Ólafsdóttir. (2015). Jafnréttislög og stöðuveitingar – Um sjónarmið og viðmið sem þróast 
hafa í framkvæmd. Bls. 355 
6 Álit umboðsmanns Alþingis 18. júní 2004 í máli nr. 4020/2004 
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Þegar litið er yfir löggjöf sem gildir á íslenskum vinnumarkaði í heild um ráðningar má 

sjá að hún er heldur rýr. Helstu ákvæði laga er varða efnið eru lög um jafna meðferð á 

vinnumarkaði nr. 86/2018 (hér eftir ljmv. eða lög um jafna meðferð á vinnumarkaði) og 

lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 (hér eftir jafnréttislög). 

Jafnframt skipta máli lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 (hér eftir lög um 

stéttarfélög og vinnudeilur) og ákvæði kjarasamninga. Þó að kjarasamningar teljist 

almennt ekki til réttarheimilda eru þeir á mörkunum því þeir hafa að geyma mikilvæg 

réttindi til viðbótar þeim réttindum sem kveðið er á um í löggjöf. Þó ber þess að geta 

að til eru lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 (hér eftir lög um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna). Að auki má nefna stjórnsýslulög nr. 37/1993 

(hér eftir ssl. eða stjórnsýslulög), lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 

70/1996 (hér eftir stml. eða starfsmannalög) og sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 (hér 

eftir svstjl. eða sveitarstjórnarlög) en í þessum lögum er að finna ákvæði sem gilda um 

ráðningar á opinberum markaði. Nánar verður fjallað um löggjöf á opinberum 

vinnumarkaði í kafla 2.3. og um löggjöf á almennum vinnumarkaði í kafla 2.4. 

 

2.1 Jafnréttisákvæði og jafnréttislög 

Ein mikilvægasta undirstaða nútímahugmynda um mannréttindi er grundvallarreglan 

um jafnræði manna og bann við mismunun. Í 65. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944 (hér eftir stjskr. eða stjórnarskráin) segir: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum 

og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu 

njóta jafns réttar í hvívetna“. Jafnræðisreglan er upphafsákvæði mannréttindakafla 

stjórnarskrárinnar og er grunnregla sem liggur að baki öllum hinum mannréttindunum, 

en hún kom ný inn í stjórnarskrána þegar mannréttindakaflanum var breytt með 

stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 (hér eftir stjskl.) Áður var talið nægilegt að vísa til 

hennar sem óskráðrar grundvallarreglu, einnar af undirstöðum íslenskrar 

stjórnskipunar.7 Í athugasemdum í frumvarpi til stjskl. kemur fram að ekki felist bein 

efnisréttindi í jafnræðisreglunni heldur sé helsta markmið hennar að vera almenn 

leiðbeiningarregla um bann við mismunun og beri ávallt að hafa hana að leiðarljósi. Þá 

 
7 Björg Thorarensen. (2019). Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi. Bls. 595 
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þótti til eðlilegrar samræmingar að festa jafnræðisregluna í stjórnarskrána þar sem 

jafnræðisreglan er skýrlega orðuð í alþjóðlegum mannréttindasamningum sem Ísland 

er aðili að. Jafnframt kemur fram í frumvarpinu til stjskl. að fyrirmynd 65. gr. stjskr. er 

sótt í 26. gr. alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og í 14. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu (MSE). MSE var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 

62/1994.8 Ákvæði 14. gr. MSE kveður á um bann gegn mismunun en líkt og í 65. gr. 

stjskr. er ekki takmarkað hver grundvöllur mismunar getur verið og því kemur hvers 

konar mismunun til greina. Í báðum ákvæðum er upptalning á dæmum sem koma til 

greina og enda ákvæðin svipað þar sem vísað er til „annarrar stöðu“ eða „stöðu að öðru 

leyti“.9  

 

Jafnréttislögin nr. 150/2020 kveða á um jafnrétti kynjanna. Í frumvarpi til laganna 

kemur fram að lögin eru í samræmi við ákvæði stjórnarskrár og alþjóðlegar 

skuldbindingar íslenska ríkisins. Í stjórnarskrárákvæðinu er sérstaklega kveðið á um 

jafnræði kynjanna til viðbótar við almennu jafnræðisregluna. Ísland er einnig bundið af 

69. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. 2. gr. laga um Evrópska 

efnahagssvæðið nr. 2/1993, sem kveður á um launajafnrétti kynja og 4. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2006/54/EB, um framkvæmd meginreglunnar um jöfn 

tækifæri og jafna meðferð karla og kvenna að því er varðar atvinnu og störf, sem leggur 

bann við beinni jafnt sem óbeinni mismunun á grundvelli kyns þegar kemur að sömu 

eða jafnverðmætum störfum. Þá ber einnig að nefna jafnlaunasamþykkt 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100, um jöfn laun til karla og kvenna fyrir 

jafnverðmæt störf sem var fullgilt á Íslandi árið 1958. 10  Lög um jafna meðferð á 

vinnumarkaði voru sett með það að markmiði að stuðla að jafnrétti og jafnri meðferð 

einstaklinga á vinnumarkaði. Talið er að almenn þátttaka á vinnumarkaði sé ein besta 

leiðin til að koma í veg fyrir félagslega einangrun og fátækt. Við lagasetninguna var höfð 

til hliðsjónar tilskipun Evrópuráðsins nr. 2000/78/EB um almennar reglur um jafna 

meðferð á vinnumarkaði og í atvinnulífi. Einnig var höfð til hliðsjónar tilskipun 

 
8 Alþingistíðindi, 1994-1995 A, þskj. nr. 389, bls. 2085-2086 
9 Oddný Mjöll Arnarsdóttir. (2017). Bann við mismunun. Bls. 444 
10 Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, þskj. 14, 14. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/151/s/0014.html. [Sótt á vefinn 12.02.2021]. 
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Evrópuráðsins nr. 2000/43/EB um framkvæmd meginreglunnar um jafna meðferð 

manna án tillits til kynþáttar eða þjóðernis en aðeins þeim hluta hennar er varðar 

réttindi og skyldur á vinnumarkaði.11 

Nokkur meginákvæði jafnréttislaga og laga um jafna meðferð á vinnumarkaði eiga við 

um ráðningar. Í 1. mgr. 12. gr. jafnréttislaga er kveðið á um að starf sem laust er til 

umsóknar skuli standa opið jafnt konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns 

í þjóðskrá. Í 19. gr. jafnréttislaga er kveðið á um bann við mismunun í starfi og ráðningu 

og svipað ákvæði má finna í 8. gr. ljmv., en þar er kveðið á um atvinnuveitendum er 

óheimilt að mismuna umsækjendum um starf vegna einhverra þeirra þátta sem um 

getur í 1. mgr. 1. gr., sbr. þó 2. mgr. 1. gr., 10., 11. og 12. gr. Þá hefur 16. gr. jafnréttislaga 

einnig áhrif á ráðningar en ákvæðið fjallar um almennt bann við mismunun. Að auki þarf 

að huga að forgangsreglu jafnréttislaga við ráðningar á opinberum vinnumarkaði. Nánar 

verður fjallað um jafnréttisákvæði og jafnréttislög er varða opinberan vinnumarkað í 

kafla 2.3.2. og er varða almennan vinnumarkað í kafla 2.4.1. 

 

2.2 Kjarasamningar og stéttarfélög 

Stéttarfélög eru frjáls félagasamtök launafólks og þjóna þeim tilgangi að gæta 

hagsmuna félagsmanna sinna og launafólks almennt gagnvart vinnuveitendum og 

samtökum þeirra, meðal annars með gerð kjarasamninga. Stéttarfélög njóta verndar í 

stjórnarskrá, lögum og alþjóðasamþykktum sem Ísland á aðild að. Félögin gegna 

mikilvægu hlutverki á vinnumarkaði, hafa skyldu til sameiginlegrar kjarasamningsgerðar 

og hafa einnig heimild til að beita valdi, verkföllum, ef til þess kemur að þvinga fram 

lögmætar kjarakröfur.12 Fjallað er um stéttarfélög í 74. og 75. gr. stjskr. Í 1. mgr. 74. gr. 

er mælt fyrir um að menn eigi rétt á að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, þar 

með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. Í 2. mgr. er 

kveðið á um að engan megi skylda til aðildar að félagi en þó megi með lögum kveða á 

um slíka skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmætu hlutverki vegna 

almannahagsmuna eða réttinda annarra. Í 2. mgr. 75. gr. segir að í lögum skuli kveða á 

um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu. Lög um 

 
11 Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði. þskj. 551, 394. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 
https://www.althingi.is/altext/148/s/0551.html. [Sótt á vefinn 8.02.2021]. 
12 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Stéttarfélög 
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stéttarfélög og vinnudeilur kveða meðal annars á um rétt manna til að stofna 

stéttarfélög, ganga í stéttarfélag og rétt félaga til að gera kjarasamninga. Lögin fjalla 

aðallega um samskipti stéttarfélaga við vinnuveitendur en 4. gr. laganna kemur inn á 

samskipti starfsmanns við vinnuveitanda. Þar er mælt fyrir um að vinnuveitendum, 

verkstjórum og öðrum trúnaðarmönnum vinnuveitanda sé óheimilt að reyna að hafa 

áhrif á stjórnmálaskoðanir verkamanna sinna, afstöðu þeirra og afskipti af stéttar- eða 

stjórnmálafélögum eða vinnudeilum með: 

a. uppsögn eða hótunum um slíkt, eða  

b. fjárgreiðslum, loforðum um hagnað eða neitunum á réttmætum greiðslum. 

 

Sérlög eiga við um starfsmenn ríkisins en um þá gilda ákvæði starfsmannalaga er fjalla 

um stöðu starfsmanns gagnvart vinnuveitanda og ráðningarsamband þeirra. Ríkið gerir 

kjarasamninga á grundvelli laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna annars vegar 

og laga um stéttarfélög og vinnudeilur hins vegar.13 Um réttindi og skyldur starfsmanna 

sveitarfélaga gilda ákvæði kjarasamninga en í þeim er fjallað um ráðningarsamband 

starfsmanns við vinnuveitanda. Helstu ákvæði kjarasamninga sem eiga við um 

ráðningar eru ákvæði um auglýsingar lausra starfa og ráðningarsamninga, það er hvaða 

kjör þeir skuli bera og hvernig þeim sé háttað, til dæmis ef ráðningin er tímabundin eða 

ótímabundin.  

 

Ýmis ákvæði má finna í ofangreindum lögum er tengjast kjarasamningum en þó er enga 

skilgreiningu á þeim að finna í lögunum. Lára V. Júlíusdóttir setti fram skilgreiningu á 

kjarasamningi, í bók sinni um ráðningarrétt, sem hljóðar svo: „Kjarasamningar eru 

samningar sem gerðir eru milli stéttarfélaga og vinnuveitanda eða samtaka 

vinnuveitanda. Kjarasamningar ná til allra þeirra launamanna sem vinna á félagssvæði 

verkalýðsfélagsins og hafa að geyma þýðingarmikla þætti sem varða kaup og kjör.“14 Til 

frekari skilnings á tengslum kjarasamninga við vinnurétt má líta til skilgreiningar 

Alþýðusambands Íslands á kjarasamningum og innihaldi þeirra: 

Í kjarasamningum eru ákvæði um laun fyrir dagvinnu og yfirvinnu auk 
ákvæða um ýmis konar álagsgreiðslur, vinnutíma starfsmanna, 
launarétt þeirra sem forfallast vegna veikinda eða slysa, orlofsréttindi, 

 
13 Stjórnarráð Íslands. (e.d.). Kjarasamningar, laun og starfskjör 
14 Lára V. Júlíusdóttir. (2011). Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Bls. 17 
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fyrirkomulag við uppsögn ráðningarsamninga, greiðslur í lífeyrissjóð og 
sjóði stéttarfélaga o.m.fl. Kjarasamningar hafa almennt gildi á 
vinnumarkaði skv. lögum um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda nr. 55/1980. Hin lögbundna staða kjarasamninga hefur 
m.a. þau áhrif að ákvæði í ráðningarsamningi starfsmanns og 
atvinnurekanda um lakari kjör en kjarasamningur kveður á um eru ógild 
og ekki bindandi. Aðilum er á hinn bóginn frjálst að semja um hærri laun 
og meiri réttindi en viðkomandi kjarasamningur gerir ráð fyrir.15 

 
Í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur kemur fram að aðild að kjarasamningi er 

lögbundin, sbr. 5. og 6. gr. laganna. Í 5. gr. laganna er mælt fyrir um að stéttarfélög séu 

lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör meðlima sinna, enda hafi félagið í 

samþykktum sínum ákveðið að láta starfsemi sína taka til slíkra málefna. Í 6. gr. laganna 

er kveðið á um að allir samningar milli stéttarfélaga og vinnuveitanda um kaup og kjör 

verkafólks skuli vera skriflegir. Ráðningarsamningar eru persónubundnir samningar á 

milli vinnuveitanda og launamanns og yfirleitt eru náin tengsl á milli samninganna og 

kjarasamninga en við ráðningu er almennt vísað til kjarasamnings sem gildir um 

starfið.16 Nánar verður fjallað um ráðningarsamninga í kafla 3.5.  

Flestir kjarasamningar á almennum vinnumarkaði hafa að geyma ákvæði um 

forgangsrétt en hins vegar er ekki kveðið á um slíkt í lögum um opinbera starfsmenn 

eða kjarasamningum þeirra. 17  Nánar verður fjallað um forgangsréttarákvæði 

kjarasamninga í kafla 2.4.3.  

 

2.3 Löggjöf á opinberum vinnumarkaði 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu löggjöf sem á við um opinberan vinnumarkað. 

Eins og áður hefur komið fram gilda nokkuð mörg sérlög um opinberan vinnumarkað. 

Misjafnt er, eftir því um hvaða stöðu ræðir á opinberum vinnumarkaði, hvaða löggjöf á 

við. Það gilda til að mynda ekki alfarið sömu reglur um ráðningar hjá starfsmönnum 

sveitarfélaga og starfsmönnum ríkisins. Starfsmönnum ríkisins er svo skipt niður í tvo 

hópa; embættismenn og aðra starfsmenn ríkisins.  

Helstu reglur sem ber að líta til við ráðningar á opinberum markaði eru stjórnsýslulög, 

starfsmannalög, sveitarstjórnarlög, lög um jafna meðferð á vinnumarkaði, jafnréttislög, 

 
15 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Aðild að kjarasamningi 
16 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Aðild að kjarasamningi 
17 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Forgangsréttarákvæði 
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lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 90/2018 (hér eftir 

persónuverndarlög), upplýsingalög nr. 140/2012 (hér eftir upplýsingalög) og 

kjarasamningar, bæði ríkis og sveitarfélaga. Meginreglur stjórnsýsluréttar eiga bæði við 

um ríki og sveitarfélög. Á reglurnar reynir talsvert við ráðningu opinberra starfsmanna 

og því er nauðsynlegt að fjalla sérstaklega um þær. Meginreglurnar eru bæði skráðar 

og óskráðar. Óskráðar meginreglur eru, eins og orðið gefur til kynna, reglur sem eru 

ekki skráðar í lögum en það dregur ekki úr mikilvægi þeirra. Slíkar reglur byggjast á 

venjum, fordæmum, lagarökum eða sjónarmiðum sem eiga við um ráðningar. 18 

Reglunum er skipt upp í efnisreglur og málsmeðferðar- og formreglur. Reglurnar 

tengjast innbyrðis og samspil þeirra hefur áhrif á hvernig reglunum er beitt. Því getur 

reynt á fleiri en eina reglu í sama ráðningarmáli.19 

 

2.3.1 Stjórnsýslulög og reglur 

Það var ekki fyrr en seint á 20. öld sem hugað var að því að setja almenn lög um 

stjórnsýsluna og reglur um málsmeðferð innan stjórnsýslunnar. Ástæða þótti til þess að 

setja almenn lög um meðferð mála í stjórnsýslunni þar sem réttindi og skyldur 

borgaranna voru til meðferðar í þeim tilgangi að tryggja réttaröryggi með 

ásættanlegum hætti. Árið 1993 voru stjórnsýslulög sett. Líkt og á hinum 

Norðurlöndunum er markmið laganna að setja samræmdar og skýrar reglur um 

málsmeðferð stjórnvalda þegar þau taka stjórnvaldsákvarðanir. Breytingar urðu á 

starfsumhverfi íslenskra stjórnvalda með tilkomu laganna sem og réttaröryggi aðila 

máls sem eiga í samskiptum við stjórnvöld. Í lögunum er mælt fyrir um þær 

lágmarksskyldur sem hvíla á stjórnvöldum gagnvart aðila máls þegar þau taka 

stjórnvaldsákvarðanir. Skilgreiningu á hugtakinu stjórnvaldsákvörðun er hvorki að finna 

í stjórnsýslulögum né öðrum lögum og er sjaldnast vísað til hugtaksins í lögum með 

beinum hætti.20 Ýmsir hafa sett fram skilgreiningu á hugtakinu og er einn þeirra Páll 

Hreinsson sem skilgreindi stjórnvaldsákvörðun svo:  

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds 
og er beint milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með 
henni er kveðið á bindandi hátt um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og 

 
18 Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2014). Ráðningar í opinber störf1. Bls. 47-48 
19 Álit umboðsmanns Alþingis 13. maí 2019 í máli nr. 9810/2018 
20 Trausti Fannar Valsson. (2019). Stjórnsýslukerfið. Bls. 153-154 
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fyrirliggjandi máli. Þá er það yfirleitt einkennandi fyrir 
stjórnvaldsákvarðanir að þær eru teknar einhliða af stjórnvöldum og 
oftast á skriflegan hátt.21 
 

Í hnotskurn fjallar stjórnsýsluréttur um stjórnsýsluna, stjórnsýslukerfið og reglur sem 

gilda um samskipti einstaklinga og stjórnvalda.22 Ráðningar á opinberum vinnumarkaði 

teljast til stjórnvaldsákvarðana og því eiga stjórnsýslulög við um ferlið.  

 

2.3.2 Jafnréttisákvæði og jafnréttislög á opinberum vinnumarkaði 

Við ráðningar á opinberum markaði ber að líta til forgangsreglna við ráðningar í starf. 

Áðurnefnd jafnræðisregla 65. gr. stjskr. mælir fyrir um að allir skuli vera jafnir fyrir 

lögum. Forgangsreglur eru því yfirleitt túlkaðar sem frávik frá jafnræðisreglunni en eru 

réttlættar með því að ákveðnir hópar þurfi að njóta forgangs til að jafna stöðu þeirra í 

stærra samhengi. Dæmi um forgangsreglur sem gilda um ráðningar eru forgangsregla 

laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 og 

forgangsregla jafnréttislaga. Forgangsregla laga um þjónustu við fatlað fólk birtist í 3. 

mgr. 22. gr. laganna þar sem kveðið er á um fatlað fólk skuli eiga forgang að vinnu hjá 

ríki og sveitarfélögum sé hæfni þess til starfsins meiri eða jöfn hæfni annarra 

umsækjenda. Forgangsregla jafnréttislaga er ólögfest en hefur verið leidd af 

jafnréttislögum og mótuð af dómum Hæstaréttar, fyrst með Hrd. 1993, bls. 2230 

(339/1990). 23  Málavextir í dóminum voru þeir að Helga og Matthías voru meðal 

umsækjenda um lektorsstöðu í íslenskum bókmenntum við heimspekideild Háskóla 

Íslands. Taldi dómnefnd að Helga væri hæfust í starfið en Matthías var að endingu 

ráðinn í lektorsstöðuna. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að 

menntamálaráðherra hefði brotið gegn 5. gr. laga nr. 65/1985 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla. Einnig sagði í dóminum að meginreglur laganna er sneru að 

jafnrétti kynjanna varðandi ráðningu í störf væru skýrðar svo „að konu skuli veita starf, 

ef hún er að minnsta kosti jafnt að því komin, að því er varðar menntun og annað, sem 

máli skiptir, og karlmaður, sem við hana keppir, ef á starfssviðinu eru fáar konur. Ber að 

leggja þá skýringu til grundvallar í máli þessu.“  

 
21 Páll Hreinsson (2013). Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Bls. 162 
22 Róber R. Spanó. (2009). Stjórnsýsluréttur. Bls. 99 
23 Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2014). Ráðningar í opinber störf1. Bls. 74 
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Þegar rætt er um forgangsreglu jafnréttislaga gætir oft misskilnings þar sem 

hugtökunum sértækar aðgerðir og jákvæð mismunun er ruglað saman en mikilvægt er 

að gera greinarmun á þeim. 24  16. gr. jafnréttislaga fjallar um almennt bann við 

mismunun. Í 1. mgr. er mælt fyrir um að hvers kyns mismunun á grundvelli kyns, bein 

eða óbein, sé óheimil. Í 2. mgr. er mælt fyrir um að sértækar aðgerðir gangi ekki gegn 

lögunum og sama á við ef gild rök mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu 

kyni vegna hlutlægra þátta er tengjast starfinu. Skilgreiningu á hugtakinu sértækar 

aðgerðir má finna í 8. tölul. 1. mgr. 8. gr. jafnréttislaga en þar segir að þær séu: 

[…] sérstakar tímabundnar aðgerðir sem ætlað er að bæta stöðu eða 
auka möguleika kvenna eða karla í því skyni að koma á jafnri stöðu 
kynjanna á ákveðnu sviði þar sem á annað kynið hallar. Þar getur þurft 
tímabundið að veita öðru kyninu forgang til að ná jafnvægi. Einnig 
sérstakar tímabundnar aðferðir sem ætlað er að bæta stöðu eða auka 
möguleika fólks á þeim sviðum þar sem á það hallar vegna hlutlausrar 
skráningar kyns í þjóðskrá í því skyni að stuðla að jafnri meðferð. 
 

Af þessu leiðir að sértækar aðgerðir ganga ekki gegn 16. gr. jafnréttislaga um bann við 

mismunun. Til skilnings má sjá eftirfarandi skilgreiningu á forgangsreglu jafnréttislaga 

sem Þorgerður Einarsdóttir, lektor í kynjafræði við Háskóla Íslands setti fram í bréfi sínu 

til ráðherra jafnréttismála:  

Meginreglur íslensku laganna hafa verið skýrðar þannig að þegar 
val stendur milli tveggja JAFNHÆFRA einstaklinga skuli veita 
starfið einstaklingi af því kyni sem er í minnihluta. Enginn afsláttur 
er því gefinn í samkeppni um hæfni. Þetta má kalla forgangsreglu 
jafnréttislaganna. Þessi túlkun er viðtekin og þykir sjálfsögð og 
eðlileg leið til að leiðrétta kynjahlutföll í nútímasamfélögum. 

 
Jafnframt skilgreindi hún hugtakið jákvæð mismunun og dæmi um hvernig hún kemur 

fram á eftirfarandi hátt: 

Það er jákvæð mismunun þegar einstaklingur af því kyni sem hallar á er 
ráðinn í starf, að uppfylltum lágmarksskilyrðum, jafnvel þótt hæfari 
einstaklingur af hinu kyninu sé meðal umsækjenda. Þannig mætti veita 
karli starf leikskólakennara að uppfylltri lágmarkshæfni, jafnvel þótt 
hæfari kona sæki um.  
 

Í bréfinu bendir Þorgerður á að á Íslandi sé jákvæðri mismunun hvað eftir annað ruglað 

saman við ákvæði jafnréttislaga um bann við mismunun. Misskilningurinn á 

 
24 Jón Fannar Kolbeinsson. (2020). Forgangsregla jafnréttislaga 
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hugtökunum er óheppilegur og ýtir undir þá rangtúlkun að konur á Íslandi njóti 

sérmeðferðar á kostnað hæfari karla í krafti jafnréttislaganna.25 

 

Eins og áður greindi frá, í kafla 2.1, þarf að fylgja nokkrum ákvæðum jafnréttislaga við 

ráðningar í opinber störf en helstu ákvæðin eru 12. gr., 19. gr., og 16. gr. jafnréttislaga 

og 8. gr. ljmv. Þá ber einnig að hafa hugfasta ofangreinda forgangsreglu jafnréttislaga. 

Í frumvarpi til jafnréttislaga er áréttað að 1. mgr. 12. gr. komi ekki í veg fyrir að heimilt 

sé að auglýsa eða birta auglýsingu um laust starf þar sem gefið er í skyn að óskað sé 

eftir starfskrafti af einu kyni fremur en öðru ef skilyrði 2. mgr. 19. gr. eru uppfyllt eða 

að gild rök mæli með því að ráða einstakling af ákveðnu kyni vegna hlutlægra þátta sem 

tengjast starfinu, sbr. 2. mgr. 16. gr. Þó teljast sértækar aðgerðir ekki ganga gegn lögum 

þessum. Sama á við ef gild rök mæla með því að ráða til starfa einstakling af ákveðnu 

kyni vegna hlutlægra þátta er tengjast starfinu. Óheimilt er að láta fæðingar- og 

foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafa neikvæð áhrif 

á ákvarðanir skv. 1. mgr.  

 

Í 19. gr. jafnréttislaga er kveðið á um mismunun í starfi og við ráðningu og er sams konar 

ákvæði að finna í 8. gr. ljmv. Í 1. mgr. 19. gr. jafnréttislaga segir að vinnuveitendum er 

óheimilt að mismuna umsækjendum um starf á grundvelli kyns. Í 4. og 5. mgr. 

ákvæðisins eru settar fram reglur í þessum málum, sönnunarregla og matsregla, og er 

það kærunefnd jafnréttismála sem kveður upp úrskurð um hvort ákvæðin hafi verið 

brotin, sbr. 1. mgr. 8. gr. laga um stjórnsýslu jafnréttismála nr. 151/2020. 

Sönnunarreglan í 4. mgr. ákvæðisins er tvíþætt. Í fyrsta lagi þarf sá sem telur að brotið 

hafi verið á sér að færa fram staðreyndir, gögn og upplýsingar sem sýna fram á að við 

ráðningu í starf hafi verið beint eða óbeint mismunað á grundvelli kyns. Ef kæranda 

tekst að sýna fram á slíka mismunun færist sönnunarbyrðin yfir á vinnuveitanda sem 

þarf þá að sýna fram á að aðrar ástæður en kyn hafi legið til grundvallar ákvörðun við 

ráðningu í starf. Í úrskurði kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 2/201826 má sjá dæmi 

um sönnunarregluna. Málavextir voru þeir að A kærði ákvörðun Reykjavíkurborgar um 

að ráða konu í stöðu borgarlögmanns en A taldi að hann hefði verið hæfari í starfið en 

 
25 Þorgerður Einarsdóttir. (2014, 27. ágúst). Opið bréf til Árna Magnússonar ráðherra jafnréttismála 
26 Úrskurður kærunefndar jafnréttismála 2. júlí 2018 í máli nr. 2/2018 
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konan. Byggði hann meðal annars kæru sína á að Reykjavíkurborg hefði brotið gegn 1. 

mgr. 26. gr. jafnréttislaga (sbr. 1. mgr. 19. gr. núgildandi laga) við ákvörðun um ráðningu 

konunnar og að ekki hefðu legið fyrir aðrar ástæður en kyn til grundvallar ákvörðun 

Reykjavíkurborgar, sbr. 4. mgr. sömu greinar (sbr. 4. mgr. 19. gr. núgildandi laga). Í 

niðurstöðu nefndarinnar sagði svo:  

Samkvæmt framangreindu og með vísan til 4. mgr. 26. gr. laga nr. 
10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, verður að 
telja að leiddar hafi verið líkur að því að kærði hafi mismunað 
kæranda við ráðningu borgarlögmanns og þykir kærði ekki hafa 
sýnt fram á að aðrar ástæður en kynferði hans hafi legið þar til 
grundvallar. Með því braut kærði gegn ákvæði 1. mgr. 26. gr. laga 
nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. 
 

Í 5. mgr. 19. gr. er tekið fram að við mat kærunefndar á hvort ákvæði 1. mgr. hafi verið 

brotin skuli taka mið af menntun, starfsreynslu, sérþekkingu eða öðrum sérstökum 

hæfileikum sem krafa er gerð um í viðkomandi starfi samkvæmt lögum eða 

reglugerðum eða telja verður annars að komi að gagni í starfinu. Við ráðningar í opinber 

störf er veitingarvaldshafa skylt að fara eftir skráðum og óskráðum reglum 

stjórnsýsluréttarins. Helstu óskráðu meginreglurnar sem ber að líta til eru reglan um að 

ráða hæfasta umsækjandann hverju sinni miðað við málefnaleg sjónarmið sem lögð eru 

til grundvallar og réttmætisreglan sem felur í sér að allar stjórnvaldsathafnir eigi að 

byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. 

Byggt er á þeirri meginreglu í íslenskum rétti að ef almenn og sérstök hæfisskilyrði laga 

eiga ekki við er það veitingarvaldshafans að ákveða á hvaða sjónarmiðum hann byggir 

ákvörðun sína um ráðningu í opinbert starf. Sjónarmið hans þurfa þó að vera 

málefnaleg, sbr. framangreinda réttmætisreglu. Almennt séð hefur 

veitingarvaldshafinn talsvert svigrúm til að ákveða hvaða sjónarmið og kröfur hann kýs 

að leggja til grundvallar við ráðninguna en hann þarf að gæta að því að setja þau 

sjónarmið sem mestu máli skipta í auglýsingu um starfið. Ef ekki er mælt fyrir um annað 

í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum hefur veitingarvaldshafinn einnig svigrúm til þess 

að ákveða innbyrðis vægi þeirra málefnalegu sjónarmiða sem hann leggur til og hvert 

þeirra skuli vega þyngst við ákvörðunina. Matsviðmiðin sem eru talin upp í 5. mgr. eru 

aðeins sett fram sem viðmið fyrir kærunefnd jafnréttismála til mats um hvort bein eða 

óbein mismunun á grundvelli kyns hafi átt sér stað við ráðningu í starf. Því er þetta ekki 

heimild fyrir nefndina til að byggja á öðrum sjónarmiðum eða endurmeta innbyrðis 
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vægi þeirra sjónarmiða sem veitingarvaldshafi lagði sjálfur til grundvallar. Þá er það ekki 

heldur kærunefndarinnar að endurskoða mat veitingarvaldshafa á hvaða umsækjandi 

falli best að þeim sjónarmiðum sem hann valdi nema ætla megi af gögnum málsins að 

ályktanir og mat hans hafi verið óforsvaranleg og í andstöðu við réttmætisregluna, sbr. 

álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 6395/2011. 27  Í málinu var niðurstaða setts 

umboðsmanns sú að kærunefndin hefði ekki rökstutt á fullnægjandi hátt að þau 

sjónarmið sem ráðuneytið hefði lagt til grundvallar, innbyrðis vægi þeirra eða mat þess 

á umsækjendum, hefði leitt líkur að beinni eða óbeinni mismunun á grundvelli kyns í 

merkingu laga nr. 10/2008. Hann fengi ekki annað séð en að kærunefndin hefði beitt 

öðrum matsgrundvelli en forsætisráðuneytið hefði byggt á og að nefndin hefði lagt 

sjálfstætt mat á hæfni A og B en slík aðferð ætti sér ekki stoð í 4. og 5. mgr. 26. gr. laga 

nr. 10/2008. Niðurstaða setts umboðsmanns var því sú að mat og aðferð kærunefndar 

jafnréttismála, sem hafði verið lögð til grundvallar niðurstöðu hennar í málinu, hefði 

ekki verið í samræmi við lögbundið hlutverk hennar samkvæmt lögum nr. 10/2008.  

 

2.3.3 Ríkið 

2.3.3.1 Veitingarvaldshafi og valdframsal 

Við ráðningu hjá hinu opinbera þarf að gera greinarmun á því í upphafi hvort um er að 

ræða embættismenn eða aðra almenna starfsmenn. Í II. kafla starfsmannalaga er fjallað 

um veitingu starfs. Það fer eftir ákvæðum laga hvaða stjórnvald veitir starf og ef ekki 

eru fyrirmæli um það í lögum skal sá ráðherra sjá um skipun forstöðumanns stofnunar 

eða embættismanna, sem falla undir 22. gr. stml., og forstöðumaður sér um ráðningu 

á öðrum störfum, sbr. 5. gr. stml. Forstöðumenn hafa heimild skv. 50. gr. stml. til þess 

að framselja vald sitt en það er bundið þeim skilyrðum að framsalið sé skriflegt og 

tilkynnt starfsmönnum. Slíkt valdframsal kom til álita hjá umboðsmanni Alþingis í máli 

nr. 3077/200028 en þar hafði A kvartað yfir ráðningu í starf deildarstjóra á Landspítala-

háskólasjúkrahúsi. A taldi þann rökstuðning sem hún hefði fengið vera ófullnægjandi og 

að fram hjá henni hefði verið gengið við ráðninguna, en það var hjúkrunarforstjóri 

spítalans sem sá um ráðninguna en ekki forstjórinn. Umboðsmaður benti á að skv. 5. 

 
27 Álit umboðsmanns Alþingis 27. september 2013 í máli nr. 6395/2011 
28 Álit umboðsmanns Alþingis 13. júlí 2001 í máli nr. 3077/2000 
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gr. starfsmannalaga, 30. og 31. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 og 8. mgr. 

30. gr., sbr. 63. gr. laga nr. 83/1997 væri það forstjóri Landspítala-háskólasjúkrahúss 

sem hefði ákvörðunarvald um veitingu á starfi. Erindisbréf hjúkrunarforstjóra hefði 

verið birt, áður en ákvörðun um ráðningu var tekin, á heimasíðu sjúkrahússins. Í 

erindisbréfinu var ekki skýrt tekið fram að um framsalsvald skv. 50. gr. stml. væri um að 

ræða heldur að hjúkrunarforstjóri bæri „stjórnunarábyrgð á starfi hjúkrunar“. Í áliti 

umboðsmanns kom þá eftirfarandi fram: 

Umboðsmaður taldi að orðið „stjórnunarábyrgð“ afmarkaði ekki eitt og 
sér að um framsal samkvæmt 50. gr. laga nr. 70/1996 væri að ræða en 
tilvísun til laganna í erindisbréfinu hefði ekki verið nákvæm um þetta 
atriði. Þó taldi hann að skýra yrði erindisbréfið þannig að í því hefði falist 
framsal á valdi forstjóra sjúkrahússins að texti erindisbréfsins yrði 
endurskoðaður að þessu leyti og tekin af öll tvímæli um framsal 
samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 50. gr. laga nr. 70/1996. Þá tók hann fram 
að sá háttur sem hafður var á birtingu erindisbréfsins á heimasíðu 
sjúkrahússins yrði að telja fullnægjandi tilkynningu til starfsmanna 
stofnunar í skilningi ákvæðisins. Var það því niðurstaða umboðsmanns 
að leggja yrði til grundvallar að hjúkrunarforstjórinn hefði verið bær til 
þess að taka ákvörðun um ráðningu í viðkomandi starf. 

 

Sjá má af Hrd. 5. febrúar 2015 (387/2014) að liggja verður skýrt fyrir að valdframsal hafi 

átt sér stað. Málsatvik dómsins eru þau að H hélt því fram að hann hefði verið ráðinn í 

starf afleysingalæknis við Heilsugæslustöðin á Vík eftir símtal hans við yfirlækni þar. Í 

niðurstöðu dómsins sagði Hæstiréttur eftirfarandi:  
 
Af 5. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins, og 5. mgr. 9. gr. laga nr. 40/2007, um heilbrigðisþjónustu, 
leiðir að forstjórar heilbrigðisstofnana fara með vald til að ráða í 
störf við stofnanir og bera ábyrgð á að ákvarðanir um ráðningar séu 
í samræmi við lög. Forstöðumaður getur framselt þetta vald sitt til 
tiltekinna stjórnenda á grundvelli 50. gr. laga nr. 70/1996. Fyrir 
liggur að Heilsugæslustöðin Vík, ásamt sjö öðrum 
heilsugæslustöðvum og einu sjúkrahúsi, voru á árinu 2004 
sameinaðar í eina stofnun, Heilbrigðisstofnun Suðurlands, og hefur 
forstjóri þeirrar stofnunar þær ráðningarheimildir sem fram koma í 
framangreindum lagaákvæðum. Hefur stefnandi ekki hnekkt þeirri 
staðhæfingu stefnda að þær heimildir hafi ekki verið framseldar til 
umrædds læknis á Heilsugæslustöðinni Vík. Samkvæmt því féll það 
ekki innan valdssviðs þess læknis að ráða afleysingalækna eða 
annað starfsfólk til starfa á heilsugæslustöðina. 
 

Að framangreindu virtu má því ráða að umrætt símtal hafi aðeins falið í sér jákvæða 

afstöðu til umsóknar H um starf afleysingalæknis og valdframsal til yfirlæknis 

Heilsugæslustöðvar á Vík ekki legið fyrir. 
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Enn fremur er rétt að leggja áherslu á að sá sem hefur valdið til að veita starf í höndum 

sér ber ábyrgð á undirbúningi sem liggur til grundvallar ákvörðun og að hún sé í 

samræmi við lög. Heimilt er að ráða ráðgjafarfyrirtæki til þess að annast afmarkaða 

þætti við undirbúning að ráðningu starfsmanna en það er ýmsum takmörkunum háð. 

Dæmi um slíkar takmarkanir eru að það er í höndum veitingarvaldshafa að tryggja að 

upplýsingar og gögn glatist ekki þegar notast er við slíka þjónustu, ráðgjafarfyrirtæki má 

ekki taka ákvarðanir um stöðu umsækjanda og óheimilt er að framselja ráðningarvald 

til ráðgjafarfyrirtækisins, sbr. álit umboðsmanns Alþingis nr. 3616/2002.29 

 

2.3.3.2 Skipun í embætti 

V. kafli starfsmannalaga fjallar um skipun eða setningu í embætti. Þeir sem teljast 

embættismenn skv. starfsmannalögum eru taldir upp í 22. gr. stml. en það er þó ekki 

tæmandi listi. Embættismenn eru skipaðir tímabundið, til fimm ára í senn nema annað 

komi fram í lögum, sbr. 1. mgr. 23. gr. stml. Í 2. mgr. 23. gr. segir að skylt sé að tilkynna 

embættismanni a.m.k. sex mánuðum áður en skipunartími hans rennur út hvort 

embættið verði auglýst til umsóknar en ef það er ekki gert framlengist skipunartími 

hans sjálfkrafa um fimm ár. Hann getur þó sjálfur óskað eftir að láta af störfum skv. 1. 

mgr. 37. gr. stml. Ef embættismaður fellur frá eða er frá vinnu vegna veikinda, fjarveru 

eða annarra ástæðna þá hefur það stjórnvald sem veitir embættið heimild til að setja 

annan mann til að gegna embættinu, þó aldrei lengur en eitt ár. Sá sem settur er í 

embættið verður ekki sjálfkrafa embættismaður en nýtur þó réttinda og ber skyldur 

skv. VI. og VII. kafla eftir því sem við á, sbr. 24. gr. stml.30 

 

2.3.3.3 Ráðningar annarra starfsmanna en embættismanna 

Um starfsmenn ríkisins, aðra en embættismenn, gildir sú meginregla að þeir skuli vera 

ráðnir til starfa ótímabundið með gagnkvæmum uppsagnarfresti. Sá frestur skal vera 

þrír mánuðir að loknum reynslutíma nema um annað sé samið í ráðningarsamningi, sbr. 

1. mgr. 41. gr. stml. Í 2. mgr. sömu greinar er sérstök heimild veitt fyrir því að ráða 

 
29 Álit umboðsmanns Alþingis 26. maí 2003 í máli nr. 3616/2002 
30 Alþingistíðindi, 1995-1996 A, þskj. nr. 650. Bls. 3151-3152 
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starfsmann tímabundið til starfa en slík ráðning skal aldrei vara samfellt lengur en í tvö 

ár, sbr. lög um tímabundna ráðningu starfsmanna nr. 139/2003 (hér eftir lög um 

tímabundna ráðningu starfsmanna). Í 1. mgr. 42. gr. stml. er kveðið á um að 

ráðningarsamningar milli forstöðumanns stofnunar og starfsmanns skal vera skriflegur 

og innihalda meðal annars ráðningarkjör en ákvæðið var sett í samræmi við þá stefnu 

sem sett er fram í tilskipun Evrópusambandsins nr. 91/533/EBE frá 14. október 1991 

um skyldu vinnuveitanda að skýra launþegum frá samningsskilmálum eða 

ráðningarfyrirkomulagi. Í 2. mgr. sömu greinar er kveðið á um að það sé í höndum 

fjármálaráðherra að setja reglur um form ráðningarsamninga skv. 1. mgr.31 

 

Um almenn hæfisskilyrði til þess að fá skipun eða ráðningu í starf hjá ríkinu er fjallað 

um í 6. gr. stml. Eftirfarandi skilyrði eru talin upp:  

• Átján ára aldur. Þó má víkja frá þessu aldurslágmarki um störf samkvæmt 

námssamningi, ræstingastörf, sendilsstörf eða önnur svipuð störf. Einstök 

ákvæði í lögum, þar sem annað aldurstakmark er sett, skulu haldast. 

• Lögræði. Þó gildir lögræðiskrafan ekki þegar undanþága er gerð skv. 1. tölul. 

• Nauðsynleg heilbrigði, andleg og líkamleg, til þess að gegna þeim starfa sem 

hverju sinni er um að ræða. 

• Almenn menntun og þar að auki sú sérmenntun sem lögum samkvæmt er krafist 

eða eðli málsins samkvæmt verður að heimta til óaðfinnanlegrar rækslu 

starfans. 

• Fjárforræði, ef starfi fylgja svo sem gjaldkera- eða innheimtustörf, eða ef svo er 

fyrir mælt í lögum eða sérstök ástæða þykir til að gera þá kröfu. 

Jafnframt telst umsækjandi ekki fullnægja starfsskilyrðum ef hann hefur hlotið dóm fyrir 

refsiverðan verknað, slíkan sem um ræðir í 1. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 

2. mgr. 6. gr. starfsmannalaga.32 

 

 
31 Alþingistíðindi, 1995-1996 A, þskj. nr. 650. Bls. 3155-3156 
32 Alþingistíðindi, 1995-1996 A, þskj. nr. 650, bls. 3146 
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2.3.3.4 Auglýsingar lausra starfa 

Í 7. gr. stml. er fjallað um auglýsingar á lausum störfum hjá ríkinu. Ólíkar reglur gilda um 

auglýsingar á störfum embættismanna og annarra starfa hjá ríkinu. Reglan um að 

stjórnvöldum sé skylt að auglýsa störf byggist annars vegar á jafnræðissjónarmiðum um 

að veita beri öllum þeim, sem áhuga kunna að hafa, tækifæri til að sækja um opinbera 

stöðu. Með opinberri auglýsingu er þannig öllum sem hafa áhuga á starfi veitt jöfn 

tækifæri til að leggja inn umsókn, ef þeir uppfylla þau hæfisskilyrði sem koma fram í 

auglýsingu. Hins vegar byggir reglan á samkeppnissjónarmiðum þar sem opinber 

auglýsing á starfi eykur líkur á að ríkið eigi kost á sem flestum færum og hæfum 

umsækjendum þegar ráðið er í starf.33  

Um auglýsingar embættismanna er fjallað í 1. mgr. 7. gr. starfsmannalaga en þar segir 

að laust embætti skuli auglýsa í Lögbirtingablaði og skuli umsóknarfrestur ekki vera 

skemmri en tvær vikur frá útgáfudegi blaðsins. Í ákvæðinu koma einnig fram 

undantekningar frá auglýsingaskyldu en ekki er skylt að auglýsa laus embætti ef skipta 

á um mann eða setja í embætti skv. 2. mgr. 23. gr. stml., maður er settur í forföllum 

skv. 1. málsl. 24. gr. stml. eða maður er fluttur til í embætti skv. 36. gr. stml. 

Um auglýsingar á lausum störfum annarra en embættismanna hjá ríkinu er kveðið á um 

í 2. mgr. 7. gr. stml. en þar segir að önnur störf skuli auglýst opinberlega samkvæmt 

reglum sem settar skulu af fjármálaráðherra. Forstöðumanni stofnunar er heimilt að 

setja sérreglur um hvernig auglýsa skuli störf hjá stofnuninni, enda sé það gert 

opinberlega og reglurnar hljóti staðfestingu ráðherra. Skylt er, sé þess óskað, að veita 

almenningi aðgang að upplýsingum um nöfn og starfsheiti umsækjenda þegar 

umsóknarfrestur er liðinn, sbr. 4. mgr. 7. gr. starfsmannalaga.  

Reglur nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa gilda um þá starfsmenn ríkisins 

sem falla undir skilgreiningu 1. mgr. 1. gr. starfsmannalaga og teljast ekki 

embættismenn samkvæmt 22. gr. sömu laga, sbr. 1. gr. reglnanna. Auglýsa skal laus 

störf og skal umsóknarfrestur að lágmarki vera tíu dagar frá birtingu auglýsingar. Starf 

telst nægjanlega auglýst með birtingu á sérstöku vefsvæði um laus störf hjá ríkinu. 

Umsóknarfrestur skal miðast við fyrstu birtingu á hinu sérstaka vefsvæði og skal ljúka á 

virkum degi, sbr. 2. gr. reglnanna. Einnig segir þar að ekki er skylt að auglýsa störf sem 

 
33 Álit umboðsmanns Alþingis 18. nóvember 2008 í máli nr. 4866/2006 
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aðeins eiga að standa í tvo mánuði eða skemur, störf sem eru tímabundin vegna 

sérstakra aðstæðna, störf sem auglýst hafa verið innan síðustu sex mánaða og í þeirri 

auglýsingu hafi þess verið getið að umsóknin geti gilt í sex mánuði frá birtingu, störf 

vegna tímabundinna vinnumarkaðsúrræða á vegum stjórnvalda og aðila 

vinnumarkaðarins og hlutastörf fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu sem teljast til 

vinnumarkaðsúrræða. Þá er einnig tekið fram að öllum umsóknum skal svarað þegar 

ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Um efni auglýsingar er kveðið á um í 3. gr. 

reglnanna en þar segir að í auglýsingu um laust starf skuli tilgreina starfsheiti, heiti 

stofnunar og staðsetningu starfs eða hvort það sé án staðsetningar. Í auglýsingu skal 

ávallt tilgreina eftirfarandi:  

1. Hvaða starf og starfssvið er um að ræða. Skal lýsing starfs vera nægjanlega 

greinargóð til þess að mögulegir umsækjendur geti gert sér glögga grein fyrir 

því í hverju starfið felst.  

2. Starfshlutfall. 

3. Stjórnunarlega stöðu starfsins innan stofnunar/ríkisfyrirtækis. 

4. Menntunar- og hæfniskröfur. 

5. Aðrar almennar og sértækar kröfur sem gerðar eru til starfsmanns. 

6. Starfskjör. 

7. Hvenær æskilegt er að starfsmaður hefji störf. 

8. Hvar leita skuli frekari upplýsinga. 

9. Lengd umsóknarfrests. 

10. Hvert umsókn á að berast og á hvaða formi. 

Í 3. mgr. 6. gr. starfsmannalaga er kveðið á um að óheimilt er að auglýsa eða birta 

auglýsingu um laust starf þar sem gefið er í skyn að fremur sé óskað starfskrafts af einu 

kyni en öðru. 1. málsl. á ekki við ef tilgangur auglýsandans er að stuðla að jafnari 

kynjaskiptingu innan starfsgreinarinnar og skal það koma fram í auglýsingunni. Sama á 

við ef gild rök mæla með því að aðeins sé auglýst eftir tilteknu kyni, sbr. 3. mgr. 19. gr. 

jafnréttislaga. 
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2.3.4 Sveitarfélög 

2.3.4.1 Ákvæði sveitarstjórnarlaga er varða ráðningar 

Sveitarstjórnarlög og kjarasamningar þeirra gilda um starfsmenn sveitarfélaga. Þrátt 

fyrir að starfsmannalögin gildi ekki um starfsmenn sveitarfélaga þá gilda stjórnsýslulög 

og óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar jafnt um ráðningar starfsmanna ríkisins og 

sveitarfélaga.34 Í VI. kafla sveitarstjórnarlaga er að finna ákvæði um ráðningar og hver 

er veitingarvaldshafi í sveitarfélögum. Sveitarstjórn ræður framkvæmdastjóra til að 

annast framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar og verkefni sveitarfélags, sbr. 54. gr. 

svstjl. Í frumvarpi til sveitarstjórnarlaga kemur fram að ráðningarsamningur við 

framkvæmdastjóra skal vera skriflegur. Þá segir einnig að starf framkvæmdastjórans er 

pólitískt trúnaðarstarf gagnvart sveitarstjórn og því gildir sú meginregla að 

ráðningartími framkvæmdastjóra sé sá sami og kjörtími sveitarstjórnar. Þá telst það 

eðlilegt, í ljósi þess að pólitískar forsendur fyrir ráðningu geta brugðist, að samið sé um 

tiltekinn uppsagnarfrest framkvæmdastjóra innan kjörtímabils. Um 56. gr. svstjl. segir í 

frumvarpinu að sveitarstjórnin ræður starfsmenn í æðstu stjórnunarstöður hjá 

sveitarfélagi en það hverjir teljast til æðstu stjórnenda fer eftir stærð og stjórnskipulagi 

sveitarfélaganna. Jafnframt er bent á það sjónarmið að erfitt geti reynst fyrir stjórnvald 

sem skipað er pólitískum fulltrúum, líkt og sveitarstjórn, að taka ákvörðun um ráðningu 

starfsmanna sem er aðeins byggð á faglegum sjónarmiðum. Það á þó ekki við um 

framkvæmdastjórann en hann má ráða, eins og fyrr segir, á pólitískum forsendum. Aðra 

stjórnendur sveitarfélagsins ber hins vegar að ráða á faglegum forsendum og starfstími 

þeirra er ekki bundinn við pólitískan meirihluta í sveitarstjórn. Framkvæmdastjóri 

annast ráðningu annarra starfsmanna, nema sveitarstjórn hafi ákveðið annað í 

samþykkt um stjórn sveitarfélags eða með almennum fyrirmælum. Ekki er mælt fyrir 

um almenn réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga í núgildandi 

sveitarstjórnarlögum eða öðrum almennum lögum um sveitarstjórnarstigið og því ber 

að fylgja ráðningarsamningum og ákvæðum kjarasamninga um starfskjör, réttindi og 

skyldur starfsmanna sveitarfélaga. Í frumvarpinu kemur fram að þróun seinustu ára hafi 

leitt í ljós að það sé vilji sveitarstjórnarmanna og samtaka starfsmanna þeirra að ákvæði 

um ofangreind atriði séu í kjarasamningum og ráðningarsamningum og Alþingi hefur 

 
34 Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2014). Ráðningar í opinber störf1. Bls. 48 
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fallist á þá afstöðu. Dæmi um þetta má sjá af 23. gr. laga nr. 87/2008 um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla þar 

sem mælt var fyrir um að úr gildi skyldu felld lög nr. 72/1996 um réttindi og skyldur 

kennara og skólastjórnenda grunnskóla. Í 2. mgr. 57. gr. svstjl. er einnig kveðið á um að 

starfsmenn sveitarfélaga og þeir sem gegna vinnu við ákveðin verkefni hjá 

sveitarfélögum séu bundnir þagnarskyldu skv. X. kafla stjórnsýslulaga.35 

 

2.3.4.2 Valdframsal 

Líkt og í starfsmannalögum er heimild um framsal valds í sveitarstjórnarlögum. 

Sveitarstjórn er heimilt að fela fastanefnd fullnaðarafgreiðslu einstakra mála sem ekki 

varða verulega fjárhag sveitarfélagsins, nema lög og eðli máls mæli sérstaklega gegn 

því. Á sama hátt er sveitarstjórn heimilt að fela einstökum starfsmönnum 

sveitarfélagsins fullnaðarafgreiðslu mála en sveitarstjórn þarf að hafa eftirlit með 

slíkum málum og kalla eftir reglulegum skýrslum um slíkar ákvarðanir. Heimildin nær 

ekki til töku ákvarðana sem varða daglegan rekstur og þjónustu sveitarfélags og teljast 

leiða af stöðuumboði þeirra. Séu slíkar heimildir nýttar skal þess getið í samþykktum 

sveitarfélagsins, sbr. 42. svstjl. Mikilvægt er að huga að ákvæðum laga og framkvæmd 

við framsal á ráðningarvaldi starfsmanna sveitarfélaga eins og umboðsmaður Alþingis 

benti á í máli nr. 9561/2018.36 Í málinu var framsal ráðningarvalds, varðandi ráðningar 

á Borgarsögusafni Reykjavíkur, ekki talið í samræmi við lög. Borgarstjórn Reykjavíkur 

hafði í samþykktum sínum falið safnstjóra Borgarsögusafns Reykjavíkur vald til að ráða 

aðra starfsmenn safnsins. Hins vegar hafði safnstjóri falið tveimur starfsmönnum 

safnsins að ákveða hvaða umsækjendur skyldi ráða og fól öðrum þeirra umsjón með 

ráðningarferlinu. Umboðsmaður taldi einnig ástæðu til að fjalla almennt um framsal til 

valds við ráðningar starfsmanna hjá sveitarfélögum. Hann benti á að ef það ætti að fela  

öðrum en framkvæmdastjóra að sjá um ráðningar yrði það að vera gert með 

formbundnum hætti, annað hvort í samþykktum eða með almennum fyrirmælum. Slíkt 

væri gert til þess að tryggja að skýrt væri fyrir íbúa sveitarfélags, starfsmanna þess og 

umsækjenda um störf hver færi með ráðningarvaldið innan sveitarfélagsins. 

 
35  Frumvarp til sveitarstjórnarlaga, þskj. 1250, 726. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/139/s/1250.html. [Sótt á vefinn 01.03.2021] 
36 Álit umboðsmanns Alþingis 26. október 2018 í máli nr. 9561/2018 
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2.3.4.3 Auglýsingar lausra starfa 

Það er ekki kveðið á um skyldu sveitarfélaga til að auglýsa laus störf í lögum en það telst 

til vandaðra stjórnsýsluhátta að gera slíkt. Skylda um auglýsingu á lausum störfum getur 

hins vegar komið fram í kjarasamningum sveitarfélaga, sbr. 57. gr. svstjl. þar sem segir 

að fara beri eftir ákvæðum kjarasamninga um starfskjör, réttindi og skyldur 

starfsmanna. Flest stéttarfélög starfsmanna sveitarfélaga hafa samið um í 

kjarasamningum sínum að sveitarfélög skuli að jafnaði auglýsa störf. Ákvæði um 

auglýsingaskyldu starfa getur einnig verið að finna í samþykktum sveitarfélaga. 

Sveitarfélögum er skylt, líkt og ríki, að veita upplýsingar um nöfn og starfsheiti 

umsækjenda um starf þegar umsóknarfrestur er liðinn, sbr. 1. tölul. 2. mgr. 7. gr. 

upplýsingalaga. Þau sveitarfélög sem eru aðilar að Sambandi íslenskra sveitarfélaga 

fylgja kjarasamningi félagsins en gr. 11.2.1. á við um auglýsingu lausra starfa. Í gr. 

11.1.2.1. er nánari útlistun á hvað í því felst en þar segir laus störf skuli að jafnaði auglýst 

en heimilt sé að gera undantekningar til dæmis þegar um er að ræða tímabundnar 

ráðningar eða tilfærslu í starfi. Þá er bent á að í samþykktum sveitarfélaga kunna að 

vera ítarlegri ákvæði um auglýsingar á lausum störfum.37 

 

Í kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sameykis – stéttarfélags í almannaþjónustu er 

fjallað um auglýsingar starfa í gr. 9.1. Þar segir að það sé skylda stofnana og fyrirtækja 

Reykjavíkurborgar að auglýsa öll laus störf til umsóknar á opinberum vettvangi og að 

slíkt þarf að gera að jafnaði með 14 daga fyrirvara. Tekið er fram að ekki sé skylt að 

auglýsa afleysingastörf vegna fæðingarorlofs, veikinda, störf þar sem ráðning stendur í 

12 mánuði eða styttra, tímavinnustörf, störf nema eða störf unglinga í vinnuskóla. 

Tilfærsla á milli starfa eða uppfærsla innan starfsgreinar skal auglýst aðeins á þeim 

vettvangi. Í greininni er einnig tiltekið hvað skal tilgreina í starfsauglýsingu en það er: 

• Starfsheiti, starfstegund eða eftir atvikum stutta starfslýsingu. 

• Starfshlutfall ef ekki er um fullt starf að ræða. 

• Kröfur sem gerðar eru til starfsmanns. 

 
37 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2020). Kjarasamningur Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kjalar, 
stéttarfélags starfsmanna í almannaþjónustu 
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• Starfskjör í boði s.s. með orðunum „eftir hlutaðeigandi kjarasamningi opinberra 

starfsmanna“.  

• Hver veitir nánari upplýsingar um starfið. 

• Hvert umsókn á að berast. 

• Hvenær starfsmaður skuli hefja starf. 

• Hvort umsókn eigi að vera á sérstöku eyðublaði og ef svo er hvar sé hægt að fá 

það. 

• Kröfur um gögn – ef einhver eru – sem eiga að fylgja umsókn. 

• Umsóknarfrest.38 

 

2.3.5 Efnisreglur stjórnsýsluréttar 

2.3.5.1 Lögmætisreglan 

Lögmætisreglan er undirstöðuregla í íslenskri stjórnskipun en í henni felst að stjórnvöld 

eru bundin af lögum, að ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum og mega 

ekki vera í andstöðu við lög. Lögmætisreglunni er oft skipt upp í tvær undirreglur; 

formreglu og heimildarreglu. Samkvæmt formreglunni er stjórnvöldum ekki heimilt að 

brjóta í bága við stjórnarskrá, lög og reglugerðir þar sem slíkar réttarheimildir eru 

nefndar eru rétthærri en ákvarðanir stjórnvalda. Samkvæmt heimildarreglunni eiga 

allar ákvarðanir stjórnvalda að eiga sér heimild í lögum, nánar tiltekið að hafa fengið 

leyfi frá Alþingi með lögum til að taka ákvarðanir. Sama á við um reglugerðir en þær 

verða að eiga sér lagastoð og mega ekki ganga í berhögg við almenn lög. Íþyngjandi 

ákvarðanir stjórnvalda gagnvart aðilum verða því að hafa skýra lagaheimild.39 Dæmi um 

að lögmætisreglan sé ekki virt má sjá í máli umboðsmanns Alþingis nr. 10135/201940 

þar sem A sótti um starf hjá sveitarfélaginu X en var ekki tekin til greina sem umsækjandi 

þar sem A hefði þegið lausnarlaun nokkrum árum áður vegna annars starfs. Taldi 

sveitarfélagið A hafa fyrirgert rétti sínum fyrir hvaða starf sem er hjá sveitarfélaginu en 

taldi umboðsmaður Alþingis meðal annars umrædda afstöðu sveitarfélagsins hvorki 

eiga stoð í lögum og reglum sem gilda um starfsemi sveitarfélaga né í viðkomandi 

kjarasamningi. 

 
38 Sameyki. (2019). Kjarasamningur Reykjavíkurborgar og Sameykis – stéttarfélags í almannaþjónustu 
39 Róbert R. Spanó. (2009). Stjórnsýsluréttur. Bls. 102-103 
40 Álit umboðsmanns Alþingis 26. ágúst 2020 í máli nr. 10135/2019. 
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2.3.5.2 Réttmætisreglan 

Réttmætisreglan, sem gengur einnig undir heitinu reglan um málefnaleg sjónarmið, 

felur í sér að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda séu byggðar á málefnalegum 

sjónarmiðum.41 Málefnaleg sjónarmið sem hægt er að byggja á eru til dæmis sjónarmið 

um menntun, starfsreynslu, hæfni og eftir atvikum persónulegir eiginleikar sem 

veitingarvaldshafi telur skipta máli. 42  Jafnframt þarf, við mat á hvað telst til 

málefnalegra sjónarmiða, að horfa til jafnræðisreglna eins og jafnræðisreglu 

stjórnsýslulaga. Í 2. mgr. 11. gr. ssl. segir að óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn 

mála á grundvelli sjónarmiða byggðum á stjórnmálaskoðunum. Við ráðningu í starf þar 

sem val stendur á milli umsækjenda er ekki heimilt að horfa til þátttöku umsækjenda í 

stjórnmálastarfi, þ.e. það ætti hvorki að bitna á umsækjandanum né að vera honum til 

framdráttar.43 

Á réttmætisregluna reyndi í Hrd. 2006, bls. 4891 (195/2006) þar sem reyndi á hvort 

ákvörðun um skipun Sigurðar (SG) í embætti sendiráðsprests í London hefði verið byggð 

á málefnalegum sjónarmiðum. Sigríður (SA) hafði einnig sótt um starfið og taldi að 

brotið hefði verið gegn lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna 

þar sem hún hefði verið jafnhæf eða hæfari en SG til að gegna embætti sendiráðsprests 

í London. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram að ráðið hefði verið af gögnum málsins 

að SA hefði fimm árum lengri reynslu af prestsstarfi en SG og hefði starfað sem 

sóknarprestur á Íslandi í ellefu ár en SG hefði aldrei gegnt slíku embætti. Fallist var á 

með SA að ábyrgð sóknarprests væri ríkari en prests og hefði hæfnisnefnd, sem skipuð 

var til að meta umsækjendur í málinu, borið að líta til þessa munar á umsækjendum við 

mat á starfsreynslu þeirra. Að þessu leyti hefði matið ekki verið málefnalegt. Í 

auglýsingunni kom fram að framhaldsmenntun væri æskileg, helst á sviði sálgæslu. SG 

hafði lokið eins árs framhaldsnámi á því sviði sem tilgreint var en SA hafði lokið þriggja 

ára framhaldsnámi á sviði guðfræði og var einnig í doktorsnámi. Framhaldsmenntun SG 

var talin hafa ráðið úrslitum í niðurstöðu hæfnisnefndarinnar. Taldi Hæstiréttur að ekki 

hefði verið réttmætt að gefa þessu sjónarmiði jafn ríkt vægi og gert var enda kom 

 
41 Hafsteinn Dan Kristjánsson. (2014). Ráðningar í opinber störf1. Bls. 57 
42 Álit umboðsmanns Alþingis 28. febrúar 2019 í máli nr. 9792/2018 
43 Umboðsmaður Alþingis. (2015). Áhrif stjórnmálaskoðana þegar ráðið er í opinbert starf. 
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aðeins fram í auglýsingu að tilgreind framhaldsmenntun væri æskileg. Að þessu virtu 

taldi Hæstiréttur að SA væri jafnhæf eða hæfari en SG til að gegna embættinu. Að auki, 

þar sem engin kona hafði gegnt prestsstarfi erlendis var talið að SA hefði átt að vera 

skipuð í embættið, sbr. III. kafla laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og 

kvenna en þar segir að konu skuli veita starf ef hún er að minnsta kosti jafnt að því 

komin og karlmaður, sem við hana keppir, að því er menntun varðar og annað sem máli 

skiptir, þegar á starfssviðinu eru fáar konur. Hæstiréttur taldi að ekki hefði verið sýnt 

fram á að aðrar ástæður en kynferði hefðu legið til grundvallar þeirri ákvörðun að skipta 

SG í embættið og því var talið að brotið hefði verið gegn 1. mgr. 24. gr. laga nr. 96/2000. 

 

2.3.5.3 Meðalhófsreglan 

Meðalhófsreglan er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Reglan er lögfest í 12. 

gr. ssl. og hljóðar svo: „Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar 

lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal 

þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.“ Í ákvæðinu felst 

þrennt: Í fyrsta lagi þurfa stjórnvöld að huga að því að ef efni ákvörðunarinnar er 

íþyngjandi verður ákvörðunin að vera til þess fallin að þjóna lögmætu markmiði. Í öðru 

lagi verður stjórnvald að huga að því að ef fleiri en eitt úrræði koma til greina þá er þeim 

skylt að velja vægasta úrræðið. Stjórnvöld skulu því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun ef 

vægari kostur er ekki fyrir hendi til að þjóna markmiðinu. Í þriðja lagi felur ákvæðið í sér 

að stjórnvöld verði að gæta hófs í beitingu úrræðis og gæta þess að ganga ekki lengra 

en nauðsyn ber til. Stjórnvöldum er því ekki síður skylt að gæta hagsmuna og réttinda 

einstaklinga og lögaðila sem athafnir þeirra og valdbeiting beinist að en því sem í starfi 

þeirra felst.44  Það reynir ekki mikið á meðalhófsregluna í ráðningarmálum hjá hinu 

opinbera en til skilnings má skoða álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 9040/201645 þar 

sem umboðsmaður Alþingis taldi að LÍN hefði ekki gætt að meðalhófsreglunni við 

uppsögn starfsmannsins A. Þegar einn mánuður var eftir af uppsagnarfresti A var 

sumarstarfsmaður ráðinn tímabundið til eins árs til að sinna ákveðnu átaksverkefni en 

í skýringum umboðsmanns kom fram að ekki hefði verið lagt mat á hvort A kæmi til 

 
44 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3294-3295 
45 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2016 í máli nr. 9040/2016 
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greina til að sinna umræddu átaksverkefni í eitt ár. Þá hafði ekki farið fram mat á því, í 

samræmi við meðalhófsregluna, hvort draga hefði mátt uppsögn A til baka og/eða 

bjóða henni tímabundið starf við umrætt verkefni. Umboðsmaður undirstrikaði einnig 

að almennt væri litið svo á að uppsögn opinbers starfsmanns væri íþyngjandi ákvörðun 

gagnvart honum. Þegar opinberum starfsmönnum er sagt upp í hagræðingarskyni eða 

vegna skipulagsbreytinga ber stjórnvöldum að gæta að því að fara ekki strangar í 

sakirnar en nauðsyn ber til við töku ákvörðunarinnar, sbr. meðalhófsregluna. 

 

2.3.5.4 Jafnræðisreglan 

Jafnræðisreglan er óskráð grundvallarregla stjórnsýsluréttarins sem má finna í 11. gr. 

ssl. en þar kveðið á um eftirfarandi: „Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis 

og jafnræðis í lagalegu tilliti. Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á 

grundvelli sjónarmiða byggðum á kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, 

trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum 

sambærilegum ástæðum.“ Í frumvarpi til stjórnsýslulaga kemur fram að í reglunni felst 

að mál sem teljast sambærileg í lagalegu tilliti eiga að hljóta sams konar úrlausn. Ekki er 

þó um mismunun að ræða í lagalegu tilliti ef mismunur byggist á frambærilegum og 

lögmætum sjónarmiðum. Einnig er bent á að til séu undantekningar frá meginreglunni 

í 2. mgr. enda eigi þær sér stoð í settum lögum. Þannig yrði það til dæmis ekki talið brot 

á 2. mgr. þótt litið væri til stjórnmálaskoðana við val í pólitísk störf, eðli málsins 

samkvæmt.46  

 

Við ráðningu í opinbert starf er, eins og fyrr greinir, ekki heimilt að mismuna 

umsækjendum á grundvelli sjónarmiða sem byggjast á stjórnmálaskoðunum, þ.e. það 

er ekki heimilt að líta til þátttöku umsækjenda í stjórnmálastarfi. Ef á slíkt reynir þá 

verða sjónarmið veitingarvaldshafa að vera málefnaleg. Í máli umboðsmanns Alþingis 

nr. 8354/201547 leitaði A til umboðsmanns Alþingis þar sem hún hafði ekki komið til 

greina í starf deildarstjóra í grunnskóla sveitarfélags vegna tengsla hennar við 

stjórnmálastarf í sveitarfélaginu. Skýringar sveitarfélagsins fyrir því voru þær að í 

 
46 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3294 
47 Álit umboðsmanns Alþingis 9. nóvember 2015 í máli nr. 8354/2015 
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niðurstöðu úttektar ráðgjafarfyrirtækis á starfsemi skólans hefði þótt mikilvægt að ráða 

teymi stjórnenda sem tengdist ekki pólitískum fylkingum sveitarfélagsins til að auka 

árangur skólans og ánægju starfsmanna. Umboðsmaður benti á að við slíkar 

kringumstæður hefði mögulega verið réttlætanlegt að byggja á því sjónarmiði. Þrátt 

fyrir það taldi umboðsmaður að ekki hefði tekist að sýna fram á að A hefði ekki verið 

hæf til að sinna starfinu vegna pólitískrar þátttöku hennar, en í álitinu sagði orðrétt:  

Í því máli sem hér er til skoðunar hefur sveitarfélagið ekki bent á tiltekin 
atriði eða vandamál tengd þátttöku A í bæjarstjórn sem hafi gefið 
sveitarfélaginu ástæðu til að ætla að hún gæti ekki sinnt starfi 
deildarstjóra Z-skóla eða hvernig umrædd störf hennar í bæjarstjórn 
væru talin til þess fallin að draga úr árangri skólans og ánægju 
starfsmanna. Almennar tilvísanir til þess að vandi hafi komið upp í starfi 
skólans vegna pólitískra fylkinga í bæjarstjórn eru ekki nægjanlegar að 
mínu áliti í ljósi þess vægis sem ljá verður því að almennt er óheimilt að 
líta til stjórnmálaskoðana eða -starfa umsækjanda við ráðningu í 
opinbert starf. Það er því álit mitt að sveitarfélagið hafi ekki sýnt fram á 
að það hafi verið málefnalegt eða heimilt að lögum að byggja á 
sjónarmiði um þátttöku í stjórnmálastarfi við ráðningu deildarstjóra Z-
skóla í umrætt sinn. 

 

2.3.6 Málsmeðferðar- og formreglur 

2.3.6.1 Verðleikareglan  

Verðleikaregla stjórnsýsluréttarins felur í sér þá skyldu að velja beri hæfasta 

umsækjandann, við ráðningar í opinber störf og skipun í embætti, með tilliti til þeirra 

lögmætu sjónarmiða sem lögð eru til grundvallar ákvörðun. Stjórnvaldi er óheimilt 

samkvæmt lögum að synja hæfasta umsækjandanum um starf og ráða annan í hans 

stað sem ekki telst jafn hæfur.48 Við mat á hvaða einstaklingur er hæfastur verður að 

taka mið af þeim hæfisskilyrðum sem koma fram í auglýsingu um starfið. Sjónarmið og 

hæfisskilyrði þurfa að vera málefnaleg og lögmæt 49  en það hefur verið lagt til 

grundvallar í íslenskum rétti að veitingarvaldshafi geti sýnt fram á að hann hafi gert 

heildstæðan samanburð á umsækjendum. Við samanburð á umsækjendum er 

veitingarvaldshafa skylt að leggja áherslu á þau atriði sem geta gefið mynd af hver 

frammistaða umsækjenda yrði í starfi út frá þeim málefnalegu sjónarmiðum sem lögð 

voru til grundvallar ákvörðuninni, sbr. álit umboðsmanns Alþingis nr. 9792/2018. 50 Í 

 
48 Úrskurður kærunefndar jafnréttismála 1. september 2015 í máli nr. 2/2015 
49 Hrd. 11. febrúar 2021 (22/2020) 
50 Álit umboðsmanns Alþingis 28. febrúar 2019 í máli nr. 9792/2018 
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málinu komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að ákvörðun um ráðningu í 

starf hjá sveitarfélaginu X hefði verið byggð á heildstæðu mati á grundvelli málefnalegra 

sjónarmiða og í samræmi við auglýsingu um starfið. 

 

2.3.6.2 Leiðbeiningarregla 

Um leiðbeiningarskyldu stjórnvalda er fjallað í 7. gr. ssl. en þar segir að stjórnvaldi sé 

skylt að leiðbeina og aðstoða þá sem til þess leita um málefni sem eru á starfsviði þess. 

Í frumvarpi til stjórnsýslulaga segir að slíkar leiðbeiningar geti bæði verið munnlegar og 

skriflegar. Þá geta upplýsingarnar einnig verið almennar í formi auglýsinga eða bæklinga 

svo dæmi séu nefnd. Skylt er að veita aðilum einstaklingsbundnar leiðbeiningar ef þeir 

leitast eftir því. Stjórnvöldum er því skylt að veita upplýsingar og leiðbeiningar um 

auglýst störf en af því leiðir að eftir því sem auglýsingar eru skýrari og innihalda meiri 

upplýsingar þeim mun minni er leiðbeiningarskylda stjórnvalda. Þá ber stjórnvöldum 

einnig að veita leiðbeiningar um hvaða réttarreglur gilda á viðkomandi sviði, hvernig 

meðferð mála er háttað og hvaða gögnum aðilum beri að leggja fram, sem og ef gögn 

vantar.51 Því er almennt talið að ef umsækjandi leggur ekki fram gögn og upplýsingar 

sem ætlast má til af honum þegar taka á stjórnvaldsákvörðun skv. 2. mgr. 1. gr. ssl. beri 

stjórnvaldi að láta hann vita hvaða gögn og upplýsingar vantar og leiðbeina honum um 

afleiðingar þess ef gögnin berast ekki. Í auglýsingu um starf hjá ríkinu þarf lýsing starfs 

að vera nægjanlega greinargóð til þess að mögulegur umsækjandi geti gert sér glögga 

grein fyrir því í hverju starfið felst, sbr. 1. tölul. 3. gr. reglna nr. 1000/2019 um 

auglýsingar á lausum störfum hjá ríkinu. Þess háttar upplýsingar í auglýsingu geta 

leiðbeint umsækjanda um hvaða gögnum og upplýsingum er ætlast til að hann skili með 

umsókn. Þrátt fyrir að það sé í höndum umsækjanda að passa upp á að skila viðeigandi 

gögnum með umsókn þá ber stjórnvaldi að bjóða umsækjanda að leggja fram 

viðbótarupplýsingar ef slíkar vantar til þess að meta betur starfshæfni eða annað sem 

skiptir máli við mat á umsækjanda. Á þetta reyndi í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 

8898/2016.52  Í málinu kvartaði A til umboðsmanns Alþingis vegna málsmeðferðar í 

tengslum við ráðningar í störf hjá lögreglustjóranum X. A var ekki talinn koma til greina 

 
51 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3292 
52 Álit umboðsmanns Alþingis 24. mars 2017 í máli nr. 8898/2016 
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í starfið þar sem hann hafði áður starfað hjá X, árin 1980-2010, en var veitt lausn frá 

embætti vegna heilsubrests. Í vottorði frá trúnaðarlækni lögreglustjóra árið 2010 kom 

meðal annars fram að A væri óvinnufær til frambúðar í störf sem krefðust getu til 

líkamlegrar áreynslu. Í niðurstöðu umboðsmanns kom fram að lögreglustjórinn óskaði 

hvorki eftir upplýsingum um heilsufar A við meðferð málsins né gaf honum kost á að 

leggja fram vottorð eða gangast undir læknisskoðun. Umboðsmaður taldi rétt að líta til 

auglýsingar fyrir starfið við mat á hvort lögreglustjórinn hefði uppfyllt 

leiðbeiningarskyldu sína. Í auglýsingunni voru ekki tilteknar kröfur um andlegt eða 

líkamlegt heilbrigði eða krafa um að umsækjandi legði fram gögn til staðfestingar á 

heilbrigði sínu. Í niðurstöðu umboðsmanns kom eftirfarandi fram: 

Í ljósi forsögu þessa máls, framsetningar auglýsingarinnar og þeirra 
upplýsinga sem fram komu í umsókn A tel ég að lögreglustjóranum X 
hafi borið að hafa frumkvæði að því að veita A kost á að leggja fram 
læknisvottorð eða gangast undir læknisskoðun áður en ákveðið var að 
hann fullnægði ekki lagaskilyrðum til að gegna starfi lögreglumanns í 
afleysingum. Það er því álit mitt að málsmeðferð lögreglustjórans X hafi 
að þessu leyti ekki verið í samræmi við 7. og 10. gr. stjórnsýslulaga. 

 

2.3.6.3 Málshraðaregla 

Í 1. mgr. 9. gr. ssl. kemur fram óskráða grundvallarreglan um málshraða en í henni felst 

að ákvarðanir stjórnvalda í málum skuli teknar svo fljótt sem unnt er. Það getur haft 

verulega persónulega og fjárhagslega þýðingu fyrir borgarana að niðurstaða í málum 

þeirra sé ákvörðuð eins fljótt og hægt er.53 Í athugasemdum við 18. gr. í frumvarpi til 

stjórnsýslulaga segir að stjórnvald geti sett aðila máls frest til þess að kynna sér gögn og 

tjá sig um málið. Haga verður frestinum eftir aðstæðum en almennt ber að hafa frestinn 

stuttan á grundvelli reglunnar um málshraða og skilvirkni stjórnvalda.54 Þegar stjórnvald 

ákveður hvort og hvaða frest það veitir aðila máls ber að fylgja bæði reglunni um 

málshraða og rannsóknarreglunni. Málshraðareglan og rannsóknarreglan geta því 

togast á. Í rannsóknarreglunni felst að stjórnvöldum ber að rannsaka atriði máls 

nægilega vel en á sama tíma ber þeim að fylgja málshraðareglunni.55  

 

 
53 Álit umboðsmanns Alþingis 4. apríl 2007 í máli nr. 4609/2005 
54 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3297-3298 
55 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3293 
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2.3.6.4 Rannsóknarreglan 

Áður en stjórnvald getur tekið ákvörðun í máli verður að undirbúa það og rannsaka í 

þeim tilgangi að afla nauðsynlegra upplýsinga um málsatvik. Reglan er lögfest í 10. gr. 

ssl. en í henni felst að stjórnvald eigi að sjá til þess, að eigin frumkvæði, að atvik máls 

séu nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Mál telst nægjanlega upplýst 

þegar allar nauðsynlegar upplýsingar hafa komið fram til þess að hægt sé að taka 

efnislega rétta ákvörðun í málinu. Því meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er, 

þeim mun strangari kröfur eru gerðar til stjórnvalds um að tryggja að réttar og 

nægjanlegar upplýsingar hafi komið fram í máli. Rannsóknarreglan tengist reglunni um 

andmælarétt að því leyti að mál telst oft ekki nægjanlega upplýst fyrr en aðilar máls 

hafa fengið að kynna sér gögn málsins og koma að frekari upplýsingum um málsatvik.56 

Rannsóknarreglan er ein af þeim reglum sem hvað oftast reynir á í ráðningarmálum. 

Stjórnvöld þurfa að gæta vel að auglýsingum um laus störf og taka skýrt fram hvaða 

sjónarmiðum er leitað eftir. Í álitum umboðsmanns nr. 3882/2003, 3909/2003 og 

3980/2003 57  taldi umboðsmaður Alþingis að dómsmálaráðherra hefði brotið gegn 

rannsóknarreglunni við skipun dómara í Hæstarétt. Dómsmálaráðherra hafði lagt upp 

með að leggja áherslu á alhliða og almenna lögfræðilega þekkingu umsækjenda en eftir 

að allar umsóknir höfðu borist ákvað dómsmálaráðherra að bæta við og leggja sérstaka 

áherslu á Evrópurétt en það sjónarmið hafði ekki komið fram áður en embættið var 

auglýst. Umsækjendur voru því ekki allir meðvitaðir um þessa áherslu og gátu ekki 

komið sínum sjónarmiðum og reynslu varðandi atriðið á framfæri. Sú meginskylda hvílir 

á dómsmálaráðherra að velja þann sem telst hæfastur úr hópi umsækjenda til að gegna 

embættinu. Þegar fleiri en einn uppfylla lágmarkskröfur þarf að fara fram samanburður 

á milli þeirra umsækjenda á grundvelli þeirra sjónarmiða sem byggt er á. Forsenda fyrir 

því að slíkur samanburður geti farið fram er að atriðin sem eiga að hafa þýðingu séu 

skýr.  

 

Rannsóknarreglan kom einnig til álita í áðurnefndu áliti umboðsmanns nr. 

10135/2019 58  þar sem A kom ekki til greina sem umsækjandi um starf hjá 

 
56 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3293-3294 
57 Álit umboðsmanns Alþingis 3. maí 2004 í málum nr. 3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003 
58 Álit umboðsmanns Alþingis 26. ágúst 2020 í máli nr. 10135/2019 
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sveitarfélaginu X vegna lausnarlauna sem hann hafði þegið nokkrum árum áður vegna 

annars starfs hjá sveitarfélaginu. Umboðsmaður sagði í álitu sínu að ef stjórnvald teldi 

atriði tengd heilsu umsækjanda koma í veg fyrir að hann gæti gegnt starfinu sem um 

var að ræða þyrfti að vera fullnægjandi lagaheimild til þess að byggja á slíku atriði og 

einnig þyrfti stjórnvald að gæta að rannsóknarreglu stjórnsýslulaga um slíkt atriði. Taldi 

umboðsmaður að þar sem umsókn A hefði ekki komið til mats í ráðningarferlinu gæti 

hann ekki séð að sveitarfélagið hefði fullnægt þeirri skyldu að meta og rannsaka hæfni 

A til þess að gegna starfinu í samræmi við rannsóknarskylduna. 

 

2.3.6.5 Andmælaréttur 

Í IV. kafla ssl. er fjallað um andmælarétt málsaðila. Í athugasemdum í frumvarpi til 

stjórnsýslulaga segir að tryggja þurfi að ákvarðanir stjórnvalda séu löglegar og réttar og 

byggðar á lögmætum forsendum til að koma í veg fyrir að hagsmunir og réttindi 

borgaranna verði skert með handahófskenndum ákvörðunum. Á grundvelli þessara 

réttaröryggissjónarmiða var talin þörf á að tryggja betur málsmeðferð stjórnvalda og 

leggja sérstaka áherslu á regluna um andmælarétt málsaðila. Í 13. gr. ssl. kemur fram 

sú meginregla að aðilar máls skuli eiga þess kost að tjá sig um efni máls áður en 

stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins afstaða hans og 

rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Í 14. gr. ssl. er að finna kjarna 

andmælareglunnar en hann felur í sér tvennt. Annars vegar að ekki verði tekin ákvörðun 

í máli fyrr en aðila máls hafi verið gefinn kostur á að kynna sér málsgögn og málsástæður 

sem ákvörðun byggist á og hins vegar að ákvörðun verði ekki tekin í máli fyrr en aðili 

máls hefur fengið að tjá sig um málið. Í andmælareglunni felst því að aðili máls á að eiga 

kost á að tryggja réttindi sín og hagsmuni með því að kynna sér gögn máls, málsástæður, 

fá að leiðrétta framkomnar upplýsingar og koma að frekari gögnum áður en ákvörðun 

verður tekin í málinu.59  

 

Það reynir oft á regluna um andmælarétt í ráðningamálum í tengslum við umsagnir. 

Dæmi má nefna vegna atriða sem koma fram í viðtölum sem tekin eru við umsækjendur 

og umsagnir frá fyrrum yfirmönnum eða samstarfsmönnum umsækjanda. Í máli 

 
59 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3295-3296 
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umboðsmanns Alþingis nr. 4699/2006 60  áréttaði umboðsmaður að vanda þyrfti til 

verka í tengslum við umsagnir. Þegar veitingarvaldshafi felur öðrum aðila að gefa 

umsögn um umsækjendur og sá aðili fer þá leið að afla upplýsinga um umsækjendur 

með samtölum við aðra þá getur reynt á andmælaréttinn. Jafnframt lagði 

umboðsmaður áherslu á að andmælarétturinn ætti fyrst og fremst við um þau 

málsatvik sem til greina kæmi að leggja ætti til grundvallar við ákvörðun. Einnig má sjá 

af máli kærunefndar jafnréttismála nr. 8/201861 hvað umsagnir og meðmæli geta skipt 

miklu máli við mat á huglægum þáttum. Í málinu var kærð ákvörðun Þingvallanefndar 

um að ráða karl í starf þjóðgarðsvarðar á Þingvöllum og kom til athugunar að ekki var 

leitað eftir umsögnum hjá meðmælendum. Valið stóð á milli tveggja umsækjenda, karls 

og konu. Í auglýsingu um starfið kom meðal annars fram að eftirfarandi hæfniskröfur 

væru gerðar til starfsins: Frumkvæði, sjálfstæði í starfi og mjög góð hæfni í mannlegum 

samskiptum. Kærunefnd benti á að þegar meta ætti slík huglæg atriði yrði að leggja til 

grundvallar að umsagnir fyrri vinnuveitenda eða eftir atvikum samstarfsmanna sem 

bent væri á í slíkum tilgangi væru jafnan nauðsynlegur þáttur í slíku mati. Þetta ætti 

sérstaklega við þegar ofangreind huglæg atriði hefðu verið sett fram sem fortakslausar 

hæfniskröfur í starfslýsingu. Í gögnum málsins kom fram að samið var við Capacent um 

aðstoð í ráðningarferlinu og í tilboði frá Capacent kom fram að innifalið væri 

„umsagnaleit“. Þrátt fyrir það var þeirra ekki leitað. Í málinu kom fram að nefndin hefði 

ekki talið þörf á að leita eftir umsögnum hjá meðmælendum vegna þess að margir 

nefndarmenn hefðu þekkt persónulega til starfa hjá báðum umsækjendum þar sem þeir 

hefðu verið samstarfsmenn þeirra til lengri eða skemmri tíma. Vegna þessa var það mat 

nefndarinnar að nóg væri að meta persónulega eiginleika umsækjenda með 

ráðningarviðtölum og raunhæfu verkefni. Kærunefndin var ekki á sama máli og kom 

eftirfarandi fram í niðurstöðu hennar: 

Að mati kærunefndarinnar er ekki unnt að fallast á það með kærða að 
samstarf ótilgreindra nefndarmanna við kæranda á einhverju stigi 
starfsferils hennar geti réttlætt þá ákvörðun að leita ekki til 
umsagnaraðila. Þannig er til dæmis ekki sjálfgefið að samstarfsmenn 
öðlist sambærilegt sjónarhorn á störf umsækjenda og yfirmenn þeirra. 
Í þessum efnum er einnig vert að benda á að opinber aðili sem ræður í 
starf er ekki bundinn við einungis þá umsagnaraðila sem umsækjendur 
benda sjálfir á heldur getur leitað umsagna annarra, enda sé 

 
60 Álit umboðsmanns Alþingis 28. janúar 2008 í máli nr. 4699/2006 
61 Úrskurður kærunefndar jafnréttismála 19. apríl 2019 í máli nr. 8/2018 
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viðkomandi umsækjanda gefinn kostur á að bregðast við því sem fram 
kemur í slíkri umsögn. Verður ekki önnur ályktun dregin en að 
framangreint verklag kærða hafi komið í veg fyrir að unnt væri að leggja 
heildstætt mat á færni kæranda varðandi matsþættina „frumkvæði, 
skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi“ og „mjög góð hæfni í 
mannlegum samskiptum“. 

 

Eins og áður hefur komið fram tengjast margar af meginreglum stjórnsýsluréttar 

innbyrðis. Andmælareglan tengist rannsóknarreglunni að því leyti að andmælareglan á 

ekki aðeins að tryggja hagsmuni aðila heldur er tilgangur hennar einnig að stuðla að því 

að mál verði betur upplýst.62 Dæmi um hvernig reglurnar tengjast má sjá af Hrd. 1997, 

bls. 1544 (310/1996). Málavextir voru þeir að V sótti um stöðu kennara við grunnskóla 

en hann var menntaður grunnskólakennari. Upp komu sögusagnir um siðferðilega 

ámælisvert athæfi V og taldi Hæstiréttur að það hefði verið ástæða þess að V hefði ekki 

verið ráðinn. Taldi ráðherra að ekki hefði verið gætt að rannsóknarskyldunni þar sem 

málið var ekki rannsakað frekar. V fékk aldrei þann kost að tjá sig um umræddar 

sögusagnir, sem er brot gegn reglunni um andmælarétt, en það var þó ekki tekið fram 

í niðurstöðu Hæstaréttar.  

 

2.3.6.6 Upplýsingaréttur 

Í andmælarétti felst upplýsingaréttur aðila máls. Í 1. mgr. 15. gr. ssl. kemur sú 

meginregla fram að aðili máls á rétt á að kynna sér gögn er mál hans varða en reglan er 

forsenda þess að hann geti tjáð sig um málefni svo fullt gagn sé að.63 Umsækjandi á því 

rétt á upplýsingum er mál hans varða sem leiðir til þess að hann á þess kost að tjá sig 

um upplýsingarnar áður en ákvörðun er tekin, sbr. 13. gr. ssl. Upplýsingarétturinn í 15. 

gr. ssl. er takmarkaður með undantekningum sem eru tilgreindar í 16. og 17. gr. ssl. 

Umsækjandi um starf á ekki aðeins rétt á að fá aðgang að gögnum þeim sem aflað hefur 

verið við undirbúning ákvörðunar heldur getur hann einnig krafist þess að fá uppgefin 

nöfn og upplýsingar um aðra umsækjendur að sama starfi.64  

 

 
62 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3295 
63 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3296 
64 Álit umboðsmanns Alþingis 28. september 2009 í máli nr. 5466/2008 
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Á undanförnum misserum hefur kvörtunum til umboðsmanns Alþingis fjölgað vegna 

mála er varða upplýsingarétt aðila máls í ráðningarmálum. Lúta þessar kvartanir helst 

að hvernig stjórnvöld hafa afgreitt beiðnir umsækjenda um opinber störf um aðgang að 

gögnum máls. Umboðsmaður tók því saman í máli nr. 10886/202065 helstu álitaefni 

þessara mála og lagði málið í farveg frumkvæðismáls í ljósi þess að álitaefnin gætu haft 

almenna þýðingu fyrir störf stjórnvalda. Ólíkt Noregi og Danmörku hafa ekki verið settar 

sérstakar reglur um upplýsingarétt aðila í ráðningarmálum í íslenskum rétti. Vegna 

þessa er það lögbundin skylda stjórnvalda að afgreiða beiðnir um aðgang að 

upplýsingum í samræmi við 15.-17. gr. ssl. Umboðsmaður áréttaði að upplýsingaréttur 

aðila máls skv. 15. gr. ssl. ætti við, hvort sem væri fyrir eða eftir að máli lyki, sbr. álit 

umboðsmanns Alþingis í máli nr. 10424/2020. Þar var afstaða sveitarfélags að samskipti 

sveitarstjóra við ráðgjafa eftir að ráðningarferli lauk væru ekki hluti af stjórnsýslumáli. 

Jafnframt sagði umboðsmaður að ef upplýsingar yrðu til eftir að ákvörðun hefði verið 

tekin um ráðningu yrði að meta hvort þær vörðuðu málið sem um ræddi og ef svo væri 

teldust upplýsingarnar hluti af gögnum málsins. 

 

Í 5. mgr. 15. gr. kemur fram að lagaákvæði um þagnarskyldu starfsmanna takmarka ekki 

skyldu stjórnvalda til þess að veita málsaðila aðgang að gögnum. Reglur um 

þagnarskyldu gilda aðeins gagnvart öðrum, til dæmis almenningi, en það væri lítið gagn 

í reglunni um aðgang aðila máls að gögnum ef stjórnvöld gætu alltaf borið fyrir sig 

þagnarskyldu.66 

 

Í öðrum lögum eru einnig ýmis ákvæði um aðgengi að gögnum, sbr. upplýsingalög og 

persónuverndarlög. Ákvæði stjórnsýslulaga um málefnið eru þó rík og ganga framar 

ákvæðum þeirra laga. Í þeim málum sem borist höfðu umboðsmanni sem hann tók 

saman í máli nr. 10886/202067 höfðu stjórnvöld vísað til ofangreindra laga við afgreiðslu 

á beiðnum um aðgang að gögnum máls. Í frumvarpi til upplýsingalaga segir að lögin gildi 

ekki um aðgang að upplýsingum samkvæmt stjórnsýslulögum, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 4. 

gr. Ef beiðni berst frá aðila að stjórnsýslumáli um aðgang að gögnum í viðkomandi máli 

 
65 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 
66 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3296 
67 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 
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þá ber að afgreiða beiðnina á grundvelli stjórnsýslulaga en ekki upplýsingalaga. 

Jafnframt er tekið fram að af þessu leiði að ekki verði kærðar til úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál ákvarðanir um aðgang að gögnum á grundvelli stjórnsýslulaga heldur 

beri að beita sérstakri kæruheimild í 2. mgr. 19. gr. ssl.68 Bendir umboðsmaður á í 

frumkvæðisathugun sinni í þessu samhengi á mál nr. 10378/2020 þar sem sveitarfélag 

synjaði beiðni umsækjanda um aðgang að gögnum ráðningarmáls á grundvelli 

upplýsingalaga og leiðbeindi honum að hann gæti kært ákvörðunina til 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál. Umboðsmaður sagði að sveitarfélaginu bæri að 

leysa úr málinu á grundvelli stjórnsýslulaga og rökstyðja ákvörðun um synjun á gögnum 

á grundvelli 19. gr. ssl.  

 

Í 2. mgr. 5. gr. persónuverndarlaga segir að lögin takmarki ekki rétt til aðgangs að 

gögnum sem mælt er fyrir um í upplýsingalögum og stjórnsýslulögum. Í frumvarpi til 

persónuverndarlaga segir að í IV. kafla stjórnsýslulaga er að finna sérákvæði um rétt 

aðila máls til aðgangs að þeim gögnum er mál hans varða. Samkvæmt þessu halda þessi 

ákvæði stjórnsýslulaga gildi sínu óháð frumvarpinu.69 Ákvæði stjórnsýslulaga um rétt 

aðila til aðgangs að gögnum innihalda heimildir fyrir vinnslu persónuupplýsinga til að 

fullnægja þeirri lagaskyldu sem hvílir á stjórnvöldum við meðferð slíkra mála. Þar með 

falla stjórnsýslulögin undir heimildir fyrir vinnslu persónuupplýsinga sem mælt er fyrir 

um í 3. og 5. tölul. 9. gr. persónuverndarlaga sem og 6. tölul. 1. mgr. 11. gr. laganna auk 

samsvarandi ákvæða persónuverndarreglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

2016/679 frá 27. apríl 2016 sem vísað er til í 2. gr. laganna. Til glöggvunar benti 

umboðsmaður á í frumkvæðisathugun sinni á mál nr. 10539/2020 þar sem ríkisstofnun 

leitaði álits persónuverndarfulltrúa í tilefni af beiðni umsækjanda um upplýsingar. 

Persónuverndarfulltrúinn vísaði til þess að ákvæði 3. mgr. 5. gr. persónuverndarlaga 

kveði á um að ákvæði persónuverndarreglugerðarinnar gengi framar ákvæðum 

laganna. Í ljósi þess bæri að túlka 2. mgr. 5. gr. persónuverndarlaga þannig að við 

afhendingu gagna á grundvelli stjórnsýslulaga yrði að gæta þess að þau væru afhent í 

 
68  Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223, 215. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 
https://www.althingi.is/altext/141/s/0223.html [Sótt á vefinn 05.03.2021] 
69 Frumvarp til laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html [Sótt á vefinn 05.03.2021] 
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samræmi við ákvæði reglugerðarinnar. Umboðsmaður sagði í athugun sinni að hvorki 

ákvæði persónuverndarlaga né reglugerðarinnar hefðu bein áhrif við úrlausn um 

upplýsingarétt aðila máls samkvæmt stjórnsýslulögum. Taldi umboðsmaður þessa 

lögskýringu ekki standast þar sem aðeins var vísað í 2. mgr. 5. gr. persónuverndarlaga.70 

 

Efni persónuverndarlaga geta þó haft þýðingu við afmörkun á upplýsingarétti aðila máls 

samkvæmt stjórnsýslulögum. Til dæmis við mat á hvort upplýsingar teljist varða 

einkahagsmuni í skilningi 17. gr. ssl. skiptir máli hvernig persónuupplýsingar eru 

skilgreindar í persónuverndarlögum. Það hefur þó ekki áhrif á að niðurstaða um rétt 

aðila máls að aðgangi að upplýsingum fer eftir 17. gr. ssl. og mati á grundvelli þess 

ákvæðis.71 

 

Beiðni umsækjanda um opinbert starf um aðgang að gögnum máls er oft hafnað af 

stjórnvöldum með vísan til þess að hann eigi ekki rétt á aðgangi að vinnuskjölum 

stjórnvalda. Getur í slíkum tilfellum verið til dæmis um að ræða tölvupóstsamskipti á 

milli stjórnvalda og ráðningarskrifstofa eða innan stjórnvalda sem varða meðferð 

ráðningarmálanna. Einnig getur verið um að ræða skjöl sem stjórnvöld eða 

ráðningarskrifstofur hafa tekið saman mat á umsækjendum og er þá upplýsingaréttur 

umsækjanda takmarkaður með vísan til einkahagsmuna annarra umsækjenda, sbr. 17. 

gr. ssl. Í 16. gr. ssl. er fjallað um gögn sem eru undanþegin upplýsingarétti aðila máls en 

ákvæðið er undantekning frá meginreglu 15. gr. ssl. og ber að túlka ákvæðið þröngt. 3. 

tölul. 1. mgr. 16. gr. á helst við um ráðningu í opinber störf en þar segir að réttur aðila 

máls til aðgangs að gögnum tekur ekki til „vinnuskjala sem stjórnvald hefur ritað til eigin 

afnota. Þó á aðili aðgang að vinnuskjölum ef þau hafa að geyma endanlega ákvörðun 

um afgreiðslu máls eða upplýsingar sem ekki verður aflað annars staðar frá“. 

Samkvæmt þessu falla samskipti stjórnvalds og ráðningarskrifstofu er varða ráðningu í 

starf ekki undir 3. tölul. 1. mgr. 16. gr. ssl. enda falla þau samskipti ekki undir vinnuskjal 

sem „stjórnvald hefur ritað til eigin nota“.72 

 

 
70 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 
71 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 
72 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 
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Samkvæmt 17. gr. ssl. er stjórnvaldi heimilt að takmarka aðgang aðila máls að gögnum 

ef hagsmunir hans af því að notfæra sér vitneskju úr þeim eiga að víkja fyrir ríkari 

almanna- eða einkahagsmunum. Þetta ákvæði er einnig þröng undantekningarregla frá 

reglunni í 15. gr. ssl. Við mat á hvaða upplýsingar falli undir 17. gr. ssl. í málum er varða 

ráðningar í opinber störf verður að horfa til þess hvort upplýsingar um aðra 

umsækjendur hafi þýðingu við úrlausn málsins. Í frumkvæðisathugun umboðsmanns í 

máli nr. 10886/2020 benti umboðsmaður á mál nr. 10143/2019 í þessu samhengi. Þar 

hafði ríkisstofnun hafnað umsækjanda um aðgang að upplýsingum um aðra 

umsækjendur en þá sem voru boðaðir í viðtöl og var ein af ástæðunum sú að hinir 

umsækjendurnir hefðu ríka hagsmuni af því að ekki myndi fréttast að þeir hefðu sótt 

um starfið þar sem þeir voru í vinnu annars staðar. Taldi umboðsmaður þetta ekki eiga 

við rök að styðjast og ekki væri hægt að takmarka upplýsingarétt aðila máls á þessum 

rökum. Áréttaði hann að annars vegar væri þetta í andstöðu við að aðila máls hefði 

verið afhentur listi yfir alla umsækjendur og hins vegar væri skylt samkvæmt 1. tölul. 2. 

mgr. 7. gr. upplýsingalaga að veita hverjum sem óskaði eftir því upplýsingar um nöfn og 

starfsheiti umsækjenda um opinbert starf þegar umsóknarfrestur væri liðinn.73  

 

2.3.6.7 Rökstuðningur og birting ákvörðunar 

Í 1. mgr. 21. gr. er kveðið á um skyldu stjórnvalda til að rökstyðja stjórnvaldsákvarðanir 

sínar en fyrir tilkomu laganna var slíkri reglu ekki til að dreifa í lögunum. Þótti 

nauðsynlegt að lögfesta þá reglu að stjórnvaldsákvörðunum myndi fylgja rökstuðningur 

til að stuðla að réttaröryggi og trausti almennings á stjórnsýslunni. Einnig var talið að 

slík lögfesting myndi auka líkur á að ákvarðanir yrðu réttar þar sem reglan leiðir til þess 

að stjórnvöld vandi til verka við ákvörðun og leysi úr máli á málefnalegan hátt. 

Rökstuðningur fyrir ákvörðun stuðlar að því að aðili máls skilji niðurstöðu þess, geti 

staðreynt að ákvörðun eigi sér stoð í lögum og að hann sætti sig við ákvörðun málsins 

þrátt fyrir að hún sé honum í óhag. Hins vegar eru ýmis rök gegn því að skylda stjórnvöld 

til þess að láta ávallt skriflegan rökstuðning fylgja ákvörðunum sínum. Ein rökin eru þau 

að það myndi auka vinnuálag þar sem ákvarðanir sem teknar eru í stjórnsýslunni á ári 

hverju eru fleiri hundruð þúsund talsins. Sú meginregla var því lögð til að stjórnvöldum 

 
73 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 
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bæri aðeins skylda að rökstyðja ákvarðanir að beiðni aðila máls eftir að ákvörðun hefði 

verið birt honum og því þyrfti ekki að rökstyðja ákvarðanir sem aðilar sættu sig við.74 

 

Í 20. gr. ssl. eru ákvæði um birtingu stjórnvaldsákvarðana og leiðbeiningarskyldu 

stjórnvalda. Í 1. mgr. 20. gr. kemur fyrir birtingarreglan sem er óskráð meginregla. Í 

reglunni felst að stjórnvaldi ber að birta aðila máls efni ákvörðunar sem bindur enda á 

stjórnsýslumál. Slíkt leiðir af eðli máls og réttaröryggissjónarmiðum að birta verður aðila 

máls ákvörðun sem á að skuldbinda hann. Í 1.-3. tölul. 2. mgr. 20. gr. ssl. segir að þegar 

ákvörðun er tilkynnt skriflega án rökstuðnings þá sé skylt að veita leiðbeiningar um: 

1. Heimild aðila til þess að fá ákvörðun rökstudda. 

2. Kæruheimild, þegar hún er fyrir hendi, kærufresti og kærugjöld, svo og hvert 

beina skuli kæru. 

3. Frest til þess að bera ákvörðun undir dómstóla ef slíkur frestur er lögákveðinn. 

Ef rökstuðningur fylgir ákvörðun þegar hún er tilkynnt þarf að veita leiðbeiningar skv. 

2. og 3. tölul. 2. mgr. en ekki þarf að veita leiðbeiningar skv. 2. og 3. tölul. þegar 

ákvörðun er tilkynnt hafi umsókn verið tekin til greina að öllu leyti sbr. 4. mgr. 20. gr. 

ssl. 75  Í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 8956/2016 76  kvartaði A undan ákvörðun 

Menntaskólans X um að ráða Y í starf kennslustjóra. A taldi meðal annars að ákvörðunin 

hefði ekki verið nægilega undirbúin, sbr. rannsóknarreglu og jafnræðisreglu ssl. og að 

hún hefði ekki fengið leiðbeiningar um rétt sinn til rökstuðnings í tilkynningu um 

ráðningu í starfið. Í skýringu X til umboðsmanns kom fram að tímabundin störf, sem 

eingöngu voru auglýst innan skólans, væru tilkynnt í tölvupósti til starfsmanna og slíkt 

hefði verið gert við ráðninguna. Taldi X jafnframt að ákvæði stjórnsýslulaga um birtingu 

ákvörðunar og rökstuðning fyrir henni ekki eiga við þegar um væri að ræða starf sem 

hefði ekki í för með sér riftun á eldri ráðningarsamningi. Umboðsmaður Alþingis taldi X 

ekki hafa uppfyllt skyldu sína hvað þetta varðaði en í niðurstöðu hans um málið kom 

eftirfarandi fram: 

Í tilefni af skýringum X árétta ég að ráðning í starf kennslustjóra umrætt 
sinn var stjórnvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga. Því 
bar að fylgja ákvæðum þeirra laga m.a. um birtingu ákvörðunar, 

 
74 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3298-3299 
75 Alþingistíðindi, 1992-1993 A, þskj. nr. 505, bls. 3300-3301 
76 Álit umboðsmanns Alþingis 13. febrúar 2016 í máli nr. 8956/2016 
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leiðbeiningar um rétt til að fá ákvörðun rökstudda og rökstuðning 
ákvörðunar, sbr. 20.-22. gr. laganna. Í samræmi við það bar að veita A 
leiðbeiningar um heimild hennar til að fá ákvörðunina rökstudda í 
samræmi við fyrirmæli 1. tölul. 2. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga þegar 
tilkynnt var um ráðningu í starfið. Þar sem það var ekki gert var 
málsmeðferðin ekki í samræmi við lög að þessu leyti. 

 

Fyrirmæli um hvernig skal afgreiða beiðni um upplýsingar er að finna í 19. gr. ssl. 

Samkvæmt 1. mgr. skal ákvörðun stjórnvalds um að synja málsaðila um aðgang að 

gögnum máls eða takmörkun að nokkru leyti tilkynnt aðila og rökstudd í samræmi við 

V. kafla laganna. Í 2. mgr. 19. gr. ssl. er heimild til þess að kæra synjun eða takmörkun 

til þess stjórnvalds sem ákvörðun í málinu verður kærð til. Í frumkvæðisathugun 

umboðsmanns í máli nr. 10886/202077 vakti hann athygli á að ekki væri alltaf staðið rétt 

að málsmeðferð mála stjórnvalda í ráðningarmálum. Nefndi umboðsmaður mál nr. 

10377/2020 þar sem málsaðila var ranglega leiðbeint um að hann gæti kært ákvörðun 

stjórnvaldsins um beiðni sína til hlutaðeigandi ráðuneytis. Um var að ræða stjórnvald 

ríkis en umsækjandi á ekki þann kost að kæra ákvörðun stjórnvalda til æðra stjórnvalds 

í ráðningarmálum, sbr. 49. gr. stml. Af þessum sökum var því leiðbeining stjórnvaldsins 

ekki í samræmi við lög þar sem af 2. mgr. 19. gr. leiðir að ekki er unnt að kæra synjun á 

beiðni aðila um aðgang að gögnum málsins nema unnt sé að kæra endanlega ákvörðun 

stjórnvaldsins í málinu til annars stjórnvalds. Jafnframt benti umboðsmaður á að sama 

gildir um ákvarðanir um upplýsingarétt aðila máls í ráðningarmálum, sbr. 111. gr. og 

109. gr. sveitarstjórnarlaga. 

 

2.3.6.8 Skráningarskylda 

Skráningarskyldan kemur fram í 26. og 27. gr. upplýsingalaga. Við meðferð mála þar 

sem taka á ákvörðun um réttindi og skyldur manna er stjórnvöldum skylt að skrá 

upplýsingar um málsatvik sem veittar eru munnlega eða viðkomandi fær vitneskju um 

með öðrum hætti ef þær hafa þýðingu fyrir úrlausn málsins og er ekki að finna í öðrum 

gögnum þess. Skyldan nær einnig til helstu ákvarðana um meðferð máls og forsendur 

ákvarðana ef þær er ekki að finna í gögnum málsins. Skráningarskyldan er mikilvæg til 

að tryggja upplýsingarétt aðila, sbr. 15. gr. ssl. 78  Jafnframt hvílir sú skylda á 

 
77 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 
78 Álit umboðsmanns Alþingis 13. febrúar 2016 í máli nr. 8956/2016 
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stjórnvöldum að varðveita gögn máls, sbr. 26. gr. upplýsingalaga og ákvæði laga um 

opinber skjalasöfn nr. 77/2014.79 

 
Í ofangreindu áliti umboðsmanns Alþingis nr. 8956/201680 þar sem A kvartaði undan 

ráðningu í starf kennslustjóra kom skráningarskyldan til skoðunar. Í málinu voru engar 

upplýsingar skráðar um samráð rektors við skólanefnd í tengslum við ráðningu í starfið 

og ekki heldur upplýsingar sem komu fram í samtali á milli rektors og álitsgjafa. Í áliti 

umboðsmanns sagði að þegar mælt er fyrir um samráð í lögum eins og átti við í þessu 

tilfelli (sbr. lög nr. 92/2008 um framhaldsskóla og reglugerð nr. 1100/2007 um starfslið 

og skipulag framhaldsskóla) þá er almennt um að ræða þátt í meðferð máls. Upplýsingar 

um slíkt samráð ber því að skrá ef þær liggja ekki fyrir í gögnum máls og einnig þarf að 

vera möguleiki að ráða af upplýsingunum með hvaða hætti samráðið hafi farið fram og 

hvers efnis það hafi verið, sbr. 1. mgr. 27. gr. upplýsingalaga. Varðandi samtal milli 

rektors og álitsgjafa taldi umboðsmaður að þar sem sérstaklega var vísað til samtalsins, 

bæði í tilkynningu til starfsmanna um ráðningu og í rökstuðningi fyrir ákvörðuninni, væri 

ekki hægt að útiloka að upplýsingarnar sem komu fram í samtalinu hefðu haft þýðingu 

fyrir úrlausn málsins. Í ljósi þess hefði átt að skrá þær upplýsingar í samræmi við 1. mgr. 

27. gr. upplýsingalaga að því marki sem þær vörðuðu sjónarmið sem lögð voru til 

grundvallar ákvörðun um ráðningu í starfið og mat á umsækjendum.  

 

Umboðsmaður Alþingis áréttaði í frumkvæðisathugun sinni í máli nr. 10886/202081 að 

ef einkaaðilar eins og ráðningarskrifstofur aðstoðuðu stjórnvöld í ráðningarmálum þá 

væri það samt stjórnvalda að bera ábyrgð á að uppfylla ákvæði 27. gr. og 26. gr. ssl. 

Gæta þarf að í þessum tilfellum að réttarstaða umsækjenda verði ekki lakari en lög 

mæla fyrir um. Til skýringa minntist umboðsmaður á mál nr. 10296/2019 um ráðningu 

sveitarstjóra þar sem sveitarfélagið áframsendi beiðni umsækjanda um aðgang að 

gögnum til ráðningarskrifstofu sem hafði aðstoðað í máli til þess að athuga hvort 

umbeðin gögn væru til. Taldi umboðsmaður fyrirspurn sveitarfélagsins eina og sér gefa 

til kynna að sveitarfélagið hefði ekki sjálft varðveitt gögn málsins.  

 
79  Frumvarp til upplýsingalaga, þskj. 223, 215. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð 
https://www.althingi.is/altext/141/s/0223.html [Sótt á vefinn 05.03.2021] 
80 Álit umboðsmanns Alþingis 13. febrúar 2016 í máli nr. 8956/2016 
81 Álit umboðsmanns Alþingis 30. desember 2020 í máli nr. 10886/2020 



 

 41 

 

2.4 Löggjöf á almennum vinnumarkaði 

Afar takmörkuð löggjöf gildir um ráðningar á almennum vinnumarkaði og því hefur 

vinnuveitandi nokkuð frjálsar hendur um hvern hann ræður til vinnu hjá sér. Helstu lög 

sem vinnuveitandi þarf að huga að við ráðningarferli eru jafnréttislögin og lög um jafna 

meðferð á vinnumarkaði. Þá ber einnig að horfa til ákvæða persónuverndarlaga og 

ákvæða kjarasamninga er snúa að ráðningum. Við ráðningar barna þarf að gæta að 

ákvæðum X. kafla laga um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 

(hér eftir vinnuverndarlög) og reglugerð nr. 426/1999 um vinnu barna og unglinga (hér 

eftir reglugerð um vinnu barna og unglinga) og 8. gr. sjómannalaga nr. 35/1985 (hér 

eftir sjómannalög). Ef ráða á í tímabundið starf þarf að fylgja ákvæðum laga um 

tímabundna ráðningu starfsmanna og við ráðningar til hlutastarfa þarf að fylgja 

ákvæðum samninga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins og lögum nr. 

10/2004 um starfsmenn í hlutastörfum (hér eftir lög um hlutastörf). Við ráðningu 

erlendra starfsmanna skal fara eftir lögum um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002.  

 

2.4.1 Jafnréttisákvæði og jafnréttislög á almennum vinnumarkaði 

Ágreiningsmál varðandi ráðningar eru fátíð á almennum vinnumarkaði, í samanburði 

við opinberan vinnumarkað, þar sem löggjöfin er ekki eins viðamikil og á opinberum 

vinnumarkaði. Þó gilda ákvæði jafnréttislaga og laga um jafna meðferð um ráðningar á 

almennum vinnumarkaði líkt og á opinberum vinnumarkaði. Þrátt fyrir það eru slík mál 

sjaldan umsækjendum í hag á almennum markaði. Helstu ákvæði um jafnrétti sem gilda 

um ráðningar voru talin upp í kafla 2.1. Til upprifjunar eru það 12. gr. jafnréttislaga sem 

kveður á um að starf laust til umsóknar skuli standa opið öllum, jafnt konum, körlum og 

fólki með hlutlausa skráningu kyns, 19. gr. jafnréttislaga og 8. gr. ljmv. mæla fyrir um 

bann við mismunun í starfi og ráðningu, og 16. gr. jafnréttislaga sem fjallar um almennt 

bann við mismunun. Í kaflanum verður leitast eftir að fjalla um ákvæðin og úrskurði 

kærunefndar jafnréttismála samhliða til að gefa betri mynd af hvernig málum er háttað. 

 

Grundvallarregla jafnréttis sem kemur fram í 65. gr. stjskr. á ekki síður við um almennan 

vinnumarkað en þann opinbera. Vinnuveitendum á þeim almenna ber því að fylgja 
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þeirri jafnræðisreglu sem felst í ákvæðinu við auglýsingar á lausum störfum og í 

ráðningum til starfa.  

 

Í 1. gr. jafnréttislaga kemur fram að markmið laganna er að koma í veg fyrir mismunun 

á grundvelli kyns og koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna á 

öllum sviðum samfélagsins. Eins og áður greindi falla mál tengd ráðningum sjaldan 

umsækjanda um starf í hag á almennum markaði en til glöggvunar má skoða eftirfarandi 

mál til að sjá hversu rík jafnréttislöggjöfin er. Í máli kærunefndar jafnréttismála nr. 

5/2017 kærði kona Hrím hönnunarhús vegna þess að hún og karlmaður voru ráðin til 

starfa hjá fyrirtækinu og gegndu jafn verðmætu starfi en laun hennar voru lægri en 

karlmannsins. Taldi konan að með þessu hefði Hrím hönnunarhús brotið gegn 

jafnréttislögum. Í niðurstöðu kærunefndarinnar kom fram að Hrím hönnunarhús hefði 

ekki sýnt fram á að launamismunurinn skýrðist af öðrum þáttum en kyni, sbr. 2. mgr. 

25. gr. jafnréttislaga og braut því gegn banni 1. mgr. 25. gr. jafnréttislaga sem kveður á 

um að vinnuveitendum sé óheimilt að mismuna konum og körlum í launum og öðrum 

kjörum á grundvelli kyns.82 

 

Í úrskurði kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 15/2020 hafði heyrnarlaus kona sótt um 

starf sem matreiðslumaður á litlum veitingastað en umsókn hennar var hafnað. Konan 

kærði málið til kærunefndar jafnréttismála og byggði kæruna á að lög um jafna meðferð 

á vinnumarkaði hefðu verið brotin og að neikvæð staðalímynd kærða af fötlun kæranda 

hefði orðið til þess að umsókn konunnar hefði verið hafnað. Bar kærði það meðal 

annars fyrir sig að þar sem veitingastaðurinn væri mjög lítill þá þyrftu starfsmenn að 

ganga í önnur störf, þar á meðal afgreiðslustörf sem konan hefði ekki getað sinnt. Skv. 

1. mgr. 1. gr. ljmv. gilda lögin um jafna meðferð einstaklinga á vinnumarkaði óháð 

kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, 

kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu hvað varðar aðgengi að störfum, sjálfstæðri 

atvinnustarfsemi eða starfsgreinum, þ.m.t. við ráðningar og framgang í starfi, sbr. a-lið 

ákvæðisins. Taldi því kærandi sig eiga rétt á að geta sótt um vinnu í starf 

matreiðslumanns í skilningi laganna. Í niðurstöðum kærunefndar kemur fram að 

 
82 Úrskurður kærunefndar jafnréttismála 6. júlí 2017 í máli nr. 5/2017 
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nefndin taldi það vera ljóst að umsókn konunnar um starf hefði verið hafnað vegna 

fötlunar hennar, þ.e. heyrnarleysis, sem hefur í för með sér að hún notar táknmál til 

tjáningar og samskipta. Taldi kærunefndin að ekki hefði verið brotið gegn konunni þar 

sem kærði hefði sýnt fram á að það hefði verið of íþyngjandi fyrir lítinn veitingastað að 

gera ráðstafanir sem nauðsynlegar hefðu verið til að gera kæranda kleift að sinna 

starfinu, sbr. 10. gr. og 11. gr. ljmv. 83 

 

Í úrskurði kærunefndar jafnréttismála í máli nr. 8/200584 kom til álita hvort Baðfélag 

Mývatnssveitar hefði brotið gegn lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

með ráðningu karlmanns í starf framkvæmdastjóra. Kærandi taldi að hún hefði orðið 

fyrir gróflegri mismunun vegna kyns, aldurs, menntunar og reynslu við ákvörðun 

Baðfélags Mývatnssveitar að ráða karlmanninn í starfið. Skv. 24. gr. þágildandi laga (16. 

gr. núgildandi laga) er vinnuveitendum óheimilt að mismuna umsækjendum um starf á 

grundvelli kyns. Ef líkur eru á slíkri mismunun þá skal vinnuveitandi sýna fram á að aðrar 

ástæður en kynferði hafi legið til grundvallar ákvörðun hans. Kærandi taldi sig hæfari til 

starfsins þar sem hún hafði meðal annars lokið prófi í viðskiptafræði af markaðssviði, 

meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum og ferðaþjónustustjórnun og einnig sérhæft sig í 

rekstri heilsulinda og heilsuhótela. Varðandi hvaða sjónarmið vinnuveitendur skuli 

leggja til grundvallar ákvörðun sagði í áliti kærunefndar:  

Viðurkennt er að atvinnurekendum er almennt játað frelsi til að ákveða 
fyrirkomulag starfsemi sinnar og skipulag hennar, meðal annars 
varðandi fyrirkomulag einstakra starfa. Í því felst að ákveða hvaða 
forsendur lagðar eru til grundvallar við ákvörðun um auglýsingu og 
eftirfarandi ráðningu í starf, þó að teknu tilliti til skyldna þeirra sem 
meðal annars má leiða má af ákvæðum jafnréttislaga. 

 
Í rökstuðningi Baðfélags Mývatnssveitar kom fram að ákveðið hefði verið að velja 

einstakling með reynslu af rekstri og markaðssetningu í ferðamannageiranum auk 

tækniþekkingar en sá sem var ráðinn hafði lokið gráðu í tæknifræði, rekið eigið fyrirtæki 

í ferðaþjónustu, unnið að markaðsmálum og haft umsjón með starfsmannamálum. 

Baðfélag Mývatnssveitar taldi kæranda ekki hæfa til starfsins þar sem reynsla og 

menntun hennar hefði frekar verið tengd heilsugeiranum og að auki hefði hún hvorki 

 
83 Úrskurður kærunefndar jafnréttismála 4. desember 2020 í máli nr. 15/2020 
84 Úrskurður kærunefndar jafnréttismála 20. október 2006 í máli nr. 8/2005 
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mikla reynslu af ferðaþjónustu hér á landi né reynslu af mannaforráðum. Í niðurstöðu 

kærunefndarinnar kom fram að með vísan til þeirra forsendna sem lágu til grundvallar 

ákvörðun um ráðningu karlmanns í starfið, menntunar hans og reynslu og að teknu tilliti 

til annarra atvika málsins væri álit kærunefndar jafnréttismála að Baðfélag 

Mývatnssveitar hefði ekki brotið gegn ákvæðum jafnréttislaga í málinu. 

 

2.4.2 Önnur ákvæði laga sem máli skipta við ráðningar 

2.4.2.1 Persónuvernd 

Í 71. gr. stjórnarskrárinnar og í 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu er lögfest ákvæði 

um friðhelgi einkalífs manna. Persónuupplýsingar eru þáttur í friðhelgi einkalífs hvers 

einstaklings sem telst til grundvallarmannréttinda. Skylda hvílir á ríkinu að setja reglur í 

löggjöf til verndar einstaklingum í samskiptum þeirra við stjórnvöld og í innbyrðis 

samskiptum á milli einstaklinga. Binda þarf því í löggjöf skýrar reglur um öflun, 

skráningu og meðferð persónuupplýsinga og einnig reglur um að einstaklingur eigi rétt 

til aðgangs að upplýsingum um sjálfan sig. Út frá þessum skyldum hefur 

persónuverndarrétturinn mótast og sett hafa verið persónuverndarlög til að uppfylla 

framangreindar skyldur ríkisins. 85  Í 8. gr. persónuverndarlaga er mælt fyrir um 

meginreglur um vinnslu persónuupplýsinga. Í 1. mgr. 8. gr. er mælt fyrir um eftirfarandi: 

Við vinnslu persónuupplýsinga skal allra eftirfarandi þátta gætt eftir því 
sem nánar er lýst í 5. gr. reglugerðarinnar:  
    1. að þær séu unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum 
hætti gagnvart hinum skráða;  
    2. að þær séu fengnar í skýrt tilgreindum, lögmætum og 
málefnalegum tilgangi og ekki unnar frekar í öðrum og 
ósamrýmanlegum tilgangi; frekari vinnsla í sagnfræðilegum, 
tölfræðilegum eða vísindalegum tilgangi telst ekki ósamrýmanleg að því 
tilskildu að viðeigandi öryggis sé gætt;  
    3. að þær séu nægilegar, viðeigandi og ekki umfram það sem 
nauðsynlegt er miðað við tilgang vinnslunnar;  
    4. að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir þörfum; 
persónuupplýsingum sem eru óáreiðanlegar eða ófullkomnar, miðað 
við tilgang vinnslu þeirra, skal eyða eða leiðrétta án tafar;  
    5. að þær séu varðveittar í því formi að ekki sé unnt að bera kennsl á 
skráða einstaklinga lengur en þörf krefur miðað við tilgang vinnslu; 
heimilt er að geyma persónuupplýsingar lengur að því tilskildu að 
vinnsla þeirra þjóni einungis skjalavistun í þágu almannahagsmuna, 

 
85 Frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, þskj. 1029, 622. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/148/s/1029.html. [Sótt á vefinn 28.03.2021] 
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rannsókna á sviði vísinda eða sagnfræði eða í tölfræðilegum tilgangi og 
að viðeigandi öryggis sé gætt;  
    6. að þær séu unnar með þeim hætti að viðeigandi öryggi 
persónuupplýsinganna sé tryggt. 

 

Vinnuveitendum ber að horfa til ákvæða persónuverndarlaga við vinnslu og 

meðhöndlun á gögnum og öðru sem tengist umsækjanda. Sérstaklega þarf að gæta að 

meðferð persónuupplýsinga þegar vinnuveitandi leitar eftir aðstoð frá 

ráðningarfyrirtæki. Í slíkum tilfellum þarf til dæmis að gæta þess að upplýsa 

umsækjandann um hver mun meðhöndla persónuupplýsingar hans í ráðningarferlinu. 

Þegar ráðningarfyrirtæki kemur að ráðningum eru umsækjendur yfirleitt látnir skrifa 

undir að þeir samþykki ákveðna vinnslu á persónuupplýsingum þeirra. Flest 

ráðningarfyrirtæki eru með persónuverndarstefnu sýnilega á vefsíðum sínum þar sem 

má finna upplýsingar um hvernig fyrirtækin meðhöndla persónuupplýsingar 

umsækjenda í samræmi við lög.86  

 

2.4.2.2 Aldur 

Aldur einstaklinga skiptir máli við ráðningar. Ef ráða á börn eða unglinga til vinnu er 

skylt að fylgja ákvæðum X. kafla vinnuverndarlaga og reglugerð um vinnu barna og 

unglinga. Í 1. mgr. 59. gr. vinnuverndarlaganna er mælt fyrir að um að ákvæði X. kafla 

eigi við um vinnu einstaklinga undir 18 ára aldri. Í 2. mgr. 59. gr. eru ungmenni skilgreind 

sem einstaklingar undir 18 ára aldri og börn sem einstaklingar undir 15 ára aldri. 

Unglingur er skilgreindur sem einstaklingur sem er minnst 15 ára að aldri en hefur ekki 

náð 18 ára aldri. Í 60. gr. vinnuverndarlaganna er mælt fyrir um þá meginreglu að börn 

megi ekki ráða til vinnu en í a.-c. lið 2. mgr. 60. gr. eru taldar upp undantekningar frá 

þeirri meginreglu:  

    a. Börn er heimilt að ráða til að taka þátt í menningar- eða 
listviðburðum og íþrótta- eða auglýsingastarfsemi. Sá sem ræður börn 
sem ekki hafa náð 13 ára aldri skal afla leyfis frá Vinnueftirliti ríkisins 
áður en til ráðningar kemur.  
    b. Heimilt er að ráða börn 14 ára og eldri til vinnu sem er hluti af 
fræðilegu eða verklegu námsfyrirkomulagi.  
    c. Heimilt er að ráða börn sem náð hafa 14 ára aldri til starfa af léttara 
tagi. Börn, sem náð hafa 13 ára aldri, má ráða til starfa af léttara tagi í 

 
86FAST ráðningar. (e.d.) Persónuverndarstefna FAST ráðninga 
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takmarkaðan stundafjölda á viku, svo sem léttra garðyrkju- og 
þjónustustarfa og annarra hliðstæðra starfa. 
 

Í 8. gr. reglugerðarinnar um vinnu barna og unglinga er kveðið á um að ungmenni undir 

18 ára aldri megi ekki ráða til starfa sem nefnd eru í 10.-14. gr. sömu reglugerðar, nema 

annað sé tekið fram. Á þetta til dæmis við um störf þar sem hættuleg tæki eða efni eru 

notuð, störf sem krefjast líkamlegrar áreynslu og önnur sérstök áhætta er til staðar sem 

hefur áhrif á líkamlegan og andlegan þroska þeirra, sbr. 10.-13. gr. Í reglugerðinni og 

vinnuverndarlögunum er einnig komið inn á aðra þætti sem máli skipta, eins og 

vinnutíma, hvíldartíma, heilbrigðisskoðun og skipulag öryggismála.  

Í sjómannalögum er einnig að finna ákvæði um vinnu barna og unglinga. Í 2. mgr. 8. gr. 

sjómannalaga er kveðið á um að lágmarksaldur skipverja skuli vera 15 ár en þó er gert 

ráð fyrir því að samgönguráðherra geti sett reglur um hærra aldurslágmark við tiltekin 

störf allt fram til átján ára aldurs ef störfin eru erfið, hættuleg eða vandasöm. Í 3. mgr. 

8. gr. er mælt fyrir um að lágmarksaldur sé 18 ára við vinnu á farþegaskipum eða 

flutningaskipum að nóttu til. Ákvæðið á þó ekki við ef um er að ræða menntun og 

þjálfun ungra sjómanna sem eru á aldrinum 16-18 ára.87 

 

2.4.2.3 Tímabundin störf og hlutastörf 

Við ráðningar í tímabundin störf þurfa vinnuveitendur að fylgja ákvæðum laga um 

tímabundna ráðningu starfsmanna og við ráðningar til hlutastarfa þarf að fylgja 

ákvæðum samninga Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins og laga um 

hlutastörf. Nánar verður fjallað um tímabundnar ráðningar og ráðningar í hlutastörf í 

kafla 3.5. um ráðningarsamninga. 

 

2.4.2.4 Atvinnuréttindi útlendinga 

Við ráðningar erlendra starfsmanna skal fara eftir lögum um atvinnuréttindi útlendinga 

nr. 97/2002. Meginregla laganna er sú að ekki er heimilt að ráða útlendinga til starfa á 

Íslandi nema þeir hafi fengið atvinnuleyfi. Í 2. mgr. 6. gr. laganna er mælt fyrir um að 

vinnuveitanda er óheimilt að ráða útlending til starfa, hvort sem um ræðir langan eða 

skamman tíma, eða hlutast til um að útlendingur flytjist til landsins í því skyni án 

 
87 Alþingistíðindi, 1984-1985 A, þskj. nr. 151, bls. 943 
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atvinnuleyfis enda sé hann ekki undanþeginn kröfu um atvinnuleyfi samkvæmt 

lögunum. Útlendingi er ekki heimilt að ráða sig til vinnu á Íslandi eða starfa sjálfstætt 

nema leyfi hafi verið veitt samkvæmt lögunum, sbr. 3. og 4. mgr. 6. gr. Veiting 

atvinnuleyfa heyrir undir félagsmálaráðherra og Vinnumálastofnun fer í umboði 

ráðherra með framkvæmd laganna, sbr. 4. gr. 

Í 7. gr. er fjallað um skilyrði þess að veita megi tímabundið atvinnuleyfi en þau eru 

eftirfarandi: 

a. Að kunnáttumenn verði ekki fengnir innanlands, atvinnuvegi landsins skorti 

vinnuafl eða aðrar sérstakar ástæður mæli með leyfisveitingu. 

b. Að fyrir liggi umsögn stéttarfélags á staðnum í hlutaðeigandi starfsgrein eða 

viðkomandi landssambands. 

c. Að fyrir liggi undirskrifaður ráðningarsamningur til tiltekins tíma eða verkefnis 

sem tryggi starfsmanni laun og önnur starfskjör til jafns við heimamenn, sbr. lög 

um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. 

d. Að atvinnurekandi sjúkratryggi erlendan starfsmann þannig að hann njóti 

verndar almannatryggingalaga. 

e. Að atvinnurekandi ábyrgist greiðslu á heimflutningi starfsmanns að starfstíma 

loknum ef starfsmaður verður óvinnufær um lengri tíma vegna veikinda eða 

slysa og ef um er að ræða ráðningarslit sem starfsmaður á ekki sök á. 

Atvinnuleyfin geta verið margvísleg, eru þau talin upp og fjallað um skilyrði þeirra í II. 

kafla laganna. Dæmi um tímabundin atvinnuleyfi eru tímabundið atvinnuleyfi fyrir 

íþróttafólk, tímabundið atvinnuleyfi vegna náms og tímabundið atvinnuleyfi vegna 

sérstakra ástæðna. Undanþáguákvæði er að finna í III. kafla laganna. Í 22. gr. eru taldir 

upp þeir sem eru undanþegnir kröfu um atvinnuleyfi: 

a. Ríkisborgarar í aðildarríkjum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, 

stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og samnings milli ríkisstjórnar 

Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins 

vegar og aðrir útlendingar sem falla undir reglur framangreindra samninga með 

þeim takmörkunum sem þar greinir og nánar skal kveðið á um í reglugerð. 

b. Útlendingar sem hafa verið íslenskir ríkisborgarar frá fæðingu en hafa misst 

íslenskan ríkisborgararétt. 
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c. Erlendir makar og börn þeirra að átján ára aldri sem eru í forsjá og á framfæri 

þeirra. 

d. Útlendingar í einkaþjónustu sendimanna erlendra ríkja. 

e. Útlendingar sem hafa fengið dvalarleyfi á grundvelli alþjóðlegrar verndar 

samkvæmt lögum um útlendinga. 

f. Útlendingar sem hafa fengið ótímabundið dvalarleyfi samkvæmt lögum um 

útlendinga. 

Í 23. gr. er greint frá hverjir fá undanþágu frá kröfu um tímabundið atvinnuleyfi í allt að 

90 daga á ári: 

a. Vísinda- og fræðimenn í tengslum við kennslu-, fræði- eða vísindastörf hér á 

landi eða sambærilega starfsemi og viðkomandi útlendingur skal hafa lokið 

háskólanámi í tengslum við það starf sem um ræðir. 

b. Listamenn, að undanskildum hljóðfæraleikurum sem ráða sig til starfa á 

veitingahúsum. 

c. Íþróttaþjálfarar. 

d. Fulltrúar í viðskiptaerindum. 

e. Ökumenn fólksflutningabifreiða sem skráðar eru í erlendu ríki, enda hafi þeir 

komið með erlenda ferðamenn í bifreiðunum til landsins. 

f. Blaða- og fréttamenn erlendra fjölmiðla sem eru í þjónustu fyrirtækja sem ekki 

hafa starfsstöð á Íslandi. 

g. Starfsmenn, ráðgjafar og leiðbeinendur sem vinna að sérhæfðri samsetningu, 

uppsetningu, eftirliti eða viðgerð tækja. 

 

Lög um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til 

Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra nr. 45/2007 fjalla um starfsmenn erlendra 

þjónustufyrirtækja, þar með talið starfsmannaleiga. Í 1. gr. laganna er mælt fyrir um 

gildissvið þeirra en þar segir að þau gildi um fyrirtæki sem hefur staðfestu í öðru ríki 

innan Evrópska efnahagssvæðisins, öðru EFTA-ríki eða Færeyjum og sendir starfsmann 

tímabundið hingað til lands í tengslum við veitingu á þjónustu: 

a. á vegum fyrirtækisins og starfsmaður starfar undir stjórn þess í tengslum við 

samning við notendafyrirtæki um veitingu þjónustu hér á landi, 
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b. á vegum fyrirtækisins til starfsstöðvar eða fyrirtækis í eigu sömu 

fyrirtækjasamstæðu hér á landi, eða 

c. á vegum fyrirtækisins og starfsmaðurinn er leigður gegn gjaldi til að sinna 

störfum á vinnustað notendafyrirtækis undir verkstjórn þess. 

Jafnframt er kveðið á um að skilyrði sé fyrir því að ráðningarsamband sé á milli 

fyrirtækisins og starfsmannsins þann tíma sem hann starfar hér á landi. Í 4. gr. er kveðið 

á um starfskjör þeirra starfsmanna sem sendir eru hingað til lands í skilningi laganna og 

um þá gilda: 

Lög nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu 
lífeyrisréttinda, 1. gr., með síðari breytingum, að því er varðar 
lágmarkslaun og aðra launaþætti, yfirvinnugreiðslur, réttindi til orlofs, 
hámarksvinnutíma og lágmarkshvíldartíma. 
Lög nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 
með síðari breytingum. 
Lög nr. 30/1987, um orlof, með síðari breytingum. 
Lög nr. 47/2003, um eftirlit með skipum, 4. gr. 
Lög nr. 60/1998, um loftferðir, VI. kafli. 
Lög nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, 11., 29. og 30. gr. 
Lög nr. 96/2000, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, auk 
annarra ákvæða um bann við mismunun. 

 

Lög um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins nr. 

105/2014 kveða á um að frjáls för launafólks skuli vera tryggð innan sambandsins. Lögin 

koma í veg fyrir mismunun launafólks í aðildarríkjunum sem byggð er á ríkisfangi og 

lýtur að atvinnu, launakjörum og öðrum starfs- og ráðningarskilyrðum. 

 

2.4.3 Kjarasamningar 

Á almennum vinnumarkaði eru kjarasamningar gerðir samkvæmt ákvæðum laga um 

stéttarfélög og vinnudeilur. Í kjarasamningum er að finna ýmis ákvæði er varða réttindi 

og kjör launafólks. Skylt er að setja í ráðningarsamning milli starfsmanns og 

vinnuveitanda hvaða kjarasamningur gildir um starfið. Meginreglan er sú að það sem 

ekki kemur fram í ráðningarsamningi er fjallað um í kjarasamningum. Mikilvægt er að 

starfsmenn skoði réttindi og starfskjör sín þar sem ekki er heimilt að hafa laun og 

starfskjör lakari en það sem kveðið er á um í kjarasamningum.88 

 
88 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Kjarasamningar 
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Flestir kjarasamningar á Íslandi, á almennum vinnumarkaði, hafa að geyma ákvæði um 

forgangsrétt. Slík ákvæði fela í sér að félagsmenn njóti forgangs til starfa hjá 

viðsemjanda kjarasamningsins en ákvæðin eru þó mismunandi eftir kjarasamningum. 

Megintilgangur forgangsréttarákvæða er að stuðla að almennri aðild launafólks að 

stéttarfélögum. Þrátt fyrir að þau stuðli að félagsaðild þá útiloka þau ekki menn frá 

störfum. Ástæðan liggur annars vegar í að stéttarfélag er skyldugt til að taka við 

starfsmanni sem vinnuveitandi ræður og hins vegar í að forgangsrétturinn er bundinn 

því að hæfir félagsmenn bjóðist. Þar af leiðandi hefur félagsmaður ekki sjálfkrafa 

forgang til starfs umfram ófélagsbundinn mann. Forgangsréttarákvæðin geta leitt til 

þess að vinnuveitandi verði bótaskyldur gagnvart félagsmönnum ef hann ræður 

utanfélagsmann í vinnu fram yfir hæfan félagsmann sem sækist eftir sama starfi,89 sbr. 

Félagsdóm 1952, bls. 193 (8/1951). Í kjarasamningi á milli vinnuveitandans M og 

verkalýðsfélags var kveðið á um forgangsréttarákvæði. Samkvæmt því áttu félagsmenn 

verkalýðsfélagsins að hafa forgangsrétt til allrar algengrar vinnu. M hafði 

utanfélagsmenn í vinnu hjá sér en hann synjaði verkamanninum P, sem var félagsmaður 

í verkalýðsfélaginu, um vinnu. Í niðurstöðu Félagsdóms var M því talinn hafa brotið gegn 

forgangsréttarákvæði kjarasamningsins. 

 

Forgangsréttarákvæðin koma ekki í veg fyrir að vinnuveitandi segi upp 

utanfélagsmönnum sem eru hjá honum í vinnu aðeins vegna þess að félagsmaður 

sækist eftir vinnu. Hins vegar geta forgangsréttarákvæði kjarasamninga gilt við uppsögn 

þegar starfsmönnum er fækkað,90  sbr. Félagsdóm 28. maí 2002 í máli nr. 2/2002. 

Vinnuveitandinn Kynnisferðir sf. var bundinn af kjarasamningi Samtaka atvinnulífsins 

(SA) við Bifreiðastjórafélagið Sleipni. Í kjarasamningi á milli Samtaka atvinnulífsins 

annars vegar og Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis hins vegar var kveðið á um forgangsrétt 

til vinnu en þar sagði að Bifreiðarstjórar í Bifreiðastjórafélaginu Sleipni skyldu hafa 

forgangsrétt til starfa samkvæmt kjarasamningi þessum. Ágreiningur í málinu snerist 

um hvort Kynnisferðum sf. hefði verið heimilt að segja upp félagsmönnum í 

Bifreiðastjórafélaginu Sleipni á sama tíma og fólksflutningabifreiðastjórar, sem voru 

félagsmenn í Verslunarfélagi Reykjavíkur, störfuðu fyrir Kynnisferðir. Í niðurstöðu 

 
89 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Forgangsréttarákvæði 
90 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Forgangsréttarákvæði 



 

 51 

dómsins var talið að Kynnisferðir sf. hefði brotið gegn forgangsréttarákvæði 

kjarasamningsins. 
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3 Ráðningar 

Í kaflanum verður rakið hvernig ferlið við ráðningar er á íslenskum vinnumarkaði með 

tilliti til mannauðshliðar ráðninga og þeirrar lagalegu. Farið verður yfir helstu skref 

ráðningarferlisins, svo sem starfsgreiningu, öflun og val á umsækjendum, 

ráðningarsamninga og að lokum ráðninguna sjálfa. Gerður verður greinarmunur á 

almennum og opinberum vinnumarkaði þar sem við á.  

 

Í starfsmannastefnu felst yfirlýsing skipulagsheildar í starfsmannamálum. Stefnan 

greinir frá hvernig starfsmannamálum er háttað, hvernig starfsumhverfið er og hvers er 

ætlast til af starfsmönnum. Mikilvægt er að starfsmannastefna sé skýr svo auðveldra sé 

að fylgja henni. Mannauðsstjórnun hefur orðið meira áberandi á seinustu árum í 

stjórnun skipulagsheilda. Meginmarkmið mannauðsstjórnunar er að skipa hæft 

starfsfólk sem leggur sig fram fyrir skipulagsheildina svo hámarks árangur náist. Með 

því er skipulagsheildinni tryggt samkeppnisforskot.91 Í mannauðsstjórnun er leitast eftir 

að byggja upp ráðningarferli sem kemur í veg fyrir að mistök eigi sér stað. Ýmsar 

skilgreiningar hafa verið settar fram á ráðningarferlinu og má hér sjá eina slíka sem Þóra 

Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson settu fram í grein sinni um sálfræðilega 

samninginn: „Með ráðningarferlinu er átt við það tímabil frá því að starfsmaður eða 

umsækjandi fær vitneskju um starf til dæmis í atvinnuauglýsingu og þangað til búið er 

að ráða í starfið“.92 

Í ráðningarferli felst sú atburðarás að fá hæfilega marga umsækjendur sem hafa 

viðeigandi hæfni til að sækja um starfið sem um ræðir.93 Ráðningarferlið getur verið 

kostnaðarsamt og flókið og þess vegna er mikilvægt að vanda til verka og leggja upp 

með skipulagt ráðningarferli. Aðalmarkmiðið í ráðningum er að finna þann umsækjanda 

sem hæfastur er til þess að gegna starfinu,94 og rétt er að undirstrika að slíkt er skylt að 

gera á opinberum vinnumarkaði. Skilvirkt ráðningarferli sem leiðir til þess að hæfasti 

umsækjandinn er valinn er mikilvægt fyrir markmið og langlífi skipulagsheildarinnar. 

 
91 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2006). Starfsmannastefna – stefnumiðað plagg eða hátíðaryfirlýsing: 
Samanburður á starfsmannastefnu fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga. Bls. 133 
92 Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2007). Sálfræðilegi samningurinn og væntingar 
umsækjenda í ráðningaferlinu. Bls. 546 
93 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 141 
94 Torrington o.fl. (2014). Human Resource Management. Bls. 112 
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Mistök í ráðningarferlinu geta verið kostnaðarsöm og numið meira en árslaunum hjá 

einum starfsmanni.95 Gæta ber meðalhófs við að laða hæfa umsækjendur að starfinu. 

Ef starfið er gert meira spennandi og áhugaverðara en það er í raun getur það leitt til 

þess að sá sem ráðinn er í starfið geri sér óraunhæfar væntingar til þess. Þess háttar 

kringumstæður geta haft í för með sér ótímabæra uppsögn, af hálfu vinnuveitanda eða 

starfsmanns.96  

 

Ráðningarferlinu má skipta í þrjú stig. Fyrsta skrefið er að skilgreina þær kröfur sem 

gerðar eru til starfsins og út frá þeim er unnin starfsgreining. Í skerfi tvö fer fram öflun 

á umsækjendum. Fundnar eru út bestu aðferðirnar til þess að laða sem flesta 

umsækjendur að sem henta fyrir starfið. Í þriðja skrefinu fer ráðningin sjálf fram. Unnið 

er úr umsóknum sem hafa borist og tekin viðtöl við þá umsækjendur sem teljast 

hæfastir.97  

Til skýringar má sjá eftirfarandi mynd af ráðningarferlinu.  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Ráðningarferli – Stjórnarráðið, e.d. 

 
95 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 141 
96 Torrington o.fl. (2014). Human Resource Management. Bls. 112 
97 Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2007). Sálfræðilegi samningurinn og væntingar 
umsækjenda í ráðningaferlinu. Bls. 546 
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Myndin er tekin af heimasíðu Stjórnarráðsins og lýsir ráðningarferli á opinberum 

vinnumarkaði. Myndin er þó einnig nokkuð lýsandi fyrir almennan vinnumarkað þar 

sem ráðningarferlið er í grófum dráttum það sama. Til samanburðar má sjá 

neðangreindan lista yfir helstu stig ráðningarferlis mannauðsstjórnunar: 

1. Starfsgreining 

2. Starfslýsing og auglýsingar 

3. Öflun umsækjenda 

4. Viðtöl 

5. Próf 

6. Mat á umsækjendum 

7. Meðmæli 

8. Úrvinnsla umsókna 

9. Ráðning 

10. Eftirfylgni98 

 

3.1 Starfsgreining og starfslýsing 

Starfsgreining er mikilvæg undirstaða starfsmannavals. Áður en starf er auglýst laust til 

umsóknar þurfa vinnuveitendur að huga vel að starfsgreiningu fyrir starfið. Þetta á bæði 

við þegar um nýtt starf er að ræða og þegar leitað er eftir nýjum starfsmanni í stað 

annars. Misjafnt er hvers konar starfsgreining liggur að baki hverju starfi sem auglýst 

er, hún getur ýmist verið löng og ítarleg eða stutt og hnitmiðuð. Hvert nýtt starf felur í 

sér skuldbindingu um að auka fastan kostnað við rekstur skipulagsheildar og því er 

mikilvægt að hanna starfið með það markmið að nýr starfsmaður geti fært 

skipulagsheildina nær markmiðum sínum.99 Við upphaf starfsgreiningar þarf að skoða 

hvort staða sé laus innan skipulagsheildarinnar og hvort þurfi að ráða nýjan starfsmann 

til að fylla þá stöðu. Lausar stöður verða yfirleitt til þegar fyrirtæki stækkar eða þegar 

starfsmaður innan fyrirtækisins hættir. Áður en ákvörðun er tekin um að leita að nýjum 

starfsmanni þarf að skoða hvort það sé hagkvæmasta leiðin fyrir skipulagsheildina en 

oft má til dæmis endurskipuleggja, breyta í hlutastarf eða fá utanaðkomandi aðila til að 

 
98 Armstrong. (2014). Armstrong‘s handbook of human resource management practice. Bls. 226 
99 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 13 



 

 55 

vinna verkið svo fátt eitt sé nefnt. Ef tekin er ákvörðun um að ráða nýjan starfsmann 

þarf að skilgreina starfið og þá er gott að svara eftirfarandi fjórum spurningum: 

• Í hverju felst starfið? 

• Á hvaða hátt er starfið ólíkt starfinu sem fyrrum starfsmaður gegndi? 

• Hvaða þættir starfsins segja til um hvers konar umsækjendur muni sækja um? 

• Hvaða lykilþættir felast í starfinu sem væntanlegur umsækjandi vill vita áður en 

hann sækir um? 

Starfsgreining er notuð til þess að svara ofangreindum spurningum. Í starfsgreiningu 

felst að safna og greina upplýsingar um starf. 100 Grundvallarmarkmið starfsgreiningar 

er að lýsa hvernig störf eru unnin og hvaða verkþættir felast í þeim, hvaða hæfniskröfur 

þarf að uppfylla fyrir starfið og hvernig starfsumhverfið er. Starfsgreiningu má gera með 

hliðsjón af starfsþekkingu, færni, getu og persónulegum eiginleikum sem auglýst starf 

krefst af umsækjendum.101 

 

Mikilvægt er, við starfsgreiningu, að áhersla sé lögð á starfið en ekki starfsmanninn sem 

á að gegna starfinu.102 Það er því grundvallaratriði að starfsgreining og viðmið fyrir 

ráðningarferlið séu sett áður en umsókna er aflað. Ef það er ekki gert er hætt við því að 

ákvæði jafnréttislaga verði brotin, til dæmis getur þá skapast hætta á kynjamisrétti í 

ráðningarferlinu. Áhersla er lögð á að allar helstu kröfur fyrir starfið komi fram á 

starfsgreiningarstiginu en vægi hvers þáttar fyrir sig í ráðningarferlinu þarf ekki að koma 

fram í upphafi og getur í raun fengið að bíða fram á síðari stig ráðningarferlisins.103 

Sérstaklega þarf að vanda til verka við mat á vægi þátta við ráðningar í störf á 

opinberum vinnumarkaði. Meginreglan á opinberum vinnumarkaði er sú að stjórnvald 

hefur heimild til þess að taka ákvörðun um á hvaða sjónarmiðum það byggir ákvarðanir 

sínar ef ekki er mælt fyrir um annað í lögum. Þó ber þess að gæta að sjónarmiðin sem 

byggt er á séu málefnaleg. Stjórnvaldið hefur einnig svigrúm til þess að ákveða vægi 

hvers þáttar fyrir sig ef ekki er mælt fyrir um annað í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum 

en það er bundið meginreglunni um að velja hæfasta einstaklinginn og þarf því að sýna 

 
100 Torrington o.fl. (2014). Human Resource Management. Bls. 112-113 
101 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 13-15 
102 Torrington o.fl. (2014). Human Resource Management. Bls. 113 
103 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 13-14 
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fram á að heildstæður samanburður hafi verið gerður á umsækjendum.104 Stjórnvald 

þarf því að byrja á að ákveða á hvaða sjónarmiðum skal byggja ákvörðun um ráðningu 

á og þá er hægt að ákveða vægi hvers þáttar fyrir sig en ljóst er að slík ákvörðun þarf að 

fara fram áður en umsækjendur eru metnir.  

 

Starfslýsing er byggð á starfsgreiningu. Það er lykilþáttur að starfslýsingar séu 

hnitmiðaðar. Góðar starfslýsingar, sem innihalda skilgreiningu á hverju er verið að 

leitast eftir, geta aukið líkurnar á að finna fljótt hæfa umsækjendur. Slakar starfslýsingar 

skila síður góðum árangri við ráðningarferli og geta jafnvel gert það lengra og 

torveldara.105 Ef starfslýsingar eru skýrar geta þær komið í veg fyrir að ágreiningsmál 

skapist síðar eins og til dæmis að sú staða komi upp að starfsmaður segi: „Þetta er ekki 

í mínum verkahring“.106 Þrátt fyrir að þær eigi að vera skýrar og hnitmiðaðar þá mega 

starfslýsingar ekki vera of ítarlegar. Gera þarf ráð fyrir ákveðnum sveigjanleika og leggja 

áherslu á hverju starfið á að skila fremur en hvernig á að framkvæma það.107  

 

Ákveðnir þættir þurfa að koma fram í starfslýsingu; í fyrsta lagi þarf að lýsa hvaða 

verkþættir, markmið og ábyrgð starfið felur í sér og meta innbyrðis vægi þessara þátta. 

Í öðru lagi þarf að setja fram þær hæfniskröfur sem gerðar eru til þess sem á að gegna 

starfinu. Í hæfniskröfum felst meðal annars starfsþekking, færni og aðrir eiginleikar sem 

eru nauðsynlegir fyrir starfið. Í þriðja lagi þarf að lýsa umgjörð starfsins, þ.e. vinnutíma, 

kjörum, aðstæðum og fleira.108 Starfslýsingar eiga að vera til fyrir hvert starf og vera 

þannig að hægt sé að nota þær á milli ára þó þær taki einhverjum breytingum. 

Starfslýsingar eru til dæmis nýttar í starfsmannasamtölum og við launaákvarðanir 

starfsmanna.109 

 

 
104 Álit umboðsmanns Alþingis 7. mars 2019 í máli nr. 9837/2018 
105 Fjármálaráðuneytið. (2007). Ráðningar hjá ríkinu, handbók. Bls. 12 
106 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 127-128 
107 Fjármálaráðuneytið. (2007). Ráðningar hjá ríkinu, handbók. Bls. 12 
108 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 16-17 
109 Fjármálaráðuneytið. (2007). Ráðningar hjá ríkinu, handbók. Bls. 12 
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3.2 Öflun umsækjenda 

Starfsgreining liggur alltaf að baki öflun á umsækjendum, hvort sem það er gert með 

formlegum eða óformlegum hætti eða að öflunin sé leynd eða ljós. Ef vinnuveitendur 

gefa sér ekki góðan tíma til starfsgreiningar og hafa starfsheildina í huga þá er hætt við 

að ekki veljist til starfa sá starfsmaður sem að mestu gagni myndi koma fyrir 

skipulagsheildina.110 

 

Margar aðferðir eru til við öflun umsækjenda en þeim er gjarnan skipt í tvo flokka, 

formlegar aðferðir og óformlegar aðferðir. Auglýsingar skipta einnig gífurlegu máli við 

öflun umsækjenda og er að mörgu að huga til þess að tryggja að þær gefi sem bestan 

árangur, en nánar verður fjallað um auglýsingar og skilyrði þeirra í kafla 3.3. Einnig ber 

að hafa í huga að til eru tvær tegundir af mögulegum umsækjendum; virkir 

atvinnuleitendur og óvirkir atvinnuleitendur. Fyrrnefndi hópurinn eru þeir sem eru í 

virkri atvinnuleit, hvort sem þeir eru í vinnu eða ekki. Oft er auðveldara að nálgast 

þennan hóp þar sem þeir eru yfirleitt búnir að setja ferilskrá sína á atvinnusíður, hafa 

fyllt út almennar umsóknir hjá fyrirtækjum og látið spyrjast út með fleiri leiðum að þeir 

séu að leita eftir nýju starfi. Síðarnefndi hópurinn eru þeir sem eru þegar í vinnu og eru 

mögulega ekki að leita að nýju starfi en ef þeir yrðu varir við spennandi tækifæri myndu 

þeir mögulega vilja skoða málið. Þessi hópur er líklegri til að vera meira hikandi til þess 

að hætta í góðri vinnu fyrir ný tækifæri.111 

 

3.2.1 Formlegar aðferðir 

Formlegar aðferðir eða ytri ráðningar eru til dæmis auglýsingar í fjölmiðlum, 

ráðningarstofur, vefsíður og netið, menntastofnanir og faglegur vettvangur.  

 

3.2.1.1 Auglýsingar í fjölmiðlum 

Auglýsingar í fjölmiðlum hafa mikið verið nýttar á Íslandi og þykja árangursríkar. Þær 

eru oft á tíðum ítarlegar og áberandi og ná því mögulega til stærri markhóps en hafa 

ber í huga að þær geta verið kostnaðarsamar. Gæta þarf þess að hafa starfslýsinguna 

 
110 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 27 
111 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 143 
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hæfilega þrönga til þess að fá nægilegan fjölda umsækjenda, en þó ekki of marga. Þær 

auglýsingar sem gefa upp nafn starfsheildar, heita trúnaði við umsækjendur og lofa 

öllum svari eru líklegri til að laða að sér hæfa umsækjendur sem eru í vinnu annars 

staðar.112 

 

3.2.1.2 Ráðningarstofur 

Ráðningarstofum eða vinnumiðlunum má skipta í tvær tegundir; ríkisreknar 

atvinnumiðlanir og einkareknar ráðningarstofur. Þær fyrrnefndu eru fyrir þá sem eru 

atvinnuleitendur, atvinnulausir eða að leitast eftir einföldum störfum. Ráðningarstofur 

eru líklegri til að hafa breiðari hóp umsækjenda á skrá og þá bæði fólk sem er þegar í 

vinnu og atvinnulausa.113 Í 19. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006 er kveðið 

á um einkareknar vinnumiðlanir. Þar er heimild fyrir fyrirtæki, einstaklinga og 

félagasamtök til þess að annast milligöngu um ráðningar ef slíkt er gert á kostnað 

vinnuveitanda. Það getur reynst hagur vinnuveitanda að nýta sér ráðningarstofur til að 

annast öflun og val á umsækjendum með tilliti til tímasparnaðar, kostnaðar og 

öryggis.114 Meiri trúnaðar er gætt við umsóknir þegar ráðningastofur sjá um þær og 

hafa þær því þann ávinning fram yfir til dæmis auglýsingar lausra starfa í fjölmiðlum. 

Ráðningastofur hafa einnig oft á tíðum möguleika á að bera saman kröfur 

vinnuveitanda og eiginleika einstaklinga í gagnabönkum sem leiðir líkum að því að 

hæfasti umsækjandinn verði valinn.115 Ef notast er við ráðningarstofur við ráðningar á 

opinberum markaði þarf að gæta takmarkana sem gilda um það. Ráðningarstofurnar 

má aðeins nýta sem aðstoð við ráðningarferlið en vinnuveitandinn þarf sjálfur að taka 

ákvörðun um hvaða umsækjendum er boðið í viðtal, á hvaða sjónarmiðum hæfnismat 

er byggt og hvaða umsækjandi teljist hæfastur í starfið. 116  Nánar var fjallað um 

ráðningar í opinber störf og aðstoð frá ráðningarskrifstofum í köflum 2.3.3.1. um 

valdframsal og kafla 2.3.6.8. um skráningarskyldu stjórnvalda.  

 

 

 
112 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 33 
113 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 33 
114 Lára V. Júlíusdóttir. (2011). Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Bls. 38 
115 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 33 
116 Fjármálaráðuneytið. (2007). Ráðningar hjá ríkinu, handbók. Bls. 16 
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3.2.1.3 Vefsíður og netið 

Mörg fyrirtæki og stofnanir auglýsa laus störf á heimasíðum sínum. Þá er útlistuð þau 

störf sem eru laus og umsækjendum þannig gert kleift að sækja um í gegnum 

umsóknarform, en þess háttar form hefur komið að góðu gagni bæði hjá umsækjendum 

og vinnuveitendum.117 Víða eru til gagnabankar á netinu sem auðvelda aðilum með 

sértækar óskir og eiginleika að ná saman, án aðkomu ráðgjafa eða vinnumiðlara. Þá eru 

einnig til aðrar vefsíður þar sem hægt er að auglýsa laus störf, eins og til dæmis Alfreð, 

fyrir aðila á almennum vinnumarkaði og Starfatorg, fyrir aðila á opinberum 

vinnumarkaði.118 

 

3.2.2 Óformlegar aðferðir 

Undir óformlegar aðferðir falla til dæmis ábendingar, innri ráðning og óumbeðnar 

umsóknir. 

 

3.2.2.1 Ábendingar 

Ábendingar um umsækjendur geta haft ýmsa kosti og galla. Ábendingar frá núverandi 

starfsmönnum og þeim sem til starfsins þekkja geta verið gagnlegar til þess að afla 

umsækjenda. Yfirleitt er það svo að fólk leggur metnað sinn í að benda á hæfa 

umsækjendur. Kosturinn við þessa leið er að hún er ódýr og hefur verið talið að 

einstaklingar sem hafa verið ráðnir með þessari aðferð skili betri árangri í starfi og 

endist lengur þar sem þeir hafi skýrari hugmynd um í hverju starfið felst.119 

Það getur þó verið ókostur ef vinnuveitandi sem hefur fengið ábendingu um einstakling 

sem þykir hentugur fyrir starfið hefur einungis samband við þann aðila og leitar því ekki 

frekar að fleiri umsækjendum. Ef vinnuveitandinn ræður aðilann sem bent var á til 

starfa þá er ómögulegt fyrir hann að vita hvort annar einstaklingur hefði mögulega verið 

hæfari í starfið. 120  Ábendingar um umsækjendur eiga helst við um almennan 

vinnumarkað þar sem ekki er heimilt að ráða starfsmenn á opinberum vinnumarkaði án 

þess að störf séu auglýst, sbr. 7. gr. stml. og ákvæði kjarasamninga sveitarfélaga. Þó eru 

 
117 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 151 
118 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 33-34 
119 Cook. (2016). Personnell Selection, Adding Value Through People – A Changing Picture. Bls. 4 
120 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 29-30 
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undantekningar á því eins og komið var inn á í köflum 2.3.3.4. og 2.3.4.3. um auglýsingar 

hjá ríki og sveitarfélögum. Í þeim tilfellum sem undantekningar eiga við þá gæti talist 

lögmætt að notast við ábendingar, eins til dæmis ef um tímabundna ráðningu í 

afleysingar er að ræða vegna starfsmanns sem fer í fæðingarorlof. 

 

3.2.2.2 Innri ráðning 

Þegar skoðuð er þörf fyrir að ráða nýjan starfsmann við starfsgreininguna kemur það til 

skoðunar hvort beita eigi innri eða ytri ráðningu. Í innri ráðningu felst að leita að nýjum 

starfskrafti innan skipulagsheildarinnar. Stundum er innri og ytri umsækjenda aflað á 

sama tíma en stundum er talið ákjósanlegast að skoða umsækjendur innan 

skipulagsheildarinnar áður en leitað er út fyrir skipulagsheildina og inn á 

vinnumarkaðinn. Ýmsir kostir eru við innri ráðningu en aðferðin er talin hafa í för með 

sér minni kostnað þar sem engin þörf er á auglýsingum eða aðstoð frá 

ráðningarfyrirtæki. Þess í stað er starfið auglýst innan skipulagsheildarinnar, til dæmis 

með auglýsingu á vefsíðu vinnustaðarins. Einnig er talinn kostur að ráða slíkan 

starfsmann þar sem hann er líklegri til að aðlagast starfinu fyrr vegna þess að hann hefur 

unnið fyrir skipulagsheildina í einhvern tíma. Hann veit því hvernig vinnustaðurinn er, 

menningin, reglur og fleira og því fer minni tími í slíka kennslu. Aðferðin er einnig þeim 

kostum gædd að hún gefur til kynna að mannauðurinn meti starfsmenn að verðleikum 

og að í boði sé tækifæri til starfsþróunar, sérstaklega fyrir þá sem standa sig vel og leggja 

hart að sér í starfi. Helsti ókosturinn við aðferðina er sá að ekki er valið úr eins breiðum 

hópi umsækjenda og ef leitað væri út fyrir skipulagsheildina. Þetta þýðir að hentugasti 

starfsmaðurinn fyrir starfið sé valinn en möguleiki sé á að hann hafi ekki verið sá hæfasti 

í starfið ef ytri ráðning hefði komið til greina. Erfitt getur verið að framkvæma innri 

ráðningar á áhrifaríkan hátt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ýmis vandamál geta komið 

upp þegar núverandi starfsmönnum er hafnað en núverandi starfsmenn hafa oft meiri 

væntingar til þess að vera valdir í starfið en ella. Í kjölfarið getur skapast gremja, biturð 

og lélegur starfsandi á meðal starfsmanna. Núverandi starfsmenn eru einnig líklegri til 

að fara í mál við vinnustaðinn vegna óréttmætrar ráðningar ef þeir fá ekki starfið sem 

þeir sækjast eftir.121 

 
121 Torrington o.fl. (2014). Human Recource Management. Bls. 118 
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3.2.2.3 Óumbeðnar umsóknir 

Hér er átt við umsóknir sem berast fyrirtæki eða stofnun án þess að auglýst sé eftir 

starfi. Margir vinnustaðir eru með staðlað umsóknarform á vefsíðum sínum fyrir þessar 

umsóknir. Það getur verið ákaflega þægilegt og ódýrt að ráða nýja starfsmenn út frá 

þessum umsóknum en gallinn er sá að mögulega er ekki verið að ráða hæfustu 

starfsmennina sem völ er á. Takmarka ætti ráðningar byggðar á óumbeðnum 

umsóknum við störf sem vara í stuttan tíma eða störf þar sem starfsmenn hafa lítil áhrif 

á framleiðni. Óumbeðnum umsóknum ætti því helst að blanda saman við formlegar 

aðferðir við ráðningar til þess að tryggja að hæfasti umsækjandinn verði ráðinn.122  

 

3.3 Auglýsingar lausra starfa 

Algengt er að vinnuveitendur auglýsi eftir starfsfólki í laus störf með það að markmiði 

að ráða þann sem er hæfastur í starfið. Um auglýsingar gilda mismunandi lög og reglur 

eftir því hvort verið er að auglýsa eftir starfi á almennum vinnumarkaði eða á 

opinberum vinnumarkaði. 

 

3.3.1 Almennur vinnumarkaður 

Á almennum vinnumarkaði er vinnuveitendum ekki skylt að lögum að auglýsa laus störf. 

Ef vinnuveitandi kýs að fara þá leið að auglýsa starf þá ber honum að fara eftir ákvæðum 

laga sem eiga við um auglýsingar á lausum störfum en auglýsingar eru ekki lagalega 

bindandi fyrir vinnuveitanda, hann ræður hvort starfsmenn eru ráðnir á grundvelli 

auglýsingarinnar eða ekki.  

 

Í 19. gr. jafnréttislaga er kveðið á um bann við mismunun í starfi og við ráðningu. Í 4. 

mgr. 19. gr. laganna segir að óheimilt sé að auglýsa eða birta auglýsingu um laust starf 

þar sem gefið er í skyn að fremur sé óskað starfsmanns af öðru kyninu en hinu. Þetta 

ákvæði gildir ekki ef tilgangur auglýsandans er að stuðla að jafnari kynjaskiptingu innan 

starfsgreinarinnar og skal það þá koma fram í auglýsingunni. Sama á við ef gild rök mæla 

með því að einungis sé auglýst eftir öðru kyninu.  

 

 
122 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 32 
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Í 6. gr. laga um tímabundna ráðningu starfsmanna er kveðið á um að vinnuveitandi skuli 

upplýsa starfsmann með tímabundna ráðningu tímanlega um upplýsingar um störf sem 

losna innan fyrirtækisins. Ekki skiptir máli hvort um sé að ræða fullt starf eða hlutastarf. 

Tilgangur ákvæðisins er að tryggja að starfsmaðurinn fái upplýsingar um laus störf innan 

fyrirtækisins sem eru við hans hæfi og auki þannig við tækifæri hans til að fá 

ótímabundna ráðningu. Þá er einnig áréttað að starfsmaðurinn hefur ekki forgang í 

starfið heldur er ákvæðið aðeins til að tryggja að hann fái upplýsingar um það. Skv. d-

lið 2. mgr. 4. gr. laga um starfsmenn í hlutastörfum er vinnuveitanda skylt að veita 

tímanlega upplýsingar um störf sem losna á vinnustaðnum, þar með talin hlutastörf, til 

að auðvelda flutning úr hlutastarfi í fullt starf og öfugt.  

 

Aldur skiptir máli við gerð atvinnuauglýsinga þar sem sérstakar reglur gilda um ráðningu 

barna, sbr. X. kafla vinnuverndarlaga, reglugerð um vinnu barna og unglinga og 8. gr. 

sjómannalaga.123 

 

Við ráðningu erlendra starfsmanna er meginreglan sú að ekki er heimilt að ráða 

útlendinga til starfa á Íslandi nema þeir hafi fengið atvinnuleyfi, sbr. lög um 

atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002. Í 2. mgr. 6. gr. laganna er mælt fyrir um að 

vinnuveitanda sé óheimilt að ráða útlending til starfa, hvort sem um ræðir í langan eða 

skamman tíma. 

 

3.3.2 Opinber vinnumarkaður 

Vinnuveitendum á opinberum vinnumarkaði ber að gæta að sömu ákvæðum laga 

varðandi auglýsingar og þeim vinnuveitendum sem eru á almennum vinnumarkaði. Að 

auki gilda sérreglur á opinberum vinnumarkaði og þá ber að gæta að því um hvaða 

stöðu ræðir innan opinbera geirans. 

 

Ítarlega var fjallað um auglýsingar á lausum störfum ríkisstarfsmanna og 

embættismanna í kafla 2.3.3.4. og um auglýsingar sveitarfélaga í kafla 2.3.4.3. Til 

upprifjunar við auglýsingar á lausum störfum hjá ríkinu, annarra en embættismanna, er 

 
123 Alþingistíðindi, 1984-1985 A, þskj. nr. 151, bls. 943 
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skylt að fara eftir 7. gr. stml. og reglum nr. 1000/2019. Einnig ber að fylgja 3. mgr. 6. gr., 

sbr. 3. mgr. 19. gr. jafnréttislaga þar sem mælt er fyrir um að óheimilt sé að auglýsa 

eftir starfsmanni af einu kyni fremur en öðru nema það sé gert til þess að jafna út 

hlutfall kynja. Mælt er fyrir um hvernig auglýsingum um skipun embættismanna eigi að 

vera háttað í 7. gr. stml. og í 23. gr., 24. gr. og 36. gr. stml. er kveðið á um 

undantekningar frá auglýsingaskyldu. Ekki er kveðið á um auglýsingaskyldu 

sveitarfélaga í lögum en oft er kveðið á um slíkar skyldur í kjarasamningum, sbr. 57. gr. 

svstjl.  

 

Til viðbótar við þau ákvæði sem eiga við um aldursskilyrði, sbr. kafla 3.3.1. þá gildir 

aldurshámark um almenna starfsmenn ríkisins og embættismenn. Þeir skulu láta af 

störfum eða þeim sagt upp við 70 ára aldur, sbr. 33. gr. og 43. gr. starfsmannalaga. 

 

Í auglýsingum eru talin upp þau umsóknargögn og ef til vill önnur gögn sem 

umsækjendur þurfa að skila inn fyrir umsókn um starf. Við ráðningu í störf hjá ríkinu 

eiga þeir umsækjendur, sem ekki voru ráðnir í starfið, rétt á að fá aðgang að 

umsóknargögnum þess sem ráðinn var, sbr. 15. gr. ssl. Þeir eiga þó ekki rétt á að fá 

persónulegar upplýsingar, eins og um persónuhagi, áhugamál og fleira, sbr. 17. gr. ssl. 

Vegna þessa er mikilvægt að huga að því þegar óskað er eftir gögnum í auglýsingum að 

óska aðeins eftir þeim gögnum sem nauðsynleg eru til þess að hægt sé að taka ákvörðun 

um ráðningu í starf en það hefur verið talin almenn leiðbeiningarregla við ráðningu í 

starf að umsækjandi eigi aðeins að greina frá þeim atriðum sem skipta vinnuveitanda 

máli varðandi starfið sem sótt er um.124 

 

3.4 Val á umsækjendum 

Eftir að umsókna hefur verið aflað kemur að því að velja umsækjendur. Í því felst að 

velja þá umsækjendur sem teljast hæfastir fyrir starfið og skipulagsheildina.125 Val á 

starfsmönnum er flókið ferli sem snýst um að samhæfa kröfur til starfsins og færni 

umsækjenda.126 Mikilvægt er að skipuleggja ferlið vel og beita vandvirkni þar sem léleg 

 
124 Lára V. Júlíusdóttir. (2011). Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Bls. 40 
125 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 167 
126 Fjármálaráðuneytið. (2007). Ráðningar hjá ríkinu, handbók. Bls. 18 
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ákvörðun um ráðningu getur kostað skipulagsheildina mikið fé og einnig leitt til lélegs 

starfsanda á meðal starfsmanna, sérstaklega ef um er að ræða starf í teymisvinnu.127 Ef 

mögulegt væri að byggja val á umsækjendum á fyrir fram gefnum upplýsingum um 

frammistöðu þeirra, í starfinu sem verið er að ráða í, væru mistök í ráðningum úr 

sögunni. Þar sem það er ómögulegt þarf að byggja valið á þáttum sem spá fyrir um síðari 

tíma frammistöðu og sem hægt er að meta fyrir fram, þá með svokölluðum 

forspárþáttum.128 Forspárþættir fela í sér eiginleika sem metnir eru með til dæmis 

starfsviðtölum, persónuleikaprófum, hæfnisprófum, verkefnum, meðmælum og 

matsmiðstöðvum. Það er mismunandi eftir vinnustöðum og störfum sem um ræðir 

hvaða aðferðir eru notaðar hverju sinni. 129  Hér á eftir verður farið yfir nokkrar af 

þessum aðferðum. 

Hér fyrir neðan má sjá töflu sem sýnir forspárgildi 19 mismunandi aðferða við val á 

starfsmönnum en Ásta Bjarnadóttir setti töfluna fram í bók sinni Starfsmannaval. Taflan 

byggist á rannsókn Schmidts og Hunters á heildargreiningum forspárgilda aðferða yfir 

20 ára tímabil.130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tafla 1. Forspárgildi aðferða – Ásta Bjarnadóttir. 2012 (Schmidt og Hunter, 1998)  

 
127 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 167 
128 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 41 
129 Matocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 167 
130 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 43-44 
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3.4.1 Sálfræðileg próf 

Gagnlegt þykir að nota próf sem mæla getu og persónuleika umsækjenda en erfitt getur 

verið að meta slíka þætti út frá reynslu, menntun og öðrum bakgrunni. Þá hefur 

umsækjendum einnig reynst erfitt að meta eigin persónuleika og getu. Sálfræðilegum 

prófum er skipt upp í getupróf, sem meta einstaklinga út frá hvað þeir geta gert, og 

persónuleikapróf, sem meta einstaklinga út frá því sem þeir vilja gera. Próf sem mæla 

hugræna getu innihalda oft spurningar sem reyna á rökhugsun, málfarslega færni, 

talnaleikni, rýmisskilning og hraða ásamt nákvæmni í skynjun og viðbrögðum. Prófin eru 

oftast löng krossapróf, með tímamörkum, þar sem aðeins eitt rétt svar er við hverri 

spurningu. Prófunum er skipt upp í tvo hluta þar sem metin er annars vera málfarsleg 

geta sem gefur til kynna getu umsækjanda í meðferð á tungumálinu og hins vegar geta 

í meðferð talna sem sýnir skilning umsækjenda á tölulegu efni og meðferð þess. Einnig 

eru getupróf sem mæla líkamlega getu. Slík próf eru notuð þegar verið er að leita að 

starfsmönnum í störf þar sem líkamleg geta er mikilvæg, svo sem störf slökkviliðsmanna 

og lögreglumanna. Lögð er áhersla á styrk, hraða og úthald í prófunum en einnig er 

stundum metið jafnvægi, sveigjanleiki og fituprósenta.  

 

Persónuleikapróf eru gerð til þess að mæla tilhneigingar til hegðunar sem byggist á vali 

og vilja einstaklings. Í prófunum eru engin rétt svör og því er frekar leitað eftir ákveðnu 

mynstri í svörum, en þau eru talin byggjast á fyrri hegðun svarenda og benda því til um 

hegðun svarenda í framtíðinni. Jafnframt gefa prófin til kynna viðhorf svaranda til sjálfs 

sín og annarra. Prófin þykja gagnleg í vali á starfsmönnum fyrir störf sem krefjast mikillar 

þjónustu og samskipta.131 Á opinberum vinnumarkaði geta vinnuveitendur ekki með 

eins ríkum hætti notað persónuleikapróf til að finna hæfasta einstaklinginn þar sem þeir 

eru meðal annars bundnir af áðurnefndum meginreglum stjórnsýsluréttar eins og 

reglum um rökstuðning, upplýsingarétt og skráningarskyldu. Vinnuveitendur á 

opinberum markaði þurfa að fara varlega í upplýsingagjöf, meðal annars vegna 

persónulegra hagsmuna umsækjenda en við upplýsingagjöf skiptir máli hvaða þættir 

vega þyngst sbr. mál umboðsmanns Alþingis nr. 5893/2010132. Í málinu veitti LÍN ekki 

 
131 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 77-82 
132 Álit umboðsmanns Alþingis 24. september 2010 í máli nr. 5893/2010 
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upplýsingar um niðurstöðu persónuleikaprófs þess sem ráðinn var til starfa þrátt fyrir 

að ákvörðunin um ráðninguna væri meðal annars byggð á niðurstöðu prófsins. Í málinu 

áréttaði umboðsmaður að stjórnvöld eru bundin reglum og sjónarmiðum sem gilda um 

ráðningar í opinber störf, þar á meðal 22. gr. ssl. Þrátt fyrir að upplýsingar sem koma 

fram í rökstuðningi geti varðað persónulega hagsmuni umsækjanda þá vega sjónarmið 

um gagnsæi og réttaröryggi þyngra ef upplýsingarnar hafa verulega þýðingu fyrir 

úrlausn málsins og varða ekki mikilvæg einkamálefni. Að þessu virtu verða því stjórnvöld 

að meta hvort nota eigi persónuleikapróf við ráðningu í starf, sérstaklega ef byggja á 

ákvörðun á niðurstöðu prófsins, en þá verða þau að vera viðbúin því að veita 

upplýsingar um þær niðurstöður. 

 

3.4.2 Starfsviðtal 

Ein mest notaða aðferðin við val á umsækjendum er atvinnuviðtal. Þrjár ástæður hafa 

verið taldar vera fyrir því að notast eigi við slík viðtöl. Í fyrsta lagi eru viðtölin ætluð til 

þess að fá nánari hlutlægar upplýsingar um umsækjanda og til að staðfesta upplýsingar 

sem fram hafa komið í ferilskrá umsækjanda. Í öðru lagi hefur spyrjandinn tækifæri til 

að fá upplýsingar um aðra eiginleika umsækjanda sem geta tengst frammistöðu í starfi 

og leggja mat á þá. Í þriðja lagi á spyrjandi viðtalsins að segja umsækjanda frá hvernig 

starfið og starfsheildin er.133 

Mikilvægt er að undirbúa og skipuleggja viðtalið vel til þess að hámarka árangur þess. 

Ýmsar aðferðir fyrir starfsviðtöl eru til en stöðluð viðtöl eru talin bera mestan árangur. 

Í slíkum viðtölum eru allir umsækjendur spurðir sömu spurninga í sömu röð. Aðferðin 

auðveldar vinnuveitendum að bera umsækjendur saman út frá svörum þeirra og eykur 

líkurnar á að hæfasti umsækjandinn verði valinn.134 Stöðluð viðtöl eru byggð á fyrir fram 

skilgreindum ramma. Dæmigerður rammi er persónugreining sem felst í að spyrja 

spurninga sem byggðar eru á þeim upplýsingum sem koma fram í ferilskrá umsækjanda 

í þeim tilgangi að meta þekkingu, færni og hæfileika hans. Hæfnigreining er annað form 

í slíku viðtali, en þá er lögð áhersla á að meta hvort umsækjandi hafi æskilega 

hegðunarfærni. Umsækjendur eru til dæmis spurðir hvernig þeir tókust á við ákveðna 

 
133 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 49 
134 Martocchio. (2019). Human Resource Management. Bls. 182 
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hluti í fyrri störfum sem gæti þá gefið mynd af hvernig þeir myndu standa sig í starfinu 

sem um ræðir. Einnig er hægt að setja upp dæmi um aðstæður og spyrja umsækjendur 

hvernig þeir myndu takast á við slíkar aðstæður. 

Óstöðluð viðtöl eru talin bera minni árangur í leit vinnuveitanda að hæfasta 

umsækjandanum þar sem þau eru að mestu leyti byggð á huglægu mati frekar en 

hlutlægu. Viðtölin eru í megindráttum almenn umræða á milli spyrils og umsækjanda 

þar sem spurningarnar tengjast því sem verið er að leitast eftir. Viðtölin hafa ekki fyrir 

fram ákveðið form eða markmið, annað en að kynnast umsækjandanum betur og því 

geta spurningarnar verið frekar handahófskenndar og óljósar. 135  Við ráðningar í 

opinber störf eru viðtöl oft notuð til að meta huglæga þætti. Í álitum umboðsmanns 

Alþingis hefur komið fram að enginn umsækjandi á rétt á því samkvæmt lögum að vera 

boðaður í viðtal. Stjórnvöld hafa heimild til þess að bjóða aðeins þeim umsækjendum 

sem koma helst til greina í viðtal án þess að brotið sé gegn jafnræðisreglu eða 

rannsóknarreglu stjórnsýslulaga. Ákvörðun um hverjir skuli vera boðaðir í viðtal þarf þó 

að byggjast á athugun á fyrirliggjandi gögnum um umsækjendur að teknu tilliti til 

lögmætra og málefnalegra sjónarmiða.136 Einnig ættu viðtölin ávallt að vera stöðluð, 

það er að sömu aðilar taki viðtölin og allir umsækjendur séu spurðir sömu spurninga. 

 

3.4.3 Þekkingarpróf 

Þekkingarpróf eru lögð fyrir umsækjendur til þess að meta hæfni þeirra í starfsgreininni 

en oft getur reynst erfitt að áætla þekkingu umsækjenda út frá menntun. Þekkingarpróf 

eru notuð í ýmsum starfsgreinum á íslenskum vinnumarkaði, t.a.m. eru 

fréttamannapróf lögð fyrir umsækjendur í fréttamannastörf hjá RÚV og munnlegt 

hæfismat er gert við ráðningu framkvæmdastjóra og stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, 

sbr. reglur nr. 627/2011 um framkvæmd hæfismats framkvæmdastjóra og 

stjórnarmanna fjármálafyrirtækja.137 

 

 
135 Armstrong. (2014). Armstrong‘s handbook of human resource management practice. Bls. 237 
136 Álit umboðsmanns Alþingis 15. júlí 2005 í máli nr. 3977/2003 
137 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 87-88 
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3.4.4 Umsagnir 

Eftir viðtöl og próf á umsækjendum er umsagna aflað frá þeim aðilum sem 

umsækjendur hafa tilgreint í ferilskrá sinni. Umsagna getur verið aflað í gegnum símtal 

eða skriflega. Umsagnir, sem er aflað í gegnum símtal, geta sparað tíma og geta þótt 

áreiðanlegri en sumir vinnuveitendur kjósa að afla bæði símtalsmeðmæla og 

skriflegra. 138  Eins og sjá má á mynd 2 þykja meðmæli ekki hafa sérstaklega gott 

forspárgildi. Umsagnir eru oft jákvæðari en ætla mætti vegna félagslegra tengsla milli 

umsækjanda og umsagnaraðila annars vegar og umsagnaraðila og nýja vinnuveitandans 

hins vegar. Ástæður fyrir þessu eru í fyrsta lagi að fyrri vinnuveitandi hefur oft engra 

hagsmuna að gæta varðandi að gefa neikvæðar upplýsingar um fyrrum starfsmann og 

því er erfiðara fyrir nýjan vinnuveitanda að ná fram sannleikanum. Í öðru lagi er það 

oftast svo að umsækjandi velur sjálfur umsagnaraðila og því velur hann þá aðila sem 

myndu gefa jákvæðustu ummælin um hann.139 Til þess að bæta forspárgildi umsagna 

er best að hafa staðlaðar spurningar fyrir umsagnaraðila. Hér fyrir neðan er dæmi um 

spurningar sem ætti að spyrja fyrrum vinnuveitanda um fyrrum starfsmann: 

• Hver var starfstími einstaklingsins? 

• Hver var starfstitill hans? 

• Í hverju fólst vinnan? 

• Hversu marga daga var einstaklingur frá vinnu seinustu 12 mánuði? 

• Ef þú mættir ráða einstaklinginn aftur, myndir þú gera það? Ef ekki, hver vegna? 

Seinasta spurningin getur verið lykilatriði ef henni er á annað borð svarað í 

hreinskilni.140 Vinnuveitendur á opinberum markaði ættu að nota umsagnir í minna 

mæli og ef þeir leita eftir slíkum umsögnum ættu þeir að gæta þess að hafa þær 

staðlaðar og aðeins til að staðfesta upplýsingar sem áður hafa komið fram hjá 

umsækjanda. Í kafla 2.3.6.5. var nánar fjallað um hvernig andmælarétturinn tengist 

umsögnum í ráðningarmálum og í kafla 2.3.6.5. er einnig fjallað um umsagnir í tengslum 

við álitsumleitan. 

 

 
138 Armstrong. (2014). Armstrong‘s handbook of human resource management practice. Bls. 241 
139 Ásta Bjarnadóttir. (2012). Starfsmannaval. Bls. 108-109 
140 Armstrong. (2014). Armstrong‘s handbook of human resource management practice. Bls. 241 
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3.4.5 Matsmiðstöðvar 

Þegar aðferð matsmiðstöðvar er notuð er hópi umsækjenda safnað saman og þeir 

metnir út frá nokkrum matsaðferðum yfir ákveðið tímabil (yfirleitt einn til tvo daga). 

Markmiðið er að fá heildstæða mynd af hæfni hópsins og geta þannig valið þá sem 

standa sig best. Meðal annars eru notaðar æfingar þar sem líkt er eftir aðstæðum í 

starfinu sem verið er að ráða í, hópæfingar og hlutverkaleikir. 141  Kostir við 

matsmiðstöðvar eru að þær veita mikið af upplýsingum um umsækjendur, þær gefa 

merki um hvort umsækjendur falli að menningu skipulagsheildarinnar og gefa 

umsækjendum tækifæri til að meta hvort umrætt starf henti þeim. Gallarnir eru þeir að 

matsmiðstöðvar eru bæði kostnaðarsamar og tímafrekar.142 

 

3.4.6 Almennur vinnumarkaður 

Á almennum vinnumarkaði hafa vinnuveitendur frjálst val um hvaða umsækjanda þeir 

ákveða að ráða í starf en það er hluti af stjórnunarrétti þeirra sem er ein af 

grundvallarreglum vinnuréttar. Stjórnunarrétturinn hefur verið staðfestur með 

samningum aðila vinnumarkaðarins í Danmörku, Noregi og Svíþjóð en slíkt hefur ekki 

verið gert á íslenskum vinnumarkaði. Þrátt fyrir það er litið svo á að stjórnunarrétturinn 

sé óstaðfest meginregla hér á landi. Meginreglan um að stjórnunarréttur sé óskiptur í 

höndum vinnuveitanda sætir takmörkunum í ákvæðum kjarasamninga, 

ráðningarsamninga og jafnréttislaga.143 Við val á umsækjendum þarf vinnuveitandi því 

að hafa í huga þau ákvæði laga sem fjallað var um í kafla 2.4.  

 

3.4.7 Opinber vinnumarkaður 

Á opinberum vinnumarkaði gilda að einhverju leyti sömu sjónarmið og á almennum 

vinnumarkaði varðandi ráðningar og stjórnunarrétt vinnuveitanda144 en þrátt fyrir það 

eru töluvert meiri skorður settar við ráðningar á opinberum vinnumarkaði. Á þetta frelsi 

hefur reynt hjá hinu opinbera og hefur umboðsmaður Alþingis áréttað hvernig svigrúmi 

 
141 Armstrong. (2014). Armstrong‘s handbook of human resource management practice. Bls. 241 
142 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2006). Geta aðferðir mannauðsstjórnunar aukið gæði ráðninga hjá hinu 
opinbera? Bls. 5 
143  Hrafnhildur Stefánsdóttir. (1995). Stjórnunarréttur vinnuveitanda og jafnréttislögin – Dómur 
Hæstaréttar 1993, 2230. Bls. 33-34 
144 BSRB. (e.d.). Val á umsækjendum. Opinber vinnumarkaður. 
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ráðningaraðila er háttað vegna ráðninga í úrskurðum sínum nr. 2202/1997 og 

3680/2002.145 

 

Þegar starfsmaður er valinn úr hópi umsækjenda fyrir starf hjá ríkinu þarf til að mynda 

að gæta að almennum starfsskilyrðum, sbr. 6. gr. stml., einnig þarf að taka ákvörðun 

um til hvaða sjónarmiða á að líta og hvort sérstök áhersla verði lögð á eitt atriði fremur 

en annað. Sjónarmiðin sem litið er til þurfa einnig að vera málefnaleg, sbr. 11. gr. ssl. 

 

Huga þarf að reglum sérlaga við ráðningar, sem gilda um viðkomandi starfsstöð, en ef 

þær eiga ekki við þá gilda ákvæði starfsmannalaga, ákvæði kjarasamninga og skráðar 

og óskráðar reglur stjórnsýsluréttar. Slík lög og reglur voru sett til að koma í veg fyrir að 

misnotkun yrði á aðstöðu við útdeilingu opinberra gæða.146  

 

Það er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar að ráða eigi hæfasta umsækjandann 

sem völ er á en reglan er einnig leidd af starfsmannalögum. Í greinargerð með frumvarpi 

til starfsmannalaga segir að sú stefna verði mörkuð af hálfu ríkisins að ráðnir verði 

hæfustu einstaklingarnir til starfa, án tillits til kynferðis, og að auknar kröfur verði gerðar 

til menntunar og starfsreynslu ríkisstarfsmanna. Fjallað var ítarlega um 

verðleikaregluna í kafla 2.3.6.1. en hún felur í sér skyldu stjórnvalda til að ráða hæfasta 

umsækjandann. 

 

3.4.7.1 Álitsumleitan 

Sá þáttur meðferðar stjórnsýslumáls, sem felur í sér að stjórnvaldi er skylt að lögum að 

leita sérstakrar umsagnar utanaðkomandi aðila áður en það tekur ákvörðun í máli, er 

nefndur álitsumleitan. Álitsumleitan getur skipst í tvennt; lögbundna álitsumleitan og 

frjálsa álitsumleitan. Lögbundin álitsumleitan er þegar skylt er samkvæmt ákvæðum 

laga að afla umsagnar til undirbúnings við ákvörðun. Þegar stjórnvald leitar umsagnar 

til undirbúnings við ákvörðun, án þess að um það sé kveðið í lögum, er það kallað frjáls 

álitsumleitan.147 

 
145 Lára V. Júlíusdóttir. (2011). Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Bls. 43 
146 BSRB. (e.d.). Val á umsækjendum. Opinber vinnumarkaður. 
147 Páll Hreinsson. (2013). Stjórnsýsluréttur, málsmeðferð. Bls. 541-542 
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Álitsumleitan telst vera mikilvægur þáttur í könnun máls, hvort sem um ræðir 

lögbundna eða frjálsa. Umsagnir álitsgjafa þurfa að vera vel rökstuddar en slíkar 

umsagnir eru jafnan nánari upplýsingar um málsatvik og greinargerð um málefnaleg 

sjónarmið sem þýðingu geta haft fyrir úrlausn máls. Ef niðurstaða álitsgjafa er illa 

rökstudd og engar upplýsingar fylgja um hvaða sjónarmið og rök hafa leitt til þeirrar 

niðurstöðu er lítil gagnsemi í þeirri umsögn fyrir stjórnvöld.148  

 

Umboðsmaður Alþingis hefur áréttað í málum sínum að stjórnvöld hafi heimild, á 

grundvelli frjálsrar álitsumleitanar, að óska eftir umsögnum frá þeim sem þekkja til 

starfa umsækjenda, til dæmis fyrrum samstarfsfólks eða yfirmanna, í þeim tilgangi að 

fá frekari upplýsingar um starfshæfni eða aðra persónulega eiginleika viðkomandi 

umsækjanda. Ef stjórnvöld afla þess háttar umsagna ber þeim að gefa umsækjanda kost 

á að tjá sig um þær upplýsingar sem aflað hefur verið um hann, sbr. 13. gr. ssl. sem 

kveður á um andmælarétt.149 

 

3.4.7.2 Hlutlægt og huglægt mat 

Við mat á umsækjendum þarf að huga að bæði hlutlægum og huglægum viðmiðum. 

Stjórnvöld hafa almennt frjálst val um hvaða sjónarmið þau leggja til grundvallar við 

ákvörðun um ráðningu í opinbert starf þegar almennum hæfisskilyrðum sleppir og ekki 

er mælt fyrir um slíkt í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Þó er ekki heimilt að byggja 

niðurstöðu um ráðningu alfarið á eigin viðhorfum eða hagsmunum en ákvarðanir um 

undirbúning ákvörðunar og mat á hæfni umsækjenda þurfa að uppfylla reglur sem gilda 

um starfshætti stjórnsýslunnar. Jafnframt þurfa sjónarmiðin sem ákvörðun byggist á að 

vera málefnaleg. Af þessu leiðir að við ráðningu í störf á vegum þess opinbera þurfa þau 

sjónarmið sem ákvörðun byggist á öðru fremur að vera hlutlæg.  

 

Við hlutlægt mat eru metnir þættir eins og menntun, starfsreynsla, þekking, kunnátta 

og stjórnunarhættir en við huglægt mat eru skoðaðir persónulegir eiginleikar 

umsækjanda, eins og samskiptahæfni, framtíðarsýn, vandvirkni og frumkvæði. 

 
148 Álit umboðsmanns Alþingis 18. júní 2012 í máli nr. 6137/2010 
149 Álit umboðsmanns Alþingis 31. desember 2018 í máli nr. 9519/2017 
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Algengara er að til ágreiningsmála komi varðandi huglægt mat heldur en hlutlægt við 

ráðningar í störf og getur sönnunarbyrði í málum er varða huglægt mat reynst torveld. 

Í álitum umboðsmanns Alþingis hefur þó verið áréttað að ákvarðanir um ráðningu þurfi 

að einhverju leyti að byggjast á huglægum sjónarmiðum við mat á umsækjendum út frá 

upphaflegum markmiðum. Til dæmis getur reynst erfitt að meta frammistöðu 

umsækjanda út frá ferilskrá við mat á hæfni, stjórnunarháttum og viðhorfi til starfs þar 

sem ferilskrá segir meira til um hvernig umsækjandi hefur staðið sig í fortíðinni heldur 

en hvernig umsækjandi mun takast á við framtíðarstörf. 150  Hafa ber í huga, í 

ráðningarmálum þar sem huglæg sjónarmið eru notuð, að viðmiðin sem byggt er á 

þurfa að ráðast af hverjar þarfir viðkomandi eru hverju sinni. Sjónarmið sem ráðast 

aðeins af persónulegum óskum eða hagsmunum vinnuveitanda, án tengsla við þarfir 

starfseminnar, eiga ekki að hafa þýðingu við val á milli hæfra umsækjenda.151 

 

Í 14. gr. stml. er einnig mælt fyrir um persónulega eiginleika en þar segir að „starfsmanni 

er skylt að rækja starf sitt með alúð og samviskusemi í hvívetna. Hann skal gæta kurteisi, 

lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að hafast nokkuð það 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“.  

 

Í áliti umboðsmanns Alþingis nr. 5466/2008 var deilt um hvort heimilt hefði verið að líta 

til framtíðarsýnar umsækjanda á Orkustofnun við skipun í embætti orkumálastjóra. A 

var á meðal umsækjanda og kvartaði undan niðurstöðu og vinnubrögðum 

iðnaðarráðherra við mat á hver var talinn hæfastur í starfið en hún taldi að gengið hefði 

verið fram hjá henni sem hæfasta umsækjandanum um starfið. Í viðtölum við skipun í 

starfið var meðal annars spurt um hvernig viðkomandi umsækjandi myndi sjá fyrir sér 

að Orkustofnun starfaði og þróaðist í nánustu framtíð en með þeirri spurningu var verið 

að kanna hvaða sýn viðkomandi umsækjandi hefði til næstu ára sem leiðtogi 

stofnunarinnar. Að mati spyrjenda í viðtölunum var framtíðarsýn A fremur þröng en 

 
150 Álit umboðsmanns Alþingis 21. mars 2006 í máli nr. 4210/2004 
151 Álit umboðsmanns Alþingis 28. september 2009 í máli nr. 5466/2008 
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framtíðarsýn þess sem skipaður var þótti hins vegar vera meira í takt við þann mikilvæga 

sess sem orkumál skipa í nútímaþjóðfélagi. Umboðsmaður Alþingis taldi, af rökstuðningi 

iðnaðarráðherra og gögnum málsins, að lögð hefðu verið til grundvallar, að 

meginstefnu, sömu sjónarmið og voru í starfslýsingu sem skilyrði fyrir því að 

umsækjandi teldist hæfur til að gegna starfinu, en framtíðarsýn var þó ekki sérstaklega 

tilgreind í starfslýsingunni. Í niðurstöðu umboðsmanns sagði: 

Ég tek af því tilefni fram að umboðsmaður Alþingis hefur lagt til 
grundvallar að almennt verði að ganga út frá því að heimilt sé að byggja 
val á milli hæfra umsækjenda um opinbert starf meðal annars á því 
hvaða hugmyndir þeir hafi um viðkomandi starfsemi og hvort þær falli 
að viðhorfum þess sem veitir starfið. Ef lögð er áhersla á þetta 
sjónarmið megi sú afstaða þó ekki einungis byggjast á persónulegum 
óskum þess sem veitir starfið, um hver skuli ráðinn og hver ekki, heldur 
verði hún að skírskota til þarfa hins opinbera og þeirra hagsmuna sem 
viðkomandi starfsemi á að vinna að. Til að viðhlítandi samanburður fari 
fram á starfshæfni umsækjenda verði enn fremur að vega atriði af þessu 
tagi á móti öðrum forsendum sem augljóslega miða að því að upplýsa 
hvers má vænta um frammistöðu viðkomandi í starfinu. 
 

Jafnframt tók umboðsmaður fram að sjónarmið um framtíðarsýn umsækjenda um starf 

forstöðumanns opinberrar stofnunar hefðu verið talin lögmæt og málefnaleg í dómum 

Hæstaréttar. Umboðsmaður taldi af þessu ekki tilefni til að gera athugasemdir við þau 

sjónarmið sem lögð voru til grundvallar við skipun í embætti orkumálastjóra, enda yrði 

að telja þau almennt séð lögmæt og málefnaleg. 

 

3.5 Ráðningarsamningar 

Við ráðningu í starf er gerður skriflegur samningur á milli vinnuveitanda og starfsmanns. 

Til að átta sig betur á hvað felst í ráðningarsamningi má skoða eftirfarandi skilgreiningu 

sem Lára V. Júlíusdóttir setti fram: „Samningur, þar sem annar samningsaðilinn, 

launamaður, skuldbindur sig til að starfa hjá hinum samningsaðilanum, 

atvinnurekandanum, undir stjórn hans og á ábyrgð hans gegn greiðslu í peningum 

og/eða öðrum verðmætum.“152  

 

Um ráðningarsamninga gilda almennar reglur samningaréttarins, meðal annars hvenær 

ráðningarsamningur hefur stofnast. Ráðningarsamningur hefur stofnast þegar aðili 

 
152 Lára V. Júlíusdóttir. (2011). Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Bls. 51 
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hefur samþykkt tilboð vinnuveitanda um starf, þó svo að vinnan sjálf hafi ekki hafist. Því 

getur sá aðili sem gengur frá ráðningarsamningnum, jafnvel þótt vinna hafi ekki hafist, 

orðið bótaskyldur vegna vanefnda sinna á grundvelli reglna samningaréttarins.153 

 

Ráðningarsamningar þurfa að vera í samræmi við ákvæði kjarasamninga og efni þeirra 

má ekki kveða á um lakari kjör en þau sem koma fram í kjarasamningum, sbr. 1. gr. laga 

um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980. Í ákvæðinu 

segir: 

Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins semja 
um, skulu vera lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni eða ráðningartíma 
fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á svæði því er 
samningurinn tekur til. Samningar einstakra launamanna og 
atvinnurekenda um lakari kjör en hinir almennu kjarasamningar ákveða 
skulu ógildir. 
 

Sama regla kemur fram í 24. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra 

starfsmanna. Ef hins vegar ráðningarsamningur eða aðrir persónulegir samningar kveða 

á um betri kjör en kjarasamningur þá halda þeir gildi sínu þrátt fyrir að 

kjarasamningnum kunni að vera breytt síðar, sbr. Hrd. 2003, bls. 3855 (210/2003). 

Gerður hafði verið samningur við myndmenntarkennara í grunnskólum Hafnarfjarðar 

og Flensborgar sem kvað á um viðbótarráðningarkjör kennara árið 1981. Árið 2001 var 

undirritaður nýr kjarasamningur launanefndar sveitarfélaga og Kennarasambands 

Íslands fyrir grunnskóla. Í kjarasamningnum var ákvæði þar sem sagði að ákvarðanir um 

viðbótarráðningarkjör myndu falla úr gildi í júlí 2001 og eftir það hætti 

Hafnarfjarðarbær að greiða laun samkvæmt viðbótarráðningarkjörunum. Niðurstaða 

héraðsdóms sem og Hæstaréttar var sú að umrædd yfirlýsing aðila kjarasamningsins 

felldi ekki úr gildi umrædd viðbótarkjör og því hefði þurft að segja upp persónulega 

samningnum, sem kvað á um viðbótarkjörin, með lögformlegum hætti.  

 

Sú regla hefur almennt gilt um ráðningarsamninga að skriflegir og munnlegir 

ráðningarsamningar séu jafngildir. Í vinnurétti ríkir hins vegar sú meginregla um 

ráðningu að hana skal annaðhvort staðfesta skriflega eða gera um hana 

ráðningarsamning. Meginreglan byggir á ákvæðum kjarasamninga og ákvæðum 

 
153 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Hvenær verður ráðningarsamband til 
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tilskipunar Evrópusambandsins nr. 91/533/EBE um skyldu vinnuveitanda að skýra 

launþegum frá samningsskilum eða ráðningarfyrirkomulagi (hér eftir tilskipun 

91/533/EBE).154  Efni og form ráðningarsamninga á almennum vinnumarkaði og hjá 

sveitarfélögum fer eftir tilskipun 91/533/EBE. Á opinberum markaði, hjá almennum 

starfsmönnum ríkisins og embættismönnum, er farið eftir starfsmannalögum, reglum 

nr. 351/1996, um form ráðningarsamninga og um skyldu til að upplýsa starfsmenn um 

ráðningarkjör (hér eftir rgl. nr. 351/1996) og reglum nr. 413/1996 um skyldu til að 

upplýsa embættismenn um skipunarkjör (hér eftir rgl. nr. 413/1996). 

 

Launaleynd hefur lengi tíðkast á vinnumarkaði. Vinnuveitendur hafa þá farið fram á að 

starfsmenn haldi leyndu hvað þeir eru með í laun. Slík krafa vinnuveitanda er ekki lengur 

heimil, sbr. 3. mgr. 6. gr. jafnréttislaga sem kveður á um að starfsfólki skuli ávallt heimilt 

að skýra frá launakjörum sínum ef það kýs að gera svo. Ákvæðið var nýmæli í eldri 

jafnréttislögum, nr. 10/2008 en í frumvarpi með þeim lögum kom fram að launaleynd 

væri til þess fallin að hindra að jafnréttislög gætu náð markmiði sínu. Þá var einnig vísað 

í skýrslu Capacent Gallup um launamyndun og kynbundinn launamun þar sem fram 

kom að margir töldu að launamunur þrifist betur með launaleynd og að hún ýtti undir 

launamun þar sem hún gerði stjórnendum auðveldara að hygla fólki á ófaglegum 

grundvelli.155 

 

Á íslenskum vinnumarkaði gildir sú meginregla að starfsmenn eru ráðnir ótímabundið. 

Vinnuveitendum er heimilt að ráða starfsmenn tímabundið en tímabundinni ráðningu 

eru settar skorður með lögum um tímabundna ráðningu starfsmanna sem gilda jafnt 

um almennan vinnumarkað og opinberan. Lögin voru sett til innleiðingar á tilskipun 

1999/70/EB um rammasamninginn um tímabundna ráðningu sem ETUC, UNICE og 

CEEP hafa gert. Í athugasemdum í frumvarpi til laga um tímabundna ráðningu segir að 

lögunum sé ekki ætlað að breyta óskráðu meginreglunni og gert er ráð fyrir að 

ótímabundnir ráðningarsamningar verði áfram ríkjandi ráðningarform á Íslandi, en slíkt 

er einnig í samræmi við tilskipunina. Markmið rammasamningsins er að bæta 

 
154 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Ráðningarsamningar – form og efni 
155 Frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, þskj. 14, 14. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
slóð: https://www.althingi.is/altext/151/s/0014.html. [Sótt á vefinn 20.03.2021] 
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tímabundnar ráðningar og tryggja að þær verði ekki misnotaðar þannig að hver 

tímabundinn ráðningarsamningur taki við af öðrum. Í 5. gr. laga um tímabundna 

ráðningu er mælt fyrir um þrenns konar leiðir sem stjórnvöld geta valið um í samráði 

við aðila vinnumarkaðarins:156  

1. mgr.: Óheimilt er að framlengja eða endurnýja tímabundinn 
ráðningarsamning þannig að hann vari samfellt lengur en í tvö ár nema 
annað sé tekið fram í lögum. Þó er heimilt að endurnýja tímabundinn 
ráðningarsamning stjórnanda, sem gerður hefur verið til fjögurra ára 
eða lengri tíma, í jafn langan tíma hverju sinni. Vinnuveitandi skal þó 
ávallt leitast við að ráða starfsmann ótímabundið. 
2. mgr.: Nýr ráðningarsamningur telst taka við af öðrum samningi sé 
hann framlengdur eða ef nýr tímabundinn ráðningarsamningur kemst á 
milli sömu aðila (innan sex vikna) frá lokum gildistíma eldri samnings. 
3. mgr.: Aðilum vinnumarkaðarins er heimilt að semja um annað 
fyrirkomulag á framlengingu eða endurnýjun tímabundinna ráðninga 
þar sem tekið er tillit til þarfa starfsmanna og vinnuveitanda í þeirri 
atvinnugrein sem kjarasamningurinn tekur til. Sá samningur skal þá 
gilda um framlengingu eða endurnýjun tímabundinna ráðninga þeirra 
starfsmanna er hann tekur til. 

 

Heimilt er að ráða starfsmenn í hlutastörf en ber að fylgja lögum um starfsmenn í 

hlutastörfum. Lögin voru sett til innleiðingar á tilskipun 97/81/EB um 

rammasamninginn um hlutastörf sem UNICE, CEEP og ETUC stóðu að. Í 

rammasamningnum eru settar fram almennar meginreglur og lágmarkskröfur um 

hlutastörf. Meginsjónarmið samningsins er að starfsmenn í hlutastörfum hljóti ekki 

lakari meðhöndlun en starfsmenn í fullu starfi nema slík mismunun verði réttlætt á 

grundvelli hlutlægra ástæðna, sbr. 4. gr. laga um hlutastörf. Starfsmaður telst vera í 

hlutastarfi ef venjulegur vinnutími hans á viku eða að meðaltali miðað við heilt ár er 

styttri en sambærilegs starfsmanns í fullu starfi, sbr. 3. gr. laga um hlutastörf. Markmið 

laganna er skilgreint í 1. gr. og er þar mælt fyrir um að lögin eigi að koma í veg fyrir að 

starfsmenn í hlutastörfum sæti mismunun, stuðla að auknum gæðum hlutastarfa og að 

starfsmenn hafi val á hlutastörfum og tilhögun vinnutíma.157 

 

 
156  Frumvarp til laga um tímabundna ráðningu starfsmanna, þskj. 558, 410. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: https://www.althingi.is/altext/130/s/0558.html. [Sótt á vefinn 20.03.2021] 
157 Frumvarp til laga um starfsmenn í hlutastörfum, þskj. 559, 411. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://www.althingi.is/altext/130/s/0559.html. [Sótt á vefinn 20.03.2021] 
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Samkeppnisákvæði hafa tíðkast í sumum atvinnugreinum á Íslandi og þjóna þeim 

tilgangi að vernda samkeppnisstöðu vinnuveitenda á vinnumarkaði. Ákvæðin fela í sér 

skuldbindingu um að ef til starfsloka kemur þá er starfsmanni ekki heimilt að ráða sig til 

vinnu hjá samkeppnisaðilum eða stofna til eigin reksturs í samkeppni við fyrri 

atvinnurekanda í ákveðinn tíma. Ákvæðin eru sett í ráðningarsamning sem starfsmaður 

undirritar og tekur þar með því þeirri skuldbindingu sem í ákvæðinu felst. Í 37. gr. laga 

um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 (hér eftir samningalög) er 

kveðið á um skuldbindingargildi samkeppnisákvæðis, en þar segir í 1. mgr.: 

Hafi maður, í því skyni að varna samkeppni, áskilið sér hjá öðrum manni 
að sá maður reki eigi verslun eða aðra atvinnu, eða hann ráði sig eigi til 
starfa við slíkt fyrirtæki, þá er það loforð eigi bindandi fyrir þann mann 
ef telja verður, þegar litið er til allra atvika, að skuldbinding þessi sé 
víðtækari en nauðsynlegt er til þess að varna samkeppni eða hún skerði 
með ósanngjörnum hætti atvinnufrelsi þess manns sem tókst þessa 
skyldu á herðar. Við mat á hinu síðastnefnda atriði skal einnig hafa 
hliðsjón af því hverju það varðar rétthafann að þessi skuldbinding sé 
haldin. 
 

Jafnframt er mælt fyrir um í 2. mgr. að ákvæðið haldi ekki ef starfsmanni er sagt upp 

störfum án þess að hann hafi gefið nægilega ástæðu til þess eða hann hafi hætt löglega 

fyrir þær sakir að vinnuveitandi vanefnir skyldur sínar við hann. 

 

Einnig hafa verið sett sérstök samkeppnisákvæði í kjarasamninga, sbr. kjarasamning 

aðildarfélaga ASÍ og Samtaka atvinnulífsins frá því í febrúar 2008. Ákvæðin svipa til 37. 

gr. samningalaga þar sem segir að ákvæðin séu óskuldbindandi ef þau eru víðtækari en 

nauðsynlegt er til að varna samkeppni eða skerða með ósanngjörnum hætti 

atvinnufrelsi starfsmannsins. Ákvæðin mega ekki vera of almennt orðuð þar sem meta 

þarf í hverju tilviki fyrir sig hvort samkeppnisákvæðin haldi. Þá hafa verið sett fram 

viðmið í kjarasamninga við mat á hversu víðtæk samkeppnisákvæðin mega vera og þarf 

þá að horfa til eftirfarandi þátta: 

a. Hvers konar starfi viðkomandi starfsmaður gegnir, t.d. hvort hann er 

lykilstarfsmaður, er í beinu sambandi við viðskiptamenn eða ber ríka 

trúnaðarskyldu. Einnig hvaða vitneskju eða upplýsingar starfsmaðurinn kann að 

hafa um starfsemi fyrirtækisins eða viðskiptamenn þess. 

b. Hversu hratt þekking starfsmannsins úreldist og hvort gætt sé eðlilegs jafnræðis 

milli starfsmanna. 
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c. Hvers konar starfsemi er um að ræða og hverjir eru samkeppnisaðilar á þeim 

markaði sem fyrirtækið starfar og þekking starfsmanns nær til. 

d. Að atvinnufrelsi starfsmanns sé ekki skert með ósanngjörnum hætti. 

e. Að samkeppnisákvæðið sé afmarkað og hnitmiðað í því skyni að vernda ákveðna 

samkeppnishagsmuni. 

f. Þá hefur einnig áhrif hvaða umbun starfsmaður fær, t.d. hver laun hans eru.158 

Ýmsir dómar hafa fallið þar sem tekist hefur verið á um skuldbindingargildi 

samkeppnisákvæða, sbr. Hrd. 12. mars 2009 (414/2008). Þar var deilt um hvort E hefði 

brotið samkeppnisákvæði sem var í ráðningarsamningi hans við ES ehf. Ákvæðið var 

þess efnis að hann mætti ekki hefja störf hjá samkeppnisaðila á sama rekstrarsviði í tvö 

ár eftir starfslok hjá ES ehf. og brot á ákvæðinu varðaði allt að 10% af föstu 

mánaðarkaupi fyrir hvern dag. E sagði upp og hóf störf þremur mánuðum síðar hjá A 

sem var samkeppnisaðili ES ehf. ES ehf. höfðaði mál gegn E og krafðist bóta þar sem 

hann hafði brotið gegn samkeppnisákvæði ráðningarsamningsins. Var niðurstaða 

Hæstaréttar að ákvæðið hefði ekki verið víðtækara en nauðsynlegt hefði verið til að 

varna samkeppni og gildistíminn hæfilegur og það hefði ekki skert atvinnufrelsi E með 

ósanngjörnum hætti. E taldist því hafa brotið gegn ákvæðinu og var dæmdur til að 

greiða ES ehf. bætur. 

 

3.5.1 Almennur vinnumarkaður 

Tilskipun 91/533/EBE er ætlað að auka vernd launþega gegn brotum á réttindum þeirra 

og auka gagnsæi vinnumarkaðarins. Samkvæmt tilskipuninni er vinnuveitanda skylt að 

gera við starfsmann skriflegan ráðningarsamning eða veita honum skriflegar 

upplýsingar um staðfestingu á ráðningu og kjörum hans sem starfsmanns. Ákvæði um 

að vinnuveitandi skuli staðfesta skriflega ráðningu og ráðningarkjör er einnig að finna í 

kjarasamningum en vandaður ráðningarsamningur getur komið í veg fyrir ágreining 

síðar og kostnaðarsamar deilur.159 Í 2. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar kemur fram að hún 

eigi ekki við um ráðningar ef þær gilda skemur en í einn mánuð, vinnuvikan er ekki lengri 

en átta klukkustundir eða ráðning nær til tilfallandi starfa eða sérstakra starfa, að þeim 

 
158 Alþýðusamband Íslands. (e.d). Samkeppnisákvæði 
159 Samtök atvinnulífsins. (2017). Kjarasamningur SA og aðildarfélaga BHM. Bls. 16 
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skilyrðum uppfylltum að ástæður liggi til grundvallar því að tilskipuninni verði ekki beitt. 

Í 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar segir að skriflegan ráðningarsamning eða ráðningarbréf 

eigi að gera eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að starf hefst. 

 

Í ráðningarsamningum þarf að minnsta kosti eftirfarandi að koma fram, sbr. a.-j.-lið 2. 

mgr. 2. gr. tilskipunar nr. 91/533/EBE og ákvæði kjarasamninga: 

• Deili á aðilum. 

• Vinnustaður og lögheimili vinnuveitanda. Ef ekki er um fastan vinnustað að 

ræða eða stað þar sem vinnan fer að jafnaði fram skal koma fram að 

starfsmaðurinn sé ráðinn á mismunandi stöðum. 

• Titill, staða, eðli eða tegund starfs sem starfsmaður er ráðinn í, eða stutt útlistun 

eða lýsing á starfinu. 

• Upphafsdagsetning ráðningarsamnings eða ráðningarfyrirkomulags. 

• Lengd ráðningarsamnings, sé um að ræða tímabundna ráðningu. 

• Orlofsréttur starfsmanns. 

• Upplýsingar um uppsagnarfrest af hálfu vinnuveitanda og starfsmanns. 

• Grunnlaun, aðrir launaþættir og greiðslutímabil launa. 

• Lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku. 

• Lífeyrissjóður. 

• Upplýsingar um gildandi kjarasamninga og stéttarfélag. 

 

Ef starf launþega er erlendis skal afhenda honum ráðningarsamning áður en brottför 

hans er og skulu að minnsta kosti eftirfarandi viðbótarupplýsingar koma fram, sbr. 1. 

mgr. 4. gr. tilskipunar nr. 91/533/EBE: 

• Hversu lengi launþegi mun starfa erlendis. 

• Hvaða gjaldmiðil skal nota við launagreiðslur. 

• Eftir því sem við á, hvaða bætur í peningum eða fríðindi tengjast starfi erlendis. 

• Eftir því sem við á, skilyrði fyrir því að launþegi geti snúið aftur til heimalandsins. 

Ef einhverjar breytingar verða á þeim atriðum sem koma fram í ráðningarsamningi 

launþega skal vinnuveitandi tilkynna honum um þær breytingar eigi síðar en einum 

mánuði eftir að breytingin á sér stað, sbr. 1. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar.  
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Í 8. gr. tilskipunarinnar er fjallað um rétt launþega ef brotið er gegn ákvæðum 

tilskipunarinnar. Þar kemur fram að aðildarríkin eru skyldug til að taka upp ákvæði í 

réttarkerfi sínu sem kveða á um viðurlög ef brotið er gegn launþegum. Að slíku var þó 

ekki gætt hér á landi en í ákvæði kjarasamninga sem voru undirritaðir á almennum 

vinnumarkaði í árslok 2013 var nýju ákvæði bætt við: „Brjóti atvinnurekandi gegn 

ákvæðum þessarar greinar getur það varðað hann skaðabótum.“ Það hefur þó verið 

deilt um hvort ákvæðið teljist nægilegt þar sem ekki er vísað til almennra reglna 

skaðabótaréttarins.160 

 

Rétt er að geta þess að sett hefur verið fram tillaga að nýrri tilskipun nr. 2019/1152 um 

„gagnsæ og fyrirsjáanleg starfsskilyrði“ (Directive on transparent and predictable 

working conditions) sem mun taka við af tilskipun 91/533/EBE, í seinasta lagi 1. ágúst 

2022. Markmið tilskipunarinnar er að auka skyldur atvinnurekenda varðandi skriflega 

staðfestingu starfskjara við upphaf ráðningar og bæta þannig réttarstöðu launafólks. 

Einnig á hún að ná til alls launafólks óháð ráðningarformi eða vinnuskyldu og tryggja 

þannig stöðu launafólks í óhefðbundnu ráðningarsambandi þannig að það njóti 

sambærilegra starfskjara og annað launafólk í þeim efnum.161 

 

3.5.2 Opinber vinnumarkaður 

3.5.2.1 Almennir starfsmenn ríkisins 

Fjallað er um ráðningar í starf, annarra starfsmanna ríkisins en embættismanna, í VIII. 

kafla starfsmannalaga. Skv. 42. gr. stml. er skylt að gera ráðningarsamning á milli 

forstöðumanns stofnunar og starfsmanns þar sem ráðningarkjör komi meðal annars 

fram og í 8. gr. stml. er kveðið á um að starfsmanni séu veittar upplýsingar um skipunar- 

eða ráðningarkjör þegar hann er skipaður eða ráðinn til starfa. Það er í höndum 

fjármálaráðherra að setja reglur um form ráðningarsamninga. Í rgl. nr. 351/1996 eru 

nánari skýringar um form og efni ráðningarsamninga. Í 2. gr. reglnanna kemur fram það 

sem þarf að minnsta kosti að koma fram: 

• Deili á aðilum. 

 
160 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Ráðningarsamningar – form og efni 
161 Alþýðusamband Íslands. (e.d.). Ráðningarsamningar – form og efni. Tilskipun 2019/1152 um „gagnsæ 
og fyrirsjáanleg starfsskilyrði“ 
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§ Nafn, heimilisfang og kennitala stofnunar. 

§ Nafn, heimilisfang og kennitala starfsmanns. 

• Vinnustaður. Sé ekki um fastan vinnustað að ræða, eða stað þar sem vinnan 

fer jafnaðarlega fram, skal koma fram að starfsmaður sé ráðinn á mismunandi 

vinnustöðum og skulu þeir þá tilgreindir sérstaklega. 

• Eðli starfs: Starfsheiti skv. kjarasamningi og tegund starfs sem starfsmaður er 

ráðinn í, eða stutt útlistun eða lýsing á starfinu. 

• Vinnutímaskipulag, þ.e. dagvinna, vaktavinna eða annað fyrirkomulag og þá 

hvers konar. Starfshlutfall og dagleg og/eða mánaðarleg vinnuskylda. 

• Ráðning, þ.e. hvort ráðning er ótímabundin eða tímabundin. 

• Upphafsdagur ráðningar. 

• Starfslokadagur ef ráðning er tímabundin. 

• Lífeyrissjóður. 

• Stéttarfélag. 

• Mánaðarlaun, t.d. með tilvísun til launataxta og aðrar greiðslur. 

• Greiðslutímabil launa. 

• Orlofsréttur. 

• Uppsagnarfrestur af hálfu vinnuveitanda og starfsmanns. 

• Réttur til launa í barnsburðarleyfi. 

• Réttur til launa í veikindum. 

 

Ef starf er með þeim hætti að starfsmanni, öðrum en starfsmanni utanríkisþjónustu, er 

ætlað að vinna erlendis í einn mánuð eða lengur er skylt að láta hann fá skriflega 

staðfestingu á eftirfarandi ráðningarkjörum fyrir brottför, sbr. 3. gr. reglnanna: 

• Áætlaður starfstími erlendis 

• Í hvaða gjaldmiðli laun eru greidd 

• Uppbætur eða hlunnindi sem tengjast starfi erlendis 

• Eftir atvikum skilyrði þess að starfsmaður geti snúið aftur til heimalandsins 
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Ef breytingar verða á ráðningarkjörum, umfram það sem leiðir af lögum, 

stjórnvaldsfyrirmælum eða kjarasamningum er vinnuveitanda skylt að staðfesta þær 

breytingar með skriflegum hætt, sbr. 4. gr. reglnanna.  

 

3.5.2.2 Skipun embættismanna 

Rgl. nr. 413/1996 gilda um starfsmenn ríkisins sem teljast embættismenn skv. 22. gr. 

stml. Í 2. gr. reglnanna er kveðið á um lágmarksákvæði um skipunarkjör. Við skipun 

embættismanna skal upplýsa, á sérstöku fylgiblaði, með skriflegum hætti að minnsta 

kosti eftirfarandi upplýsingar: 

• Deili á aðilum. 

• Vinnustaður. Sé ekki um fastan vinnustað að ræða, eða stað þar sem vinnan 

fer jafnaðarlega fram, skal koma fram að embættismaður sé skipaður til starfa 

á mismunandi vinnustöðum. 

• Titill, staða, eðli eða tegund embættis sem viðkomandi er skipaður til, eða 

stutt útlistun eða lýsing á starfinu. 

• Fyrsti starfsdagur. 

• Lengd skipunar. 

• Orlofsréttur. 

• Frestur til að biðjast lausnar. 

• Mánaðarlaun, t.d. með vísan til launataxta, úrskurðar Kjaradóms eða 

kjaranefndar, og aðrar greiðslur, svo og greiðslutímabil launa. 

• Lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku. 

• Lífeyrissjóður. 

• Eftir atvikum tilvísun til úrskurðar Kjaradóms, kjaranefndar eða gildandi 

kjarasamnings hlutaðeigandi stéttarfélags. 

 

Sömu reglur gilda og um almenna starfsmenn ríkisins varðandi vinnu erlendis og ef 

breytingar eru gerðar á skipunarkjörum embættismanna.  

 

3.6 Ráðning í starf 

Lokaáfangi ráðningarferilsins er ráðningin sjálf. Eftir langt og strembið ferli hefur 

ákvörðun verið tekin um hvaða umsækjandi teljist hæfastur til að gegna starfinu og 
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honum er svo boðið starfið. Við ráðninguna er mikilvægt að hafa ráðningarsamninginn 

tilbúinn svo hægt sé að undirrita hann sem fyrst ef umsækjandinn þiggur boðið um 

starfið.162 

 

Ráðningarferlið er í raun höfnunarferli sem gengur út á að hafna umsækjendum þangað 

til að einn stendur eftir, eða ef til vill fleiri ef ráða á fleiri til starfa í einu.163 Oft á tíðum 

fer meiri vinna í að vinna úr þeim sem hafnað er og því ætti vinnuveitandinn, eða sá 

sem stendur að ráðningum fyrir skipulagsheild, að leggja áherslu á vönduð vinnubrögð, 

bæði við ráðningar og við höfnun umsækjenda, meðal annars til þess að tryggja ímynd 

skipulagsheildarinnar. Yfirleitt hlýtur aðeins einn umsækjandi starfið og þess vegna þarf 

að gæta að því að allir upplifi faglega meðhöndlun á umsókn sinni. Algengt er að 

meðhöndlun á umsóknum sé ábótavant en ein algengasta kvörtun sem kemur frá 

umsækjendum sem fá ekki ráðningu er að þeir hafi ekki fengið svar við umsókn sinni. 

Til að koma í veg fyrir kvartanir sem þessa er gott ráð að hafa þann háttinn á að svara 

öllum umsækjendum um störf, fyrst með staðfestingu á móttöku umsóknar og síðar 

með bréfi að loknu ráðningarferli. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu hjá 

ríkinu er skylt að tilkynna öllum umsækjendum skriflega um ráðninguna og nafn þess 

sem hlaut ráðningu. Í bréfinu eiga einnig að koma fram leiðbeiningar um að 

umsækjendur eigi rétt á rökstuðningi skv. 21. gr. ssl. og hvernig þeir eigi að bera sig að. 

Umsækjendur eiga að fá 14 daga frest til að óska eftir slíkum rökstuðningi.164 

 

Móttaka nýrra starfsmanna þarf að vera vel undirbúin þar sem hún leggur grunninn að 

árangri starfsfólks í starfi. Stofnanir og fyrirtæki hafa mörg hver verklagsreglur og 

gátlista til hliðsjónar þegar verið er að taka á móti nýjum starfsmönnum. Fræðsla og 

þjálfun nýrra starfsmanna er lykilþáttur svo þeir komist hratt og örugglega inn í 

starfið.165 

 

 
162 Armstrong. (2014). Armstrong‘s handbook of human resource management practice. Bls. 242 
163 Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2006). Geta aðferðir mannauðsstjórnunar aukið gæði ráðninga hjá hinu 
opinbera? Bls. 3 
164 Stjórnarráð Íslands. (e.d). Upphaf starfs 
165 Stjórnarráð Íslands. (e.d). Upphaf starfs 
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Eftirfylgni er einnig mikilvægur þáttur við ráðningu. Að fylgjast með og ræða við nýjan 

starfsmann um hvernig honum gengur að komast inn í starfið, hvort honum líki vel og 

sjá hvernig hann stendur sig getur haft mikla þýðingu. Ef einhverjir vankantar eru til 

staðar er betra að grípa inn í fyrr en seinna. Eftirfylgnin er einnig nýtt til þess að skoða 

hvort ráðningarferlið sé skilvirkt. Ef einhver mistök hafa átt sér stað er nauðsynlegt að 

skoða hvar í ferlinu þau urðu. Slík mistök eru til dæmis slakar auglýsingar, aðferðir sem 

valdar hafa verið til að meta umsækjendur hafa ekki gott forspárgildi og fordómar eða 

kynjamisrétti af hálfu vinnuveitanda.166 

 

Þeir umsækjendur sem fá ekki stöðu sem þeir sækjast eftir og telja að á sér hafi verið 

brotið hafa ýmis úrræði til að leita réttar síns. Á almennum vinnumarkaði er það helst 

kærunefnd jafnréttismála sem umsækjendur geta leitað til ef þeir telja að brotið hafi 

verið á þeim í tengslum við jafnrétti. Á opinberum vinnumarkaði geta umsækjendur 

leitað réttar síns hjá kærunefnd jafnréttismála eða umboðsmanni Alþingis og geta þá til 

dæmis borið fyrir sig meginreglur stjórnsýslulaga sem ítarlega hefur verið fjallað um. 

Umsækjendur á báðum vinnumörkuðum hafa rétt á að fara með mál sitt fyrir dómstóla. 

 

  

 
166 Armstrong. (2014). Armstrong‘s handbook of human resource management practice. Bls. 242 
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4 Niðurstöður 

Megintilgangur ritgerðarinnar var að skoða og komast að því í hverju munur á 

ráðningarumhverfi almenns og opinbers vinnumarkaðar á Íslandi felst. Jafnframt að 

varpa ljósi á hvort reglur sem gilda um ráðningar á opinberum vinnumarkaði sníði 

stjórnendum á þeim markaði of þröngan stakk þegar kemur að ráðningum, jafnvel svo 

þeir geti ekki ráðið hæfasta umsækjandann. Erfitt er að svara þessum spurningum í 

einföldu máli. Fljótt á litið kann ráðningarumhverfið að sýnast svipað þar sem 

uppsetningin á ráðningarferlinu er nokkurn veginn eins á báðum vinnumörkuðum og 

unnið er að sama markmiðinu sem er að leitast eftir að ráða þann umsækjanda sem 

telst hæfastur í starfið hverju sinni. Ýmis ákvæði laga og reglna gilda um báða 

vinnumarkaði en að auki eru sérreglur sem gilda um opinberan vinnumarkað. Í raun er 

því ráðningarumhverfið frekar ólíkt þar sem þessar sérreglur setja svip sinn á 

ráðningarumhverfið á opinberum vinnumarkaði, sníða þeim þrengri stakk og 

undirstrika þar af leiðandi strangari meðferð ráðningarmála á þeim vinnumarkaði. 

 

Ráðningarferli getur verið fremur snúið og hendur vinnuveitenda á opinberum 

vinnumarkaði eru mjög bundnar við ráðningar þar sem þeir þurfa til að mynda að fylgja 

í einu og öllu málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga og byggja ráðningu á auglýsingu og 

þeirri hæfni sem er óskað eftir þar. Þeim er einnig skylt að skrá allt niður og birta lista 

yfir umsækjendur. Fjölmörg álit umboðsmanns Alþingis í ráðningarmálum gefa 

vísbendingu um að reglurnar séu að herðast frekar en að slakna og umhverfið verði 

alltaf þyngra í vöfum. Því er vert að varpa því fram hvort gott væri að þessar reglur giltu 

um allan markaðinn eða hvort slaka ætti aðeins á reglunum á opinberum markaði? 

 

Það auðveldar ekki ráðningarumhverfið á opinberum vinnumarkaði að reglurnar sem 

um það gilda er að finna í ýmsum lögum og að opinberi vinnumarkaðurinn skiptist upp 

í embættismenn, aðra starfsmenn ríkisins og sveitarfélög. Reglurnar gilda ýmist fyrir 

allan opinbera vinnumarkaðinn og einnig eru sérreglur sem gilda um þessa hópa. Sem 

dæmi gilda meginreglur stjórnsýslulaga jafnt um ríki og sveitarfélög en hins vegar gilda 

starfsmannalög um starfsmenn ríkisins og embættismenn en sveitarstjórnarlög um 

sveitarfélög. Mestmegnis eru reglur sem gilda um sveitarfélög líkar þeim reglum sem 

gilda um ríkisstarfsmenn en þó svipar reglum að einhverju leyti til með þeim reglum 
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sem gilda á almennum vinnumarkaði. Til að mynda fer efni og form ráðningarsamninga 

hjá sveitarfélögum eftir tilskipun 91/533/EBE líkt og á almennum vinnumarkaði og 

einnig er ekki lagaleg skylda sett á sveitarfélög um að auglýsa laus störf. Að auglýsa laus 

störf telst þó til vandaðra stjórnsýsluhátta og yfirleitt er þess getið í samþykktum og 

kjarasamningum sem gilda um sveitarfélögin að auglýsa skuli laus störf. Skylt er að 

auglýsa opinber störf hjá ríkinu og lausar embættisstöður, sbr. 7. gr. starfsmannlaga, og 

í reglum nr. 1000/2019 um auglýsingar lausra starfa er mælt fyrir um hvað þarf að koma 

fram í slíkum auglýsingum.  

 

Frá sjónarhóli vinnuveitanda eða þess sem fer með ráðningarvaldið á opinberum 

vinnumarkaði gætu reglurnar sem gilda um efnið verið frekar takmarkandi hvað varðar 

ákvörðunarrétt hans. Mikið reynir á meginreglur stjórnsýslulaga við ráðningar í opinber 

störf, til að mynda er vinnuveitanda skylt að fara eftir lögmætisreglunni sem felur í sér 

að stjórnvöld eru bundin af lögum og ákvarðanir þeirra verða að eiga sér stoð í lögum. 

Einnig ber að fylgja verðleikareglunni sem felur í sér þá skyldu að ráða eigi hæfasta 

umsækjandann í opinber störf með tilliti til þeirra lögmætu sjónarmiða sem lögð eru til 

grundvallar ákvörðun. Jafnframt þarf að fylgja réttmætisreglunni sem byggist á að 

ákvarðanir og athafnir stjórnvalda séu byggðar á málefnalegum sjónarmiðum. Að auki 

þarf vinnuveitandi að gæta að valdframsali við ráðningar í opinber störf, leyfilegt er að 

fá aðstoð frá ráðningarskrifstofum við ráðningar í starf en stjórnvöld þurfa að gæta þess 

að aðeins er um heimild til aðstoðar að ræða. Því má ekki framselja ráðningarvaldið til 

þeirra og það er í höndum stjórnvalda að varðveita öll gögn um umsækjendur og 

ráðningarferlið. Það er til að mynda til þess að koma í veg fyrir að réttarstaða 

umsækjenda verði ekki lakari en lög mæla fyrir um ef þeir leita réttar síns um aðgang 

að gögnum, sbr. 15. gr. ssl.  

 

Almenni markaðurinn lýtur öðrum lögmálum en hinn opinberi markaður og ekkert sem 

bendir til þess að áhugi sé á að þrengja að ráðningarmálum þar. Til að mynda er valið 

til að ráða hæfasta umsækjandann mun frjálsara og ekki bundið af lögum, að 

undanskildum jafnréttislögum. Hins vegar þurfa vinnuveitendur á almennum 

vinnumarkaði að gæta að ákvæðum laga sem eiga við ef þeir ákveða að auglýsa laus 

störf, sbr. til dæmis 3. mgr. 19. gr. jafnréttislaga, 6. gr. laga um tímabundna ráðningu 



 

 87 

starfsmanna og X. kafla vinnuverndarlaga. Það sem er jafnframt frábrugðið frá opinbera 

markaðnum er að ekki er kveðið á um hæfisskilyrði í starf, sbr. 6. gr. starfsmannalaga, 

heldur eru hæfisskilyrði fyrir starf frjálst val í höndum vinnuveitanda. Heimilt er að fela 

ráðningarskrifstofu að sinna öllu ferlinu og sjá um að ráða þann umsækjanda til starfa 

sem ráðningarskrifstofan telur að sé hæfastur í starfið. 

 

Vísbendingar eru um að of mikið regluverk geti staðið í vegi fyrir því að hæfasti 

einstaklingurinn sé ráðinn og í reynd er það svo að hann er ekki alltaf ráðinn á 

opinberum markaði þrátt fyrir að reglur kveði á um að svo eigi að vera. Í fyrsta lagi sækir 

sá umsækjandi ekki endilega um, til dæmis vegna reglna um birtingu umsækjendalista, 

sbr. 1. tölul. 2. mgr. 7. gr. upplýsingalaga. Margir umsækjendur eru í starfi fyrir og geta 

því veigrað sér við að sækja um starf, til dæmis vegna þess að þeir vilja ekki að núverandi 

yfirmaður þeirra viti af því að þeir sæki um annað starf nema að þeir komi til greina í 

starfið. Jafnframt gæti það reynist umsækjendum of íþyngjandi hugsun að annar aðili 

geti óskað eftir upplýsingum um hann á grundvelli 15. gr. ssl., sérstaklega ef hann kemur 

til greina í starfið hvort sem hann verður ráðinn eða ekki. Hvort sem umsækjendur hljóti 

starfið eða ekki þá gæti mörgum fundist það of nærri sér gengið persónulega að aðrir 

umsækjendur gætu átt rétt á að fá umsóknargögn þeirra afhent. Í öðru lagi getur komið 

í ljós í ráðningarferlinu mikil hæfni umsækjanda sem endurspeglaðist ekki í auglýsingu 

um starfið og þá má ekki byggja á þeirri hæfni. Því er öfugt farið á almennum 

vinnumarkaði þar sem vinnuveitandi ræður hvort hann byggir á fyrir fram ákveðnum 

hæfniskröfum við ráðningu í starf eða ekki. 

 

Á heildina litið má álykta að helsta niðurstaða ritgerðarinnar sé að ákvörðunarréttur 

vinnuveitanda og ráðningarumhverfi á almennum vinnumarkaði er mun frjálsara en á 

þeim opinbera og að hæfasti einstaklingurinn er ekki alltaf ráðinn til starfa á opinberum 

vinnumarkaði þrátt fyrir reglur þar um. Helstu lagareglur sem gilda um báða 

vinnumarkaði eru jafnréttisákvæði og jafnréttislög. Á reglurnar reynir mjög oft við 

ráðningar í starf á opinberum vinnumarkaði en hins vegar reynir sjaldan á þær á 

almennum vinnumarkaði. Úrskurðir kærunefndar jafnréttismála sem hafa gengið um 

efnið og heyra undir almennan vinnumarkað eru fátíðir og niðurstöður þeirra mála hafa 

aldrei verið kæranda í hag, það er umsækjanda um starf. Það getur gefið til kynna að 
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umsækjendur sem sækja um starf á almennum vinnumarkaði séu ekki meðvitaðir um 

þá löggjöf sem gildir um jafnrétti eða þeir jafnvel veigri sér við að sækja mál á hendur 

vinnuveitendum og leita réttar síns. Að sama skapi er áhugavert að sjá hversu oft reynir 

á mál við ráðningar í opinber störf hjá kærunefnd jafnréttismála, hjá umboðsmanni 

Alþingis og fyrir dómstólum. Ólíkt því sem gerist á almennum vinnumarkaði virðast 

umsækjendur um opinber störf ekki veigra sér við að leita réttar síns. 
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