Fylgiblað um skipunarkjör/setningarkjör embættismanns á kjararáðskjörum

1)

skv. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sbr. reglur nr. 413/1996, um skyldu til að upplýsa embættismenn um
skipunarkjör.

Ríkisstofnun
Heiti

Kennitala

Póstfang

Fjárlaganúmer stofnunar/deildar

Embættismaður
Nafn

Kennitala

Póstfang

Skipunarkjör/setningarkjör
Starfsheiti / titill embættis 2)

Laun

Samkvæmt ákvörðun kjararáðs
Vinnustaður/starfsstaður 3)
Lífeyrissjóður 4)

Starfshlutfall %

Þjónustualdur hjá ríkinu 5)

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins
Setning

Skipun

Ótímabundin skipun

Upphafsdagur skipunar/setningar

Lokadagur skipunar/setningar 7)

Aðrar fastar greiðslur

Um laun og önnur starfskjör fyrir ofangreint embætti fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs. Að öðru leyti gilda einnig almennar reglur kjararáðs.
Um rétt til greiðslna o.fl. í fæðingarorlofi fer samkvæmt lögum um fæðingar- og foreldraorlof og almennum reglum kjararáðs.
Um rétt vegna veikinda og slysa fer eftir almennum reglum kjararáðs.
Um orlof fer samkvæmt lögum og almennum reglum kjararáðs.
Vilji embættismaður biðjast lausnar skal hann gera það skriflega með þriggja mánaða fyrirvara.
Mánaðarlaun og eftir atvikum aðrar fastar greiðslur eru greidd eftir á fyrsta virkan dag hvers mánaðar næst á eftir vinnumánuði. Þá eru einnig greidd
laun fyrir yfirvinnu að mati kjararáðs, ferðakostnaður, akstursgjald og aðrar greiðslur fyrir tímabilið frá 16. degi mánaðar til 15. dags mánaðar næst á
undan greiðsludegi.
Um réttindi og skyldur embættismanns fer eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Þau lög liggja til grundvallar viðgerð þessa fylgiblaðs
og eftir atvikum önnur lög sem gilda sérstaklega um ofangreint embætti.
Þurfi embættismaður að mæta til vinnu á fleiri en einum vinnustað (starfsstöð) skulu þeir tilgreindir sérstaklega.
Ef maður hefur verið skipaður í embætti skv. 1. mgr. 23. gr. laga nr. 70/1996 framlengist skipunartími hans sjálfkrafa um fimm ár, sé honum ekki
tilkynnt eigi síðar en sex mánuðum áður en skipunartími hans rennur út að embættið verði auglýst laust til umsóknar, sbr. 2. mgr. 23. gr. sömu laga.

Dagsetning

Undirskrift f.h. veitingavaldshafa eða þess stjórnvalds sem fyllir út fylgiblað þetta

Launareikningur embættismanns
Innlánsstofnun/afgreiðslustaður/tegund innlánsreiknings

Bankanúmer

Hb númer

Reikningsnúmer

Fjármálaráðuneytið 27. maí 2009

1)
Verkefni kjararáðs er að ákveða laun og starfskjör þjóðkjörinna manna, ráðherra og dómara og annarra ríkisstarfsmanna sem svo er háttað um að þau
geta ekki ráðist með samningum á venjulegan hátt vegna eðlis starfannaeða samningsstöðu, sbr. 1. gr. laga nr. 47/2006 um kjararáð. Forseti Íslands,
ráðherra og alþingismenn heyra ekki undir lög nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Eyðublað þetta á því ekki við um þá.
2)

Hér er átt við starfsheiti embættis sem notað er í lögum og / eða skipunarbréfi / setningarbréfi.

3)

Starfsstöð kann að vera önnur en póstfang stofnunar.

4)

Embættismönnum er skylt að vera í Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins.

5)

Átt er við samanlagðan þjónustualdur hjá ríkinu. Það er ekki skylt að upplýsa um þetta en æskilegt þar sem ýmisréttindi tengjast þjónustualdri, svo
sem réttur vegna veikinda/slysa.

6)

7)

Embættismenn skulu skipaðir tímabundið, til fimm ára í senn, nema annað sé tekið fram í lögum, sbr. 23. gr. laga nr.70/1996.

Lokadagur er jafnan fimm árum frá upphafsdegi skipunar skv. skipunarbréfi nema annað sé sérstaklega tekið fram.8) Aðrar fastar greiðslur geta verið
kostnaðargreiðslur.

