
 

139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1858  —  674. mál.

Breytingartillögur
við frv. til l. um Stjórnarráð Íslands.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (RM, ÁI, VBj, ÞrB, MÁ, ÞSa).

1. Við 1. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Ráðherrar starfa í umboði Alþingis. Forsætisráðherra er skylt að biðjast lausnar fyrir

sig og ráðuneyti sitt ef tillaga um vantraust á ríkisstjórn er samþykkt á Alþingi. Sam-
þykki Alþingi tillögu um vantraust á einstakan ráðherra í ríkisstjórn er forsætisráðherra
skylt að gera tillögu til forseta um að viðkomandi ráðherra verði leystur frá embætti.

2. 1. mgr. 2. gr. orðist svo:
Stjórnarráð Íslands skiptist í ráðuneyti. Ráðuneyti eru skrifstofur ráðherra og æðstu

stjórnvöld framkvæmdarvaldsins hvert á sínu málefnasviði. Ákveða skal fjölda ráðu-
neyta og heiti þeirra með forsetaúrskurði, sbr. 15. gr. stjórnarskrárinnar, samkvæmt til-
lögu forsætisráðherra.

3. Fyrri málsliður 2. mgr. 4. gr. falli brott.
4. Við 6. gr.

a. Við 1. tölul. 1. mgr. bætist: þ.m.t. tillögur til þingsályktana.
b. Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:

Á ríkisstjórnarfundum skal skýra frá fundum þar sem ráðherrar ríkisstjórnarinnar
koma sameiginlega fram gagnvart aðilum úr stjórnkerfinu eða utan þess og þegar
þeim sem fulltrúum ríkisstjórnarinnar eru veittar mikilvægar upplýsingar eða kynnt
málefni sem þurfa að koma til úrlausnar innan stjórnsýslunnar.

5. Við 7. gr.
a. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Undan skal þó fella þau atriði fundar-

gerðar sem hafa að geyma upplýsingar sem falla undir takmarkanir á upplýsingarétti
vegna almannahagsmuna, sbr. 9. og 10. gr. upplýsingalaga, og skulu þau færð í
sérstaka trúnaðarmálabók.

b. Á eftir 3. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
Allir fundir ríkisstjórnarinnar skulu hljóðritaðir og afrit geymt í vörslu Þjóðskjala-

safns. Hljóðritanir þessar skulu gerðar opinberar að 30 árum liðnum frá fundi.
6. Við 9. gr.

a. Orðin „í sinn stað“ í lok 2. mgr. falli brott.
b. Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Þótt ráðherra hafi tekið mál upp í ráðherranefnd leysir það hann ekki undan
skyldu til að bera mál upp í ríkisstjórn, sbr. 6. gr.

7. Við 10. gr.
a. 1. mgr. falli brott.
b. 4. mgr. orðist svo:

Forsætisráðherra setur reglur um störf ráðherranefnda að höfðu samráði við
ríkisstjórn.
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8. 11. gr. orðist svo:
Færa skal skrá um samskipti og alla fundi milli ráðuneyta Stjórnarráðsins sem og við

aðila utan þess.
Forsætisráðherra setur reglur um skráninguna.

9. Á eftir orðunum „meðferð eigna“ í 2. mgr. 12. gr. komi: sbr. þó 3. mgr. 13. gr.
10. Við 13. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Hafi eign á vegum stjórnvalds verið lögð undir annan ráðherra, sbr. 4. gr., en þann
sem stjórnvald heyrir stjórnarfarslega undir fer sá ráðherra með almennt eftirlit með
þeirri eign, sbr. 15. gr.

11. Orðin „að fenginni tillögu ráðuneytisstjóra“ í 17. gr. falli brott.
12. Við 18. gr.

a. Síðari málsliður 1. mgr. orðist svo: Aðrir starfsmenn eru ráðnir.
b. 2. mgr. orðist svo:

Ráðherra setur ráðuneytisstjóra og aðstoðarmanni ráðherra erindisbréf og ráðu-
neytisstjórar setja skrifstofustjórum erindisbréf, þar sem meðal annars skal kveðið
á um starfssvið þeirra og starfsskyldur. Forsætisráðuneytið skal gefa út leiðbeinandi
erindisbréf fyrir ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og aðstoðarmenn ráðherra í
Stjórnarráði Íslands.

13. Á eftir orðunum „skipun nefndar“ í 2. mgr. 19. gr. komi: hæfi nefndarmanna svo og.
14. Við 20. gr.

a. Orðið „faglegs“ í 1. mgr. falli brott.
b. 2. mgr. orðist svo:

Starfsmenn ráðuneyta skulu í samræmi við stöðu sína og hlutverk veita ráðherra
réttar upplýsingar og ráðgjöf sem byggist á staðreyndum og faglegu mati á valkostum
þannig að hann geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnumótun.

15. 22. gr. orðist svo:
Ráðherrum er heimilt að ráða til starfa í ráðuneyti sínu aðstoðarmann eða aðstoðar-

menn. Aðstoðarmenn sem eru ráðnir til starfa í Stjórnarráði Íslands skulu á hverjum tíma
ekki vera fleiri en nemur tveimur fyrir hvern ráðherra en heimilt er samkvæmt ákvörðun
ríkisstjórnar að ráða þrjá til viðbótar ef þörf krefur. Ákvæði um auglýsingaskyldu í
lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eiga ekki við um ráðningu aðstoðar-
manna. Aðstoðarmaður ráðherra gegnir störfum fyrir ráðherra svo lengi sem ráðherra
ákveður, þó ekki lengur en ráðherra sjálfur.

Aðstoðarmaður ráðherra heyrir beint undir ráðherra. Meginhlutverk aðstoðarmanns
ráðherra er að vinna að stefnumótun á málefnasviði ráðuneytis undir yfirstjórn ráðherra
og í samvinnu við ráðuneytisstjóra. Aðstoðarmanni ráðherra er óheimilt að rita undir
stjórnvaldserindi fyrir hönd ráðherra.

Um laun og starfskjör aðstoðarmanna ráðherra fer samkvæmt ákvörðun kjararáðs um
kjör skrifstofustjóra.

Aðstoðarmaður ráðherra á rétt á biðlaunum í þrjá mánuði eftir að hann lætur af starfi.
Hafi aðstoðarmaður áður verið ríkisstarfsmaður á hann rétt á að hverfa aftur til fyrra
starfs síns eða annars starfs eigi lakara að föstum launum í þjónustu ríkisins. Þiggi
fyrrverandi aðstoðarmaður ráðherra laun vegna annarra starfa á því tímabili sem hann
á rétt á biðlaunum vegna fyrri starfa sinna sem aðstoðarmaður skerðast biðlaunin sem
þeim launum nemur.
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16. 1. og 2. mgr. 24. gr. orðist svo:
Forsætisráðherra staðfestir siðareglur fyrir starfsmenn Stjórnarráðs Íslands. Við

undirbúning reglnanna skal hafa samráð við starfsmenn sem í hlut eiga og leita eftir
tillögum frá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands. Einstökum ráðuneytum er heimilt að
útfæra siðareglurnar nánar með hliðsjón af sérstökum verkefnum sem þau sinna. Heimilt
er forsætisráðherra að setja sérstakar siðareglur fyrir aðstoðarmenn ráðherra, sbr. 22. gr.

Ríkisstjórn samþykkir siðareglur fyrir ráðherra. Forsætisráðherra undirritar siða-
reglurnar fyrir hönd ríkisstjórnar og birtir þær. Við undirbúning þeirra skal leita eftir
tillögum frá Siðfræðistofnun Háskóla Íslands.

17. Á eftir 25. gr. komi nýr kafli, VII. kafli, Málstefna, með einni nýrri grein, 26. gr.,
svohljóðandi:

Forsætisráðherra mótar Stjórnarráðinu málstefnu í samráði við Íslenska málnefnd og
eftir atvikum málnefnd um íslenskt táknmál. Þar skal koma fram að öll gögn liggi fyrir
á íslensku svo sem kostur er og gerð grein fyrir heimilum undantekningum á þeirri reglu.
Þar skulu settar reglur um notkun íslensks táknmáls og íslensks punktaleturs í gögnum
og starfsemi Stjórnarráðsins. Enn fremur skal koma fram hver gögn liggja að jafnaði
fyrir í erlendum málbúningi og hvaða tungumál þar er um að ræða. Þá skal þar setja
reglur um rétt manna af erlendum uppruna til samskipta við Stjórnarráðið á annarri
tungu en íslensku.

Mál það sem er notað í starfsemi Stjórnarráðsins eða á vegum þess skal vera vandað,
einfalt og skýrt.

18. 2. og 3. mgr. 27. gr. falli brott.


