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Efni: Umsögn BSRB um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð íslands, nr. 
115/2011, með síðari breytingum (skipulag ráðuneyta stofnana o.fl.), þskj. 666 - 434. mál.

BSRB hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um Stjórnarráð íslands 
(skipulag ráðuneyta og stofnana o.fl.)

BSRB gerir alvarlegar athugasemdir við tværtillögur frumvarpsins. Athugasemdirnar varða tillögu 
um heimild ráðherra til að ákveða aðsetur stofnana sem undir hann heyra og um almenna heimild 
til að flytja starfsmenn sem ráðnir eru ótímabundið til starfa hjá ráðuneytinu og stofnunum á milli 
þessara aðila.

í athugasemdum með 1. gr. frumvarpsins sem fjallar um heimild ráðherra til að ákveða aðsetur 
stofnana, en þar segir að heimild þar um hafi verið felld brott með setningu laga um Stjórnarráðið 
árið 2011 og því haldið fram að ekki verði séð að um sérstakt markmið hafí búið þar að baki við 
endurskoðun laganna. Þá segir í athugasemdum með ákvæðinu að nauðsynlegt sé að hafa slíkt 
ákvæði í lögunum vegna túlkunar Hæstaréttar á 2. mgr. 13. gr. stjómarskrárinnar með vísan til dóms 
Hæstaréttar í máli nr. 312/1998 (Landmælingadómur)■ BSRB tekur undir það sjónarmið að dómur 
Hæstaréttar sé skýr um að ríkisstofnanir verði ekki staðsettar utan Reykjavíkur nema með heimild 
í lögum. Bandalagið bendir hins vegar á að þörf er á mun ríkari umræðu um tilgang og markmið 
slíkrar lagabreytingar en frumvarpið felur i sér.

Þannig er ekki nægileg röksemd fyrir svo ríkri valdheimild ráðherra að „talið [sé] rétt og eðlilegt 
að umrædd lagaheimild verði endurvakin enda hafi verið litið svo á að ákvörðunarvald um þetta sé 
eðlilegur hluti af stjórnunarheimildum ráðherra gagnvart stofnunum sem undir hann heyra,“ sbr. 
athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins. BSRB hafnar því alfarið að litið hafi verið svo á að umrætt 
ákvörðunarvald sé eðlilegur hluti af stjómunarheimildum ráðherra. Þvert á móti er það einmitt mjög 
umdeilt. *
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Röksemdin á sér enn fremur litla stoð ef litið er til þeirrar umræðu sem skapaðist í kjölfar 
Landmælingadómsins og veruleg áhöld eru um hvort það feli í sér nægjanlega lagastoð, með 
skírskotuntil túlkunar Hæstaréttar á 2. mgr. 13. gr. stjómarskrárinnar, að lagaákvæði sé svo almennt 
orðað að ráðherra geti ákvarðað staðsetningu stofnunar.
Þá er tillagan á skjön við þá stefnu að ríkisstofnanir séu sjálfstæðar ríkisstofnanir enda vandséð 
sjálfstæði þeirra ef þær geta átt í hættu á að vera fluttar án þess að hafa nokkra aðkomu að þeirri 
ákvörðunartöku.
Loks er vandséð að fyrirliggjandi tillaga sé í samræmi við þau markmið og þá stefnu sem frumvarp 
til laga um Stjórnarráð íslands, nú lög nr. 115/2011, byggir á. Frumvarpið var samið með hliðsjón 
af og í kjölfar útgáfu skýrslunnar Samhent stjórnsýsla. Skýrslan var samin af nefnd um endurskoðun 
laga um Stjómarráð íslands sem skipuð var af forsætisráðherra árið 2009. I störfum sínum tók 
nefndin til umfjöllunar tillögur og ábendingar rannsóknarnefndar Alþingis og 
þingmannanefridarinnar. Hins vegar er hvergi í skýrslunni að finna tillögu um að veita eigi ráðherra 
það vald að ákveða staðsetur stofnana.

BSRB telur að heimild ráðherra til að ákveða aðsetur ríkisstofnana sé vart í samræmi við þá kröfu 
um festu sem gera þarf innan stjórnsýslunnar. Samkvæmt núgildandi fyrirkomulagi um að 
löggjafarvaldið ákveði staðsetningu stofnana, verður að teljast mun beturtryggt að undirbúningur 
og ákvörðun um flutning ríkisstofnunar sé vel ígrunduð. Þannig eru vítin til varnaðar i þeim efnum 
ekki eldri heldur en nýlega ætlaður flutningur Fiskistofu. Sem rennir enn frekari stoðum undir 
mikilvægi þess að ákvörðunin sé í höndum fleiri en eins aðila. Samkvæmt framansögðu hafnar 
bandalagið því alfarið að lögunum sé breytt hvað þetta varðar.

Hvað varðar síðari athugasemd BSRB um almenna heimild til flutnings starfsfólks milli ráðuneyta 
og stofnana þá hefur bandalagið áður mótmælt fyrirhuguðum breytingum á lögum um Stjórnarráð 
íslands sem efnislega hafa varðað það sama og nú er lagt til. BSRB varar við því að hróflað verði 
við auglýsingaskyldu á lausum störfum hjá ríkinu og leggur áherslu á að markmiðin sem búi að 
baki auglýsingaskyldunni, að öllum sé gefin kostur á að sækja um laus störf hjá ríkinu og tryggja 
þannig jafnræði. Enn fremur skal áréttað að markmið auglýsingaskyldunnar er að hæfasti 
einstaklingurinn sem völ er á hverju sinni verði ráðinn til starfs hjá ríkinu.

BSRB leggst því alfarið gegn tillögðum breytingum á lögum nr. 115/2011, um Stjórnarráð Islands 
varðandi valdheimild ráðherra til að ákveða aðsetur stofnana sem undir hann heyra og lögum nr. 
70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins um almenna heimild til að flytja starfsmenn 
ríkisins til í starfi og komast þannig undan auglýsingaskyldu á lausum störfum.
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