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Umsögn Flugmálastjórnar íslands um frumvarp tíl laga um Farsýsluna, 
stjórnsýslustofnun samgöngumála þskj. 542 -  385 mál

Umsögn FMS skiptist í fjóra hluta: I Almennt, II Þáttur flugmála, III Starfsmannamál og IV Um 
einstakar greinar frumvarpsins

Stutt samantekt: Flugmálastjórn íslands telur að tillaga um stofnun Farsýslunnar sé 
ekki tímabær, þar sem hvorki hefur tekist að sýna fram á fjárhagslegan né faglegan 
ávinning af lögunum. Þvert á móti sýnír reynsla Finna og Svía að kostnaður hefur 
aukist. Hins vegar telur Flugmálastjórn að ef af stofnun Farsýsiunnar verður þá eigi að 
vera unnt að búa svo um hnútana að flugmál dafni áfram þó kostnaður verði 
væntanlega meiri en áður,

I Almennt

Flugmálastjórn íslands (FMS) leggst ekki gegn frumvarpi þessu sem slíku enda verði staðið við 
alþjóðlegar skuldbindingar landsins um eftirlit með flugstarfsemi og að hinni nýju stofnun verði gert 
kleift að sinna stjórnsýsluverkefnum í flugmálum. Hins vegar er bent á að hér er fyrst og fremst um 
pólitíska ákvörðun að ræða en ekki er byggt á faglegum eða fjárhagslegum sjónarmiðum.

í frumvarpinu er vísað tií þess að "[ejndurskipulagning samgöngustofnana get[i] bæði falið í sér 
faglegan ávinning og rekstrarlega hagræðingu/; Þó er t frumvarpinu engu að síður aðeins hampað 
þeim þáttum sem taldir eru hagkvæmir en ekki fjaliað um þá þætti sem gætu leitt til lakari 
niðurstöður bæði fjárhagslega ogfaglega, Ekki liggur fyrir áhættumat varðandi breytinguna. Fulltrúar 
stofnunarinnar í stýrihópnum báðu margsinnis um að lagðir yrðu fram útreikningar sem sýndu hvar 
væntanleg hagræðing ætti að eiga sér stað. Við því var ekki orðið heldur látið nægja að segja að 
reynslan sýnir o.s.frv. Þá má búast við að boðleiðir verði allar lengri í sameiginlegri stofnun og 
sveigjanleiki til að bregðast hratt við aðkallandi aðstæðum minnki en tryggja verður að slíkt hafi ekki 
áhrif á flugöryggi. Efast má um að þeim markmiðum sem að er stefnt verði náð með þessu frumvarpi 
eða yfir höfuð með sameiningu þessara stofnana. Flugmálastjórn telur að skipulag Farsýslunnar hafi 
ekki verið sett skýrt fram. Það verður t.a.m. ekki séð að sameining miðað við það skipulag sem lesa 
má út úr athugasemdum við frumvarpið og umfjöllun stýrihóps muni auka faglegan styrk, leiða til 
skýrari verkaskiptingar, bæti þjónustu og árangur, einfaldi og leiði til gagnsærri stjórnsýslu, auki 
markvissara samráð við hagsmunaaðiia eða leiði til aukinnar hagkvæmni eða bættrar nýtingu 
fjármuna til samgöngumála. Leiða má líkum að því að hið gagnstæða verði niðurstaðan í einhverjum 
tilfellum. Þetta byggist annars vegar á því að stofnanirnar virðast undirmannaðar og því ekki um 
vannýtta starfskrafta að ræða og hins vegar á reynslu þeirra þjóða sem hafa farið í þessa vegferð t.d. 
Svía þar sem orðið hefur til nýtt iag yfirstjórnenda með umtalsverðum viðbótarkostnaði. í Finnlandi 
hafa svipaðar breytingar verið gerðar og reynsian áþekk og hjá Svíum.

Flugmálastjórn telur líkur á því að sameiningin muni ekki auka faglegan styrk þar sem starfsemi 
þessara stofnana er á ólíkum sviðum og er með þeim hætti að lítil sem engin samþætting getur orðið 
á störfum sérfræðinga á fagsviðum. Greining á ferlum stofnananna, sbr. Lokaskýrslu vinnuhóps um 
„Verkefni, verklag og verkferia", Apríl 2010 (hér eftir, ferlahóps -  fylgir í viðhengi) sýndi að 
grundvailarferli þeirra eru mjög ólík enda krefjast þau sérfræðinga með mjög ólíka menntun og
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þjálfun þvert á það sem kemur fram í athugasemdum með frumvarpinu. Fullyrðingar í kafla um 
ávinning af endurskipulagningu við samþættingu ferla eru algerlega á skjön við það sem fram kemur í 
skýrslu feríahóps og fullyrðing um að „...nær engir verkferlar eru fyrir fram taldir ósamþættanlegir..." 
er algerlega út í loftið. Þarf ekki annað en að skoða töflu 7.4 og mynd 7.2 í skýrslunni tii að sjá að svo 
er ekki. í sama kafla er verið er að reikna út hagræðingu tii lækkunar á yfirstjórnarkostnaði um 50% 
og hagræðingu vegna samþættingar ferla um 14% sem saman gefur 11% af heiidar rekstrarkostnaði 
og dregin sú ályktun að hagræða megi um 10-15% af rekstrarútgjöldum. Þessar ályktanir eru ekki 
rökstuddar með útreikningnum og eru ekki niðurstaða ferlagreiningar ferlahóps. Skýra verður betur 
forsendur og niðurstöður greiningar í athugasemdum með frumvarpi með gögnum og útreikningum.

í kafla um þörf á hagræðingu á næstu árum er taiið að sameining feli í sér kostnað og síðar að bein 
hagræðing skili sér ekki að fullu fyrr en á öðru eða þriðja ári frá sameiningu. Hinsvegar er fullyrt í 
umsögn fjármálaráðuneytis í fylgiskjali að strax árið 2012 muni afkoma ríkissjóðs batna um 207 Mkr. 
vegna samiegðaráhrifa og aukinna tekjuöflunar. Hér virðast þessar tvær fullyrðingar stangast á.

Þegar liggur fyrir skýr verkaskipting í núverandi stofnunum, það að samþætta heimildaveitingar, 
eftirlit og stjórnsýslu aiira samgöngugeira leiðir ekki til skýrari verkaskiptingar eitt og sér. í 
frumvarpinu er sameining talin bæta þjónustu og árangur, efla einfaldari og gagnsærri stjórnsýslu. 
Ekki verður séð hvernig þetta á að gerast sé miðað við skýrslu feriahóps, þar sem þessar stofnanir 
starfa á ólíkum sviðum, þjóna fjölbreyttri flóru viðskiptavina og veita sérhæfða þjónustu og eftirlit. 
Mikil hætta er hins vegar á því að sérhæfing og þjónusta gagnvart einstökum viðskiptavinahópum 
gæti raskast. Sama á við um hugmyndir um að sameiningin muni auka markvissara samráð við 
hagsmunaaðila eða leiða ti) aukinnar hagkvæmni eða bæta nýtingu fjármuna til samgöngumála. Ekki 
hafa verið færð rök fyrir því hvernig þessi atriði muni ganga upp.

í frumvarpinu er vísað til þess að "[fjaglegur ávinningur ligg[i] einkum í bættum möguleikum stofnana 
til að sinna hlutverki sínu í samfélaginu og bregðast við breyttum kröfum til starfsemi þeirra. 
Aðgreining stjórnsýslu frá framkvæmdum og rekstri mætir innlendum og erlendum kröfum um 
fagiega og hlutlausa stjórnsýslu og tryggir að sambærilegar kröfur séu gerðar til framkvæmda og 
rekstrar mannvirkja og annarra þátta samgöngumála." Þessar breytingar voru gerðar á 
Flugmálastjórn árið 2007, þ.e.a.s. þegar framkvæmda- og þjónustuverkefni voru færð til Flugstoða 
ohf. (síðar Isavia).

Hins vegar má nefna að með lagafrumvarpinu felast möguleikar strax í upphafi í sameinaðri 
móttökuþjónustu og húsnæðismálum og þegar fram í sækir til samþættingar í stoðdeildum eins og 
fjármálum, starfsmannaþjónustu, rekstri gæðakerfa, rekstri upplýsingakerfa og iagalegri ráðgjöf. í 
skýrsiu ferlahóps kemur skýrt fram að ef fara á þá leið að sameina, verði lögð áhersla á að samþætta 
fyrst stoðferla en að fagsviðunum verði haldið aðgreindum, loft, land og sjór. Tíminn verði svo að 
leiða í Ijós hvort einhver samþætting fagferla geti átt sér stað eftir að stofnunin hafi tekið tit starfa. 
Þetta kemur fram í skýrsiu ferlahóps í kafia 7 þar sem dregið er fram í töfium hvaða ferli þetta eru og í 
kafla 8 þar sem lagðar eru fram tillögur að úrfærslu. Þó ber að nefna að upplýsinga/kerfismálum 
hefur verið úthýst hjá Flugmálastjórn og er kostnaður við þróun á gagnagrunnum mjög lágur. 
Fundarherbergjum og mötuneyti er deilt með einkaaðilum í núverandi húsnæði og því er nánast 
engrar hagræðingar að vænta á þessum sviðum af hálfu FMS.
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Þá eru gerðar veruiegar athugasemdir við þá nálgun sem lögð er tii grundvailar við mat á greiningu á 
samþættingarmöguieikum og þær forsendur sem eru tilgreindar um möguleika á hagræðingu. Þar er 
byggt á þeim grundvallarmisskilningi að í þessum hópi sé hópur stjórnenda sem séu vannýttir og að 
hægt verði að samnýta eða samþætta verkefni starfsfólks. Nánast allir stjórnendur hjá Flugmálastjórn 
eru bæði yfirmenn og sérfræðingar auk þess að vegna niðurskurðar undanfarinna ára eru allir 
starfsmenn og sérfræðingar stofnunarinnar þegar yfirhlaðnir af verkefnum. FMS á erfitt með að sjá, 
miðað við það að framan er sagt, hvernig hægt verður að uppfylla alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins 
og halda uppi þjónustustigi ef ekki verður ráðið í störf þeirra sem hætta vegna aldurs.

Þá er vísað til þess í frumvarpinu að hagræðing samfara endurskipulagningu við sameiningu bæti 
möguleika stofnana til að taka á sig lækkun útgjalda án skerðingar þjónustustigs. Flugmálastjórn telur 
þessa fullyrðingu algerlega óraunhæfa þar sem eins og áður hefur komið fram hafa þessar stofnanir 
allar búið við niðurskurð síðustu þrjú ár og enga umframgetu eða aukatíma er að finna í 
starfsmannahópnum. Þá verður hagkvæmni stærðarinnar ekki lögð til grundvallar því kostnaður bak 
við starfsmenn þessara stofnana er ekki meiri en hjá stærri stofnunum.

II Þáttur flugmála

Það vekur athygli að ráðist skuli í verkefni sem þetta, þegar flest bendir til að kostnaður flugmála 
muni aukast bæði þegar horft er til skemmri og lengri tíma, sé horft á reynslu í nágrannalöndum 
okkar þar sem umsvif í flugiðnaði hafa ekki dregist saman og eftirlitskröfur aukast.

í athugasemdum með frumvarpinu er bent á að kostnaður við sjálfa sameininguna geti verið nokkur í 
upphafi sem merkir að kostnaður til skemmri tíma eykst Þessi aukní kostnaður á reyndar að skila sér 
strax í hagræðingu og talin forsenda sameiningarinnar. Flugmálastjórn íslands efast um .að þessi 
hagræðing skili sér, öfugt við það sem fjallað er um í I hluta athugasemda með frumvarpinu, en engir 
útreikningar liggja fyrir.

Eins og fyrr segir sýndi greining ferlavinnuhóps að grundvallarferli þeirra stofnana sem mynda eiga 
Farsýsluna eru mjög ólík enda krefjast þau sérfræðinga með mjög ólíka menntun og þjálfun þvert á 
það sem kemur fram í athugasemdum með frumvarpinu. Af um 40 ársverkum hjá Flugmálastjórn 
íslands krefjast um 30 sérfræðiþekkingar, flugmanna, flugvéltækna, flugumferðarstjóra og 
sérmenntaðra og þjálfaðra tæknimanna. Starfsfólk er þjálfað og hæfiskilyrði bundin í alþjóðlegum 
reglum. Starfsemi stofnananna er mjög ólík þó svo að allar tengist samgöngum. Það sem einkennir 
stóran hluta verkefna Flugmálastjórnar snýr að starfsemi sem hefur mikla erlenda og alþjóðlega 
skírskotun eins og starfsemi flugrekenda, rekstur viðhaldsstöðva og rekstur flugleiðsögu á Norður 
Atlandshafinu; starfsemi þar sem yfir 80% af tekjum er erlendur gjaldeyrir og heifdarveíta yfir 150 
milljarðar króna. Þessir aðilar hafa starfsstöðvar út um allan heim t.d. í Moskvu og Kuala Lumpur og 
eru undir beinu eftirliti Flugmáiastjórnar, þó svo að megin eftirlit FMS sé með höfuðstöðvum þeirra á 
íslandi. Fiugmálastjóm gætir hagsmuna íslands á alþjóðavettvangi t.d. með aðstoð við gerð 
loftferðasamninga til að tryggja starfsemi og grósku í íslenskum flugiðnaði. Eins og fram kemur í I. 
hluta þessarar umsagnar eru meginverkefni millistjórnenda stofnunarinnar, jafnt deildarstjóra og 
framkvæmdastjóra að taka beinan þátt, sem sérfræðingar í heimildarveitingum og eftirJíti og 
leiðbetna og styðja þá sérfræðinga og eftirlitsmenn sem undir þá heyra. Það fæst enginn sparnaður 
með því að ætla að fækka slíkum stjórnendum þegar fram í sækir, heldur myndi það setja umgjörð 
eftirlits með fiugöryggi í uppnám haldi umfang flugmála áfram að vera svipað og verið hefur.
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Flugmáiastjórn íslands nýtur mikils traust almennings samkvæmt skoðunarkönnun Capacent 2011 
(4,0 stig af 5 mögulegum). Aðilar sem hafa heimildir frá stofnuninni og eru með mestu umsvifin segja 
að þjónustan sé ekki betri hjá nokkurri annarri flugmáiastjórn (umfjöllun í Flugráði), gjaldskrá er % til 
1/2 af því sem er hjá nágrannaríkjunum (vinna við samanburð á gjaidskrám) stofnunin kemur vel út í 
úttektum erlendra aðila t.d. Flugöryggisstofnun Evrópu (EASA) og Alþjóðaflugmálastofnuninni (úr 
skýrslu ICAO vegna USOAP 2011) og nýtur því trausts erlendra flugmálayfirvalda og starfsmenn gefa 
vinnustaðnum háa einkunn, um 8 af 10 mögulegum (könnun). Það er mikilvægt að þessum árangri sé 
ekki fórnað.

Eins og fram kemur í upphafi þá teiur Flugmálastjórn ísiands ekki að frumvarpið hindri að unnt verði 
að sinna megin verkefnum núverandi stofnunarinnar innan Farsýslunnar. Þó telur stofnunin að ekki 
hafi verið sýnt fram á fjárhagslega hagræðingu eða faglegan ávinning með sameiningu stofnana. Rök 
má færa fyrir því að kostnaður muni aukast við að uppfyila alþjóðaregiur og skuldbindingar og 
hugsanlega taki lengri tíma að annast heimildarveitingar fyrir aðila í flugi vegna stærri og flóknari 
stofnunar. Það síðarnefnda fer alfarið eftir því hvernig flugmálum verður komið fyrir í stjórnskipan 
Farsýslunnar. Að auki verður að tryggja að kostnaður vegna sameiningar til skemmri og lengri tíma 
bitni ekki á faglegri starfsemi stofnunarinnar og að framlag til Farsýslu taki mið af kostnaði sem hiýst 
af við breytingarnar.

IH Starfsmannamál

Flugmálastjórn íslands telur mikilvægt ef af stofnun Farsýslunnar verði að staðið verði við þau loforð 
er gefin voru í stýrihópi og starfsmannahópi varðandi réttindi starfsmanna. Það er að segja að öllum 
starfsmönnum verði boðin sambærileg störf á sambærilegum kjörum og að biðiaunaréttur verði 
tryggður.

í ný framlögðu frumvarpi, þskj. 207- 190. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 41/2007, 
um landlækni, með síðari breytingum, og um brottfall laga nr. 18/2003, um Lýðheilsustöð, vegna 
stofnunar nýs embættis landlæknis og lýðheilsu er skýrar kveðið á um stöðu og réttindi starfsmanna 
en í frumvarpi um Farsýslu. Flugmálastjórn telur að slíkt ákvæði eigi einnig heima í frumvarpi um 
Farsýslu.

IV Um einstaka greinar frumvarpsíns

Um l.gr.Hlutverk og markmíð

Flugmálastjórn íslands telur eðíilegra að Farsýslan verði sjálfstæð stofnun fremur en sérstök stofnun. 
Bæði með tilliti til meðferðar stjórnsýslumála og til að skapa sveigjanleika Farsýslunnar til að afla sér 
sértekna. Að minnsta kosti er eðliiegt að tiiteknar ákvarðanir Farsýslunnar verði undanskyldar 
stjórnsýslukæru til ráðuneytisins. Það verður að teljast varhugaverð stjómsýsia að 
Innanríkisráðuneytið verði úrskurðaraðili í málum þar sem það hefur beinna hagsmuna að gæta eins 
og varðandi rekstur flugvalla en ráðuneytið gerir þjónustusamning við Isavia ohf. um slíkan rekstur. 
Sem dæmi má nefna að ef Farsýslan, eftir úttekt FMS á flugvelii sem Isavia rekur, krefst úrbóta þá er 
sú ákvörðun kæranleg til þess sem á að greiða fyrir úrbæturnar.

Um 3. gr. Samvinna og samráð
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Það hefur verið eitt af verkefnum Flugmálastjórnar ísiands að stuðía að efiingu fiugmáia í landinu t.d. 
með því að stuðla að gerð samninga við önnur ríki um gagnkvæma viðurkenningu á starfsemi og 
annast samskipti við erlend flugmálayfirvöid vegna ýmissa atriða varðandi rekstur rekstraraðila í flugi 
sem reka starfsemi sína héðan. Flugmálastjóm íslands leggur því til að í 3 .mgr. verði bætt 
eftirfarandi:

„Farsýslan skal ennfremur eftir því sem tök eru á greiða fyrír og aðstoða þá sem hafa heimildir frá 
stofnuninni til að sinna verkefnum á erlendum mörkuðum. "

Um 4.gr. Verkefni Almennt

í greinina vantar að tiltaka rekstraraðila sem fá heimildir frá stofnuninni. Inn í 2. mgr. mætti skjóta 
eftirfarandí:

Stofnunin setur reglur um leyfi og heimildarveitingar til rekstraraðila tengdum samgöngum og annast 
framkvæmd þeirra

Um 6 gr. Eftirlitsskyld starfsemi, rannsóknarheimildir o.fl.

í 6 gr. verði Farsýslu einnig heimilt að stöðva eða takmarka rekstur eftirlitsskylds aðiia.

Starfsemi í samgöngum fellst ekki eingöngu í að reka farartæki heldur líka viðhaldstöðvar, 
skoðunarstöðvar, flugleiðsögu, flugvelli, flugskóla o.f!.

Lagt ertil að við 3. mgr. verði bætt eftirfarandi:

Farsýslunni er heimilt að fyrirskipa stöðvun eða takmörkun á starfsemi eftirlitsskyldra aðila, svo og 
stöðvun og kyrrsetningu ökutækja loftfara..........

Um 8.gr. Verkefni tengd loftferðum

2 tl. veita ieyfi til hvers konar reksturs sem skilgreindur er í loftferðalögum og reglugerðum settum á 
grundvelli þeírra, eins og flugreksturs, rekstur viðhaldstöðva, rekstur fyrirtækja sem annast 
viðhaldsstjórnun, flugskóla, skóla fyrir flugleiðsöguþjónustu og flugvéitækna, flugleiðsöguþjónustu, 
reksturs flugvalla og flugstöðva, sem og að hafa samfellt eftirlit með starfseminni.,

Um 10.gr. Alþjóðlegt samstarf

Þarna komi fram að stofnunin þarf að tryggja gagnkvæma viðurkenningu á heimildum gefnum út á 
íslandi fyrir fyrirtæki og einstaklinga í flugstarfsemi.

Um 12. gr. Gjaidtaka ofl.

í 12. gr. kveðið á um 500,- kr. gjald (umferðaröryggisgjald). Misræmi er milli þessa frumvarps og 
frumvarps til umferðarlaga en þar er kveðið á um sama gjaid 400,- kr. í 116 gr.

Um ákvæði til bráðabirgða

f 1. tl er fjallað um starfsmenn stofnana. Eftir umræður við starfsmenn og kjarafélög þeirra komu 
athugasemdir fram um starfskjör. Óskað er eftir því að greinin verði svohljóðandi:



FLUGMÁLASTJÓRN ÍSLANDS
íceíandic Gvii Aviation Admmistration

L  tl. Starfsmönnum stofnana sem sinnt hafa þeim verkefnum sem munu heyra undir 
Farsýsluna samkvæmt lögum þessum og eru í starfi við gildistöku laga þessara skal boðið 
sambærilegt starf hjá hinni nýju stofnun og skuli halda starfskjörum sínum. Um réttarvernd 
starfsmanna til starfa hjá Farsýslunni fer eftir ákvæðum laga um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðart breytingum, og laga um réttarstöðu 
starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, nr. 72/ 2002, eins og við á hverju sinni. Ákvæði 7. 
gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, gilda ekki um störf sem ráðið 
er í samkvæmt þessum tölulið.

Jafnframt er mikilvægt að yfirlýsing liggi fyrir um að þiggi starfsmaður sem á rétt á biðlaunum ekki 
starf hjá hinni nýju stofnun, eigi hann kost á því að fara á biðlaun.

2. tl. Fiugmálastjórn íeggur til að ef af sameiningu stofnana verði, þá verði staða forstjóra 
auglýst. Elnnig telst vart samræmast góðum stjórnsýsluháttum að ráðherra samþykki skipurit 
hinnar nýju stofnunar.
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Formáli
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið setti á stofn vinnuhóp um verkefni, verklag og 
verkferla með verkefnaáætíun sem nefnist „Endurskipuiagning samgöngustofnanna -  
Verkefnaáætlun" frá 9.12.2009. Óskað hafði verið eftlr tilnefningu t vinnuhópinn frá 
Fiugmáiastjórn íslands, Sigiingastofnun, Umferðarstofu og Vegagerðinni nokkru áðurog til 
fyrsta fundar var boðað 27.11 2009. Ekkert erindísbréf var sent meðlimum vinnuhópsins en 
hópurinn leit svo á að unnið skyldi í samræmi við verkefnaskjalið „Endurskipulagning 
samgöngustofnana -  Verkefnaáætlun" frá 9.12.2009.

Nauðsynlegt reyndist að endurskipuleggja efnistök og tímaáætlun frá því sem fram kemur í 
verkefnaáætlun frá 9.12.2009 og var verkefninu skipt í þrjá meginverkþætti í stað tveggja. 
Áfangaskýrslu var skiiað þann 3. febrúar 2010. Með þessari skýrslu og líkani því sem fylgir 
skýrslunni telur vinnuhópurinn sig hafa formlega lokið störfum. Tímaáætlun hefur staðist 
þegar á heildina er litið en upphaflega var reiknað var með að endanleg skil yrðu í maí. 
Vinuhópurinn mun vera til taks við að útskýra nánar og rökstyðja niðurstöður sínar ekki síst 
er reiknað með því í tengslum við notkun líkansins.

Reykjavík, 14. apríl 2010

Flugmálastjórn íslands Siglingastofnun

Umferðarstofa Vegagerðin

Dagný jbnsdóttir

öngu-sveitarstjórnaráðuneytiö



1. inngangur
Verkefni hópsins var skilgreint á eftirfarandi hátt í verkefnaáætiun samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytisins frá 9.12. 2009:

1.1. Hlutverk

• Hlutverk vinnuhópsins er að greina verkefni í stjórnsýsiu annars vegar og 
framkvæmdir, viðhald og rekstur hins vegar, greina verklag og verkferla stofnana, 
leggja mat á samlegð og mögulega samþættingu þvert á núverandi stofnanir.

• Vinnuhópurinn greinir styrkleika hverrar stofnunar og helstu verkefna þeirra, 
möguleika á að bæta verklag og árangur og leggur fram tiliögur að framtíðarverklagi á 
grundvelli bestu aðferða {best practice).

1.2. Þátttakendur

• Pétur K. Maack, flugmáíastjóri og Reynir Sigurðsson, framkvæmdastjórí flugleiðsögu -  
og flugvallasviðs, Flugmálastjórn (formennska í höndum Fiugmálastjórnar)

• Helgi Jóhannesson forstöðumaður stjórnsýslusviðs og Sigurður Áss Grétarsson 
forstöðumaður hafnasviðs, Siglingastofnun.

• Kristín H. Sigurbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri stjórnsýslusviðs,Vegagerðin
• Dagný Jónsdóttir, framkvæmdastjóri ökutækjasviðs og rekstrarsviðs, Umferðarstofa.
• Sigurbergur Björnsson, skrifstofustjóri, Sigurður Örn Grétarsson lögfræðingur 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti.

1.3. Verkefn!

Verkefni hópsins voru í upphafi skilgreind nánar á eftirfarandi hátt

• Skipting verkefna (faglegra viðfangsefna) í stjórnsýslu annars vegar og framkvæmdir, 
viðhald og rekstur hins vegar. Ef ekki er augljóst hvar verkefni flokkast skal hópurinn 
gera tillögu um það (aðrar stofnanir koma líka til greina)

• Verkefni, verklag, verkferlar, samlegðaráhrif og möguleg samþætting á sviði 
stjórnsýslu.

• Verkefni, verklag, verkferlar, samiegðaráhrif og möguleg samþætting á sviði 
framkvæmda.

• Verkefni, verklag, verkferiar, samlegðaráhrif og möguieg samþætting á sviðt viðhalds 
og rekstrar.

• Verkefni, verklag, verkferlar, samlegðaráhrif og möguleg samþætting á sviði 
áætlunargerðar og arðsemismats (samgönguáætlunar).

• Verkefni, verklag, verkferlar, samlegðaráhrif og möguleg samþætting á sviði 
samgönguöryggis.

• Kortlagning og greining á tengslum við samstarfsaðila og viðskiptavini.
• Skerpa á verkaskiptingu og verkferlum ráðuneytis og stofnana.
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1.4. Vinnuaðferð hópsins

Á fyrstu fundum skipulagðl hópurinn vinnu sína og áherslur. Ljóst þótti að megin áherslur 

væru í fyrsta iagi á skiptingu verkefna núverandi stofnana á milli tveggja nýrra stofnana sem 
fengu vinnuheitin „Stjórnsýslustofnun" og „Framkvæmdastofnun". í öðru lagi væri um að 

ræða að megin verkferli einstakra stofnana yrðu greind á samræmdan hátt og verkferlin sett 
annars vegar undir „Stjórnsýslustofnun" og hins vegar „Framkvæmdastofnun". í þriðja lagi 

yrði hugað að möguleikum á samþættingu einstakra feria.

Með ofangreindar áherslur að leiðarljósi var verkefninu skipt í þrjá verkþætti eins og fram 
kemur í eftirfarandi töflu og jafnframt var í töflunni lýst á stuttan hátt hver staða og hlutverk 
einstakra stofnana og ráðuneytis væri í hverjum áfanga fyrir sig.

7



Tafla 1.1: Yfirlit yfir verkefni vinnuhópsins, brotið niður á stofnanir og verkþætti.

Stofnun/
Verkþáttur

l.Greina verkefni 
í stjórnsýslu 
annars vegar og 
framkvæmdir, 
viðhald og 
rekstur hinsvegar

2. Greina verklag 
og verkferla 
stofnana

3. Leggja mat á samiegð og mögulega 
samþættingu þvert á núverandi 
stofnanir

Stjórnsýslust. Framkvæmdast.

Flugmálastjörn Greina verkefni 
stofnunarínnar.

Öíí verkefni eru á 
sviöi stjórnsýslu.

Greina ferla á sviði,
stjórnsýsiu,
samgönguöryggis.

Kortlagning og 
greining á tengslum 
við samstarfsaðila og 
víðskiptavini.

Samlegðaráhrif og
möguieg
samþætting.

Á ekki við

Umferðarstofa Greina verkefni 
stofnunarinnar.

Öll verkefni eru á 
sviði stjórnsýsiu.

Greina ferla á sviði
stjórnsýslu,
samgönguöryggis.

Kortíagning og 
gretníng á tengsíum 
við samstarfsaðíSa og 
viðskiptavini.

Samiegðaráhrif og
möguleg
samþættíng.

Vegagerðin Greina verkefni 
stofnunarinnar.

Skipta upp i 
stjórnsýslu og 
framkvæmdir.

Greína ferla á sviði 
stjórnsýslu, 
framkvæmda, 
samgönguöryggis

Kortlagning og 
greíning á tengsium 
við samstarfsaðila og 
víðskíptavini.

Samlegðaráhrif og
möguieg
samþætting.

Samlegðaráhrif og
möguleg
samþætting.

Siglingastofnun Greina verkefni 
stofnunarinnar.

Skipta upp í 
stjórnsýsíu og 
framkvæmdir.

Greina ferla á svíði 
stjórnsýslu, 
framkvæmda, 
samgönguöryggis.

Kortlagning og 
greining á tengslum 
við samstarfsaðiia og 
viðskiptavini.

Samiegðaráhrif og
möguleg
samþætting.

Samlegðaráhrif og
möguieg
samþætting.

Ráðuneyti

Á ekki við

Greina ferla sem 
snúa að stofnunum.

Skerpa á
verkaskiptingu og 
verkferlum 
ráðuneytis og 
stofnana.

Skerpa á
verkaskiptíngu og 
verkferlum 
ráðuneytis og 
stofnana.
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1.5. Fundir, framvinda og milliniðurstöður
Á tímabilirsu voru haldnir 13 fundir, oftast vikulega, og skilað einni áfangaskýrslu. Hafður var 

sá háttur á að gerð var grein fyrir stöðu verkefnisins hjá einstökum stofnunum í hverri 
fundargerð þar sem tilsvarandi tafia, og hér að framan er sýnd, var fyllt út. Töluverður tími 
fór í upphafi að fá úr því skorið hvað í raun ætti að teljast stjórnsýsluverkefni og hvað væri 
framkvæmdaverkefni þar sem Ijóst væri að báðar stofnanirnar ættu að vera sérstakar A- 
hluta stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytisins og þar með sinna þær báðar 
stjórnsýslu t víðum skilningi. Til að greiða úr þessu lagði Sigurður H, Helgason verkefnistjóri 
heildarverkefnisins fram plagg merkt „Aðgreining hlutverka í skipulagi samgöngumála" 

dagsett 6. janúar 2010. Siglingastofnun taldi óheppilegt að verkefnum stofnunarinnar yrði 
skipt upp í samræmi við þær áherslur sem fram kæmu t plagginu. Ákveðið var þá að 
sérstakur fundur yrði milli ráðuneytisins og Siglingastofnunar undir stjórn verkefnisstjóra til 
að greiða úr málinu án þátttöku annarra úr vinnuhópnum. Fyrst þá var unnt að hefja fyrir 

alvöru vinnu við að aðgretna núverandi verkefni Vegagerðar og Siglingastofnunar í verkefni 
„Stjórnsýslustofnunar" og „Framkvæmdastofnunar".

Ráðuneytið skar að lokum úr um hvar einstök verkefni skyldu vera. Þar var væntanlega haft 
til hliðsjónar plagg Sigurðar H. Helgasonar merkt drög 26. janúar 2010.

2. Áfangaskýrslan og skipting verkefna

Við gerð áfangaskýrslunnar var haft að leiðarljósi plaggið „Skipting hlutverka 
samgöngustofnunnar milli stjórnsýslustofnunnar og framkvæmdastofnunar"drög 26. janúar 
2010. Vinnuhópurinn skilaði síðan áfangaskýrslu 1 „Greining verkefna í stjórnsýslu annars 

vegar og framkvæmdir, viðhald og rekstur hins vegar" þann 3. febrúar 2010. Þar með var 
verkþætti eitt lokið af hálfu vinnuhópsins.

Rétt er að geta þess að enn þá þarf að skýra nánar hvar heppilegast er að koma fyrir fáeinum 
en mikilvægum verkefnum eins og þróun og rannsóknum. Skynsamiegast er að slíkar 

ákvarðanir verði teknar sem fyrst, td . varðandi ákvörðun um skiptingu mannauðs á milíi nýju 
stofnananna. Auk þess skiptir ákvörðunin máli fyrir þarfagreiningu á húsnæði og aðstöðu 
fyrir nýjar stofnanir og greiningu á fjárþörf. Enn fremur er Ijóst að stoðferli eins og 

fjármálstjórn verður í báðum stofnunum og hlutverk þessa vinnuhóps er ekki að gera grein 
fyrir hvernig þau verkefni flytjast frá núverandi stofnum til hinna tveggja nýju. Þessum 
vinnuhóp var eingöngu ætlað að skoða hin faglegu viðfangsefni núverandi stofnana. Fáein 
núverandi verkefni stofnananna skiptast upp og verða í bæði „Stjórnsýslustofnun" og 
„Framkvæmdastofnun" þó svo að eðli þeirra verði mismunandi. Þau verkefni varða:

Reglur um vegi, brýr, hafnir, sjóvamir og jarðgöng
Úttektir á vegamannvirkjum og vegaumhverfi 

- Vaktstöð siglinga
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Að lokum er rétt að geta þess að einstök verkefnl sem eru mikilvæg en ná ef til vill ekki einu 
mannári geta verið háð þekkingu einstakra starfsmanna og það verður þá að koma í Ijós við 
endanlegan flutning starfsmanna til núverandi stofnana hvar heppilegast sé að koma sh'kum 
verkefnum fyrir.

3. Greining verkferla

í verkþætti tvö var ráðist í að greina einstaka verkferla núverandi stofnana. í verkferlinu 

(„process") er tilteknu inntaki breytt í úttak með hjálp aðfanga („resources"). Sá sem tekur 
við úttakinu og óskaði eftir því er viðskiptavinur ferlisins. Auk þess er einhver, einstaklingur 

eða rekstrareining sem er eigandi ferlisins og ber ábyrgð á því að ferlið eigi sér stað og 
uppfyllir allar kröfur sem gerðar eru til þess. Bæði kröfur sem viðskiptavinur gerir til feriisins 

svo og kröfur sem opinberir aðifar gera.

Þau ferli sem um ræðir í núverandi stofnunum og ráðuneytinu eru fremur þjónustulegs eðlis 
en framleiðslulegs eðlis. íframleiðsluferli þá á sér stað „fýsísk" breyting á inntaki í úttak eins 
og við byggingu brúa, hafna eða vega. Núverandi stofnanir annast sjaldan sjálfar 
framkvæmdina þó svo að þær sjái um að verkin séu unnin t.d. með útboði. Ferli sem eru 
beint þjónustulegs eðlis er t.d. umsókn um rekstur viðhaldsstöðvar í flugi, umsókn um 
haffærivottorð, umsókn um eigandaskráningu á bíl og uppiýsingar um færð á vegum. Hér 
setur viðskiptavinurinn bæði feriið af stað og fær niðurstöðuna beint. Slík ferli eru nefnd 
beint ferli. Óbein ferli eru hins vegarferii þar sem tiltekin krafa, t.d. lögbundin verkefni, setur 
ferlið af stað og oft er ferlið þá í þágu almennings eða tiltekins hóps. Dæmi um slíkt er krafa 
um gerð öryggisáætlunar í flugi („State Safety Program"), forgangsröðun framkvæmda í 
siglingum og vegagerð, gerð útboðsgagna, og gerð ökuprófa.

Það sem einkennir ferlin í samgöngustofnunum sem eru fyrst og fremst þjónustuferli er sú 
þekking og færni sem „ferlaeigandinn" þarf að búa yfir og í miklu minna mæli, þau tæki og 
tól sem hann þarf til verkstns.

Greining ferlanna í stofnunum er í grundvallaratriðum eins í þeim öllum en misjafnt er hversu 
mikið niðurbrot er á einstökum ferlum Eru t.d. aliar heimildarveitingar teknar saman undir 
eitt ferlt eða myndar ein tiltekin heimiidarveiting eitt ferli.

Til að gera grein fyrir umfangi tiltekins ferils er reynt að tiitaka hversu mörg mannár ferlið 

krefst við núverandi skipan máia í stofnununum.

Tími sá sem tekur ferli að skiia niðurstöðu - frá inntaki til úttaks - er eitt einkenni ferlis sem 

rétt er að halda til haga svo og tíðni ferlisins þ.e.a.s. hve oft t.d. á ári er ferlinu beitt.

Fulltrúar stofnananna greindu ferli þeirra hver fyrir sig á milli funda og lagði hver stofnun mat 
á samþættingu einstakra verkferla. Á fundum var farið yfir ferlin af vinnuhópnum og reynt 
eftir föngum að tryggja samræmi í framsetningu og flokkun.
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Rétt að geta að þar sem er um að ræða ráðuneyti og stofnanir á vegum hins opinbera þurfa 
allir verkferlar að eiga sér lagastoð og það er auðveit að athuga eftir að ferlin hafa verið 

greind.

4. Framsetning greiningar - Excel skjalið sem grundvöllur
Niðurstöður greiningarinnar á ferlunum er að finna í Excel líkani. Þar eru feríi stofnananna 
fjögurra sett fram annars vegar undir vinnuheitinu „Stjórnsýslustofnun" og hins vegar 
„Framkvæmdastofnun". Hverju ferli er lýst með heiti, inntaki, úttaki, og viðskiptavini. 
Ennfremur er fjöldi mannára fyrir hvert ferli áætlaður. Eftirfarandi tafla skilgreinir nánar 
þætti greiníngar á ferlunum.

Tafía 4.1: Greimng verkferla - Skýring á þáttum greiningar

Oálkur Lýsing
Viðskiptavinur Hér er verið að greina hverer viðskiptavinurferlisins, þ.e.a.s. hvaða aðiíi er það sem seturferlið af 

stað. Viðskiptavinir stofnunar skv. skilgreiningu íaganna er einungís hiuti viðskiptavina ferlis því að 
þeim tii víðbótar eru t.d. tnnri viðskiptavinir, ráðuneyti, neytendur o.s.frv.

Inntak Hvaða gögn eru það sem setja ferlíð af stað. Þetta getur verið umsókn, kröfur f reglugerð, erindi 
o.s.frv.

FERLl Heiti eða lýsing á því feríi sem um ræðir ásamt mati á hvernig sérfræðingar sinna viðkomandi ferli 
ásamt hlutfaH af framlagi. Stofnanir litakódi eftsr sérfræðiþekkingu iínuna f réttu hlutfaili við 
framlag. Við töflurnar eru jafnframt skýringar á hvers konar sérfræðinga er um að ræða.

Úttak Hverju skilar ferlið frá sér. Hér getur verið um að ræða ákvörðun, starfsleyfi, skýrslur bréf o.s.frv.

Samþætting Flokkun á ferli sem gefur til kynna hversu samþættanlegt það er á skalanum 1-4. Fiokkunin sem 
notuð er kemur fram í töflu 5.1 í kafla 5.

Mannár Fjöldi mannára sem liggja að baki þessu ferll. Þessí tala er summa ársverka þeirra sem að ferlinu 
koma.

Hins vegar eru ferlin hvorki einkennd með tímalengd („throughput time") né tíðni þeirra að 
svo stöddu. Hverju ferli er lýst myndrænt í lit eftir því hvers konar þekkingar, menntunar eða 
færni hvert ferli krefst og reynt að áætla gróflega hlutfall mismunandi þekkingar og færni í 
hverju ferli fyrir sig. Að lokum kemur mat vinnuhópsins á hversu samþættanlegt tiltekið ferli 

er. Eftirfarandi tafla lýsir nánar skilgreiningu á þeirri þekkingu sem liggur að baki ferlum eftir 
stofnunum.
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Tafla 4.2: Skilgreining á þekkingu/færni að baki verkferlum stofnana

Stj órnsýslustof nu n Fra m kvæm dastof n u n
Flugmálastjóm Sérstök menntun og

sérstök þjálfun oftast tengt Á ekki við

Lagatækniiegt Laga reglugerða þekking 
ogsérþjálfun

Umferðarstofa Sérhæfð menritun- : : : Sérhæfð menntun
» l i » S I P Í # t  Mm nn menntunog

sérstok þjálfun AeKKiVio

f e v S í ð þ m n °9
Vegagerðin

Siglingastofnun

B É B B b  09 W B M M  03
: V ^ ^ Almenn menntun og Alménn sérhæfð \ Almenn menntun og 
Almerin sérhæfð sérstök þjálfun þekking á sérstök þjálfun 
þekking á
vegmannvirkjum, umferðrumhVerfi,; v 
umferð, umhverR, aimenningssamgöngum 
almenningssamgöngu: , o.fl.

:;m^otflij../-,: ̂
Laga-, reglugeróa Lagatæknilegt Laga-, regfugerða 

'■■■vv': þekkingogsérþjálfun þekkingog sérþjálfun
Lagatæknilegt

f ' ' -C--J'''- '■ 'Verkfræðim enntun/sigling

’v - Almenn mennlun og serstök ’̂ ta tæ k tiile g  jjiekkingi  ■'■ Iðnaðarm enntun,
Almenn sérhæfð þjsífunoftasttengd rafvirkjar, radóvirkjar og

m úrarar oe  sérstök þiálfun

■raca 'bcrrcluccrSabcM'inc ■ u. íengdv jíum ................... ........
Lagatæknílegt og sérþjáifun Tæ knim enntun, sérstök

Mjög sérnæfð Þekkm êkki lil staðar ■Vérldræ.ðiíx  ̂ Tæ knim enntun, sérstök 
_þekking/nefnd__________  aðkeypt eða nefndir þjál&n

Yfirstjórn Tæknim cnntun.sérþekkin 
(siglingamálastjóri)

Fjárhagslegt
alm enn viðskiptam enntun

Siglingastofnun
(rannsóknir) Sérstök m enntun og sérstök 

þjálfun

S l S w l É S t f i Í  þjálfun nn ° g 8
Sérstök m cnntun og sérstök 

Um hverfism ál þjáífun

Mjög auðvelt er að vlnna með líkanið og gera breytingar á því. Nýja flokkun á 
samþættingarmögulelkum má auðveldlega gera. Færa má ferli saman á auðveldan háttt.d. 
eftir viðskiptavinum og sleppa flokkun eftir stofnunum. Færa má ferli á miili 

stjórnsýslustofnunar og framkvæmdastofnunar.

Ýmsa útreikninga má gera eins og t.d. fjöldi mannára eftir flokkun.
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5. Samþættingar möguleikar
Þegar vinnuhópurinn hóf greiningu á samþættingarmöguieikum þá voru fyrst skilgreindir 

flokkar samþættingar og var niðurstaðan eftirfarandi:

Tafla 5.1: Samþættíng verkferia - Flokkunarkerfi

Flokkur Lýsing
FLl - Samþættanlegt Ferli sem krefst samskonar færnr, þekkingar og búnaðar {t.d. móttaka gagna, 

símavarsla). Tekur lítinn tíma að koma sér inn í starfíð og unnt að meðhöndla alla 
viðskiptavini svipað eða eins.

FL2 -  Samþættanfegt en 
kostnaður/tími

Ferli sem krefjast svipaðrar færni og þekkingar en búnaður/kerfi geta verið 
mismunandi og það getur tekið 1-12 mánuði að komast inn f verkefnið. {td 
Bókhalds og upplýsingakerfi) -  Kostnaður nokkur við útfærsiur.

FL3 -  Hugsanlega 
samþættaniegt

Hugsanlega samþættaniegten krefsttöiuverða breytinga á þekkingu/færni og/eða 
búnaði. Ferli sem krefjast sérþjálfunarfóiks en grunnmenntun eða þekking getur 
verið almenn áður en þjálfun hefst. Getur verið kostnaðarsamt að samþætta og 
þarf þvf að skoða ítarlega hvort það er raunhæft {T.d. Þjálfun f 
siglingaverndarmálum þarsem sanna þarffærni sína með prófi en upphafsþekking 
getur verið mismunandi t.d. lögfræðimenntun)

FL4 -  Ösamþættanlegt Sérhæfð ferli -Myndí krefjast miklu nánari greiningar og niðurbrots á ferli til að 
fínna ut hvort einhver hluti þess ersamþættaniegur. Feríi sem krefjast 
sérþekkingar og oft réttínda eða heimilda ti! að útfæra (t.d. Mat á prófi f flughermi, 
lofthæfi ioftfars, samningsbundið verkefni, hönnun hafnargarðs, 
öídufarsrannsóknir)

Þessi skilgreining eða flokkun ferla m.t.t. samþættingar horfir nánast eingöngu til þeirra 
aðfanga -  þekkingar sem þarf tií að framkvæma viðkomandt ferii. Spurningin er í raun 
einföld þegar kemur að samþættíngar möguleikanum. „Nýtist viðkomandi þekking og færni 
beint við eitthvað annað ferli ?" Ef svarið er já þá er samþættingar möguleikinn mikill en ef 

svarið er nei er mjög líklegt að það væri sóun á fé og fjármunum að láta slíkt ferli taka annað 
ferli yfir.

Ef hins vegar er horft til umfangs ferils þ.e.a.s. fjölda mannára og þess að greining hópsins er 
það ítarleg að sum ferli eru jafnvel hluti úr mannári þá verður fremur að horfa til einstakra 

persóna hversu mörg feríi viðkomandi getur annast og hvernig þekking og færni viðkomandi 
nýtist sem best. Þannig er í raun einhverjir núverandi verkferlar í stofnununum samþættir 
öðrum ferlum, þ.e.a.s. að sami starfsmaður ber ábyrgð á fleiru en einu ferlí. Nærtækt dæmi 
er að heimildarveiting til sérhæfðs málefnis eins og rekstur flugskóla er samtvinnað ferlinu 
eftirlit með flugskólum. Hér nýtist þekking og færni vel til að sinna mismunandi hlutverkum 
stofnunarinnar. Mörg slík ferli eru nú þegar samþætt i raun hjá stofnununum.

Verkferlahópurinn skoðaði ekki þekkingu og færni einstaklinga m.t.t. samhæfingar en hélt sig 

eingöngu við verkferla.

Það þriðja sem getur ráðið nokkru um samþættingar möguleika er sá tími sem líður frá því að 
verk er hafið og þar til því iíkur. Ferli eins og útgáfa skírteinis fyrir viðhaldsvotta (PART-66)
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sem getur tekið a.m.k. viku er ekki vel samþættanlegt ferlinu útgáfa skráningarskírteinis 
bifreiðar þar sem tímaiengd mælist í klst. fremur en í dögum eða vikum.

Hér að framan eru almennar hugleiðingar um hugsanlega flokkun á möguleikum 
samþættingar en rétt er að benda á það að hafa þarf í huga hvað er raunhæft að ætla sér að 
samhæfa. Mikiivægt er að breyta ekki ferlum sem virka vel í dag þannig að öryggi í 
samgöngum verði ekki raskað með vafasamri samhæfingu. Hins vegar getur leynst í slíkum 
ferlum möguleiki á samiegðar áhrifum t.d. nýjar hugmyndir um útfærslu þegar fram í sækir.

6. Ferli í flokki 3 og 4 -  Fagferlar/sérfræðiferlar
Fram kemur við mat á faglegu ferlunum þ.e.a.s. ferli sem krefjast sérþekkingar á flugi, 
siglingum, hafnagerð, vegagerð og akstri, að þau flokkast langoftast í flokk 3 eða 4. Það þarf 
ekki að koma á óvart samkvæmt skilgreiningum á flokkunum og lögbundnum verkefnum 
stofnananna að slík ferli séu töluvert umfangsmikii í stofnununum. Þessi ferli innan 
„Stjórnsýslustofnunar" krefjast t.d. yfir 80 mannára.

Frekari greining þessara ferla í undirferla og þar með á þekkingu og færni sem þarf til að 

ieysa undirferlin myndi væntanlega leiða í Ijós að þekking og færni sem krafist er getur verið 
mismunandi. Þannig þarf mun minni sérhæfða þekkingu og þjálfun tíi að gefa út 
flugnemaskírteini en nýja áritun ( heimild til að fljúga sérstakri tegund/flokki loftfara) í 
atvinnuflugmannsskírteini. „Eigandi" ferlis sem gefur út einhvers konar skírteini gæti tekið 
að sér eftir lágmarks viðbótar þjálfun að gefa úr flugnemaskírteini en það tæki um eitt ár að 
þjálfa „eiganda ferlisins" að gefa út sérhæfðar áritanir í atvinnuflugmannskírteini. Hvort það 
er hagkvæmt að færa útgáfu flugnemaskírteina til t.d. þeirra sem annast útgáfu sícírteinis til 
staðfestingar eigandaskipta á bifreið er hins vegar allt annar handleggur.

Auk þess hafa faglegu ferlin oft að geyma einfaldar „rútínur" eins og móttöku og vistun 
erindis. Það gæti því verið freistandi að álykta sem svo að öll slík undirferli yrðu sameinuð í 

eitt slíkt. Það er hins vegar alls ekki sjálfgefið að slíkt sé hagkvæmt. Ef móttaka, vistun og 
útprentun niðurstöðu/heimildar er innan við 10% af heildarvinnu við ferlið er næsta víst að 
það skilar engri hagræðingu að slíta ferlið sundur. Annað gildir ef slík almenn skjaiavinna er 

90% af ferlinu íheild.

Það kemur fram í greiningunni í viðaukum A og B þar sem hlutföli lita sýna þekkingu að baki 
hverju ferli (litrr eru skiigreindir í töflu 4.2), að langmestur hiuti ferla í flokki 4 krefjast mikillar 
sérfræðiþekkingar og frá þeim bæjardyrum séð er mjög ólíklegt að uppskipting í undirferli 
skili árangri hvað varðar þjónustu við viðskiptavini, stytti tíma né lækki kostnað.

Það er mun iíklegra að tiltekin undirferli ferla í flokki 3 megi skilja frá meginferlinu og 
sameina öðrum undirferlum. Það þarf hins vegar að skoða miklu betur og krefst ítarlegrar 
greiningar og líklegt er að mikiu ráði þar þekking og færni einstaklinganna sem eru núverandi 
„eigendur" ferlanna. Það sama á við um ef hugað er að því að sameina ferli í flokki þrjú í 
flugi, siglingum, akstri og vegamálum. Þá er líklegt að viðbótar menntun og færni „eiganda
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ferlanna" skipti mestu. Dæmi um slíkt er þegar möguleiki á samþættingu ferlanna flugvernd 
og skipavernd yröi könnuð. En einnig verður að huga að því hvaða afleiðingar það hefði að 
færa slík ferli saman ef eigendur ferlanna hafa líka aðra ferla á sinni könnu sem nú þegar eru 
samþættir. Þetta á ekki síst við ferli sem ná ekki heilu mannári.

Stoðferlin sem snúa að innri viðskiptavinum eru nánast aldrei flokkuð í flokk 3 og 4 og eru 
oftast í flokki 2. Það mætti því kaila fíokk 3 fagferli og flokk 4 sérfræðiferli.

7. Niðurstöður um flokkun ferla - Grundvöllur að gerð skipurits 
hinna nýju stofnana

7.1.FIokkun ferla m.t.t samþættingar
Niðurstaða vinnuhópsins um flokkun ferla eftir samþættanleika kemur fram í líkaninu eins og 
áður sagði en samantekt og yfirlit yfir megin niðurstöður vinnuhópsins eru að finna í 

eftirfarandi töflum:

Tafla 7.1: Stjórnsýslustofnun - Lýsing á helstu ferlum og í hvaða flokk þeir lenda fyrir hverja 
stofnun fyrir sig.

Flugmálastjórn Umferðarstofa Vegagerðin Siglingastofnun
F L l Móttaka og símavarsla. 

Skipulagning 
samgöngukerfis • 
innanlands.

Mötuneytí Móttaka og
símavarsla.
Skipulagning
samgöngukerfis
innanlands.

FL2 Skjaíameðhöndlun
Gæðakerfi
Mannauðsstjórnun
Fjármáíastjórnun
Upplýsingakerfi

Ökutækjaskráningar
Slysaskráningar
Starfsleyfí
Fjármá! og bókhaid
Skjaiastjórnun
Mannauðsstjórnun
Launavinnsla
Gæðastjórnun

Útgáfa á leyfum og 
undanþágum.
Eftirlít hvers konar 
með fólks-, vöru" og 
efnisflutníngum og 
leiguaksturs, 
Reglugerðarsmíð 
Meðhöndlun kvartana.

Skjalameðhöndlun
Gæðakerfi
Mannauðsstjórnun
Fjármálastjórnun
Uppiýsingakerfi

FL 3 Flugvernd 
Regiugerða smíð 
Meðhöndlun kvartana 
Rannsókn meintra brota 
Útgáfa AÍP 
Samskipti við 
alþjóðastofnanir

Umferðaráróður og 
fræðsla.
Sérfræðivinnslur
slysaskráninga
Eftirlit með
skoðunarstöðvum,
ökuprófum, ökuskólum og
ökukennurum.
Upplýsingavinnsla
Lögfræðivinna
Tölvurekstur og forritun
Forstjóri

Staðfesting reglna um 
vegí, brýrogjarðgöng 
Öryggisuttektír á 
vegamannvirkjum og 
vegaumhverfí

Siglingavernd
Regíugerðasmíð
Starfsieyfi
Síysavarnir
Meðhöndiun
kvartana
Haffæriskírteini ofl.
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Flugmálastjórn Umferðarstofa Vegagerðin Siglingastofnun
FL 4 Vottanir tengt íeyfum í 

flugmáium og eftirlit 
með þeim 
Próf
Verja faglegar ákvarðanir 
Ákvörðun um loftrými

Gerð ökuprófa og 
námskrártil ökunáms 
NorType verkefnið 
Tæknileg úrvinnsla 
ökutækjaskráninga

Samskipti við
aiþjóðastofnanir
Sértækarskoðanir
skipa og eftirlit
Hafnarrfkiseftirlit
Rannsóknir

Tafla 7.2: Framkvæmdastofnun - Lýsing á helstu ferlum og í hvaða flokk þeír lenda fyrir hverja 
stofnun fyrir sig.

Vegagerð Siglingastofnun

F L l Móttaka og símavarsla 
Almannatengsl og vefstjórn 
Fasteignír

Fasteignir

FL 2 Skjalameðhöndlun
Gæðastjórnun
Mannauðsstjórnun
Fjármálastjórnun
Innri endurskoðun
Útgáfa
Lagalegar túlkanir og aðstoð, landakaup
Meðhöndlun kvartana
ínnkaup
Rekstur véla og tækja
Umferðtalningar, -kannanir, hraðamælingar 
Landmælingar, burðaþolsmælingar 
Almenningssamgöngur

Skjalameðhöndlun
Gæðastjórnun
Mannauðsstjórnun
Fjármálastjórnun
Innri endurskoðun
Útgáfa
Lagalegar túlkanir og aðstoð 
Meðhöndlun kvartana 
Innkaup
Rekstur véla og tækja 
Rannsóknir á grjóti, jarðvegi og botni 
Hafnarvitar og leiðarmerki 
Samgonguáætlun

FL 3 Áætlun framkvæmdar 
Kostnaðaráætlun framkvæmdar 
Efnisleit, námu-, jarðvegs- og 
berggrunnsrannsóknir
Hönnun vega, brúa, jarðganga, ræsa, vatnsopa og
viðhaidsverkefna
Umferðaröryggisrýni
Úrvinnsla gagna um slys og aðgerðaráætlun um 
fækkun slysastaða
Útboð og eftirlit með framkvæmdum 
Verkframkvæmdir 
Vetrarþjónusta og aimenn þjónusta 
Rannsóknirog þróun

Dýptarmælingar
Rekstur upplýsingakerfis um veður og sjólag. 
Rekstur veðurstöðva og öldudufla.
Sérhæft víðhaid sigiingamerkja. 
Kostnaðaráætlun framkvæmdar 
Efnisleit, námu-, jarðvegs- og berggrunns- 
rannsóknir
Útboð og eftirlit með framkvæmdum 
Verkframkvæmdir 
Forgangsröðun framkvæmda 
Fjárhagsleg umsjón 
Rekstur líkanstöðvar

FL4 Reglur um byggingu, víðhald og þjónustu
vegamannvtrkja
U mf e rð a rö ryggi sá ætl u n

Hönnun hafnarmannvirkja 
Alþjóðieg samskiptí
Öldurfarsrannsóknir, umhverfis stranda og
hafnarrannsóknir
Rekstur AIS
Ráðgjöf í hafnargerð

Af upptalningu í töflum 7.1 & 7.2 er Ijóst að flest ferii sem eru samþættanieg eru stoðferli.
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7.2.Notkim líkansins
Líkaniö er tæki sem eðlilegt er að nota við gerð skipulags fyrir hinar tvær nýju stofnanir 
„Stjórnsýslustofnun" og „Framkvæmdastofnun".

Með því að taka hin einstöku ferli í líkaninu og horfa til samþættanleika þeirra, umfangs 
(mannára) og viðskiptavina sem þau þjóna er unnt að gera ýmsar tilíögur að skipuiagi. Ferlin 
yrðu þá t.d. afrituð yfir í mismunandi arkir („sheets") eftir tilteknum reglum hverju sinni og 
hver örk gæti táknað starfssvið eða deildir í hvorri stofnun fyrir sig.

Með því að skoða þessar arkir (starfssvið, deildir) ásamt ferlunum og etnkennum þeirra og 
tengja þær núverandi starfsmönnum fást tillögur að skipuriti fyrir hinar nýju stofnanirnar,

Þegartillögur að örkunum (starfssviðum, deildum) eru settar fram er mikilvægt að hafa í 
huga, auk framangreinds, alþjóðlegar kröfur um skipan mála í flugi, siglingum, og 

umferð/vegum.

7.3.Önnur verkefni sem lögð voru fyrir vinnuhópinn.
Vinnuhópnum var falið að skoða fáern önnur verkefni en mögulega samþættingu fagverkferla 

þó svo það hafi verið megin verkefni hópsins. Helstu ályktanir sem unnt er að draga 
varðandi þau verkefni á þessu stigi fara hér á eftir. Ef til vil er rétt að greina þau verkefni 
nánar á síðari stigum ef þörf er talin á við uppbyggingu nýrra stofnana.

• Kortlagning viðskiptovina og samstarfsaðila: Viðskiptavinir stofnana koma fram í 
líkaninu þar sem viðskiptavinir allra fagferla eru tílgreindir. Það vekur athygli að 
stofnanirnar eiga sér nánast enga sameiginlega viðskiptavini nema ráðuneytið og 
almenning í landinu. Vinnuhópurinn hefur ekki kortlagt samstarfsaðila sérstak(ega 
enda gekk stýrihópurinn frá yfirliti yfir helstu hagsmunaaðila stofnananna.

• Greina styrkleika stofnana og gera tillögur að framtíðarverklagi á grundvelli bestu 
aðferða (best practice): Þegar kemur að fagferlum stofnana þá er mjög misjafnt 
hversu mikið svigrúm þær hafa að velja sín eigin fagferli. í flugi eru ferlin nánast 
tiltekin í alþjóðlegum kröfum. Svipað á við í siglingum en þó eru alþjóðakröfum ekki 
lýst jafh ítarlega. í umferða- og vegamálum er heldur meira svigrum. Það tekur hins 
vegar verulegan tíma og krefst einnig aðkomu alþjóðlegra stofnana ef fínna á hvort 
aðferðir innan tiltekins sviðs t.d. sigiinga henta á öðru sviði, t.d. flugmála, og meta 
hvor aðferðin skili betri árangri. Vinnuhópurinn telur því með öllu óraunhæft á þessu 
stigi að unnið sé að slíkri greiningu.
Hvað varðar önnur ferli eins og stoðferli i fjármálum, upplýsingatækni og árangurs og 
gæðastjómun þá hafa aðrir vinnuhópar unnið að því að greina og skoða þau ferli og 
vinnuhópurinn hefur engu þar við að bæta.

• Skerpa á verkaskiptingu og verkferlum ráðuneytis og stofnana. Ráðuneytið sá sér ekki 
fært að svo stöddu að gera ferlagreiningu svo að tillögur í þessa veru bíða betri tíma.
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7.4.Tillaga að skipan verkferla byggð á  einni einfaldri greiningu
Gerð var greining með ííkaninu þar sem fjöldi mannára er tengdur flokkun ferla. Niður- 

stöðurnar eru í eftrrfarandi töflum og súluritum:

Tafla 7.3: Stjórnsýslustofnun - Ársverk eftir fíokkun í samþættanleika___________________________

F L l FL2 FL3 FL4 Samtals
Ársv. % Ársv. % Ársv. % Ársv. % Ársv.

Fiugmálstjórn íslands 0,5 1,3% 6,6 17,5% 8,1 21,4% 22,6 59,8% 37,8
Umferðarstofa 1 1,8% 25,6 44,9% 18,9 33,2% 11,5 20,2% 57
Vegagerðin 14,2 97,3% 0,4 2,7% 0,0% 14,6
Siglingastofnun 2,5 6,4% 12,8 32,8% 11,75 30,1% 11,95 30,6% 39

Samtals 4 2,7% 59,2 39,9% 39,15 26,4% 46,05 31,0% 148,4

Mynd 7.1: Stjórnsýslustofnun - Súlurit er sýnir hlutfatl flokka innan hverrar stofnunar

Samtals

Siglingastofnun

Vegagerðin

Umferðarstofa

Flugmáistjórn íslands

Samantekt - Stjórnsýslustofnun

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Tafla 7.4: Framkvæmdastofnun - Ársverk eftir flokkun í samþættanleika

F L l FL 2 FL3 FL4 Samtals

Ársv. % Ársv. % Ársv. % Ársv. % Ársv.

Vegagerðin 8,5 3,0% 69 24,0% 209,3 72,7% 1,2 0,4% 288
Siglingastofnun 0,8 2,5% 4,25 13,3% 22,15 69,2% 4,8 15,0% 32

Samtals 9,3 2,9% 73,25 22,9% 231,45 72,3% 6 1,9% 320

Mynd 7.2: Framkvæmdastofnun -  Súiurit er sýnir hlutfall flokka innan hverrar stofnunar

Samantekt - Framkvæmdastofnun

Samtals

Siglingastofnun

Vegagerðín

B F L l 

HFL2 

U  FL3 

BFL4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ef þessar niðurstöður yrðu rtotaðar sem grunnur að gerð skipurits án tiliits til neins annars 

gæti niðurstaðan orðíð þessi:

Stjórnsýslustofnun - Heildarmannár í stjórnsýslustofnuninni samkvæmd greiningu 
vinnuhópsins eru rúmlega 148. Fram kemur í greiningu að um 63 mannár tengjast ferlum 
sem eru samþættanieg (flokkur 1 og 2). Sérhæfð ferli (flokkur 3 og 4} krefjast um 31 
mannárs í flugi, um 31 mannárs í umferða- og vegamálum og 24 mannára í siglingum. Þetta 
gefur vísbendingu um að skynsamlegt gæti verið að hafa stjórnsýslusvið, sem hugsanlega 
skiptist í hreinar stoðdeildir og almenna stjórnsýsludeild, ffugmálasvið, siglingasvið, vega- og 
umferðarsvið og þá væri hvert svið í upphafi með í kringum þrjátíu mannár. Aðrir 
möguleikar eru auðvitað fyrir hendi og rétt að þeir möguleikar yrðu greindir þegar fram í 

sækir.
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Framkvæmdastofnun - Heiidar mannár í framkvæmdastofnuninni er samkvæmd greiningu 
vinnuhópsins um 320 mannár. Samþættaniegt samkvæmt fiokki 1 og 2 eru tæp 83 mannár 
og sérhæfðu feriin í vegamálum krefjast um 210 mannára og í siglingamálum tæpra 27 
mannára. í þessari stofnun eru því hlutfalislega langtum fieiri ferii sérhæfð fagferii þ.e.a.s. í 
flokki 3 en í stjórnsýsiustofnuninni en færri í flokki 4. Þetta gefur vísbendingu um að 
skynsamlegt er að halda sérhæfðu ferlum vegagerðar og siglinga aðskildu til að byrja með. 
Hvort skynsamiegt sé í framtíðinni að halda málaflokkunum aðskiidum þarfnast frekari 
greiningar en margt bendir til þess að unnt sé að ná samþættingu í einstökum fagferlum 

fljótt.

8. Lokaorð.
Vinnuhópurinn teíur að með gerð verkferla iikansins sé nú fyrir hendi verkfæri sem nýta megi 
til að leggja grunn að skiptingu verkferla milli „Stjórnsýslustofnunar" og 
„Framkvæmdastofnunar" og gera tillögu að skipan þeirra innan hvorrar stofnunar fyrir sig og 
þar með leggja grunninn að gerð skipurits þeirra.

Vinnuhópurinn hefur einnig gert tiliögu að skiptingu verkferia milli stofnana og metið ferlana 
m.t.t. samþættanieika.

Á grundvelli þessarar greiningar ieggur vinnuhópurinn fram eftirfarandi tillögur:

• Að verkferli í flokki 1 verði sameinuð strax þ.e.a.s um leið og flutt er í sameiginlegt 

húsnæði.

• Það sama gæti átt við fáein ferii í flokki 2 eins og fjármálaferli en fíest ferii í flokki tvö 
yrðu greind nánar og sameinuð á fyrsta ári stofananna.

• Að ári loknu verði ferli í flokki 3 greind nánar til að sjá hversu raunhæft og heppilegt 
er að samþætta þau öðrum ferlum.

• Hin sérhæfðu fagferli í flokki 4 myndi grunninn að skipulagi hinna nýju stofnana og 
ekki verði hróflað við þeim ferlum á uppbyggingarskeiði. Að því skeiði loknu má 
greina þau ferli mun ítarlegra til að finna hvort einhver undirferli þeirra sé heppiiegt 

að tengja öðrum svipuðum ferlum.

Kosturínn við verkferlalíkanið er að auðveidlega má aðlaga það nýrri vitneskju eins og ef 
vinnuhópnum hefur yfirsést mikilvæg ferli eða ef stofnanirnar fá ný lögbundin verkefni svo 

og ef mat á samþættanleika verkferia breytist.

Vonandi nýtist verkferiaiíkanið forstjórum hinna nýju stofnana og sérfræðingum sem þeir 
velja, til frekari greiningar, hönnunar og ákvörðunar um skipan verkferla og þar með gerð 
skipurits stofnananna.
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Viðaukar AogB - Ferlagreining fyrir Stjórnsýslustofnun og 
Framkvæmdastofnun
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Viðauki A: Ferlar núverandi stofnana færðir undir Stjórnsýslustofnun

Flugmálastjórn íslands
Skýringar
Hæfniflokkun___________

Sérstök menntun og 
sérstök þjálfun 

'' : : Afmenn menntun og
Í B l Í W I Í B l Í I Í Í i  sérstök þjáifun

oftast ten^  f!u9‘
Lagatæknilegt Laga regiugerða

\ þekking og 
. sérþjáifun

Viðskiptavinur fnntak FERLl Uttak

Samþ
ætt

Flokku Mann 
r ár

1 Almennir 
viöskiptavinir

Ráðuneyti, alþingi

Ráðuneyti, almenningur

Stefna Skipuiagning samgöngukerfis hérlendis

Gerð fjárhagsáætlana
•Þatttaka ígerð loftferðasamninga........

BréfiCAO, EASA, 

ESB o.fi

inníend þörf

Drög
samgönguáæt
lun
Fjárhagsáætiu
n
Minnisblöð

Formieg svör
Reglugerðadr
ög

Reglugerðardr
ög

0,4

0,1
0,1

0,5

0,5

0,2
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Alþ. Flugmála samtök

Erlendir leyfishafar

Flugfarþegi

2. Leyfishafar

Tilvonandi leyfishafi 
í atvinnurekstri

Leyfishafar í 
atvinnurekstri

Fundarboð/fyrirsp

Áætlun/Eurocontro 
Úttekt alþ.stofn á 
FMS

Fyrirsp. Ósk um 
heimild
Ósk um notkun 
loftrýmis

Kvörtun /fyrirspum

Umsókn/THnefnin
9
v/ flugrekstrar
v/lofthæfis
v/fíugskóla
v/flugleiðsögu
v/fiugvalia
v/ fluglæknaseturs
v/flugprófanna etc.

„State Safety 
Programme”

Fiugvemdarieyfí

Ræður,
minnisblöð
Úttektar

4 1,2

niðurst
Undirskiríft

4 0,4

FMS 4 0,8

Heimild 3 0,5

Leyfi 4 0,1

lÁlit 3 0,2

Leyfi

Staðfesting á 
ieyfi

H Staðfesting

1,6
1/6

0,1
0,5
0,2

0
0,1

14

1,8

4,1
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Tilvonandi leyfishafi 
almannaflugi (einka)

Einstakl/lögaðilar

Skírteinis/leyfishafar

Aðilar í flugi

3. Innri
viöskiptavinir

Yfirstjórn, heimilda og 
eftirlitsdeildir

Tilkynnt atvik 

Alvarleg frévik

Umsókn - skíreini 
Um. lofthæfivottorð

Vottuð gögn 

Vottuð gögn

skoðun/ábendinding 

Fyrirspurn/alþ. kröfur

Móttaka, útgáfa, varðveisia, afhending, v/réttinda,

l l l  Greining

] Takmörkun 
; leyfis

Vottuð gögn 
Vottuð gögn

) Skirteini
Skréning

. Skrán íng á I oftj^fiskír^  ,   ...........■ ____ • loftfarask

Gögn, Kæra

AIPA/efsíða

0,6

0,2

1
0,5

2,5

1

0,1

+
aðkeyp 

0,3 t
22

Áætlanir, færslur
Tölvupóstar, bréf
Fyrisrspurn til lögfr.
Krafa un 
gæðatryggingu

Lagalegar túlkanir og aðstoð

Fjárhagsgögn
Málsnúmer
Álit
Verklag+vinnu
leiðb

3
2

0,1

0,5
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Ml — i Í m m Kerfi sem +aðkey
Stofnunin almennt Krafa um verkfæri Rekstur upplýsingakerfis mm virkar 2 0,3 pt

Krafum hæft
starfsfólks Mannauðsstjórnun, uppbygging þekkingar og þjálfun Skjöi, færni 2 0,5
Krafa stöðugar I H i P Betri feriar,
umbætur Þróun starfseminnar llm w M kerfi 2 0,3

6,7

Samta
Is: 37,8
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Umferðarstofa
Skýringar:
Hæfnifiokkun

Sérhæfð menntun
Almenn menntun og sérstök 
þjálfun
Sérhæfð þjálfun og 
reynsla

Viðskiptavinur ínntak FERLi
1
Skjólstæðin
gar

Almenningur

Börn og 
unglingar

Umferðaröryggisáæ tlun U mf e r ð a rá róö u r

Áætlun og samningar 
við sveitarfélög

Bréfaskóli, leikskóíafræðsla, grunnskófafræðsla og 
framhaldsskólafræðsla.

Uttak
Samþæ Man 

tting nár

f j |  Auglýsingabirt 
ingar,
bæklingar, veg 

g  gspjöld, ofl.

■ ■■■ j j  Bækur,
■ 'Ænámsefniog

: m fræðsla

2,4

2,6

2. Ökumenn
Ökunemar

Eigendur/umrá
ðamenn
Ökutækja

Reglugerð
Reglugerð

Eyðublöð, t-póstur, 
eríndi o.fl.

rár ti!;ökunáms
^ökupréf 
I I  námskrá

í  Skráningar- 
m skírteini 18,3
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Eigendur/umrá
ðamenn
ökutækja

Ráðgjöl
aðstoð,
leiðbeiningar. 4 3,4

slysagögn 2 2,8

upplýsingar 2

Ársskýrsla 3

tækniupplýsin
gar 4 7,1
um ökutæki

starfsleyfi 2
Skýrslur, mál. 3 1

Niðurstöður
eftiriits 3 0,4

Skýrslur, mái 3 0,5

Starfsieyfi 3 0,3
Skýrslur 3

Gögn og 
skýrslur 3 1

22
,7

3.
Hagsmunaa
öilar
Sveitarfélög,
Vegagerð,
lögregla,
íjölmiðlar,
hagsmunahópa
r og alm.

Skráningaryfirv
öld
norðurlanda

Skoðunarstofur

FrumherjiA/erkt
aki

Ökuskólar

Ökukennarar

Vinnsluaðilar
og

þörfá slysagögnum 

þörfá upplýsingum um 

umferð og umíöryggi

Samningur, beiðni um 
skráningu

Beiðni um starfsleyfi eða 1 
endurnýjun ■ Málsmeðferð
Áætlun

Frumskráning tækniupplýsinga um ökutæki og 
viðhald kerfis

Reglur og samningur um 
framkvæmd ökuprófa it með prófum 

ftirlit með starfsemi 
kuskóiaKennsiuskrá ökuskófa

Beiðni um starfsleyfi eða 
endurnýjun . Má Ismeðférð •" '
Reglugerð TOirlit méð starfsémipkukennara■* _____________ .

Beiðni um
tölfræðiupplýsingar úr 
ökutækjaskrá



aimenningur

13
,1

4. Innri
viðskiptavin
ir
Stofnunin
almennt

Starfsmenn

Fjármál og
Áætlanir, færslur, beiónir bókhald
Tölvupóstar, bréf

Fyrisrspurn, mál, erindi 
Krafa um öflugt 
upplýsingakerfi

Hráefni til matargerðar

. Skjalameðhöndlun, vistun og gerð málaskrár
Lagaiegar tulkanir og aöstoð, reglugerðir. 
handbækur

Rekstur upplýsingakerfis, hönnun og forritun 
Maíargerð og þrif í eldhúsi, umsjón 
kaffivela

Krafa um gæði og
mælan-legan árangur Uppbygging og rekstur gæðakerfis
Krafa um hæft starfsfólk . Mannauðsstjórnun, uppbygging þekkingar og þjáífun
Vinnuskýrslur La u n a vi n ns I a
Forstjóri Stjórnun__________________________________________

1
Fjárhagsgögn
Málsnúmer
Álit og formleg 
svör
Kerfi sem 
virka 
Maturtil 
starfsm.

I
Sýnileg 
stefna, 
markmið og 
mælikvarðar

j j  Skjöl, fæmi
I  Útborguð íaun
Rekstur

2.4 
1,1

2,2

7.5 

1

0,3
0,4
0,3
1

16
,2

Samt
ais: 57
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Vegagerðin
Skýringar:
Hæfniflokkun

i Almenn sérhæfð 
þekking á 
vegmannvlrkjum, 
umferö, umhverfi, 
almenningssamgö 
ngum. o.fl.

Stjörnsýslustofnun
Vegir

Sérstök menntun 
og sérstök þjálfun

Almenn menntun 
og sérstök þjálfun

Lagatæknilegt

Laga-, reglugerða 
| þekking og 
j  sérþjálfun

Viðskiptavinur Inntak

1 . Almennir 
vidskiptavinir
Ráðuneyti,
almenningur

Vegfarendur

Innlend þörf

Kvörtun / 
fyrirspurn

2. Leyfishafar

Samþætt Mann
FERLi ___________________Úttak_____________ ing_________ ár

Regiugerðar
drög 2 0,1
Staðlar,
reglur 3 0,1
Niðurstöður,
skýrsiur 3 0,3

Áiit 2 0,1
0,6
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Tilvonandi 
leyfishafi í 
atvinnurekstri

Umsókn v/ 
rekstrarleyfis fólks- 
, vöru- og 
efnisflutninga v/ 
starfsleyfis 
leigubila og v/ 
starfsleyfis 
bíialeiga Vottun, yfirferð, úttektir v. nýrra og breytinga Leyfi 2 2,9

Leyfishafar í Undanþégur
Veita undanþágur fyrir flutninga, akstur án ökumæla, 
ökurita o.fl.

Undanþága,
leyfi 2 0,1

atvinnurekstri

Eftirlit
Eftirlit með stærð og þyngd ökutækja, hleðslu. frágangi og 
merkingu farms

Niðurstöður,
kærur 2 3

Eftirlit með ökuritum og aksturs- og Niðurstöður,
kærur 2 4

Eftirlit með kílómetragjaldi og notkun litaðrar olíu á Niðurstöður,
kærur 2 3

Eftirlit með rekstrar- og atvinnuieyfishöfum á sviði fó!ks-: vöru- og 
efmsflutninga og ieiguaksturs

Niðurstöður,
kærur 2 1

14
Samt 14, 
ais 6
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Siglinga- Stjórnsýslu-
stofnun stofnun

Aliriéhn sérhæfó ’■ Almenn ménntim os
þekking á scrstök þj álftm oftast

. ; .  ’• Laga- og
reglugerðaþekking og 

Lagatæknilegt : sérþjí

Yfírstjóm 
(siglingamálastj óri)

Viðskiptavinur Inntak

1 Almennir viðskiptavinir
Ráðuneyti - Stefha; tillaga að
Aiþingi samgönguáætlun

Steftia
Stefha
Stefiia

Stefha

Stjómvöld
Stefha
Samgönguáætlun

Skipulagning samgöngukerfa - tillaga að 
samgönguáælun

Fjárlagatillögur, fjárhagsáætlun 
Stjómsýsla
Upplýsingaöflun og upplýsingagjöf
Þátttaka í laga- og reglugerðarsmíði, innleiðing 
alþjóðasamn. og EES gerða

Undirbúningur tæknilegra reglugerða 
(skip/hafnir/sj óvamir/leiðsöguk.)
Rannsóknir og öryggismál
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FERLI Uttak
Samþ
ætting

Man
nár

i  Samgönguáætlun
1 Fjárhagsáætlun 

stoíhunar
Minnisblöð
Bréf, símtöl
Lagafrv. og drög 
að reglugerðum

i Tæknilegar 
! reglurgerðir og 

.' >; ̂ j kröfur
Skýrslur

0,5

0,8

1
0,5

0,5

0,75
0,15



Stjómvöld Samgönguáæílun Áætium um öryggi sjófaenda

Sjómenn og
útgerðarmenn Stjómsýsla/vitamál
Alþjóðlegt Gæta íslenskra
Siglingasamstarf: hagsmuna

Útgerð farþega- og 
flutningaskips
Útgerð fiskiskipa 
og annarra skipa
Útgerð

Umsókn um 
öryggismönnun
Umsókn um frávik frá 
mönnun
Þj ónustusamningur

Þátttaka á fúndum - upplýsingamiðlun

Skráning. Mat, Yfírferð, Útgáfá ■

Útgerðir, sjómenn, 
hagsmunasamtök, 
opinberiraðilar, 
erlendiraðilar, 
skoðunaraðilar og 
aðrir viðskiptavinir Fyrirspumir / kvartanir Meðhöndlun fyrirspuma og kvartana

2.
Leyfíshafar
Einstaklingar Skírteinisútgáfa

Eftiríít með menntun
Sjómannaskólar v/STCW
Skoðunarstofúr
skipa /
flokkunarfélög A-skoðunarstofúr skipa

Rekstur báta- og
Báta- og kjakleiga kajakleigu
Flúðasiglingar Rekstur flúðasiglinga
Plastbátasmiðjur Rekstur bátasmiðju

Skráning, Mat, Y firferð, Útgáfa 
Samþykkt námsskráa - 
Gæðastj ómunarkerft - Úttektir - 
\íottiiíi:= ;=' ; ■ ‘v y  V-.-V

; Skráning, Maf, Yfirferð, Útgáfa 
: Skráning, Mat, Yfirferð. Útgáfa 

Útí
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Skýrslur 4 0,15

Fundargerðir og 
skýrsiur 4 1
Fundargerðir/Alþj 
óðasamningar ofl. 4 2,9

Öryggismönnunar
skírteini 4 0,05
Frávik frá kröfúm 
laga 3 0,05
Frávik frá mönnun 3 0,3

Úrlausn kvartana / 
Álit 3 2,75

11,4

Atvinnuskírteini 3 2,9

Viðurkennt nám 4 0,45

Starfsleyfi 3 0,65

Starfsleyfi 3 0,05
Starfsleyfi 3 0,05
Starfsleyfi 3 0,1



Siglingaklúbbar
Útgerð
Eigandi
skipsAJtgerð

Stjómvöld 
Útgerð/Skipstj óri/S 
jómaður
Útgerð farþega- og 
flutningaskips
Útgerð fískiskipa 
og annarra skipa

Rekstur siglingaklúbba 
Farþegaleyfí_________

Skráning, Mat, Yfírferð, Útgáfa

SlaáriinSkipaskráning 
Umsjón með viðhaldi 
og br. á skipaskrá

Lögskráning sjómanna I Eftirlit með lögskráningu og fl;

Umsókn um undanþágu ! Skráning, Mat. YfírfQi'Ö, Útgáfa .

Umsókn um undanþágu [S^áijng^Mat...;

Starfsleyfí 3 0,1
Starfsleyfí 3 0,4

Skipaskráning 3 1,25

Gagnagrunnur 3 0,3

Lögskráning 2 0,3
Undanþága til 
starfa 3 0,35
Undanþága til 
starfa 3 0,3

Úttektarskýrsla 4 0,7
Uttektarskýrsla 4 0,2

Úttektarskýrsia 4 0,2
Úttektarskýrsla 4 0,1
Úttektarskýrsla 4 0,2
Úttektarskýrsla 4 0,2
Úttektarskýrsla 4 0,2

Skírteini 4 0,1

Skoðunarskýrsla 3 0,1
Bréf 3 0,05

Samþykktarbréf 4 0,4

7,20

Skoðunarstofur
A,B
Flokkunarfélög

Stjómvald 
Hafharstjóm 
Báta- og kjakleiga 
Flúðasiglingar 
Siglingaklúbbar

Útgerð

Hafnarstjóm
Hafnarstjóm

Eftirlit með 
leyfíshöfum

Áætlun um eftirlit
Áætlun um eftiriit 
Áætlun um 
markaðseftirlit
Beiðni hafnarstjómar
Áætlun um eftirlit
Áætlun um eftirlit
Áætlun um eftirlit 
Beiðni um úttekt á ISM 
coda
Slvsavarnir
Áætlun um eftirlit 
Beiðni um styrk

Útgerðir

Skoðunskipa og 
eftirlit
Yfirferð og samþykkt á 
tæknilegra gagna
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Stjómvöld

Erlendarútgerðir

Erlendarútgerðir

Stjómvöld
Utgerð/ skemmtibát 
aeigendur

Víðurkenning á 
skipsbúnaði 
Áætlun um
skyldubundin námskeið 
Skoðað að lágmarki 
25% skipa
Skoðunarhandbækur og 
verklagsreglur

Beiðni útgerðar

Útgerð/skemmtibát
aeigendur Útgáfa skipsskírteina
Hafnarstj óm/útgerð
ir skipa Siglingarvemdarleyfi

Viðurkermingarskí
rteini 4 0,1

Vottorð 4 0,3

Skýrslur 4 0,5
: Skoðunarhandbæk
ur 4 0,7

Skoðunarskýrsla 4 0,7

; Haffærisskírteini
; og fl. 3 0,8

Staðfesting 3 1,25
4,7

3. Innri
viðskipta-
vinir
Yfirstjóm, heimilda
og

eftirlitsdeildir

Áætlanir, færslur 
Tölvupóstar, 
símsvörun, bréf
Fyrisrspum til lögfr. 
Krafa un 
gæðatryggingu
Mötuneyti

Fjárhagsbókliald. launamál og verkbókhald

Sk j aiameðhöndhm, vistun og gcrð málaskrá 
Lagalegar túlkanir og aðstoð

Stofhunin almennt cjala-. bókasafhakerfís

2,65
0,3

0,3
1,5

+aðk
eypt
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Kraf um hæft 
starfsfólks
Gæðastjómun
Upplýsingar og 
kynningar

Gæðastjómunarkerfi (krafa skv. IMO og ESB) 

Upplýsingagjöf og heimasíða

2 0,2
Vottun 2 1
Heimasíða,
fréttabréf og fl. 1 1

10,95

Skýrslur 4 0,45
Skýrslur 4 0,80
Skýrslur 4 1,20
Skýrslur 4 0,30

2,75
Sam
tals: 39,00

4»
J^annsóknir
Afejieiösla

UmhyerfÍsmál 
Hafnarstjómir 
Stjómvöld 
Útgerðir / sjómenn 
Útgerðir / sjómenn

Sérstök menntun og 
sérstök þjálfun 
Sérstök menntun og 
sérstök jþjálfun 
Sérstök menntun og 
sérstök þjálfiin
SamgÖnguáætlun
Samgönguáætlun
Samgönguáætlun
Samgönguáætlun

[öldurannsóicnir..
U mhverfí srannsóknir
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Viðauki B: Ferlar núverandi stofhana færðir undir Framkvæmdastofnun

Vegagerðin Framkvæmdastofnun - Vegir
Skýringar:
Hæfniflokkun

Almenn sérhæfö 
þekking á 
vegmannvirkjum. 
umferð, 
umhverfi. 
almenningssamg 
öngum, o.fl. 
Lagatæknilegt

Sérstök menntun 
og sérstök 
þjálfun
Almenn menntun 
og sérstök 
þjálfun

j Laga-, 
j reglugerða 
\ þekklng og 
j sérþjálfun

Viöskiptavinur Inntak FERLi
samþæt 

Úttak ting
1 Almennir
viöskiptavini
r

Ráðuneyti,
alþingi Stefna

Drög
samgönguáæ
tlun
Fjárhagsáætl
un
Skýrslur,
minnisblöð?
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Man
nár

0,5

1

0,2



Ráðuneyti,
almenningur

Alþ. Vegamála 
samtök

Umhverfisstofnu
n/

Skipulagsstofnun

Umferðarstofa/lö
gregla

Vegfarendur



Reglugerðadr
ög 3 0,2
Formleg svör 3 0,3

Staðlar; reglur 4 1
Reglugerðard
rög 2 0,3

Ræður,
minnisblöð 3 1
Skýrslur 3 1

Skýrslur 3 6
+aðke
ypt

Umsagnir+ 3 2
+aðke
ypt

Bréf 3 1

Umsagnir,
samskipti,
bréf 3 1

Kortá vefum
ástand og 3 2
færð 3 1
Upplýsingake
rfi 3 3
Viðhald tækja 2 1
Upplýsingar 1 5

Frétfaefni, 
uppl. á vef, 
upplýsingarit 1 1,5



Vegfarendur,
landeigendur

Almenningur

Framkvæmdir

Þjónusta

Efni fyrir 
vegmannvirki

Þörf á vegsvæði : Samningar við jandeigendur ........................... .... .... .

Kvörtun/kærur/fy
rirspum

Almenningssam
göngur

*fiug

*ferjur

*rútur

Útboð, umsjón og eftiriit með styrktum ferjurekstri 

Útboð, umsjón og eftiriit með styrktu áætíunarfiugi 

Útboð, umsjón og eftiriitmeð styrktum rútusamgöngum á landi

Nýbygging, 3 15
+aðke
ypt

viðhald á
vegamannvirk
i 3 15

+aðke
ypt

Nýbygging og 
viðhaid 3 15

+aðke
ypt

Skýrsiur 2 2

Auðir vegir, 
merkingarog 
vegvísun i 100, +aðke
iagi 3 .5 ypt
Tæki / lagi 2 19,5
innkaup og 
birgðir 2 5,5

Landakaup 2 2

Áiit, dómur 2 1
+aðke
ypt

Áætlunarferði 
r með ferjum 2 0,1
Áætlunarferði 
r með flugi 2 0,3

+aðke
ypt

Áætlunarferði 
r með rútum 2 0,1

205
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2. Innri
viöskiptavini
r

Yfirstjórn, aðrar 
deildir Stefna

Áætfanir

Umferðarmál

a-, starfsmanna,- umhverfismálum o.fl.

Mæiíngar 1 Landmælingar,_burðarþqlsmælingar

Jarðvegur 

Hönnun

Gæða-,
starfsm.-,
umhverfistefn
a 2 1

Yfirlitsáætfun 2 1
Hönnunaráæt
fun 2 1
Vegnúmer 3 0,5

Áætfun 3 3
+aðke
ypt

Kostnaðaráæt
lun 3 2

+aðke
ypt

Hnit á kort, 
niðurstöður 2 5

+aðke
ypt

Skýrsiur,
námuskrá 3 4

+aðke
ypt

Hönnun
mannvirkis 3 13,5

+aðke
ypt

kort, teikning, 
myndir 3 3,5

Umferðaröryg
gisrýni 3 2

Umferðarlikan 
, -spár 2 1
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Stofnunin
almennt

Rannsóknir og 
þróun

Áætlanir, 
bókhald, sjóöur

Fjárhagsbókhald, verkbókhald, launavinnsla, fjárheimildir, kostnaöareftirlit, 
skrifstofuhald

Töivupóstar, bréf Skjalameðhöndlun, vistun og gerð málaskrá 
Fyrisrspurn til
lögfr. Lagalegar túlkanir og aðstoð
Krafa un 
gæðatryggingu
Innri
endurskoðun Eftirlit og skoðun á allrí reglulegri starfsemi

Krafa um 
verkfæri 
Krafa um hæft 
starfsfóiks 
Krafa um 
upplýsingar
Krafa um 
húsnæði 
Krafa stöðugar 
umbætur

Rekstur upplýsingakerfis, hugbúnaði og tækjum, umsjón með símkerfi. 
fjarskiptamálum

Mannauðsstjórnun, uppbygging þekkingar og þjálfun 

Samantekt á fréttum af starfseminni og starfsmönnum

Niðurstöður,
slysakort
fækkun
svartbletta 3 1,8
Skýrslur 2 0,2

Skýrslur 3 1

Fjárhagsgögn 
, greiðslur 
innheimta, 
iaun,
hagræðing 2 21
Málsnúmer,
bókasafn 2 2

Áiit 2 1
+aðke
ypt

Verklag+vinn
uleiðb 3 2
Athugasemdir 
, skýrsiur 2 1

Kerfi sem 
virkar 3 10

+aðke
ypt

Skjöl, færni 2 1
Innanhúsfrétti
r 2 0,5
Húsnæði / 
góðu standi 1 2

+aðke
ypt

Betri feriar, 
kerfi 3 2

Samt
83

288
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Framkvæmdastofnun 
Siglingastofnun siglingahluti

V erfræðimenntun/ si glingaíræðim 
enntun og sérstök þjálfun tengd 
vitum

Vitatæknileg þekking Iðnarmenntun, raívirkjar,
radóvirkjar og murarar og sérstök 
þjálfun tengd vitum
Tæknimenntun, sérstök þjálfim í 
tölvum
Tæknimenntun, sérstök þjálfim

Tæknimenntun,sérþekking í 
hafhagerð
Fjárhagslegt bókhald, almenn 
viðskiptamenntun

Viðskiptavinur Inntak FERLI
1.
Almennt/Samgöng
uáætlim
Samgöngráðuneytið og 
hafnastj.
Samgöngráðuneytið og 
hafhastj.
Samgöngráðuneytið og 
hafnastj.

Oskir hafnastjómar og 
íjárlagarammi

Listi yfír mögutegar frkv.

Tillögugerð
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Úttak
Samþæ

tting
Man
nár S v ið íS Í

_
Listi 2 0,3 Hafnasvið

Skýrsla 3 0,1 Hafhasvið

Áætlun 2 0,3 Hafnasvið
0,7



2. Rekstur

Sjómenn / útgerðamenn

Hafhastjómir/hafnasvið 
Rekstrars við/hafiiastj ór 
nir

Sjómenn / hafnastjómír 
HafhastjómirO

Hafnastj ómir/hafnasvið 
Siglingastofrmn 
Sjómenn / útgerðamenn

Sjómenn / útgerðamerm

Sjómenn / útgerðamenn 
Sjómenn / útgerðamenn 
Sjómenn / útgerðamenn

Rekstur vita og leiðamerkja

Osk írá höfiium / hafhasviði

Viðhaldsáætlanir og beiðnir

Abendingar/kvartanir/beiðnir 
Haíhir / Hafnasvið

Beiðni frá höfnum/hafhasviði
Siglingastofhun
Lög um vaktstöð siglinga

Vitar

Vitar
Vitar
Vitar

Rekstur verkstæðis

Vinna við hafhalíkön 
Mælingar, rekstur rannsóknatækja 
ísérhæfður bátur>

3. Framkvæmdir
Hafnarstj órn/s veitarstj ór 
n
Hafnarstj óm/s veitarstj ór 
n
Hafharstj óm/ sveitarstj ór 
n
Hafiiarstj órn/sveitarstj ór 
n
Hafnarstj óm/ s veitarstj ór

Beiðni um
framkvæmd/smagönguáæthm

Forhönnun 
Beiðni um
útboð/ samgönguuáætlun 

Samningur og útboðsgögn 

Samningur og útboðsgögn

4. Alþjóðlegt samstarf 
Stjómvöld PIANC, Nordpianc
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M i i i l||gg[|}ggg Skýrsla 3 4,0 Rekstrarsvið

Skýrsla 3 0,3 Rekstrarsvið

Skýrsla 2 1 Rekstrarsvið

Skýrsla 2 0,2 Rekstrarsvið
Líkan 2 0,5 Hafnasvið

Mælingaskýrslnr 3 0,5 Rekstrarsvið
Fasteignir 1 0,7 Rekstrarsvið
Skýrsla 4 0,6 Rekstrarsvið

Skýrsla 3 0,05 Rekstrarsvið

Skýrsla 3 1,10 Rekstrarsvið
m m i Skýrsla 3 0,1 Rekstrarsvið

Skýrsia 3 8,5 Rekstrarsvið
17,6

Gögn 4 0,1 Hafhasvið

i  ■ Gögn 4 1,4 Hafhasvið

m 0 : Gögn 3 1 Hafnasvið

*/.‘-v i'V-*'-''v'<!i- ',
Gögn 3 1 Hafnasvið

|8
Verk 3 3,5 Hafnasvið

7

Skýrsla 4 0,1 Hafnasvið



Stjómvöld

5. Rannsóknir og 
líkantilraunir

Hafnarstjóm

Hafnarstjóm 
Inniendir og erlendir 
aðilar
Hafnarstjóm

6, Innri viðskiptavinir

Yfírstjóm, heimilda og 

eftirlitsdeildir

Fundarboð

B eiðm/s amgöngu á ætlun 

Beiðni/samgönguáætlun 

Beiðni
S amgönguáætlun

Stofnunin almennt

Áætlanir, færslur

Tölvupóstar, bréf 
Fyrisrspum til lögfr.

Gæðakerfí

Siglingastofnun

Kraf um hæft starfsfólks

Upplýsingar og kynningar

| Fjárhagsbókhald, launamál og 
i verkbókhald
SkjalanieðhÖntliun. vistun og gorö 
máíaskrá
Lagaleaar túlkanir 02 aöstoö

TJpplýsÍngagjÖf og heimasíða

Skýrsla

Heimasíða, 
fréttabréf og fl.

Fundargerðir 4 0,1 Rekstrarsvið
0,2

Skýrsla 3 0,7 Hafhasvið
Hafna, rannsókna og

Skýrsla 4 1,7 þróunarsvið

Skýrsla 4 0,8 Hafnasvið
Skýrsla 3 1,3 Hafnasvið

4,5

2 1

2 0,2
2 0,05

2 0,05

2 0,60

2 0,05

1 0,1
2,05

Samta
ls: 32,0
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