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Efni: Frumvarp laga um Stjórnarráð íslands (skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.), 434. mál.

Félag Háskólakennara á Akureyri leggst ekki gegn breytingu á lögum um stjórnarráð sem l.g r . 
frumvarpsins tekur til. Frá árinu 1999 til 2011 voru lögin þannig að ekki þurfti til sérstaka lagabreytingu 
til að flytja stofnanir úr Reykjavík. Það er eðlilegt að endurvekja það ákvæði enda ekki rétt að eitt gildi 
um stofnanir í Reykjavík en annað utan borgarmarka. Ef kveðið er á um staðsetningu i lögum um stofnun 
þarf áfram lagabreytingu til þess að hún sé flutt en annars ekki. Á því árabili sem ráðherra hafði heimild 
til að flytja stofnanir hvort sem þær væru í Reykjavík eða ekki varð reynslan ekki sú að margar stofnanir 
voru fluttar. Það er því algjörlega órökstutt að halda því fram að með því að hafa ákvæðið opið leiði það 
til stórfellds flutnings opinberra stofnana. Þess má þó geta að Fiskistofa var flutt úr Reykjavík til 
Hafnarfjarðar árið 2005 á grunni þess að lögin voru opinn en eftir að þeim var breytt hefði sá flutningur 
ekki staðist lög. í núverandi lögum er gert ráð fyrir að sérstaka lagabreytingu þurfi til að breyta um 
staðsetningu stofnana hins opinbera sem staðsettar eru í Reykjavík. En þó svo að ráðherra hafi heimild 
til að flytja stofnanir hvort sem að þær eru í Reykjavík eða utan hennar þarf aftur sem áður að leita 
fjárheimilda til Alþingis fyrir flutningi sem og vanda undirbúning við flutning. Þannig er eðlilegt að gera 
kröfu til stjórnvalda að setja sér stefnu í þessum efnum og þannig liggi fyrir áætlanir í þessum efnum. 
Mikilvægt er að ráðherrar geti ákveðið að staðsetja stofnanir utan Reykjavikur enda geta verið ýmis 
málefnaleg sjónarmið að slíkt sé gert. Það er einnig lykilatriði fyrir háskólamenntað fólk að fá fleiri 
valkosti um búsetu og það gerist með þvi að fjölbreytt flóra starfa sé í boði út um land allt. Næg fjölgun 
opinberra starfa á sér stað í Reykjavík án þess að bundið sé sérstaklega í lög að séu stofnanir staðsettar 
þar þá þurfi lagabreytingu til að breyta því.
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