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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð íslands og fleiri lögum (siðareglur)

Með tölvupósti dagsettum 9. mars 2010 óskar allsherjarnefnd Alþingis eftir umsögn Félags starfsmanna 
Alþingis (FSA) um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr, 73/1969, um Stjórnarráð íslands, lögum nr. 
85/1997, um umboðsmann Alþingis, lögum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og lögum 
nr. 4/1963, um ráðherraábyrgð.

Með frumvarpinu er lagt til að teknar verði upp siðareglur fyrir ráðherra og starfsmenn ríksins.

Stjórn FSA hefur fjallað um frumvarpið á fundi og fagnar efni þess, Lögfesting frumvarpsins og staðfesting 
siðareglna í kjölfarið myndi setja ramma um gott samstarf milli Alþingis og Stjórnarráðsins þar sem Alþingi og 
eftirlitsstofnanir þess sinna rannsóknum ogýmiss konar eftiriiti með framkvæmdarvaldinu. Þó er rétt að 
benda á fáein atriði:

• Frumvarpið og greinagerð þess leggur meginárherslu á stjórnsýslu ríkisins. Þrátt fyrir það tekur 
frumvarpið einnig til starfsmanna ríksins sem ekki hafa með höndum stjórnsýslu, t.d. starfsmanna 
Alþingis. Alþingi og stofnanir þess eru hins vegar undanþegnar stjórnsýslulögum.

• Skv. frumvarpinu er umboðsmanni Alþingis falið ákveðið eftirlitshlutverk með framkvæmd siðareglna, 
en skv. 3.gr. laga nr. 85/1997, um umboðsmann, tekur starfsvið hans t.d. ekki til starfa Alþingis og 
stofnana þess.

• í frumvarpinu er fjármálaráðherra falið að staðfesta almennar siðareglur fyrir starfsmenn ríksins, en 
skv. 51. gr. laga nr, 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, er forseti Alþingis í fyrirsvari 
gagnvart starfsmönnum þingsins, um þetta er ekkertfjallað í frumvarpinu eða greinagerð þess. Með 
hliðsjón að þrískiptingu ríkisvaldsins sem mælt er fyrir um í 2. gr. stjórnarskrárinnar er eðlilegt að 
forseti Alþingis setji starfsmönnum þingsins og stofnunum þess siðareglur, en ekki ráðherrar.

Stjórn FSA leggur til að allsherjarnefnd skoði betur hvernig skuli hátta eftirliti með siðareglum þegar kemur að 
þeim starfsmönnum ríksins sem ekki sinna stjórnsýslu og að gerðar verði breytingar þannig að enginn vafi 
leiki á því að forseti Alþingis eigi að setja starfsmönnum Alþingis og stofnunum þess siðareglur, en ekki 
ráðherrar.
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