





11. júlí 2014 


Framkvæmd á úrskurðum kjararáðs, 23. febrúar 2010, varðandi laun og önnur starfskjör eftirfarandi forstjóra/forstöðumanna.  


- Byggt á skriflegum svörum við fyrirspurnum á Alþingi, sbr. þingskjöl nr. 529-535 á 143. löggjafarþingi. 


  Launalækkun Lögfræðiálit, niðurstaða Framkvæmd ráðs/stjórnar 


Fjármála- og 
efnahagsráðherra 


http://www.althingi.is/a
ltext/143/s/1188.html 


Forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins 
(kjararáð 2010.4.003) 


166.867 kr. eða 13,3% Nei Launum breytt strax og ekki tekið tillit til 
uppsagnarfrests.  


Engin leiðrétting s.s. með eingreiðslu. 


 Seðlabankastjóri 
(kjararáð 2010.4.019) 


415.296 kr eða 23,8% Já, niðurstaðan 
lögfræðiálits að ekki væri 
unnt að lækka laun á 
skipunartíma. 


Tillaga bankaráðsformanns um óbreytt launakjör 
ekki afgreidd í bankaráði. Dregin til baka með vísan í 
fjölmiðlaumfjöllun og viðbrögð stjórnvalda. 


Lögfræðiáliti ekki fylgt, án þess að sérstaklega væri 
afgreitt í ráðinu.  


 Forstjóri Landsnets hf. 
(kjararáð 2010.4.029) 


604.726 kr. eða 37,5% Já, niðurstaða að segja 
bæri upp launalið og virða 
uppsaganarfrest. 


Með hliðsjón af uppsagnarfresti voru forstjóra 
eingreiddar 8.506.575 kr.  


 Framkvæmdarstjóri 
Orkubús Vestfjarða 
ohf. (kjararáð 
2010.4.015) 


418.706 kr eða 30,4% 


 


Já, niðurstaðan að 
gildandi 
ráðningarsamningi var 
sagt upp 


Skv. lögfræðiáliti var framkvæmd frestað í samræmi 
við uppsagnarfrest.  


Mismunur greiðslna á uppsagnartíma 
ráðningarsamnings og úrskurðar kjararáðs nam 
3.900.000 kr. 
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 Forstjóri RARIK ohf. 
(kjararáð 2010.4.017) 


311.000 kr. eða 33% Já, niðurstaðan að 
framkvæmd ætti að 
fresta, mv. 12 mánaða 
uppsagnarfrests 


Skv. lögfræðiáliti var framkvæmd frestað í samræmi 
við uppsagnarfrest.  


Mismunur greiðslna á uppsagnartíma 
ráðningarsamnings og úrskurðar kjararáðs nam 
3.730.000 kr. 


 Bankastjóri 
Landsbankans 
(kjararáð 2010.4.008) 


Vísað í 3. mgr. 2. gr. 
upplýsingalaga nr. 
140/2012 um 
undanþágu frá 
upplýsingaskyldu, sbr. 
auglýsingu 
forsætisráðuneytisins 
nr. 600/2013, 
Stjórnartíðindi 
28.6.2013 


Á ekki við  Á ekki við 


 Forstjóri 
Landsvirkjunar 
(kjararáð 2010.4.011) 


Vísað í 3. mgr. 2. gr. 
upplýsingalaga nr. 
140/2012 


Á ekki við Á ekki við 


 Forstjóri 
Landsvirkjunar Power 
ehf. (kjararáð 
2010.4.028) 


Vísað í 3. mgr. 2. gr. 
upplýsingalaga nr. 
140/2012  


Á ekki við Á ekki við 


Innanríkisráðherra 


http://www.althingi.is/a
ltext/143/s/1231.html 


Forstjóri Íslandspósts 
hf. (kjararáð 
2010.4.006) 


460.494 kr. eða 35,1% Já, niðurstaða þess að 12 
mánaða uppsagnarfrest 
bæri að virða.  


Skv. lögfræðiáliti var framkvæmd frestað í samræmi 
við uppsagnarfrest.  


Mismunur greiðslna á uppsagnartíma 
ráðningarsamnings og úrskurðar kjararáðs nam 
5.525.928 kr. 


 Forstjóri 
Keflavíkurflugvallar 
ohf. (kjararáð 
2010.4.007) 


234.843 kr. eða 17,4% Nei. Framkvæmd var frestað um 3 mánuði með hliðsjón 
af uppsagnarfresti. 


Mismunur greiðslna á uppsagnartíma 
ráðningarsamnings og úrskurðar kjararáðs nam 
675.825 kr. 
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 Forstjóri Isavia 
(kjararáð 2010.4.040) 


Sameinað í embætti 
forstjóra 
Keflavíkurflugvallar 
þann 1. mars 2010 


Á ekki við Á ekki við 


Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra 
http://www.althingi.is/d
ba-
bin/ferill.pl?ltg=143&mn
r=531 


Forstjóri Matís 
(kjararáð 2010.4.012) 


460.944 kr. eða 33% Niðurstaða álitsins var 
tillaga til stjórnar um að 
launalið 
ráðningarsamnings yrði 
sagt upp og tæki 
uppsögnin gildi sama dag 
og úrskurður kjararáðs 
var dagsettur 


Framkvæmd lækkunar var frestað í 9 mánuði, sem 
var uppsagnarfrestur þáverandi forstjóra, enda var 
það skýr ráðlegging lögmanna að haga málum með 
slíkum hætti.  


Mismunur greiðslna á uppsagnartíma 
ráðningarsamnings og úrskurðar kjararáðs nam 
4.148.496 kr. 


Heilbrigðisráðherra 
http://www.althingi.is/a
ltext/143/s/1012.html 


Forstjóri 
Landsspítalans 
(kjararáð 2010.4.010) 


53.464 kr. eða 3,8% 
lækkun 


Ekki var aflað 
lögfræðiálits í 
heilbrigðisráðuneytinu, 
en ekki er stjórn yfir 
Landsspítalanum 


Úrskurður kom til framkvæmda strax. 


Mennta- og 
menningarmálaráðherra 
http://www.althingi.is/a
ltext/143/s/1013.html 


Útvarpsstjóri 
(kjararáð 2010.4.020) 


386.270 kr. eða 26,3% Já, álits aflað í nóv. 2011. 
Niðurstaðan að 
útvarpsstjóri ætti kröfu 
um leiðréttingu, í 
samræmi við 
uppsagnarfrest. 


Úrskurðurinn kom til framkvæmda strax, 1. mars 
2010, en á grundvelli lögfræðiálits voru útvarpsstjóra 
eingreiddar 4.635.240 kr., með hliðsjón af 12 
mánaða uppsagnarfresti. 


Iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra 
http://www.althingi.is/d
ba-
bin/ferill.pl?ltg=143&mn
r=534 


Forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins 
(2010.4.018)  


189.897 kr. eða 15,5% Nei Úrskurður kom til framkvæmda samkvæmt efni sínu 
í samræmi við ákvörðunarorð úrskurðarins. 


Félags- og 
húsnæðismálaráðherra 
http://www.althingi.is/a
ltext/143/s/1199.html 


Framkvæmdastjóri 
Íbúðalánasjóðs 
(kjararáð 2010.4.005) 


Í mars 2009 um  
223.428 kr. eða 17,7%. 
Í mars 2010 um  
534.029 kr. eða 28,9% 
(m.v. febrúar 2009) 


Já, niðurstaðan að virða 
bæri uppsagnarfrest. 


Stjórn ÍLS taldi sig bundna af úrskurði kjararáðs og 
fylgdi því ekki af lögfræðiáliti. 


Launalækkun kom því til framkvæmda strax. 
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