Samþykkt um laun fyrir störf í bæjarstjórn og nefndum á vegum bæjarstjórnar Seltjarnarness.
Laun fyrir setu í bæjarstjórn ákvarðast af hundraðstölu af grunnlaunum , sem taka breytingum af
launavísitölu tvisvar á ári.
Grunnlaun 1. júlí 2017 eru kr. 810.427.Laun bæjarfulltrúa er 26,52% af grunnlaunum.
Forseti bæjarstjórnar fær greitt 41,02% af grunnlaunum.
Varabæjarfulltrúar fá greidda þóknun fyrir hvern bæjarstjórnarfund sem þeir sækja 5,45% af
grunnlaunum.
Greitt er sérstaklega fyrir aukafundi í bæjarstjórn fyrir hvern slíkan fund er greitt 5,45% af
grunnlaunum. Laun fyrir störf í nefndum:
Laun nefndarmanna er 2,95% af grunnlaunum.
Formaður nefndar fær greitt 4,2% af grunnlaunum.

Samþykkt í bæjarstjórn Seltjarnarness fundargerð 853, 28. júní 2017, og tekur gildi 1. júlí 2017. Að
öðru leyti vísast til bæjarmálasamþykktar Seltjarnarnesbæjar.
Ráðningarsamningur bæjarstjórnar við bæjarstjóra.
Með vísan til samþykktar bæjarstjórnar Seltjarnarnesbæjar hinn 18. júní 2014 er Ásgerður
Halldórsdóttir ráðinn í starf bæjarstjóra Seltjarnarneskaupstaðar frá og með 1. júlí 2014. Um
starfskjör gildir eftirfarandi:
a. Föst grunnlaun fyrir dagvinnu greiðast skv. ákvörðun kjararáðs ríkisins um laun
ráðuneytisstjóra.
b. Föst yfirvinna 30 klst/mán greiðist með tímakaupi fyrir yfirvinnu, nú 1,0385%
c. Orlof er greitt á unna yfirvinnu.
d. Seltjarnarnes leggur bæjarstjóra til bifreið til afnota. e. Ráðningatími er 01.07.2014 til
30.06.2018. Laun skv. stafliðnum a), b) og c) verða greidd í sex mánuði eftir að starfi lýkur.
e. Föst grunnlaun skulu breytast í samræmi við ákvarðanir kjararáðs ríkisins um kjör
embættismanna en samkomulag þetta skal að jafnaði endurskoðað af afloknum almennum
kjarasamningum.

Laun stjórnarmanna í:
Strætó bs.
Stjórnarformaður kr. 195.906,Stjórnarmaður kr. 130.604,Varamenn kr. 32.916,- fyrir hvern fund.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðis.
Stjórnarformaður kr. 195.906,-

Stjórnarmaður kr. 130.604,Varamenn kr. 15.917,- fyrir hvern fund.
Sorpa.
Stjórnarformaður kr. 195.906,Stjórnarmaður kr. 130.604,Varamenn kr. 15.917,- fyrir hvern fund.
Heilbrigðisnefnd:
Stjórnarformaður Föst laun kr. 55.060,- og að auki kr. 41.845,- fyrir hvern fund.
Stjórnarmaður. Föst laun kr. 16.518,- og að auki kr. 22.024,- fyrir hvern fund.
Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðis.
Stjórnarformaður kr. 34.062,- fyrir hvern fund.
Stjórnarmaður kr. 23.932,- fyrir hvern fund.
Stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Stjórnarmaður kr. 117.718,- .
Stjórn almennavarna höfuðborgarsvæðis.
Stjórnarmaður kr. 18.095,- fyrir hvern fund.

