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Hafnarfirði, 2. mars 2015.

Efni: Athugascmdir starfsmanna Fiskistofu við fruinvarp til laga uni brcytingu á lögum 
uni Stjórnarráð Islands, nr. 115/2011, þingskjal nr. 666, 434. inál.

Með bréfi starfsmanna Fiskistofu til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis þann 15. nóv. 
sl., var þess farið á leit við ncfndina, að hún á grundvelli cftirlitshlutverks síns gagnvart 
framkvæmdavaldinu, taki til skoðunar þá stjórnvaldsákvörðun sjávarútvegs- og landbúnaðar- 
ráðherra, sem hann tilkynnti á fundi mcð starfsmönnum þann 27. júní sl., að ílytja ætti 
höfuðstöðvar Fiskistofu frá Ilafnarfirði til Akurcyrar. Áður höfðu starfsmenn Fiskistofu sent 
kvörtun til umboðsmanns Alþingis vegna málsins.

í millitíðinni hefur frumvarp um breytingar á lögum um Stjórnarráð íslands verið lagt fyrir 
Alþingi og cr nú til umfjöllunar hjá hinni virðulegu nefnd. Hluti framangreinds frumvarps á 
rætur að rekja til þessarar ákvörðunar ráðherrans. í kjölfar kvörtunar starfsmanna Fiskistofu til 
umboðsmanns Alþingis, sendi hann tilteknar spurningar til sjávarútvegsráðherra vcgna 
stjórnsýslu hans. I-Iefur ráðherrann nú svarað þeim spurningum. Starfsmönnum Fiskistofu var 
gefinn kostur á að koma að athugasemdum við svör ráðherra. Stjórnskipunar- og cftirlitsnefnd 
voru scndar þessar athugasemdir til upplýsingar. Það er von starfsmanna Fiskistofu að öll 
framangreind gögn verði nefndinni til halds og trausts við meðfcrð þessa frumvarps.

Starfsmenn Fiskistofu gera fyrsl og fremst athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins. 

í almennum athugasemdum vSem fylgir frumvarpinu segir í 1. tölulið:

„ Tilgangur og mcirkmid þessa frum varps sem hér er lagt fram  er annarsvegar aö bcela úr 
ágöllum sem fram  hafa komid. Þ.á.m. er lagt til aó almenn heimilci ráðherra lil aö ákveöa 
aósetur stjórnvalda sem undir hann heyra, nema á annan vegsé mœlt í lögum, veröi eiulurvakin 
en slík lagaheimild fé ll  niöur viö endurskoöun laganna áriö 2011 án þess þó aó séö veröi aö 
þaö hafi veriö sérstakt markmiö viö endurskoöun laganna enda ekkert fjallaö um breytinguna 
/ athugasemdum viö frum varp til laganna. Veröi taliö nauösynlegt aö í lögum sé slikt ákvteöi 
vegna túlkunar ílœstaréttar á 2. mgr. 13. gr. stjórnarskárinnar... "

Þá scgir að breytingar þær scm frumvarpið felur í sér, séu ætlaðar til að miða að bættri 
upplýsingagjöf og faglegri stjórnsýslu innan Stjórnarráðsins.



í fyrsta lagi verður ekki séð að nein rök séu færð fram fyrir því, eða dæmi tekin, í athugasemdum 
með frumvarpinu að niðurfelling þess ákvæðis í eldri lögum um Stjórnarráð Islands sem 
heimilaði ráðherra að ákvarða aðsetur ríkisstofnana hafí falið í sér neinn ágalla.

1 öðru lagi er því haldið fram að fyrirhugað frumvarpsákvæði sé sett fram vegna túlkunar 
Hæstaréttar í máli nr. 312/1998 frá 18. desember sama ár. Það vekur athygli að 
frumvarpshöfundar virðast ekki hafa lesið dóm Hæstaréttar til hlítar, eða kosið að sleppa 
veigamiklum efnisatriðum úr forsendum dómsins. Er þetta ámælisvert. Ilæstiréttur segir 
vissulega að lagastoð hafi skort vegna flutnings tilvitnaðrar ríkisstofnunar frá Reykjavík til 
Akraness en segir jafnframt:

„GnmdvöUur er lagdur ad starfi stjórnvalda meó réttarreglum. Stjórnarframkvœmdin er 
lögbundin. Löggjöfin er þvi undirstaóa stjórnsýslunnar. I íögum um stjórnarframkvœmdir og 
reglum settum meö heimild í þeim eiga aö koma fram  helstu atriói, sem gilda um hvert sviö 
þeirra fy rir  sig. Þaö fe r  ef’tir mikilvœgi þáttar í stjórnarframkvœmdinni, hvernig honum er 
skipaö. Ráöherrar f  'ara síöan meö þaö vald sem löggjöfin veitir þeim, á þann hátt sem fýrir er 
mcelt í lögum eóa rceóst a f  meginreglum laga og eólilegum stjórnarháttum. Þótt ekki njóti 
almennra lcigafyrirmœla um stjórnarframkvœmd, leiöir þciö ekki a fþ v í einu aö ráöherra hafi 
óhefit vald til framkvœmda þar um án atbeina löggjafans. Hlýtur þaö aö fa ra  efitir eöli 
framkvœmdarinnar, hvort ráöherra þurfii ciö afia sér lagaheimildcir til hennar “.

Þá segir:
„Akvöröim um heimili stofinunar og varnciiþinger meöal grundvallciratriöa i skipulagi hennar. 
Ljóst er, aó miklu skiptir fiyrir starfrœkslu stofnunar, hvar henni erfyrir  komió strax í upphafi, 
og ekki skiptci minna mátli breytingar á aösetri hennctr. Koma í báöum tilvikum viö sögu 
kostnaöur viö reksturinn, tekjumöguleikcir, starfsmcmnamálefni og hctgsmunir þeirrct sem scekja 
þurfa þjónustu til stofinuncirinnar eöa hún á viöskipti viö, auk fleiri citriöa... Vió flutning  
stofnunar koma jafnfram t vió sögu kostnaöur viö flutninginn sjálfcin og sú röskun, sem 
óhjátkvcemUega veröur á starfrcekslu stofnunarinnar vió hcinn, sérstaklega á málefnum  
starfsmcinna hennctr “.

í þriðja lagi er ekki fallist á þau sjónarmið sem fram koma í athugasemdum í frumvarpinu að 
fyrra ákvæði um heimild ráðherra til að ákvarða aðsetur stofnunar hafi verið fellt á brott „ ...án 
þess þó ciö séö veröi aö þctö hctfi veriö sérstakt mctrkmiö viö enclurskoöun lctganna enda ekkert 
jjcillaó um breytinguna / athugasemdum viö frumvarp til laganna". Þvert á móti má halda því 
fram að mönnum hafi orðið ljóst að þágildandi ákvæði hafl ekki lullnægt þeim atriðum sem 
bent var á í framangreindum hæstarétlardómi, enda sagði í athugasemdum sem fylgdi 
frumvarpi sem varð að lögum nr. 115/2011: „ Vió vinnslu frumvctrpsins vctrþess gcett i hvivetna 
aö ákvceöi þess vceru / samrœmi vió ákvceöi stjórnarskráiinnar og óskráióar 
stjórnskipunarreglur" (feitletrun undirritaðra). Að mati starfsmanna Fiskislofu er afar 
mikilvægt að háttvirt nefnd leiði hugann að þessum atriðum sem fram koma í dómi Hæstaréttar.

í fjórða lagi er goldið varhug við því opna ákvæði sem felst í takmarkalausri valdheimild sem 
ráðerra er fengið með ákvæði frumvarpsins um ákvörðun um aðsetur stofnana. Akvæði eins og 
það er orðað gengur þvert á markmið þau sem boðuð eru um faglega stjórnsýslu og virðist ekki 
taka nokkurt mið a f orðum framangreinds hæstaréttardóms og til er vitnað. Starfsmenn 
Fiskistofu vísa til reynslu sinnar þegar framkvæmdavaldið gengur í'ram með geðþótta- 
ákvarðanir varðandi tilfærslu stofnana. Kkki er hugað að neinum þeim atriðum sem þó er vikið
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að í margnefndum hæstaréltardómi. Engin rannsókn eða athugun var gerð á þeirri þörf á að 
ílytja Fiskistofu til Akureyrar, hvorki fyrir starfsemina né viðskipavini hennar. Engin 
kostnaðargreining var framkvæmd. Ekkert var hugað að starfsmannamálum stofnunarinnar. 
Ekki bætir það „faglegci stjónisýslu Stjóniarráösins “ eins og boðað er í athugasemdum við 1. 
gr. frumvarpsins að hafa slíka opna heimild, heldur þvert á móli slær skjaldborg um óvönduð 
vinnubrögð.

Ilér þyrfti til að koma efnisreglur frá Alþingi þannig að stjórnsýslan lyti eðlilegum lögmálum í 
svona málum og óskráðar stjórnskipunarreglur yrðu hafðar að leiðarljósi.

Björn Jónsson.

Hrannar Már Ásgeirsson. Inga þóra/þórisdótíir. Svavar Berg Ottesen.
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