
Ed. 748. Frumvarp til laga r2. mál]
mn Stjórnarráð Islands.

(Eftir 2. umr. í Ed., 13. maí.)

I. KAFLI
1. gr.

Forseti lýðveldisins skipar ráðherra, ákveðu tölu þeirra og skiptir störfum
með þeim.

Ráðherrar fara með stjórnarmálefni í Stjórna ráði Islands, sem hefur aðsetur
í Reykjavík.

2. gr.
Ráðherrafundi skal halda um nýmæli í lögum og um mikilvæg stjórnarmálefni.

Svo skal og ráðherrafund halda, ef einhver ráðh rra óskar að bera þar upp mál.
Málefni, sem bera á upp fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar, skulu áður

tekin til meðferðar á ráðherrafundi.
Forsætisráðherra stjórnar ráðherrafundum.

3. gr.
Forsætisráðherra skipar starfsmann forsætis .áðuneytís ritara ráðherrafunda.
Ritari skráir fundargerð ráðherrafundar í g rðabók, er ráðherrar hafa stað-

fest fundargerðina.
4. gr.

Stjórnarráð Íslands greinist i ráðuneyti, og sk Iu þau vera þessi:
Forsætisráðuneyti,
dóms- og kirkjumálaráðuneyti,
félagsmálaráðuneyti,
fjármálaráðuneyti,
Hagstofa íslands,



heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti,
iðnaðarráðuneyti,
landbúnaðarráðuneyti,
menntaráðuneyti,
samgönguráðuneyti,
sjávarútvegsráðuneyti,
utanríkisráðuneyti og
viðskiptaráðuneyti.

Ráðuneyti má eigi á stofn setja né af leggja nema með lögum.

5. gr.
Þegar skipt er störfum með ráðherrum, skal hvert ráðuneyti óskipt lagt til

eins og sama ráðherra.
6. gr.

Fjárlaga- og hagsýslustofnun og ríkisendurskoðun, er lúta fjármálaráðherra,
eru sjálfstæðar stjórnardeildir innan fjármálaráðuneytis.

Ákvæði laga þessara um ráðuneyti gilda jöfnum höndum um fjárlaga- og
hagsýslustofnun og ríkisendurskoðun, eftir því sem við á.

7. gr.
Ráðherra kveður á um skiptingu ráðuneytis starfsdeildir eftir verkefnum.

8. gr.
Stjórnarmálefni ber undir ráðuneyti eftir ákvæðum reglugerðar, er forseti

íslands setur samkvæmt tillögum forsætisráðherra, enda sé þess jafnan gætt, að
ráðuneyti lúti málefni, sem eðli sínu samkvæmt eiga þar heima, sbr. 4. gr.

Nú þykir vafi á leika, undir hvert ráðuneyti málefni heyri, og sker forsætis-
ráðherra þá úr.

9. gr.
Ráðuneyti hefur eftirlit með starfrækslu stofnana, sem undir það ber, og eign-

um á vegum þeirra stofnana.

II. KAFLI
10. gr.

Ráðuneytisstjórar og hagstofustjóri stýra ráðuneytum undir yfirstjórn ráðherra.
Ríkisendurskoðandi stýrir ríkisendurskoðun OQ hagsýslustjóri fjárlaga- og hag-

sýslustofnun undir yfirstjórn fjármálaráðherra, sbr. 6. gr.
Ríkisendurskoðandi og hagsýslustjóri hafa lögkjör ráðuneytisstjóra, og taka

ákvæði laga þessara um ráðuneytisstjóra jöfnum höndum til þeirra, eftir þVÍ
sem við á.

Ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis skal jafnframt því embætti sínu gegna störf-
um ritara ríkisráðs íslands.

Heimilt er forsætisráðherra að kveða á um, að ráðuneytisstjóri veiti fleiri en
einu ráðuneyti forstöðu og að fleiri en eitt ráðuneyti hafi, eftir þvi sem við verður
komið, sameiginlegt starfslið og húsnæði.

Slíka skipan sem í 5. mgr. greinir getur forsætisráðherra afnumið, er nauðsyn
krefur, og þá jafnframt ákveðið, hverju þeirra ráðuneyta, sem um er að tefla, ráðu-
neytisstjóri skuli áfram stýra.

11. gr.
Starfsdeild ráðuneytis, sbr. 7. gr., stýrir deildarstjóri undir umsjón ráðuneytis-

stjóra.
Heimilt er að skipa deildarstjóra ráðuneytis skrifstofustjóra þess ráðuneytis, og

tekur hann þá sjálfkrafa við störfum ráðuneytisstjóra i forföllum hans.



Nú er starfsmaður ráðuneytis skipaður deild rstjóri eða skrifstofustjóri þess
ráðuneytis, og þarf þá eigi að gæta ákvæða 5. gr. I ga nr. 38/1954.

Ráðherra setur deildarstjórum og skrifstofustj rum erindisbréf, þar sem meðal
annars skal kveðið á um starfssvið þeirra og star sskyldur.

12. gr.
Auk ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og dei darstjóra eru starfsmenn ráðu-

neyta fulltrúar, bókarar og ritarar eftir ákvörðu ráðherra.

13. gr.
Forseti íslands veitir embætti ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og deildarstjóra.
Ráðherra skipar aðra starfsmenn ráðuneytis.

14. gr.
Ráðherra er heimilt að kveðja sér til aðstoð r, meðan hann gegnir embætti,

mann utan ráðuneytis, sem starfi þar sem deildars jóri, enda hverfi hann úr starfi
jafnskjótt sem ráðherra, en njóti þá launa þrjá m nuði, hafi hann ekki áður verið
ríkisstarfsmaður, en ella eigi hann rétt á að hverf til fyrra starfs sins eða annars
starfs eigi lakara að föstum launum i þjónustu dk sins.

15. gr.
Með úrskurði forseta íslands má samkvæmt tillögum forsætisráðherra setja

nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

16. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1970.
Frá sama Uma eru eftirfarandi lagafyrirmæli úr gildi numin:
Lög um aðra skipun á æðstu umboðsstjórn ísl nds nr. 17 3. október 1903, 1. gr.
Lög nr. 1 2. jan. 1917 um breyting á lögum nr. 17 3. okt. 1903 um aðra skipun

á æðstu umboðsstjórn íslands.
Auglýsing um breyting á konungsúrskurði 12

milli deilda stjórnarráðs íslands nr. 1 5. janúar 1
Lög nr. 58 11. júni 1938 um breyting á lögu

skipun á æðstu umboðsstjórn íslands.
Önnur lagaboð, er fara i bága við lög þessi.

febrúar 1917 um skipting mála
22.
nr. 17 3. október 1903 um aðra

Ákvæði til bráðabír

Þegar lög þessi eru komin til framkvæmda, s ulu ráðuneytisstjórar, skrifstofu-
stjórar og deildarstjórar, sem þá eru fastir star smenn án skipunar í embætti i
samræmi við ákvæði 1. mgr. 13. gr., sjálfkrafa hlj 'ta veitingu embætta sinna sam-
kvæmt nefndu lagaboði.


