
Reglur um meðferð valds og ákvaðantöku við sölu á eignum ríkisins

-Talpunktar Tryggva Gunnarssonar, lögfræðings, á fundi Stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar Alþingis 14. desember 2022 - dreift á fundinum -

1. Stjórnsýsluleg staða aðila - ríkisstofnun/einkaaðili/hlutafélag - sem fer með forræði 
og ráðstöfun þeirrar eignar sem á selja - segir til um hvaða reglum um málsmeðferð 
og ákvarðanatöku aðilinn þarf að fylgja nema sérákvæði séu í lögum.

• Fjármála- og efnahagsráðuneytið (fjármála- og efnhagsráðherra) og Bankasýsla 
ríkisins eru ríkistofnanir og hluti af stjórnsýslu ríkisins.

• Engin ákvæði í lögum nr. 155/2012, um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 
fjármálafyrirtækjum, eða lögum nr. 88/2009, um Bankasýslu ríkisins, um 
undanþágur frá reglum stjórnsýslulaga eða upplýsingalaga. Sjá til samanburðar 
t.d. 5. mgr. 2. gr. laga nr. 75/2009, um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla 
að endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja, + Lindarhvoll ehf.

2. Sérstakar og almennar reglur um málsmeðferð og ákvarðanatöku við sölu á eignum 
ríkisins
2.1 Sérstakar reglur um sölu eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum

• Í lögum nr. 155/2012 eru sérstök ákvæði um ákvörðun um sölumeðferð, 
meginreglur við sölumeðferð og sölumeðferð eignarhluta. Þessum 
reglum þarf að fylgja og að því marki sem þessar reglur eru strangari en 
þær almennu lagareglur sem eiga við um sömu atriði hafa þær forgang.

• Við útfærslu á þessum sérstöku reglum þarf að gæta þess að útfærslan 
sé í samræmi við almennu reglurnar að því marki sem þær eiga við, svo 
sem um gagnsæi, hlutlægni, hagkvæmni, skilyrði gagnvart 
tilboðsgjöfum og jafnræði.

2.2 Reglur stjórnsýsluréttarins gilda við ráðstöfun á eignum ríkisins
• Dómur Hæstaréttar 23. mars 2000 í máli nr. 407/1999: „Þegar 

stjórnvald ráðstafar eignum ríkisins gilda um þá ákvörðun reglur 
stjórnsýsluréttar. Um kaupsamninginn annars gilda almennar reglur um 
fasteignakaup eftir því sem við getur átt.“

• Andsvar Hæstaréttar við málflutningi um að ríkið sem eigandi væri í 
sömu stöðu og einkaaðili við ráðstöfun á eign ríkisins.

2.3 Almennar reglur stjórnsýsluréttar um málsmeðferð og ákvarðanatöku við sölu 
eigna ríkisins

• Stjórnsýslulög nr. 37/1993 og upplýsingalög nr. 140/2012 að því marki 
sem ákvörðun (málsmeðferð) fellur undir gildissvið laganna 
(stjórnvaldsákvörðun). Sjá til fróðleiks skýrslu frá febr. 2012: „Sala 
ríkisins á eignarhlutum í fyrirtækjum ...“, bls. 2, 8, 9, 30 - 31.

• Óskráðar grundvallarreglur stjórnsýsluréttarins
• Vandaðir stjórnsýsluhættir
• Siðareglur
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2.4 Aðrar almennar reglur um meðferð mála og ákvarðanatöku sem reynt getur á 
við sölu ríkisins á eignarhlutum í fjármálafyrirtækjum

• Almenn ákvæði laga og reglna um viðskipti með hlutabréf og 
eignarhluta í fjármálafyrirtækjum og um markaði fyrir fjármálagerninga

• EES-skuldbindingar - þ.m.t. ríkisstyrkjareglur
2.5 Á hvaða lagagrundvelli hafa dómstólar leyst úr ágreiningi um sölu á 

hlutabréfum í eigu ríkisins?
• Dómur Héraðsdóms 3. júní 1994 um sölu á hlutabréfum í SR-mjöli.
• Dómur Hæstaréttar 8. maí 2008 í máli nr. 379/2007 vegna sölu 

hlutabréfa í Íslenskum aðalverktökum hf.
• Tekist á um hvort hæfisreglum af hálfu þeirra sem komu að sölunni 

fyrir ríkið (m.a. ráðherra) hefði verið fylgt - Sama um jafnræði 
gagnvart kaupendum. Leyst úr þessum atriðum o. fl. með vísan til 
einstakra ákvæða stjórnsýslulaga og óskráðra grundvallarreglna 
(meginreglna) stjórnsýsluréttarins. ÍAV dómurinn sýnir líka hvernig 
sérreglum laga um verðbréfaviðskipti s.s. um innhverjaupplýsingar geta 
„tæmt sök“ þannig að ekki þurfi að beita stjórnsýslureglum.

• Sjá einnig Hrd. 151/2010: Sveitarfélag ráðstafar eignarlandi til leigu 
gegn greiðslu gjalda og söluverðs byggingarréttar. Í þessu „fólst því í 
senn stjórnvaldsákvörðun í skilningi stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og 
gerningur á sviði einkaréttar. Við úrlausn málsins hefur þetta tvíþætta 
eðli úthlutunarinnar þó aðeins takmarkað gildi, þar sem stefndi 
(sveitarfélagið) var einnig bundinn af meginreglum stjórnsýsluréttar, 
svo sem jafnræðisreglu og kröfum um málefnalegar ástæður gerða 
sinna, við ráðstöfun einkaréttarlegra réttinda.“

3. Samanburður við notkun söluaðferða og málsmeðferð við sölu eigna ríkja (í 
fjármálafyrirtækjum) erlendis.

• Hver er staða þess aðila sem fer með söluheimildina? - 
Ríkisstofnun/einkaréttarlegur aðili (hlutafélag)

• Geta verið sérákvæði um hvaða reglum eigi að fylgja og þá líka um 
undanþágur frá stjórnsýslulögum og öðrum réttaröryggisreglum 
stjórnsýsluréttarins, sjá t.d. danska Finansiel Stabilitet.

• Mismunandi m.a. í norrænum stjórnsýslurétti í hvaða mæli þær reglur eru 
taldar eiga við þegar opinber aðili selur eign sem hefur samstöðu með 
sambærilegum eignum í einkaeign.

• Það eitt að tiltekin aðferð t.d. tilboðssala hafi verið notuð erlendis hefur 
takmarkaða þýðingu við samanburð hér nema ljóst sé að þar hafi þurft að 
fylgja hliðstæðum reglum og gilda hér á landi um málsmeðferð og ákvarðana- 
töku (stjórnsýslulögum og meginreglum) auk hliðstæðra reglna og gilda að 
EES-rétti, og það hafi verið gert, þ.m.t. við útfærslu tilboðssöfnunar og töku 
tilboða.
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4. Hvar var lærdómur af sögu um fyrri sölur eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum? - 
Hefur ekki viðkvæði stjórnmálamanna verið að það þurfi að læra af fyrri mistökum?

5. Til hvaða reglna um málsmeðferð og ákvarðanatöku tók úttekt Re á sölu á hlut ríkisins 
í Íslandsbanka 22. mars 2022, sbr. skýrslu til Alþingis í nóvember 2022?

• Beiðni fjármála- og efnahagsráðherra (7. 4. 2022): Ríkisendurskoðun kanni og 
leggi mat á hvort salan „... hafi samrýmst lögum og góðum stjórnsýsluháttum.“

• Tilkynning ríkisendurskoðanda um að farið verði í úttektina (8. 4. 2022): Orðið 
við beiðni ráðherra en „áætlun um afmörkun og framkvæmd úttektarinnar 
hefur ekki farið fram en hún mun verða endurskoðuð eftir því sem úttektinni 
vindur fram.“

• Afmörkun ríkisendurskoðanda í upphafi skýrslu (14. 11. 2022): Leitast við að 
leggja mat á framkvæmdina og svara eftirfarandi spurningum:
1) Hvernig samræmdist framkvæmd sölu á 22,5% hlut ríkisins í Íslandsbanka 22. mars 
2022 ákvæðum laga nr. 155/2012 um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 
fjármálafyrirtækjum og laga nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins?
2) Var framkvæmd sölunnar í samræmi við tillögu og minnisblað Bankasýslu ríkisins 
um sölumeðferð á eftirstæðum eignarhlut í Íslandsbanka og greinargerð fjármála- og 
efnahagsráðherra vegna framhalds á sölu á hlutum ríkisins í bankanum?
3) Hvernig voru endanlegt söluverð og stærð eignarhlutarins sem var seldur ákveðin? 
4) Hvernig var staðið að úthlutun hlutabréfa til fjárfesta í söluferlinu?

• Úr skýrslu Re: „Með lögunum er embættinu falið að hafa eftirlit með 
fjárhagslegum hagsmunum ríkisins í umboði Alþingis. Það fellur utan 
hlutverks Ríkisendurskoðunar að taka afstöðu til ágreiningsefna um lagatúlkun 
og ber embættinu að gæta varúðar að álykta almennt um túlkun og skýringu 
laga, enda er öðrum aðilum falið það hlutverk að lögum.

• Úr skýrslu Re: Úttektinni er ætlað að varpa ljósi á undirbúning og framkvæmd 
sölu eignarhlutar ríkisins í Íslandsbanka og einna helst þá atburðarás sem átti 
sér stað á söludegi, 22. mars 2022. Hún tekur þannig til þess hvernig staðið var 
að sölu umrædds eignarhluta út frá lögum, skilgreindum markmiðum með 
sölunni og sjónarmiðum um góða stjórnsýsluhætti.

• Úr lögum um ríkisendurskoðanda nr. 46/2016: Stjórnsýsluendurskoðun, 6. gr. 
... Við mat á frammistöðu skal meðal annars líta til þess hvort starfsemi sé í 
samræmi við fjárheimildir, þá löggjöf sem gilda um hana og góða og 
viðurkennda starfshætti.

• Felur úttekt Re í sér að stofnunin hafi kannað og lagt mat á hvort salan hafi 
samrýmst lögum og góðum stjórnsýsluháttum?

• Í samræmi við afmörkun Re í upphafi skýrslunnar er bara fjallað málsmeðferð 
og ákvarðanatöku m.t.t. laga nr. 155/2012, um sölumeðferð eignarhluta ríkisins 
í fjármálafyrirtækjum, og laga nr. 88/2009, um Bankasýslu ríkisins, auk þess 
sem fjallað er um ákvæði laga nr. 115/2021, um markaði fyrir 
fjármálagerninga, um fagfjárfesta og reglur EES-réttar um það efni.

• Orðin: stjórnsýslulög, upplýsingalög, meginreglur /óskráðar grundvallarreglur 
stjórnsýsluréttarins, málefnaleg sjónarmið, jafnræðisregla, sérstakt hæfi - eða 
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önnur hugtök sem koma fyrir í stjórnsýslurétti - er ekki að fmna í meginefni 
skýrslunnar.

• Úr viðbrögðum fjármála- og efnhagsráðuneytisins, birt á bls. 20 í skýrslu Re: 
„Ekki verður annað séð af umfjöllun skýrslunnar en að sá þáttur 
sölumeðferðarinnar sem var á ábyrgð ráðherra hafi samræmst lögum og 
meginreglum stj órnsýsluréttar.“

• Vegna þessa er vakin athygli á því að í skýrslunni er ekkert fjallað um:
a) Hvort og þá í hvaða mæli það leiddi af jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins, 
ákvæðum laga nr. 155/2012 eða EES-reglum um að tilboðsgjafar nytu 
jafnræðis, að ráðherra þyrfti þegar ákvörðun um að fara tilboðsleiðina lá fyrir 
að gefa með opinberri auglýsingu þeim sem kynnu að hafa áhuga á því að 
koma til greina sem kaupendur og uppfylltu nánari skilyrði þar um kost á að 
sækja um og fá skráningu áður en tilboðssöfnun fór fram.
b) Þá lagalegu stöðu að ráðherra valdi þrátt fyrir orðalag laganna um að hann 
skuli undirrita samninga fyrir hönd ríkisins um sölu eignarhluta, og studdist þar 
væntanlega við ummæli í athugasemdum við lagafrumvarpið, að fallast á 
tillögu Bankasýslunnar og veita stofnuninni „umboð“ til að ljúka sölumeð- 
ferðinni í samræmi við tillöguna. Tillagan hljóðaði um að forstjóri stofnunar- 
innar fengi umboð til þess að undirrita fyrir hönd ríkisins viðeigandi viðauka í 
sölusamningi og gefa fyrirmæli um framsal hluta við uppgjör viðskiptanna. Í 
bréfi um tillöguna var í sex liðum lýst þeim atriðum sem Bankasýslan lagði til 
að einkum yrðu höfð að leiðarljósi við úthlutun til bjóðenda.
c) Almennt um heimild ráðherra til að framselja í formi umboðs til 
Bankasýslunnar „að ljúka sölumeðferð í samræmi“ við tillöguna. Gat það að 
ráðherra veitti umboð með þessum hætti breytt því ráðherra var fyrir hönd 
ríkissjóðs áfram seljandi hlutabréfanna og viðtakandi (ríkissjóður) á kaupverði 
þeirra? Hvernig var gætt að því að það fyrirkomulag sem valið var að þessu 
leyti uppfyllti þær kröfur sem leiddu af reglum 3. gr., sbr. einnig 2. málslið 2. 
mgr. 1. gr., stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um sérstakt hæfi ráðherra?
d) Hvort og hvernig var með reglum eða fyrirfram fyrirkomulagi gætt að 
sérstöku hæfi þeirra sem komu að undirbúningi og ákvarðanatöku um söluna í 
samræmi við hæfisreglur stjórnsýsluréttarins.
e) Þegar ráðherra samþykkti að veita umbeðið umboð til að ljúka sölumeðferð 
hlutabréfanna hafði ekki verið tekin endanleg ákvörðun um sölu til einstakra 
tilboðsgjafa, þ.e. hversu miklu þeir fengju úthlutað. Samkvæmt bréfi 
Bankasýslunnar til ráðherra átti sá sem fékk umboðið til að taka þær 
ákvarðanir „einkum“ að hafa að leiðarljósi tiltekin sex atriði. Álitaefnið er því 
hvernig það samrýmist þeim reglum sem leiddu af lögum nr. 155/2012 og 
meginreglum stjórnsýsluréttarins, mögulega einnig EES-reglum, þ.m.t. um 
jafnræði, málefnaleg sjónarmið að baki ákvörðun og efni rökstuðnings, að 
ráðherra léti það í hendur starfsmanna Bankasýslunnar (mögulega söluráðgjafa 
og fjármálaráðgjafa hennar) að taka endanlegar ákvarðanir um úthlutanir til 
hvers tilboðsgjafa án þess að áður hefðu verið settar og birtar reglur/viðmiðanir 
um hvernig beita átti þeim atriðum sem Bankasýslan hafði lagt til að réðu við 
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ákvarðanatökuna, vægi þeirra og innbyrðis mat og um skráningu upplýsinga 
um hvað réði einstökum ákvörðunum.

• Hugtakið/mælikvarðinn góðir stjórnsýsluhættir er notað án þess að það sé 
rökstutt hvað leiði til þess að tiltekið atriði teljist „í samræmi við góða 
stjórnsýsluhætti“ og þá án þess að fjallað sé um þau lagaákvæði sem átt geta 
við um viðkomandi tilvik. Almennt: Lögin koma fyrst og ef þau taka ekki 
afstöðu getur reynt á vandaða (góða) stjórnsýsluhætti.

• Við mat Re á aðferðafræði til að fullnægja því efni og inntaki sem leiðir af 
þeim hugtökum sem koma fram í meginreglum við sölumeðferð í 3. gr. laga nr. 
155/2012 um opið söluferli, gagnsæi, hlutlægni og hagkvæmni, skilyrði 
gagnvart tilboðshöfum og jafnræði er í engu vikið að þeim almennu reglum 
stjórnsýsluréttarins um þessi atriði sem koma fram í stjórnsýslulögum, 
upplýsingalögum eða óskráðum grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins. Af því 
leiðir að í skýrslunni er ekkert fjallað um hvort og þá hvernig þurfti við 
undirbúning (skipulagningu/reglusetningu) og framkvæmd sölunnar 
(ákvarðanatöku og val milli tilboða) að gæta að þessum almennu reglum 
stjórnsýsluréttarins. Sama um þýðingu EES-reglna.

• Í skýrslu Re er fundið að því að skort hafi á skráningu og skjalfestingu t.d. 
viðmiða og hvernig ætti að beita þeim sem og á hverju niðurstaða um úthlutun 
var reist til að tryggja sönnur. Það er talið að slíkt hefði verið í samræmi við 
góða stjórnsýsluhætti. Ekki er vikið að því í skýrslunni hvort þarna hafi í 
einhverjum tilvikum verið um að ræða stjórnvaldsákvarðanir og þar með hvort 
skráningarskylda samkvæmt 1. mgr. 27. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 hafi 
átt við eða eftir atvikum regla 2. mgr. sömu lagagreinar.

6. Hvers vegna skiptir máli að stjórnvöld fylgi reglum um undirbúning, málsmeðferð og 
ákvarðanatöku?

• Form- og efnisreglur um málsmeðferð og ákvarðanatöku fela í sér fyrirmæli 
löggjafans í umboði almennings (og dómstóla) um hvernig handhafar opinbers 
valds eiga og megi haga meðferð þessa valds. Almenningur (líka þingmenn og 
sveitarstjórnarmenn sem eru í minnihluta) eiga að geta gengið út frá því að 
ráðamenn fylgi réttum reglum - Viðbrögð við frávikum er sjálfstætt 
úrlausnarefni

• Lagaleg ábyrgð - var lögum fylgt - Viðfangsefni eftirlitsaðila og dómstóla
• Pólitísk ábyrgð - fjölbreytt flóra - ákvarðanir og athafnir hafa ekki verið í

samræmi við lög og viðmiðanir (siðareglur) eða meðferð valds og athafnir sem 
byggjast á pólitísku mati og stöðu samrýmast ekki því sem almenningur, að 
minnsta kosti hluti hans, telur rétt - oft óháð formlegri niðurstöðu eftirlitsaðila 
eða dómstóla - Viðbrögðin í höndum stjórnmálaflokka og kjósenda

• Skiptir þetta kannski engu máli bara ef þetta hefur „reddast“ og niðurstaðan er 
t.d. fjárhagslega ásættanleg?

5


