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Umsögn um Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð íslands og fleiri lögum 
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Almennt álit.

Siðareglur með lagastoð fyrir ráðherra og stjórnsýslu eru framfarir og nýnæmi á sviði reglusiðfræði.
Við teljum frumvarpið vera til bóta og að baki þess liggur vandað nefndarálit þó að tillögum þess hóps 
hafi ekki verið fylgt að Öllu leyti. Flókið samspil löggjafar og siðfræði hefur meðal annars leitt til þess 
að í slðanefndum fagfélaga er í æ ríkara mæii kallað eftir aðstoð lögfræðinga þegar skera þarf úr um 
siðfræðileg málefni. Mörkin á milli siðfræði og laga er í sumum tilvikum á mjöggráu svæði.
Siðanefndir fagfélaga verða oft óöruggar á umboði sínu til þess að taka á málum án skýrar aðstoðar 
frá lögmönnum. Þannig verður hið siðfræðilega sjónarhorn oft vanmetið eða minna en efni standa til. 
Með því að vísa til siðareglna með þeim hætti sem gert er í þessu frumvarpi ætti að skapast sterkari 
grunnur fyrir siðareglum þeim sem fjalla um starfsmenn Stjórnarráðs íslands.

Við vildum koma á framfæri tveimur athugasemdum. Önnur þeirra er um framkvæmdina sem við 
teljum óþarflega flókna. Þegar breytingarnar við iagafrumvarpið eru lesnar og mátað er við hugsanleg 
úrlausnarefni vekurathygli að framkvæmdin er nokkuð fiókin með skörun miíii fleiri en eins 
ráðherra. Sömuleiðis á milli samhæfingarnefndar og Umboðsmann Alþingis. Þetta þarf að einfalda.
Eftir því sem skörunin er meiri eykst flækjustigið.

4. gr. í III kafla

Hin athugasemdin tengist 4. gr. í ill kafla. Þar er talað um að ekki sé heimilt „að láta starfsmann gjalda 
þess að hann greini viðeigandi aðiium frá lögbrotum eða brotum á siðareglum sem hann hafi orðið 
áskynja í starfi" (tilvitnun lýkur). í nefndaráiitinu og greinagerð með frumvarpinu er talað um 
tilkynningar og nafnleynd með þeim ef fólk verði einhvers áskynja. Er hér verið að tala um einhvers 
konar vitnavernd eða einhvers konar ákvæði líkt og blaðamenn hafa með heimildarmenn? Þetta er of 
óljóst ákvæði í greininni að okkar mati.Nokkur reynsla hefur skapast við úrlausn siðfræðilegra 
málefna og ágreiningsmála í okkar fagfélagi. Sú reynsla hefur leitt í Ijós að það að stíga fram undir 
réttu nafni með kvörtun og skriflegum rökstuðningi er í raun mjög sanngjörn málsmeðferð bæði fyrir 
þann sem kvartað er yfir og þann sem er að kvarta. í siðareglum með lagastoð þarf þessi 
framgangsmáti að vera alveg skýr. Hvetja þarf til þess að tjáskipti um vafaatriði séu hrein og bein til 
hagsbóta fyrir alla aðila. Það er hættulegt á vinnustað að örva neðanjarðarskraf um „lögbrot" og 
„siðabrot". Það þarf allt að vera upp á borðinu og ferlin þurfa að vera gagnsæ. /


