
Ríkið 

17 Uppsagnarfrestur  

17.1 Uppsagnarfrestur á ótímabundnum ráðningarsamningi  

17.1.1 Uppsögn á reynslutíma  
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á reynslutíma (sem er þrír mánuðir nema annað sé ákveðið í 
viðkomandi ráðningarsamningi) er einn mánuður.  

17.1.2 Uppsögn að loknum reynslutíma  
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur að loknum reynslutíma er 3 mánuðir.  

17.1.3 Uppsagnarfrestur eftir tíu ára samfellt starf  
Sé starfsmanni sagt upp, eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá sömu stofnun, er 
uppsagnarfrestur sem hér segir: 

1. 4 mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára 
2. 5 mánuðir ef hann er orðin 60 ára 
3. 6 mánuðir þegar hann er orðinn 63 ára 

Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða fyrirvara. 
 
17.2 Uppsagnarfrestur tímavinnumanna og tímabundið ráðinna  
17.2.1 Tímabundin ráðning fellur úr gildi án uppsagnar við lok samningstíma  

Ráðning starfsmanns, sem ráðinn er tímabundið, fellur úr gildi við lok samningstíma án 
uppsagnar. Ef annar hvor aðila vill slíta ráðningarsambandinu fyrr gilda eftirfarandi ákvæði. 

17.2.2 Uppsagnarfrestur á fyrstu þremur mánuðum  
Gagnkvæmur uppsagnarfrestur í reglubundnu starfi á fyrstu 3 mánuðum starfstímans skal 
vera ein vika miðað við vikuskipti. Vikuskipti miðast við föstudag. 

17.2.3 Uppsagnarfrestur eftir 3 mánuði  
Eftir þriggja mánaða samfellt starf skal gagnkvæmur uppsagnarfrestur vera einn mánuður.  

 
17.3 Uppsagnarfrestur óreglubundið ráðinna  
17.3.1 Starfsmenn sem ráðnir eru óreglubundið um lengri eða skemmri tíma, hafa ekki sérstakan 

uppsagnarfrest á fyrsta mánuði en eina viku þaðan í frá.  
 
17.4 Form uppsagnar  
17.4.1 Uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót nema gagnkvæmur uppsagnarfrestur sé 
minni en 1 mánuður. Sé svo, skal uppsögn miðast við vikuskipti. 
 
Útdráttur úr IX. kafla laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, um starfslok:  
 
43. gr.  
Forstöðumaður stofnunar hefur rétt til að segja starfsmanni upp störfum eftir því sem fyrir er mælt í 
ráðningarsamningi. Ráðning starfsmanns, sem ráðinn er tímabundið skv. 2. mgr. 41. gr., fellur úr gildi 
við lok samningstíma án uppsagnar.  
Starfsmanni skal þó jafnan segja upp störfum frá og með næstu mánaðamótum eftir að hann nær 70 
ára aldri.  
 
44. gr.  
Skylt er að veita starfsmanni áminningu skv. 21. gr. og gefa honum færi á að bæta ráð sitt áður en 
honum er sagt upp störfum ef uppsögn á rætur að rekja til ástæðna sem þar eru greindar. Annars er 
ekki skylt að gefa starfsmanni kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar áður en hún tekur gildi, þar á 
meðal ef uppsögn stafar af öðrum ástæðum, svo sem þeirri að verið sé að fækka starfsmönnum 
vegna hagræðingar í rekstri stofnunar.  



Ef starfsmaður óskar, skal rökstyðja uppsögn skriflega. Ef hún á rætur að rekja til ástæðna sem 
greindar eru í 21. gr. má bera hana undir hlutaðeigandi ráðherra.  
 
21. gr. 
Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð eða 
bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, 
hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma hans eða athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti 
ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu, skal forstöðumaður stofnunar veita honum 
skriflega áminningu. Áður skal þó gefa starfsmanni kost á að tala máli sínu ef það er unnt. 


