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Alþingi Reykjavík 7. nóvember 2018
b.t. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
Austurstræti 8-10 1811014SA TÞ
150 Reykjavík Málalykill: 00.63

Efni: Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði ísiands - tillaga til þál. 155. mál 149. Iþ.

Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 25. október sl., þar sem óskað er 
eftir umsögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um ofangreint þingmál.

Almennt

Með tillögunni er leitað eftir stuðningi Alþingis við áform um uppskiptingu 
velferðarráðuneytisins í annars vegar heilbrigðisráðuneyti og hins vegar 
félagsmáiaráðuneyti.

í þessu felst að snúið er aftur til þeirrar skipunar sem var við lýði fram til 1. janúar 
2011 þegar breyting var gerð á skipan ráðuneyta. Sambandið studdi eindregið þá 
breytingu hvað varðar velferðarráðuneytið og sagði m.a. í umsögn um málið (erindi 
nr. Þ-138/3028):

Megintillögur frumvarpsins styðjast við gild fagleg rök, auk þess sem sýnt 
hefur verið fram á að breytingin geti leitt til umtalsverðrar kostnaðar- 
lækkunar. Er þá einnig horft til endurskipulagningar á stofnanakerfinu sem 
með einum eða öðrum hætti mun með tímanum leiða af sameiningu 
ráðuneyta. Að mati sambandsins er fyllilega raunhæft að gera ráð fyrir að 
þessi hagræðing geti orðið án þess að burðir ráðuneytanna til þess að sinna 
hlutverki sínu verði skertir. Þá er það afgerandi kostur fyrir forsvarsmenn 
sveitarfélaganna að færri viðmælendur séu af hálfu ríkisins í ýmsum 
mikilvægum málaflokkum. Sameining heilbrigðisráðuneytis og félags- og 
tryggingamálaráðuneytis í eitt velferðarráðuneyti er þar ótvírætt 
framfaraskref sem ætti að stuðla að því að hið opinbera móti og framfylgi 
heildstœðri stefnu um samþætta nærþjónustu við íbúa á sviði velferðarmála.

í umsögninni var einnig varað við afleiðingum þess ef hnökrar yrðu á 
sameiningunni. Eftir á að hyggja virðist sem innstæða hafi verið fyrir þessum 
varnaðarorðum því í framkvæmd hefur nauðsynleg samþætting málaflokka ekki 
náðst, eins og raunar rakið er í greinargerð með tillögunni.

Ýmsar samverkandi ástæður eru eflaust fyrir því að markmið með sameinuðu 
velferðarráðuneytis náðust ekki. Að mati sambandsins vegur þar þyngst að þau átta 
ár sem liðin eru hafa ekki verið nýtt til að móta þá heildstæðu stefnu um 
velferðarþjónustu sem sambandið kallaði eftir í fyrrgreindri umsögn. Skortur á 
stefnu hefur leitt til þess að stór hluti velferðarmála er stöðugt á borðum ráðherra, 
ráðuneytisstjóra og annarra æðstu embættismanna í stað þess að fá úrlausn á 
viðeigandi vettvangi í samræmi við markaða stefnu. Alþekkt dæmi um þetta er 
samspil Sjúkratrygginga íslands og heilbrigðishluta velferðarráðuneytisins.
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Sambandinu þykir miður að sameinað velferðarráðuneyti hafi ekki fengið tækifæri 
til þess að starfa á grundvelli heildstæðrar stefnumörkunar og að ekki hafi verið 
gefinn lengri tími til þess að þróa það form að ráðuneytið væri eitt og hið sama þótt 
ráðherrarnir væru tveir. Hins vegar má taka undir það að málafjöldi og umfang 
kunni að hafa reynst ofviða því fyrirkomulagi að einn ráðuneytisstjóri héldi um alla 
þræði. Á þetta sérstaklega við þar eð stefnumörkun skortir í mörgum af stærstu 
málaflokkum sameinaðs ráðuneytis, þar sem heilbrigðis- og öldrunarmál vega 
þyngst. Þá geta óskýr valdmörk og ábyrgðarskil viðhaldið samskiptaörðugleikum 
sem flókið er bæta úr.

Með vísan til slíkra sjónarmiða gerir sambandið ekki athugasemd við að tillagan 
hljóti afgreiðsiu á Alþingi.

Staða tiltekinna málaflokka innan ráðuneytanna

Þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir að samhliða uppskiptingu velferðarráðuneytis 
eigi sér stað tilfærsla á málaflokkum milli ráðuneyta.

1. Málefni barna

í greinargerð með tillögunni er m.a. vísað tii viljayfirlýsingar sem undirrituð var þann 
7. september sl., um aukið samstarf í málefnum barna.

Sambandið er aðili að þessari yfirlýsingu og telur brýnt að einn ráðherra, og 
ráðuneyti hans, gegni samhæfingarhlutverki í málefnum barna. Þar bíða mörg 
verkefni og er sérstaklega bent á að ný gæða- og eftirlitsstofnun (sem verður hluti 
af nýju félagsmálaráðuneyti) fái skýrt afmarkað hlutverk við að framfylgja 
eftirlitsþætti barnaverndarlaga.

Sambandið gerir ekki athugasemd við að embættisheiti ráðherra verði breytt til 
þess að undirstrika þetta samhæfingarhlutverk í málefnum barna, en bendir á að í 
heitum af þessum toga felst jafnan yfirlýsing um forgangsröð. Sá 
félagsmálaráðherra sem sat 2013-2017 valdi embættisheitið félags- og 
húsnæðismálaráðherra til þess að undirstrika mikilvægi húsnæðismála. Að mati 
sambandsins hefur dregið úr áherslu á húsnæðismál í seinni tíð, enda þótt 
mikilvægi málaflokksins og nauðsyn á skýrri forgangsröð hafi farið vaxandi, sbr. hér 
á eftir.

2. Málefni mannvirkja

Samkvæmt tillögunni er áformað að málefni er varða mannvirki verði flutt frá 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Sambandið telur öll rök vera fyrir þessari 
nálgun en að jafnframt sé einboðið að málefni skipulagsgerðar verði samferða 
mannvirkjamálum. Sú áhersla er sett fram af augljósum ástæðum sem snúa að 
faglegri samlegð og nánum tengslum milli verkefna.

Sérstaklega er áréttað að sveitarfélögin eru staðbundin stjórnvöld í skipulags- og 
byggingarmálum og starfrækja öll embætti skipulags- og byggingarfulltrúa (sum þó 
í samstarfi sín á milli). Mjög öfugsnúið væri, og andstætt yfirlýstum markmiðum um 
samþættingu, að skipulags- og byggingarfulltrúar sveitarfélaga þurfi vegna 
uppstokkunar í stjórnarráðinu að eiga samskipti við tvö ráðuneyti í stað eins áður.
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Þá er óhjákvæmilegt að gera alvarlega athugasemd við að tillaga sé mótuð um 
þennart verkefnaflutning án samráðs við sveitarfélögin, þegar haft er í huga hve 
mikilvæg skipulags- og byggingarmál eru gagnvart stefnumörkun og 
stjórnsýsluframkvæmd sveitarfélaga. Má jafnvel leiða líkur að því að tilurð 
tillögunnar stangist á við Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga og þau viðmið 
um samráð miili stjórnsýslustiga sem Sveitarstjórnarþing Evrópuráðsins hefur 
mótað.

í stefnumörkun fyrir sveitarstjórnarstigið, sem fram fer á vettvangi sambandsins, 
hefur verið sett fram afar skýrt markmið um samþættingu skipulags- og 
byggingarmála. Þannig segir í markmiði 3.1.18 í gildandi stefnumörkun 2014-2018:

Sambandið skal vinna að því að byggðamál verði vistuð í sama ráðuneyti og
sveitarstjórnarmál, ásamt samgöngu-, skipulags- og bvggingarmálum.

Með vísan til þessa getur sambandið ekki fallist á að málefni mannvirkja verði færð 
yfir til nýs félagsmálaráðuneytis. Farið er fram á að þær ráðagerðir verði 
endurskoðaðar og unnið út frá þeirri forsendu að skipulags- og byggingarmál verði 
vistuð í ráðuneyti sveitarstjórnarmála. Augljós rök eru fyrir þeirri skipan sem lúta að 
samlegðaráhrifum verkefna og samspili við innviðauppbyggingu. í því efni tekur 
sambandið undir sjónarmið sem Samtök iðnaðarins hafa sett fram á opinberum 
vettvangi.

Sambandíð telur einnig að þau áríðandi verkefni sem bíða í húsnæðismálum eigi 
mikla og rökrétta tengingu við ínnviðauppbyggingu. Með vísan til þeirra sjónarmiða 
er eðlilegt að taka til alvarlegrar skoðunar að samhliða breytingum á ráðuneytum, 
verði öll húsnæðismál vistuð í ráðuneyti sveitarstjórnarmála. Eins og áöur er vikið 
að verður að líta svo á að húsnæðismál muni ekki fá síðri áherslu og forgangsröð í 
því ráðuneyti sem einnig myndi þá geta aðstoðað sveitarfélögin sérstaklega í 
mikilvægu lögbundnu hlutverki þeirra við gerð og framkvæmd húsnæðisáætlana. 
Þá hefur ráðuneyti sveitarstjórnarmála langa reynslu af því að styðja við 
velferðarþjónustu sveitarfélaga í gegnum starfsemi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Er 
ótvírætt að starfsmenn ráðuneytisins búa yfir mikilli þekkingu og innsýn í félagsleg 
verkefni sveitarfélaga.

Ennfremur skal á það bent að málefni opinbers húsnæðisstuðnings eru nú vistuð á 
tveimur skrifstofum innan núverandi velferðarráðuneytis. Að mati sambandsins 
sýnir sú staðreynd að æskileg samþætting húsnæðismála hefur ekki náðst hingað til 
þrátt fyrir yfirlýst markmið um annað. Nái áform fram að ganga um flutning 
málefna mannvirkja yfir til nýs félagsmálaráðuneytis verður að lágmarki að tryggja 
að til verði starfhæf eining, mögulega sérstök skrifstofa, sem sinni húsnæðis- og 
mannvirkjamálum.

Síðast en ekki síst þarf að huga náið að málefnum slökkviliða og eldvarna þegar 
flutningur mannvirkjamála er til umræðu. Yfirstjórn eldvarnamála er hjá 
Mannvirkjastofnun sem fyrirliggjandi tillaga miðar við að færist í heild á milli 
ráðuneyta. Tenging eldvarna við innviðauppbyggingu, öryggismál og vernd 
mikilvægra grunnstoða samfélagsins ætti hins vegar að vera augljós og veigamikil 
rök fyrir því að Mannvirkjastofnun, með stjórnsýslu eldvarna, verði vistuð undir 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

3



3. Jafnréttismál

Tillagan er sú að samhliða breytingum á skipan ráðuneyta skuli jafnréttismál flytjast 
til forsætisráðuneytisins.

Þrátt fyrir margar tilraunir á undanförnum árum hefur velferðarráðuneytinu ekki 
tekist að móta og framfylgja stefnu um stjórnsýslu jafnréttismála. Að mati 
sambandsins er nauðsynlegt á þessum tímapunkti að setja aukinn kraft í aðgerðir 
sem lúta að umgjörð og eftirfylgni jafnréttismála í víðum skilningi. 
Forsætisráðuneytinu er vel treystandi til þess að takast það verkefni á hendur hvort 
sem um tímabundna skipan er að ræða eða varanlega. Sambandið styður tillöguna.

4. Málefni aldraðra

Öldrunarþjónustan hefur lengi liðið fyrir að framfylgt sé markaðri heildarstefnu í 
málaflokknum. Eins og áður greinir má rekja eina ástæðu þess til óskýrra 
ábyrgðarskila og þess að fyrirsvar tiltekinna Iykilþátta í þjónustunni hefur verið að 
færast milli ráðherra.

Ákveðin skref hafa nú verið stigin til úrbóta og Iiggur m.a. fyrir að heildræn 
stefnumótun í málefnum aldraöra heyri til félags- og jafnréttismálaráðherra. 
Stofnað hefur verið sérstakt samráðsteymi sem hefur það hlutverk að vinna að 
heildrænni stefnumótun í málefnum eldri borgara að teknu tilliti til heilsu, 
velferðarþjónustu og kjara eldri borgara.

Sambandið styður heilshugar þessa áfanga sem nú hafa náðst og fagnar því að 
félagsmálaráðherra hafi heildarumsjón með stefnumörkunarferlinu. Verkefnið er 
hins vegar krefjandi, mannafla- og tímafrekt enda þarf að samhæfa aðkomu ólíkra 
aðila að því: heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu, almannatrygginga, lífeyrissjóða, 
sjálfstæðra þjónustu- og rekstraraðila o.fl.

Á sama tíma er einnig lögð rík áhersla á vinnu í þágu barna (sbr. áður). Sambandið 
telur að nýtt félagsmálaráðuneyti muni á komandi misserum eiga fullt í fangi með 
að sinna þessum tveimur stóru stefnumarkandi verkefnum. Af þeirri ástæðu séu 
það veigamikil rök út frá heildarhagsmunum og þeirri brýnu uppbyggingu sem 
bíður, að húsnæðismál verði ásamt skipulags- og byggingarmálum flutt yfir til 
ráðuneytis sveitarstjórnarmála.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

4


