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Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á lögum um Stjórnarráð Islands (skipulag 
ráðuneyta og stofnana o.fl.), 434. mál (heildarlög), 455. mál, 144. löggjafarþing.

Fjórðungssamband Vestfirðinga (FV) styður meginmarkmið frumvarpsins um einföldun 
stjórnsýslu stjórnarráðsins sem leiði til aukinnar skilvirkni, aukins sveigjanleika og aukinnar 
hagkvæmni í rekstri stjórnarráðsins. Enda gefi það jafnframt færi á að byggja upp stjórnsýslu 
ríkisins á starfstöðvum víðar en á höfuðborgarsvæðinu.

FV styður ákvæði 1. gr frumvarpsins og skýringar með lagagreininni.

Texti laganna. Ráðherra kveður á um aðsetur stofnunar sem undir hann heyrir, nema á annan veg sé 
mælt í  lögum.

Skýring. Í núgildandi lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, er hins vegar ekki mælt fyrir um 
heimild ráðherra til að kveða á um aðsetur þeirra stofnana sem tilheyra starfsemi 
framkvæmdarvaldsins. Brottfall þessa ákvæðis er þó ekki útskýrt í  athugasemdum við frumvarp til 
laganna. Hér er þvílagt til, með hliðsjón af framangreindu, að aftur verði kveðið á um almenna 
heimild til handa ráðherra til að ákveða aðsetur stofnana sem undir hann heyra og er lagt til að 
ákvæði eldri laga verði tekið upp óbreytt. Er talið rétt og eðlilegt að umrædd lagaheimild verði 
endurvakin enda hefur verið litið svo á að ákvörðunarvald um þetta sé eðlilegur hluti a f 
stjórnunarheimildum ráðherra gagnvart stofnunum sem undir hann heyra. Að óbreyttu má ætla að 
sérstaka lagaheimild þyrfti íhverju tilviki e f staðsetja ætti stofnun utan sveitarfélagamarka 
Reykjavíkur.

FV styður efni þessara breytinga en beinir því jafnframt til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar 
Alþingis að taka síðar til umræðu hvort leggja eigi til breytingu á Stjórnarskrá Íslands með 
vísan til skýringa (feitletrað af FV) með frumvarpinu þar sem segir;

Skýring; 2. mgr. 13. gr. stjórnarskrárinnar er svohljóðandi: „Ráðuneytið hefur aðsetur í  Reykjavík." A f  
dómi Hæstaréttar má ráða að merking hugtaksins ráðuneyti í  ákvæðinu taki ekki aðeins til ráðuneyta 
sem slíkra heldur einnig til annarra stjórnvalda ríkisins sem fara með framkvæmd stjórnarmálefna 
sem undir ráðuneyti heyra. Í dómi Hæstaréttar segir að þótt ekki séu bein fyrirm æli um það ílögum  
að ríkisstofnun skuli staðsett í  Reykjavík verði ekki talið að það eitt gefi ráðherra frjálst val um það 
hvar hún skuli vera. Vöntun á ákvæðum um þetta ílögum  megi helst skýra með því að fyrirm æli séu í  
stjórnarskrá um staðsetningu ráðuneyta. Hafi það verið talið svo sjálfsagt fram á hin síðari ár að 
stofnanir sem undir þau heyrðu hefðu einnig aðsetur í  höfuðborginni að ekki þyrfti að taka það 
fram  í  lögum .

FV telur að hér sé arfur frá upphafi stjórnarráðs Íslands árið 1904 og hafi verið tekin með 
tilliti til stöðu samgöngu og fjarskiptakerfis á þeim tíma. Síðan hafi skapast hefð sem 
Hæstirréttur telur með dómi sínum verði ekki hnikað nema með sérstökum lögum hverju 
sinni. Breyting á stjórnarskrá leiði til að ákvörðun um staðsetningu ríkisstofnana verði með 
hlutlausari hætti og staðsetning verði ekki tilgreind nema þá sérstaklega í lögum.

mailto:nefndasvid@alhingi.is


Fjórðungssamband
Vestfirðinga

FV styður ákvæði 6. gr,

Skýring. Í greininni er lagt til að heimildir til að skipuleggja ráðuneyti verði rýmkaðar frá því sem nú er. 
Gert er ráð fyrir að grunnskipulag ráðuneyta verði óbreytt, þ.e. að aðalskrifstofum ráðuneyta verði 
skipt upp í fagskrifstofur en hins vegar verði heimilt, ef ástæða þykir til, að setja á fót sérstakar 
starfseiningar eða svonefndar ráðuneytisstofnanir í ráðuneytum sem ekki teljast hluti aðalskrifstofu 
en eru þó stjórnsýslulegur hluti ráðuneytis með þeim hætti að stjórnvaldsákvarðanir sem þar eru 
teknar séu teknar fyrir hönd ráðherra með sama hætti og stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru á 
aðalskrifstofu ráðuneytis, sbr. nánari umfjöllun um stjórnsýslustöðu stofnana og tegundir stofnana, 
þ.m.t. svonefndra ráðuneytisstofnana, í áliti nefndar sem fjármálaráðherra skipaði árið 2000 um 
ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð forstöðumanna ríkisstofnana.

Greinin færi ráðherra aukið svigrúm frá því sem er í dag, til að efla upp stjórnsýslu ríkisins á 
starfstöðvum utan höfuðborgarsvæðis.

FV beinir því að lokum til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis að kannað verði hvernig 
nýta má hugsanlega hagkvæmni (sparnað) sem breytingar eiga að leiða að sér. FV leggur til af 
því tilefni að sparnaður verði nýttur tímabundið til að efla þær stjórnsýsluskrifstofur sem taka 
við málefnum úrskurðarnefnda, en þar er víða mjög uppsafnaður málafjöldi. Einnig að því að 
hagræðing verði nýtt til að efla stjórnsýslu á starfstöðvum utan höfuðborgarsvæðis.
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