
MENNTUN 
LUND UNIVERSITY                                           2016-2018  
LL.M – ALJÞJÓÐLEG MANNRÉTTINDI  

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST                                   2006-2009  
ML – LÖGFRÆÐI 

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST                                   2003-2006 
BS – VIÐSKIPTALÖGFRÆÐI 

MENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍK                     1990-1994 
STÚDENTSPRÓF 

HÉRAÐSDÓMSLÖGMANNSRÉTTINDI                   2010 

 
STARFSREYNSLA 
SAMTÖK ATVINNULÍFSINS            2020- 
LÖGMAÐUR 
Helstu verkefni eru á sviði vinnuréttar, jafnréttismála og 
mannauðsmála aðallega með ráðgjöf til aðildarfyrirtækja SA 
varðandi túlkun á ákvæðum kjarasamninga. Málflutningur og 
kjarasamningsgerð. Seta í stjórnum og starfshópum. Stefnumótun 
og fræðsla til félagsmanna.  

REYKJAVÍKURBORG              2018-2020 
LÖGFRÆÐINGUR 
Var formaður starfsmatsnefndar Reykjavíkurborgar, formaður 

nefndar um jafnlaunakerfi Reykjavíkurborgar og sat í starfshópi 

v/innleiðingar jafnlaunastaðals hjá Reykjavíkurborg. Fór fyrir 

vinnuréttarteymi Reykjavíkurborgar. Helstu verkefni voru á sviði 

stjórnsýsluréttar, vinnuréttar, jafnréttismála, mannauðsmála,  

stefnumótunar og fræðslu. 

SJÁLFSTÆTT STARFANDI             2017-2019 
RANNSÓKNARVINNA 
Vorið 2017 fékk ég styrk úr Jafnréttissjóði til að rannsaka 

launajafnrétti á vinnumarkaði sem ég gerði samhliða 

meistaranámi. Vorið 2018 fékk ég framhaldsstyrk úr sjóðnum til 

að rannsaka frekar jafnrétti á vinnumarkaði. 

HÁSKÓLINN Á BIFRÖST                                    2010-2016 
SVIÐSTJÓRI LÖGFRÆÐISVIÐS 

Stjórnun lögfræðisviðs háskólans frá 2011-2012. Helstu verkefni 
sneru að stefnumótun, ráðningum, ráðgjöf og samskiptum við 
kennara og nemendur. 
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HÆFNI 

Ég er mjög öflugur lögfræðingur með 

góða alhliða lögfræðiþekkingu.  

Sérþekking mín er á sviði vinnuréttar, 

stjórnsýsluréttar og mannréttinda. 

Ég bý einnig yfir stjórnunarreynslu t.d. af 

verkefnastjórnun, almennri stjórnun og 

stefnumótunarvinnu. Ég hef, í fyrri 

störfum mínum, lagt mikla áherslu á 

mannréttindi, jafnréttismál, vinnurétt, 

mannauðsmál  og stjórnsýslurétt. 

Ég hef framúrskarandi vald á íslensku 

bæði í ræðu og riti og tala mjög góða 

ensku og sænsku. Ég er þaulvanur 

fyrirlesari og á auðvelt  með að koma 

málum á framfæri með skýrum hætti.  

Ég vinn vel sjálfstætt en vinn líka vel í 

teymi og er vön því að leiða teymisvinnu. 

Ég er samviskusöm, drífandi og tek mikið 

frumkvæði. Umfram allt er ég 

skemmtilegur, heiðarlegur og jákvæður 

starfskraftur. 
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KENNSLA 2010-2021 
2010-2016 Stjórnsýsluréttur, Inngangur að réttarfari, Almenn 

lögfræði I (réttarheimildafræði), Almenn lögfræði II (lögskýringar) 

og Samningaréttur. Ég sá einnig um og kenndi fjölmörg námskeið 

í stjórnsýslurétti, upplýsingarétti og persónuverndarlöggjöf fyrir 

stjórnendur sveitarfélaga. Leiðbeinandi í BS og meistararitgerðum. 

2018-2019 Gestakennari í Stjórnun og starfsmannahaldi og 

Vinnurétti 

2020 Kennari í opinberum vinnurétti og mannauðsstjórnun 

2021 Umsjón með námskeiðinu vinnuréttur í lagadeild og Inngangi 

að lögfræði í MBL námi. Umsjón með vinnurétti á meistarastigi í 

viðskiptadeild.  

 

RANNSÓKNIR 2012-2018 

Rannsóknir mínar sneru einkum að jafnréttismálum, 

kjarasamningsgerð og sáttastörfum. Ég skrifaði meistararitgerð 

um launajafnrétti 2009 og fræðigrein um jafnlaunaregluna árið 

2016 sem birtist í tímaritinu Lögbrú. LL.M ritgerð mín frá 2018 

kallast „The principle of equal pay for work of equal value. Closing 

the gender pay gap in Iceland.“ Hef einnig komið að gerð skýrslna 

og kafla á sviði vinnuréttar.  

ÖNNUR STÖRF 

Ég starfaði einnig sem starfsmaður fagráðs háskólans. Þar sá ég 

um að semja bókanir, rita úrskurði og álit í málum sem sneru að 

kærum og kvörtunum nemenda. Ég vann einnig lögfræðilegar 

álitsgerðir. Ég var verkefnastjóri meistaranáms frá 2010-2011, sat 

í háskólaráði og gæðaráði skólans og vann ýmis verkefni er lutu að 

stefnumótun og framtíðarsýn skólans. Ég hef leiðbeint við skrif á 

fjölda BS og meistararitgerða og verið prófdómari á hinum ýmsu 

réttarsviðum. 

RANNSÓKNARSETUR VINNURÉTTAR- OG 

JAFNRÉTTISMÁLA      2007-2009 
SÉRFRÆÐINGUR 

Við rannsóknarsetur vinnuréttar- og jafnréttismála vann ég ýmis 

verkefni m.a. kafla í skýrslu Evrópusambandsins um þátttökurétt 

starfsmanna og við Jafnréttiskennitölu fyrirtækja. 

SJÓVÁ (SAMLÍF)                                                  1998-2003 
SÉRFRÆÐINGUR 

Var verkefnastjóri sparnaðarlíftryggingar og lífeyrissparnaðar 

félagsins. Helstu verkefni sneru að sjóðaumsýslu, upplýsingagjöf 
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og ráðgjöf til starfsmanna og viðskiptavina. Ég var einnig 

aðalgjaldkeri félagsins sem og verkefnastjóri hóptrygginga lækna.   

ÖNNUR STARFSREYNSLA  
STJÓRNAR- OG NEFNDARSETA 

Eftirlitsnefnd með framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og 

búseturétt launafólks innan EES árin 2021-2025 

Vinnumálastofnun (varamaður) Sept 2020 - 

Atvinnuleysistrygginarsjóður (varamaður) Sept 2020- 

STARFSHÓPAR 

Starfshópur um endurmat á virði starfa kvenna (2020) 

FÉLAGSSTÖRF 

Ritari skólafélags Háskólans á Bifröst, formaður Starfsmannafélags 

Samlífs og hef setið í foreldraráðum grunnskóla og leikskóla.  

NÁMSKEIÐ   
LENGRI NÁMSKEIÐ 

ERA Webinar "Applying EU Anti-Discrimination Law" 3ja daga 

námskeið um jafna meðferð á vinnumarkaði.  

STYTTRI NÁMSKEIÐ    

Endurmenntun HÍ: Jafnrétti og fjölbreytileiki á vinnustað – 

áskoranir og ávinningur.                                  

TUNGUMÁLAKUNNÁTTA 
Íslenska – Framúrskarandi vald á talaðri og ritaðri íslensku 

Ensku – Hef mjög gott vald á talaðri og ritaðri ensku  

Sænska – Hef gott vald á talaðri og ritaðri sænsku 

Danska – Hef þokkalegt vald á talaðri og ritaðri dönsku  

Franska – Hef þokkalegt vald á ritaðri frönsku  

 

TÖLVUKUNNÁTTA 
Hef mjög góða kunnáttu á Microsoft Office hugbúnaði þ.e. Word, 

Excel og Powerpoint, sem og á póstforritið Outlook. 

UMSAGNARAÐILAR 
RAGNAR ÁRNASON FORSTÖÐUMAÐUR VINNUMARKAÐSSVIÐS SA 
EINAR KARL HALLVARÐSSON RÍKISLÖGMAÐUR 
BRYNDÍS HLÖÐVERSDÓTTIR RÁÐUNEYTISSTJÓRI  
INGIBJÖRG ÞORSTEINSDÓTTIR HÉRAÐSDÓMARI 

 
 

ÁHUGAMÁL 
 
Ég nýt samvista með fjölskyldunni og við 

förum gjarnan í skógar- og fjöruferðir. 

Fyrir utan hefðbundin áhugamál eins og 

bókalestur, útiveru og ferðalög þá er ég 

forfallinn aðdáandi Eurovision, Steins 

Steinarrs og sveppatínslu. Ég er mikil 

„þema“manneskja og á auðvelt  með að 

fá fólk með mér í lið. Maðurinn minn er 

góður kokkur og okkur finnst gaman að 

leita uppi og prófa nýjar uppskriftir frá 

framandi löndum, hann eldar og ég sé 

um að smakka! 

 


