
Félag háskólamenntaðra 
rHSS starfsm anna Stjóm arráðsins

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
Nefndasvið skrifstofu Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 2. mars 2015

Efni: Athugasemdir FHSS við frumvarp til laga um breytingar á lögum um Stjórnarráð 
íslands, nr. 115/2011, þingskjal 666, 434. mál

Hér á eftir fara athugasemdir Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins (FHSS) 
við greint frumvarp:

Um 1. gr. frumvarpsins.
Með greininni er lagt til að ráðherra verði heimilað að „ákveða aðsetur stofnunar sem 

undir hann heyrir, nema á annan veg sé mælt í lögum“. í almennum skýringum við 
frumvarpið segir að með þessu sé ætlanin að „bæta úr ágöllum“ og að fyrirmæli þessi, sem 
áður hafi staðið í lögum, verði með þessu tekin upp að nýju. í skýringum við greinina er því 
haldið fram að óhjákvæmilegt sé að setja þessi fyrirmæli vegna túlkunar Hæstaréttar á 2. mgr. 
13. gr. stjskr., í Hrd. 1999, bls. 4552, þar sem segir að Stjórnarráðið skuli vera í Reykjavík. Af 
dóminum megi ráða að „merking hugtaksins ráðuneyti í ákvæðinu taki ekki aðeins til 
ráðuneyta sem slíkra heldur einnig til annarra stjómvalda ríkisins sem fara með framkvæmd 
stjórnarmálefna sem undir ráðuneyti heyra.“

Af 2., 13. og 14. gr. stjskr., lögum um Stjórnarráð íslands, og almennum reglum 
stjómsýsluréttar leiðir að ráðherrar fara með æðsta vald í stigskiptri stjórnsýslu og hafa eftirlit 
og bera ábyrgð á starfsemi ráðuneyta og þeirra stjómvalda sem teljast lægra sett gagnvart 
ráðherra. Vald ráðherra og lagaleg ábyrgð birtist einkum í þeim yfirstjórnunar- og 
eftirlitsheimildum sem hann hefur samkvæmt settum lögum og óskráðum reglum til að hafa 
raunhæf og virk áhrif á starfsemi undirstofnana sem undir hann heyra samkvæmt lögum á 
hverjum tíma.

Samkvæmt greindum dómi Hæstaréttar byggði samgönguráðherra á 
byggðasjónarmiðum einum við töku ákvörðunar um flutning Landmælinga til Akraness. í 
lögum um stofnunina var ekki kveðið á um staðsetningu stofnunarinnar, en mælt fyrir um að 
sérstök stjórn skyldi fara með málefni landmælinga. Sú stjóm var skipuð eftir að ráðherra 
hafði tekið ákvörðun sína og tók við framkvæmd flutninganna, m.a. með gerð áætlana um 
kostnað við flutninga á stofnuninni. í forsendum dómsins segir að „þótt ekki njóti almennra 
lagafyrirmæla um stjórnarframkvæmd, leiðir það ekki af því einu, að ráðherra hafi óheft vald 
til framkvæmda þar um án atbeina löggjafans.“ Hljóti það að „fara eftir eðli framkvæmdar, 
hvort ráðherra þurfi að afla lagaheimildar til hennar“. Talið var að ráðherra þurfi að „leita sér 
skýrrar heimildar í almennum lögum fyrir flutningi stofnunar frá Reykjavík“. Þar var til 
hliðsjónar vísað til 2. mgr. 13. gr. stjómarskrárinnar, en einkum byggt á að slík ákvörðun:

-  sé meðal grundvallaratriða í starfsemi stofnunar;



— komi við rekstur stofnunarinnar, tekjumöguleika, starfsmannamálefni og 
hagsmuni þeirra sem sækja þurfa þjónustu til stofnunarinnar eða hún á viðskipti 
við, auk fleiri atriða;
— leiði til kostnaðar við flutninginn sjálfan og röskunar, sem óhjákvæmilega 
verður á starfrækslu stofnunarinnar við hann, sérstaklega á málefnum 
starfsmanna hennar.

í dóminum er þannig varpað ljósi á að ákvörðun um flutning stofnunar er í eðli sínu 
veruleg íhlutun í alla starfsemi stofnunar, sem annars er á ábyrgð forstöðumanns, m.a. hvað 
varðar rekstrarútgjöld og rekstarafkomu, sbr. 2. mgr. 38. gr. starfsmannalaga nr. 70/1996. 
Forstöðumenn hafa þannig með höndum og bera ábyrgð á málefnum er varða starfsmenn, 
m.a. gerð ráðningarsamninga og uppsögn starfsmanna, sbr. 42. og 43. gr. sömu laga. Ef sú 
skipan er tekin upp að ráðherra er játuð rík heimild til afskipta um staðsetningu höfuðstöðva 
og starfsstöðva einstakra ríkisstofnanna, getur það dregið úr frumkvæði og grafið undan 
ábyrgð forstöðumanna. Þá getur það leitt til þess að ráðuneyti dragast um of inn í 
rekstrarákvarðanir í einstökum stofnunum, a.m.k. tímabundið.

í ljósi þessa telur FHSS að hæpið sé að játa ráðherra svo víðtækt orðaða heimild sem 
lögð er til með frumvarpinu. Flið minnsta mætti þrengja hana við að ráðherra hafi heimild til 
að kveða á um staðsetningu „höfuðstöðva“ stofnunar, en með því er komið í veg fyrir að 
ráðherra geti á eigin spýtur ákveðið að stofna „útibú“ einstakra stofnana á völdum stöðum. 
Eðlilegt virðist að forstöðumenn sem best þekkja starfsemi sinna stofnana taki slíkar 
ákvarðanir -  í samráði við ráðuneytin hverju sinni.

Loks telur FHSS rétt að benda á að skynsamlegt gæti verið fyrir ráðherra, við 
undirbúning að flutningi ríkisstofnunar, að mæla fyrir tillögu að þingsályktun um flutninginn. 
Rökstudd þingsályktunartillaga, þar sem greint yrði frá markmiðum og ætluðum ábata af 
flutningum og kostnaði við þá, getur stuðlað að gegnsærri stjómsýslu og aukið möguleika 
Alþingis til eftirlits. Til hliðsjónar má benda á að þetta fyrirkomulag virðist ríkja í Noregi við 
flutning stofnana frá Óslóar-svæðinu (sjá t.d. Stort.meld. nr. 32 (2004-5) Om flytting av 
Luftfartstilsynet til Bodé).

Um auknar heimildir til flutninga á starfsmönnum milli ráðuneyta og stofnana.
FHSS lýsir sig sammála þeim athugasemdum sem BHM hefur gert við tillögurnar í 

bréfi til Alþingis dags. 25. febrúar sl.

Virðingarfyllst,

Ragnheiður Bóasdóttir, formaður FHSS


