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1. Tilgangur 

Stjórn Sýnar hf. setur sér það markmið að góðir stjórnarhættir félagsins séu viðhafðir í starfsemi 

félagsins. Sýn hf. fer stækkandi og til að gera störf stjórnarinnar markvissari hefur stjórnin ákveðið 

að skipa félaginu starfskjaranefnd. 

2. Skipun og samsetning 

Starfskjaranefndin (nefndin) er samansett af allt að þremur einstaklingum. Nefndarmenn skulu 

skipaðir til eins árs í senn á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund. Stjórn skal tilnefna formann 

nefndarinnar. Starfskjör nefndarinnar skulu ákveðin á aðalfundi félagsins. Meirihluti nefndarinnar 

skal jafnframt vera óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess. Auk þess skal einn 

nefndarmanna, sem bæði er óháður daglegum stjórnendum og félaginu, vera óháður stórum 

hluthöfum félagsins. Nefndarmenn skulu valdir með hliðsjón af þekkingu og reynslu sem skal vera 

í samræmi við verkefni nefndarinnar. Æskilegt er að nefndarmenn hafi þekkingu og reynslu á 

viðmiðum og venjum við ákvörðun starfskjara stjórnenda og geti áttað sig á hámarksútgreiðslum 

til einstakra stjórnenda, t.a.m. við starfslok, og áhrifum þeirra á félagið.  

3. Fundir 

Nefndin skal halda fundi að lágmarki tvisvar sinnum á ári til að sinna hlutverki sínu. Haldnir skulu  

aukafundir telji formaður nefndarinnar þörf á því. Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar og 

tilnefnir fundarritara. Fundargerðir sem og ákvarðanir nefndarinnar í einstökum málum skulu 

vistaðar rafrænt með aðgengilegum hætti fyrir alla nefndarmenn. 

Nefndin er ákvörðunarbær þegar meirihluti sækir fund enda hafi fundurinn verið boðaður með 

minnst tveggja daga fyrirvara. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum í öllum málum sem 

koma til kasta nefndarinnar. Sé nefndin skipuð tveimur fulltrúum skal máli vísað til stjórnar ef 

nefndarmenn eru ekki sammála um afgreiðslu þess.  Mikilvæga ákvörðun má ekki taka án þess að 

allir nefndarmenn hafi haft tök á því að fjalla um málið. 

4. Hlutverk og ábyrgðarsvið 

Nefndin skal hafa eftirfarandi hlutverk: 

a) Útbúa starfskjarastefnu félagsins og hafa eftirfylgni við hana. 

b) Tryggja að laun og önnur starfskjör séu í samræmi við lög, reglur og bestu framkvæmd 

hverju sinni. 

c) Undirbúa tillögur til stjórnar varðandi laun og aðrar greiðslur til forstjóra og annarra æðstu 

stjórnenda og lykilstjórnenda félagsins, svo og stjórnarmanna þess. 

d) Taka sjálfstæða afstöðu til áhrifa launa á áhættutöku og áhættustýringu félagsins í samráði 

við endurskoðunarnefnd félagsins. 

Starfskjaranefndinni er heimilt að leita atbeina ráðgjafa í störfum sínum og skulu þeir þá vera óháðir 

félaginu, daglegum stjórnendum og þeim stjórnarmönnum sem ekki eru óháðir. Það er 

nefndarinnar að ganga úr skugga um óhæði slíkra ráðgjafa. 
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Nefndin skal tryggja að allir nýir nefndarmenn fái leiðsögn og upplýsingar um störf og starfshætti 

nefndarinnar þegar þeir hefja störf. 

5. Heimild nefndarinnar og aðgengi að gögnum 

Mikilvægt er að nefndin hafi víðtækan aðgang að gögnum sem tengjast störfum hennar og geti 

óskað eftir skýrslum og greinargerðum frá aðilum varðandi störf hennar. 

Beiðnir um upplýsingar frá félaginu þurfa að fara í gegnum forstjóra félagsins. 

6. Þagnar- og trúnaðarskylda 

Á nefndarmönnum hvílir þagnar- og trúnaðarskylda um málefni fyrirtækisins, hagi viðskiptavina 

þess og önnur atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara. Þagnar- og 

trúnaðarskyldan helst þótt látið sé af störfum. 

 

 

Samþykkt af stjórn félagsins 2. apríl 2020 

 

 

 

 

 


