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Könnun
Eftir samþykktar breytingum á kjörum
oddvita Rangárþings eystra á fundi
sveitarstjórnar þann 8. janúar 2015.
Janúar 2015

Um verkefnið

Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri Rangárþings eystra óskaði eftir því í október 2014 að KPMG framkvæmdi könnun á
launakjörum sveitarstjórnarfólks á Suðurlandi í framhaldi af eftirfarandi bókun á sveitarstjórnarfundi þann 2. október 2014 hjá
sveitarfélaginu: „Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að KPMG sem eru endurskoðendur sveitarfélagsins sem og flestra
sveitarfélaga á suðurlandi verði fenginn til að gera úttekt á launakjörum sveitarstjórnarmanna á suðurlandi til samanburðar og
skila niðurstöðu í síðasta lagi fyrir 1. janúar 2015.“
KPMG sendi út bréf til tólf annarra sveitarfélaga á Suðurlandi og óskaði eftir upplýsingum um launakjör sveitarstjórnarfólks, öll
sveitarfélögin svöruðu fyrirspurninni og byggir könnunin á svörum frá sveitarfélögunum.
KPMG ber enga ábyrgð á ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli niðurstöðu könnunarinnar. Öll ábyrgð vegna ákvarðana sem
teknar verða á grundvelli hennar eða niðurstaðna sem í henni eru, er hjá stjórnendum Rangárþings eystra sem verkkaupa eða
öðrum aðilum er að málinu kunna að koma.

Í tengslum við þessa skýrslu má
hafa samband við:

Björgvin Guðmundsson
Advisory
Senior Manager, Selfossi
KPMG Ísland
Sími: 545 6193
bgudmundsson@kpmg.is

Einar Sveinbjörnsson
Audit
Partner, Selfossi
KPMG Ísland
Sími: 545 6580
esveinbjornsson@kpmg.is
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Kjör sveitarstjórnarmanna á Suðurlandi
Kynning og forsendur
Sveitarfélög á Suðurlandi
■

Í könnuninni var safnað saman upplýsingum um kjör sveitarstjórnamanna á
Suðurlandi.

■

Sveitarfélögin sem eru borin saman og tóku þátt í könnuninni eru 13 talsins:
–

Sveitarfélagið Ölfus

–

Hveragerðisbær

–

Sveitarfélagið Árborg

–

Grímsnes – og Grafningshreppur

–

Bláskógabyggð

–

Hrunamannahreppur

–

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

–

Flóahreppur

–

Ásahreppur

–

Rangárþing ytra

–

Rangárþing eystra

–

Mýrdalshreppur

–

Skaftárhreppur

■

Allir oddvitar/forsetar sveitarstjórna og kjörnir sveitarstjórnarfulltrúar sveitarfélaganna
eru á föstum mánaðarlaunum.

■

Laun vegna setu í sveitarstjórn er tengd þingfararkaupi í níu sveitarfélögum.
Hlutfallið er frá 8% til 25%.

■

Laun oddvita í fjórum sveitarfélögum eru í hlutfalli af launum sveitarstjóra, það er í
Grímsnes- og Grafningshrepps (75%), Bláskógabyggð (50%), Hrunamannahrepp
(50%) og Skeiða- og Gnúpverjahrepp (37%).

■

Laun forseta bæjarstjórna og oddvita í öðrum sveitarfélögum eru tengd
þingfararkaupi eða er föst fjárhæð sem fylgir breytingum á þingfarakaupi.

■

Sveitarstjórnarfundir eru að jafnaði haldnir mánaðarlega hjá flestum
sveitarfélögunum, en Grímsnes- og Grafningshreppur funda tvisvar í
mánuði.

■

Í sex sveitarfélögum er bæjaráð eða byggðarráð, Ölfus, Hveragerði, Árborg,
Bláskógabyggð, Rangárþingi ytra og Rangárþingi eystra.
–

Kjör vegna setu í byggðarráði / bæjarráði eru borin saman í skýrslunni.

■

Í þessari könnun var ekki skoðað greiðslur vegna símakostnaðar, aksturs
eða annarra greiðslna vegna útlagðs kostnaðar sveitarstjórnarmanna.

■

Þingfararkaup frá 1. feb. 2014 er 651.446 kr. Í þeim tilvikum þegar laun eru í
hlutfalli við þingfararkaup er í könnuninni stuðst við þessa fjárhæð.

■

Í þessari skýrslu er tekið tillit til breytinga á kjörum oddvita Rangárþings
eystra sem voru samþykkt á fundi sveitarstjórnar þann 8. janúar 2015.
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Kjör sveitarstjórnarmanna á Suðurlandi
Sveitarstjórn laun
Laun sveitarstjórnarmanna
■

Á meðfylgjandi mynd eru sýnd mánaðarlaun fulltrúa í sveitarstjórn í viðkomandi
sveitarfélagi.

■

Meðaltal launa hjá þessum 13 sveitarfélögum er 67 þús. kr. á mánuði.

■

Bæjarfulltrúi í Árborg fær greitt mánaðarlega 25% af þingfararkaupi eða 163 þús.
kr.

■

Mánaðarlaun bæjarfulltrúa í Hveragerði er 89 þús. kr.

160.000

■

Mánaðarlaun bæjarfulltrúa í Ölfusi er 74 þús. kr.

140.000

■

Fjögur sveitarfélög greiða 10% af þingfararkaupi, Skeiða- og Gnúpverjahreppur,
Flóahreppur, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra.

■

Fjögur sveitarfélög greiða 8% af þingfararkaupi, Grímsnes- og
Grafningshreppur, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur og Ásahreppur.

■

Sveitarstjórnarmaður í Bláskógabyggð fær mánaðarlega þóknun 19 þús. kr. auk
3% af þingfararkaupi fyrir hvern fund.

■

Sveitarstjórnarmaður í Hrunamannahrepp fær um 47 þús. kr. á mánuði.

■

Sveitarfélagið Árborg er fjölmennasta sveitarfélagið með tæplega 8 þús. íbúa,
Ásahreppur er fámennasta sveitarfélagið með um 200 íbúa.

■

Tafla hér fyrir neðan sýnir mánaðarlaun sveitarstjórnarmanns í hverju
sveitarfélagi.

Meðaltal 68 þús. kr.

Sveitarstjórnarmaður mánaðarlaun
180.000

kr.

120.000
100.000
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60.000
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0

Sveitarstjórnarmaður mánaðarlaun

Ölfus

Hveragerði

Árborg

GOGG

Bláskógab.

Hrunamannahr.

SKGN

Flóahr.

Ásahreppur

Rang. ytra

Rang. eystra

Mýrdalshr.

Skaftárhr.

74.072

89.000

162.862

52.116

38.407

47.000

65.145

65.145

52.116

65.145

65.145

52.116

52.116
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Kjör sveitarstjórnamanna á Suðurlandi
Oddviti / forseti laun

Laun Oddvita / forseta
■

Á meðfylgjandi mynd eru sýnd mánaðarlaun oddvita / forseta í sveitarfélögunum.

■

Launin eru mánaðarlaun án launa vegna setu í sveitarstjórn.

Meðaltal 251 þús. kr.

–

Oddvitar í Grímsnes- og Grafningshreppi og Bláskógabyggð fá einnig greitt vegna
setu í sveitarstjórn.

–

Önnur sveitarfélög greiða oddvita / forseta ekki aukalega vegna setu í
sveitarstjórn.

700.000

■

Meðaltal launa oddvita / forseta hjá sveitarfélögunum er 266 þús. kr. á mánuði.

■

Fimm sveitarfélög greiða oddvita í hlutfalli við laun sveitarstjóra, það eru Grímsnes- og
Grafningshreppur 75%, Bláskógabyggð 50%, Hrunamannahreppur 50%, Skeiða- og
Gnúpverjahreppur 37%,
Oddviti í Grímsnes- og Grafningshreppi fær einnig 8% af þingfararkaupi sem
nemur 52 þús. kr. fyrir setu í sveitarstjórn. Þau laun eru ekki inni í mánaðarlaunum
oddvita hér.

–

Bláskógabyggð greiðir oddvita að auki þóknun fyrir hvern fund í sveitarstjórn að
fjárhæð 37 þús. kr. Sú þóknun er ekki inni í mánaðarlaunum oddvita hér.

Kr.

600.000

–

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

■

Sex sveitarfélög greiða oddvita/forseta í hlutfalli við þingfararkaup, Árborg 40%,
Flóahreppur 45%, Rangárþing ytra 30%, Rangárþing eystra 30%, Mýrdalshreppur og
Skaftárhreppur greiða 16% af þingfarakaupi og Ásahreppur 25%.

■

Ölfus greiði forseta bæjarstjórnar 164 þús. kr. í mánaðarlaun og forseti bæjarstjórnar í
Hveragerði fær 177 þús. kr. mánaðarlaun.

■

Tafla hér fyrir neðan sýnir fjárhæð launa oddvita / forseta í hverju sveitarfélagi.

Oddviti / forseti mánaðarlaun

Oddviti / forseti mánaðarlaun

0

Ölfus

Hveragerði

Árborg

GOGG

Bláskógab.

Hrunamannahr.

SKGN

Flóahr.

Ásahreppur

Rang. ytra

Rang. eystra

Mýrdalshr.

Skaftárhr.

164.607

177.000

260.578

652.500

312.313

353.000

288.600

293.151

162.862

195.434

195.434

104.231

104.231

Laun oddvita Rangárþings
eystra eftir samþykktar
breytingar á kjörum þann 8.
janúar 2015.
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Kjör sveitarstjórnamanna á Suðurlandi
Aðrir fundir og ráðstefnur
Laun fyrir aðra fundi og ráðstefnur
■

Sveitarstjórnarmenn sækja ýmsa fundi og ráðstefnur er varða málefni sveitarfélagsins
á landvísu eða vegna samstarfs við önnur sveitarfélög og má þar nefna:
–

Hrunamannahreppur: Ef sveitarstjórnarmaður (á ekki við um oddvita) þarf að fara á fund
utan heimabyggðar fær hann greitt fyrir hvern fund 9.200 kr. auk aksturs. Til þess að fá
þessa greiðslu þarf sveitarstjórnarmaður að vera kjörinn af sveitarstjórn til
fundarsetunnar eða á annan hátt mælst til þess af sveitarstjórn að hann mæti. Þessi
regla er reyndar túlkuð nokkuð rúmt, t.d. flokkast fjármálaráðstefnan hér undir, SASS o.fl.

■

Flóahreppur: Laun fyrir heilsdagsfundi sem nefndarmenn sækja utansveitar nema 4 % af
þingfararkaupi. Fjármálaráðstefna greidd sem 2 heilsdagsfundir. Oddviti fær þessa fundi
ekki greidda, er á föstum mánaðarlaunum 45 % af þingfararkaupi.

■

Rangárþing ytra og Rangárþing eystra: Fundir, ráðstefnur, málþing og fleira sem varðar
hagsmuni sveitarfélagsins almennt: Aðalmönnum í sveitarstjórn er heimilt að sækja um
greiðsluþátttöku sveitarfélagsins vegna þátttöku á fundum, ráðstefnum, málþingum eða
öðrum viðburðum sem snerta viðfangsefni sveitarstjórnar. Greiðsluþátttaka
sveitarfélagsins er:

Fjármálaráðstefnu sveitarfélaga, Landsþing sambands íslenskra sveitarfélaga,
SASS þing, héraðsnefndarfundir o.fl.

■

Kannað var hjá sveitarfélögunum hvernig þóknunum er háttað vegna þessara funda.

■

Sex af sveitarfélögunum greiða sveitarstjórnarmönum sérstaklega fyrir aðra fundi og
ráðstefnur. Oddvitar fimm þessara sveitarfélaga fá einnig greiðslu.

■

■

–

Oddvitar í Flóahreppi og Hrunamannahreppi fá ekki aukalega greiðslu, aðeins
aðrir sveitarstjórnarmenn er sækja fund eða ráðstefnu.

–

Hveragerði greiðir ekki sérstaklega fyrir fjármálaráðstefnu.

–

Hin sjö sveitarfélögin greiða ekki sérstaklega fyrir þessa fundi og ráðstefnur.

Í töflu hér fyrir neðan má sjá hvernig þóknunum er háttað hjá hverju sveitarfélagi, JÁ
þýðir greitt aukalega fyrir aðra fundi og ráðstefnur, ef NEI þá er ekki greitt aukalega.

Nokkur atriði er koma fram í svörum eða samþykktum sveitarfélaga:

–

Fyrir fund sem stendur yfir í 1 - 2 klst. 1,75% af þingfararkaupi

–

Fyrir fund sem stendur yfir í 2 - 4 klst. 3% af þingfararkaupi

–

Fyrir fund sem stendur yfir í 4 - 8 klst. 5% af þingfararkaupi

■

Ölfus: Sveitarstjórnarmenn sem sækja aðra fundi eiga að skila inn skýrslum um aðra
fundi sem þau sækja og fá þá borgað fyrir þá fundi.

■

Árborg: Ekki hefur tíðkast að greiða fyrir fundi s.s. SASS, landsþing o.þ.h. en í haust kom
upp sú umræða að taka upp greiðslur fyrir slíkt.

■

Hveragerði: Bæjarfulltrúar fá greitt fyrir fundarsetu sem þeir eru kjörnir til að sækja, er
hér um að ræða Landsþing SÍS, SASS þing og fundi héraðsnefndar Árnesinga.

■

Mýrdalshreppur: Öllum sveitarstjórnarmönnum er boðið að taka þátt í fjármálaráðstefnu
Sambands íslenskra sveitarfélaga, en ekki er greitt fyrir það, en allur kostnaður svo sem
akstur og hótelkostnaður greiddur. Sama á við um aðra fundi sem sveitarstjórnarmenn
sækja svo sem Ársfund SASS o.fl.

–

Hveragerði greiðir ekki þóknun fyrir setu á fjármálaráðstefnu, þar sem
bæjarfulltrúar eru ekki kosnir til að sækja hana.

Ölfus

Hveragerði

Árborg

Grímsnes- og
Grafningshr.

Bláskógabyggð

Hrunamannahreppur

Skeiða- og
Gnúverjahr.

Flóahreppur

Ásahreppur

Rangáriþing
ytra

Rangárþing
eystra

Mýrdalshreppur

Skaftárhreppur

Aðrir fundir og ráðstefnur
Oddviti:

JÁ

JÁ

NEI

NEI

NEI

JÁ

NEI

JÁ

NEI

JÁ

JÁ

NEI

NEI

Aðrir fundir og ráðstefnur

JÁ

JÁ

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

NEI

JÁ

JÁ

NEI

NEI

Sveitarstjórnarmaður:
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Kjör sveitarstjórnarmanna á Suðurlandi
Byggðarráð laun

Laun fyrir setu í byggðarráði:
■

Mánaðarlaun í byggðarráði

Sex sveitarfélög af þeim þrettán er tóku þátt í könnuninni eru með bæjarráð / byggðarráð
eða hreppsráð, hér eftir kallað byggðarráð.

60.000

■

Á efri myndinni eru sýnd kjör fulltrúa fyrir að sitja í byggðarráði.

50.000

■

Í fjórum sveitarfélögum fá fulltrúar er sitja í byggðarráði hlutfall af þingfararkaupi, Árborg
8%, Rangárþing ytra 5% , Rangárþing eystra 5% og Bláskógabyggð greiði 3% ásamt
mánaðarlegri þóknun.

■

kr.

52.116

Í Hveragerði er greitt 23 þús. kr. fyrir hvern fund og er fundað tvisvar í mánuði.

■

Byggðarráð í Árborg fundar vikulega (aðra hverja viku í júlí og ágúst).

■

Rangárþing ytra, Rangárþing eystra og Bláskógabyggð funda að jafnaði einu sinni í
mánuði.

38.407

40.000

32.572

32.572

30.000

Ölfus greiðir 12 þús. kr. á mánuði fyrir setu í byggðarráði. Byggðarráð fundar einu sinni í
mánuði og boðað er oftar til fundar ef þurfa þykir, greitt er 15 þús. kr. fyrir aukafund.

■

46.000

20.000
12.369
10.000
0
Ölfus

Hveragerði

Árborg

Bláskógab.

Rang. ytra Rang. eystra

Mánaðarlaun sveitarstjórnarmanns í byggðarráði

Laun sveitarstjórnarmanns er situr einnig í byggðarráði:
250.000

■

Allir byggðarráðsfulltrúar sitja einnig í sveitarstjórn og á neðri mynd eru sýnd heildarlaun
fulltrúa er sitja bæði í sveitarstjórn og byggðarráði.

■

Sveitarstjórnarmaður í Árborg sem situr í byggðarráði fær 215 þús. kr.

■

Sveitarstjórnarmaður í Ölfusi sem situr í byggðarráði fær mánaðarlega 86 þús. kr., miðað
við einn byggðarráðsfund í mánuði.

150.000

■

Í Hveragerði fær sveitarstjórnarmaður sem situr í byggðarráði mánaðarlega um 135 þús.
kr.

100.000

kr.

214.977

200.000

135.000
97.717

86.441

97.717

76.815

50.000

0
Ölfus
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Kjör sveitarstjórnarmanna á Suðurlandi
Formaður byggðarráðs laun

■

Á efri myndinni eru sýnd launakjör formanns byggðarráðs í hverju sveitarfélagi.

■

Formaður byggðarráðs í Árborg fær 16% af þingfararkaupi, í Rangárþingi ytra og
Rangþingi eystra fær formaður 10% af þingfararkaupi.

Mánaðarlaun formanns byggðarráðs
120.000
104.231

kr.

Formaður í byggðarráði laun:

100.000

■

Ölfus og Hveragerði greiða ekki í hlutfalli við þingfararkaup en breytingar á launum fylgja
breytingum á þingfararkaupi.

■

Hveragerði borgar formanni 44 þús. kr. fyrir hvern fund og byggðarráð fundar tvisvar í
mánuði.

60.000

■

Formaður í Bláskógabyggð fær tvöfalda þóknun byggðarráðsfulltrúa og 3% af
þingfararkaupi.

40.000

88.000

80.000
65.145

65.145

57.271
41.182

20.000
0
Ölfus

Formaður í byggðarráði heildarlaun:

Árborg

Bláskógab. Rang. ytra Rang. eystra

Heildarlaun fomanns byggðaráðs
300.000

Á neðri myndinni eru sýnd heildarlaun formanns byggðarráðs, það er laun fyrir setu í
sveitarstjórn og fyrir formennsku í byggðarráði.

267.093

250.000

kr.

■

Hveragerði

177.000

200.000
150.000

130.289

115.254

130.289

95.679

100.000
50.000
0
Ölfus
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