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Til: Forseta Alþingis. 

Frá: Skrifstofunni. 

 
 

Efni: Um flutning ríkisendurskoðanda í embætti ráðuneytisstjóra. 

Með tilvísun til 2. málsliðar 2. mgr. 36. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmannalög), var Skúli Eggert Þórðarson, 

ríkisendurskoðandi, fluttur í embætti ráðuneytisstjóra í menningar- og 

viðskiptaráðuneyti, sbr. bréf forseta Alþingis. 27. janúar sl. Fyrir lá ósk ráðherra um 

flutninginn, sem og ósk Skúla Eggerts þar um, sbr. bréf hans, dags. 25. janúar sl. 

Í tilefni af flutningi Skúla Eggerts hefur verið spurt hvort flutningur hans 

styðjist við fullnægjandi lagagrundvöll. Hefur t.a.m. verið bent á að ákvæði 36. gr. 

starfsmannalaga, geri ráð fyrir að „stjórnvald“ sem skipað hafi mann í embætti geti 

flutt hann í annað embætti og að „stjórnvald“ sem skipað hafi mann í embætti geti 

samþykkt að hann flytjist í annað embætti. Alþingi sé ekki stjórnvald og því taki 

heimildin ekki til Alþingis. Einnig hefur verið bent á að ríkisendurskoðandi sé 

kosinn af Alþingi, hann sé trúnaðarmaður þingsins og að hann gegni embætti sínu 

þar til hann fær lausn frá því að eigin ósk, hafi kjörtímabili hans ekki verið lokið, eða 

2/3 hlutar þingamanna samþykki að víkja honum úr embætti, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga 

nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga (lög um 

ríkisendurskoðanda). Þar sem ríkisendurskoðandi sé kosinn af Alþingi eigi heimildir 

starfsmannalaga um flutning embættismanna ekki við og lög geri ekki ráð fyrir því 

að forsætisnefnd eða forseti Alþingis geti veitt samþykki fyrir flutningi. Slíkt 

samræmist ekki sjónarmiðum um þrígreiningu ríkisvalds og skapi óheppilegt 

fordæmi. 

 Í minnisblaði þessu er ekki tekin afstaða til þess hvort almennt sé heppilegt að 

embættismaður sem kjörinn er af Alþingi til þess að gegna trúnaðarstörfum á þess 

vegum sé fluttur í embætti er heyrir undir ráðherra að skipa í. Hvað varðar 

lagagrundvöll flutningsins er í minnisblaði þessu gerð grein fyrir gildissviði 

starfsmannalaga, en munur er á einhliða stjórnunarheimild stjórnvalds til flutnings 
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embættismanns í annað embætti og flutningi sem háður er samþykki 

embættismanns. Þá skiptir enn fremur máli hvernig forsætisnefnd og forseti 

Alþingis hafa komið að ákvörðunum um málefni ríkisendurskoðanda og 

umboðsmanns Alþingis, en sambærileg löggjöf gildir um þessi embætti að því er 

framangreind álitamál varðar. 

 

1. Um gildissvið starfsmannalaga. 

 Ákvæði starfsmannalaga taka til starfsmanna ríkisins án tillits til þess geira 

ríkisvalds sem þeir starfa í þjónustu fyrir. Þannig taka lögin til starfsmanna 

framkvæmdarvaldsins, starfsmanna dómstóla og starfsmanna Alþingis. Er það í 

samræmi við ummæli í skýringum við 1. gr. frumvarps þess sem varð að 

starfsmannalögum, að skýra beri orðin í þjónustu ríkisins rúmt.1 Þannig er t.a.m. 

tekið fram í 1. tölul. 1. mgr. 22. gr. laganna að til embættismanna í skilningi þeirra 

teljist skrifstofustjóri Alþingis, ríkisendurskoðandi og umboðsmaður Alþingis. Þá er 

tekið fram í 1. mgr. 51. gr. að forseti Alþingis sé í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum 

þingsins og taki ákvarðanir um réttindi þeirra og skyldur. Þannig er t.a.m. ljóst að 

forseti Alþingis tekur ákvarðanir um réttindi og skyldur skrifstofustjóra Alþingis. 

Loks er í 2. mgr. 19. gr. laga um ríkisendurskoðanda áréttað að starfsmannalög gildi 

um „starfsfólk Ríkisendurskoðunar.“ 

Ljóst er samkvæmt þessu að ákvæði starfsmannalaga taka til 

ríkisendurskoðanda. Ekki er að finna í lögunum fyrirmæli um að tilgreind ákvæði 

þeirra skuli ekki taka til ríkisendurskoðanda eða umboðsmanns Alþingis, þ.m.t. 36. 

gr.  

 Í lögum, þ.m.t. starfsmannalögum, eru ekki ákvæði sem girða fyrir að 

embættismaður geti flust í annað embætti sem heyrir undir annan geira ríkisvalds.2 

 

2. Starfsmannalög eru almenn lög. 

 Ákvæði starfsmannalaga geyma almenn ákvæði um réttindi og skyldur þeirra 

starfsmanna sem lögin taka til. Kemur þetta skýrt og ótvírætt fram í 3. gr. um að 

sérákvæði í öðrum lögum gangi framar hinum almennum ákvæðum laganna. Er 

regla þessi áréttuð í 5. gr. starfsmannalaga um að það fari eftir ákvæðum laga hvaða 

stjórnvald veitir starf og séu ekki fyrirmæli um slíkt þá skuli sá ráðherra sem stofnun 

lýtur skipa forstöðumenn stofnunar og eftir atvikum aðra embættismenn.3 

Samkvæmt þessu ber að líta á ákvæði um kosningu ríkisendurskoðanda í 2. 

gr. laga um ríkisendurskoðanda, sem sérákvæði gagnvart 5. gr. starfsmannalaga í 

skilningi 3. gr. þeirra laga. Með því er á engan hátt dregið úr mikilvæg þess að 

 
1 Alþt. 1995, A-deild, bls. 3144. 
2 Ákvæði laga nr. 64/2020, um varnir gegn hagsmunaárekstrum í Stjórnarráði Íslands, eiga hér ekki 

við. 
3 Alþt. 1995. A-deild, bls. 3145. 
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ríkisendurskoðandi er trúnaðarmaður Alþingis sem kosinn er á þingfundi. Ákvæði 

laga um ríkisendurskoðanda geyma engar vísbendingar um að skilja beri þau svo að 

þó svo að ríkisendurskoðandi sé kosinn af Alþingi þá skuli allar ákvarðanir um 

réttindi hans og skyldur, að undanskildum ákvæðum um kosningu hans og 

frávikningu, bornar undir Alþingi á þingfundi. Sjá enn fremur lið 4 hér á eftir. 

Þá verður ekki séð af lögum að mörk milli handahafa ríkisvalds, sbr. 2. gr. 

stjórnarskrárinnar girði fyrir flutning embættismanna til ólíkra geira ríkisvalds. 

 

3. Um heimild til þess að flytja embættismann í annað embætti. 

 Í 4. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar hefur verið heimild fyrir forseta (ráðherra) 

til þess að flytja embættismann úr einu embætti í annað. Ákvæði 36. gr. 

starfsmannalaga byggir á stjórnarskrárákvæðinu. Eins og ákvæðið hljóðaði við 

setningu laganna 1996 fól 1. mgr. ákvæðisins í sér í valdheimild stjórnvalds 

(stjórnunarrétt) til að flytja embættismann einhliða í annað embætti er heyrði undir 

stjórnvaldið sem skipaði í starfið eða til annars stjórnvalds samkvæmt ósk þess. 

Embættismaður gat brugðist við með þeim hætti að hafna tilflutningi og krefjast 

lögmæltra ellilauna eins og segir í stjórnarskrárákvæðinu.4 Eins og mál þetta er vaxið 

er ekki um það að ræða að ríkisendurskoðandi hafi verið fluttur einhliða í embætti 

ráðuneytisstjóra í menningar- og viðskiptaráðuneyti. Enda liggur fyrir samþykki 

hans eins og áður greinir. 

 Með 8. gr. laga nr. 130/2016, um kjararáð, var skotið inn nýrri málsgrein í 36. 

gr. starfsmannalaga, sem varð 2. mgr. ákvæðisins. Samkvæmt því getur stjórnvald, 

sem skipað hefur mann í embætti flutt hann í annað starf án auglýsingar, sbr. 2. mgr. 

7. gr., enda liggi fyrir samþykki embættismannsins sjálfs. Síðan segir í 2. málslið 

ákvæðisins: 

„Enn fremur getur stjórnvald, sem skipað hefur mann í embætti, samþykkt að hann 

flytjist í annað starf er lýtur öðru stjórnvaldi, enda óski það stjórnvald eftir því og 

fyrir liggi ósk eða samþykki embættismannsins sjálfs.“ 

Með orðunum „annað starf“ er bæði átt við almennt starf sem 

ríkisstarfsmaður hefur verið ráðinn til eða embætti sem hann hefur verið skipaður í. 

Leiðir það af 3. mgr. 1. gr. starfsmannalaga sem segir að sé ekki annað tekið fram 

með hugtakinu „starf“ sé „átt við sérhvert starf í þjónustu ríkisins sem lögin ná til, 

en með hugtakinu „embætti“ sé einungis átt við starf sem maður er skipaður til að 

gegna, sbr. 22. gr. laganna.“ Tilgangur breytingarinnar 2016 var að auka hreyfanleika 

embættismanna. Af skýringum við ákvæðið verður ekki ráðið að það hafi verið 

einskorðað við flutning í almennt starf ríkisstarfsmanns, þ.e. ekki embætti. 

 Heimildin er sambærileg þeirri reglu sem gildir um ríkisstarfsmenn sem 

ráðnir eru ótímabundið, en skv. 2. mgr. 7. gr. starfsmannalaga er heimilt, án þess að 

 
4 Sbr. dóm Hæstaréttar 17. maí 2001, mál 25/2001, þar sem S var fluttur úr embætti sýslumanns á 

Akranesi. 

https://www.haestirettur.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6-005056bc6a40&id=a463f771-2997-4a9c-bbf9-696db56e6f80
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starf sé auglýst, að starfsmaður flytjist í annað starf með hans samþykki. Sú heimild 

á þó ekki við um flutning Skúla Eggerts, en þar á við eins og áður greinir heimild 2. 

málsl. 2. mgr. 36. gr. starfsmannalaga. 

 Þá vísar Skúli Eggert Þórðarson til þess í bréfi sínu 25. janúar, þar sem hann 

samþykkir flutninginn, að fordæmi séu fyrir því að starfsmenn ríkisskattstjóra hafi 

verið fluttir til embættis Ríkisendurskoðunar með vísan til 2. mgr. 7. gr. 

starfsmannalaga. 

 

4. Fyrirsvar gagnvart ríkisendurskoðanda. 

 Eins og áður greinir gera lög um ríkisendurskoðanda líkt og lög um 

umboðsmann Alþingis ráð fyrir því að ríkisendurskoðandi sé kosinn á þingfundi, 

sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Þá skal einnig kjósa í embættið, hafi ríkisendurskoðandi 

fengið „lausn frá embætti sínu eða ef tveir þriðju hlutar þingmanna samþykkja að 

víkja honum úr embætti“. Ekki er gert ráð fyrir að Alþingi hafi á þingfundi önnur 

afskipti af málefnum ríkisendurskoðanda en kosningu hans og ef víkja á honum úr 

embætti. Af ákvæðum laganna má ráða að það sé ýmist forseti Alþingis eða 

forsætisnefnd sem geti átt aðkomu að málum er lúta að málefnum 

ríkisendurskoðanda. Þannig er gert ráð fyrir því að forseti skeri úr um ágreining um 

sérstakt hæfi ríkisendurskoðanda og setji sérstakan ríkisendurskoðanda hafi hann 

vikið sæti, sbr. 13. gr. laga um ríkisendurskoðanda. Þá gerir 1. mgr. 19. gr. ráð fyrir 

því að forsætisnefnd ákveði laun ríkisendurskoðanda og geri tillögu um kosningu 

hans, sbr. 2. gr. og staðfesti ráðningu staðgengils, sbr. 2. mgr. 19. gr. 

 Hvorki lög um ríkisendurskoðanda né ákvæði þingskapa Alþingis gera ráð 

fyrir því að önnur málefni en þau sem greinir í 2. gr. laganna, þ.e. um kosningu hans 

og frávikningu úr embætti, skuli ákveðin á þingfundi. Í 2. gr. laganna er jafnframt 

vísað til lausnar ríkisendurskoðanda að eigin frumkvæði. Um önnur málefni er þar 

ekki fjallað. Af framangreindu má ráða að ákvörðun um að fallast á lausnarbeiðni 

ríkisendurskoðanda eða umboðsmanns Alþingis sé falin stjórnsýslu þingsins. 

 Eftir stjórnarskrárbreytinguna 1991 og þegar Alþingi var gert að einni 

málstofu er forseti Alþingis í fyrirsvari út á við gagnvart stofnunum þingsins og 

stjórnvöldum með líkum hætti og forseti sameinaðs Alþingis var áður. Er nú tekið 

fram í 9. gr. þingskapa Alþingis að forseti beri ábyrgð á rekstri Alþingis og hafi 

æðsta vald í stjórnsýslu þess. Í ljósi þessa hefur forseti eftir umfjöllun í forsætisnefnd, 

en forseti fer þar einnig með æðsta vald ef ágreiningur verður, sbr. lokamálslið 5. 

mgr. 10. gr. þingskapa, tekið ákvarðanir um réttindi og skyldur umboðsmanns þ.m.t. 

að forsætisnefnd hafi fallist á lausnarbeiðni fyrrverandi umboðsmanns Alþingis áður 

en kjörtímabili hans lauk, 1. maí 2021 og að veita fyrirrennara hans leyfi frá störfum 

frá 1. nóvember 1998 til ársloka 1999. Þær ákvarðanir voru ekki lagðar fyrir 

þingfund. Enda verður ekki séð að lög geri ráð fyrir slíku. Eðli málsins samkvæmt 

tilkynnti forseti Alþingis á þingfundi 25. febrúar 2021 að forsætisnefnd hefði fallist á 

lausnarbeiðni umboðsmanns.  
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 Eftir að forseti hafði á fundi forsætisnefndar 27. janúar sl. kynnt ósk ráðherra 

um flutning Skúla Eggerts í embætti ráðuneytisstjóra og samþykki hans þar um, 

tilkynnti forseti Alþingis ráðherra og Skúla Eggerti að hann hefði fallist á flutninginn 

með vísan til 2. málsliðar 2. mgr. 36. gr. starfsmannalaga. 

 

5. Þýðing þess að ríkisendurskoðandi samþykkir flutning í annað embætti. 

 Af 2. málslið 2. mgr. 36. gr. starfsmannalaga leiðir að skilyrði þess að 

embættismaður verði fluttur í annað embætti, sem heyrir undir annað stjórnvald, er 

að hann hafi samþykkt flutninginn. Ákvörðun um að fallast á flutning Skúla Eggerts 

fól í sér starfslok hans í embætti ríkisendurskoðanda og skipun hans í nýtt embætti 

skv. ákvörðun ráðherra. Samþykki Skúla Eggerts, sbr. bréf hans 25. janúar sl., þar 

sem hann óskar eftir því að flutningurinn verði heimilaður, verður í þessu samhengi 

jafnað til lausnarbeiðni. Sé litið til þess hvernig með slíkt var farið í tilviki 

umboðsmanns Alþingis verður að líta svo á að forseti eða eftir atvikum 

forsætisnefnd hafi verið heimilt að fallast á flutning Skúla Eggerts þegar fyrir lá 

samþykki hans um flutninginn. 

Árétta verður að í þessu máli var ekki um að ræða einhliða flutning 

embættismanns. Heldur er um að ræða ósk Skúla Eggerts um að ljúka starfi 

ríkisendurskoðanda sem hann hafði verið kosinn til að gegna. 

 

6. Samantekt. 

 Samkvæmt framansögðu taka starfsmannalög til ríkisendurskoðanda. Einstök 

ákvæði þeirra, þ.m.t. ákvæði 36. gr., eru ekki undanskilin þegar ríkisendurskoðandi 

á í hlut. Starfsmannalög geyma almenn ákvæði og ganga sérákvæði laga um 

ríkisendurskoðanda því framar hvað varðar kosningu ríkisendurskoðanda í stað 

skipunar hans líkt og almennt er kveðið á um með embættismenn sem skipaðir eru 

af ráðherra. 

 Heimild til þess að flytja Skúla Eggert í annað embætti byggðist á 2. málslið 2. 

mgr. 36. gr. starfsmannalaga. Tilgangur heimildarinnar er að auka hreyfanleika 

embættismanna. Tekur hún jafnt til flutnings í almennt starf eða embætti og byggir á 

samþykki eða ósk hlutaðeigandi embættismanns. 

 Hvorki lög um ríkisendurskoðanda né þingsköp Alþingis gera ráð fyrir því að 

önnur mál en lúta að kosningu umboðsmanns eða frávikningu hans skuli afráðin á 

þingfundi. Í framkvæmd hefur forseti Alþingis eða forsætisnefnd tekið ákvarðanir 

um önnur atriði er varða málefni umboðsmanns Alþingis, en líta ber svo á að ákvæði 

laga um embættin séu sambærileg að þessu leyti. Þannig hefur forseti Alþingis eftir 

umfjöllun í forsætisnefnd t.a.m. fallist á lausnarbeiðni umboðsmanns áður en 

kjörtímabili hans lauk og gert grein fyrir slíku á þingfundi.  
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 Loks ber að líta á samþykki Skúla Eggerts um flutning í embætti 

ráðuneytisstjóra í Stjórnarráði Íslands sem ósk um starfslok með sambærilegum 

hætti og þegar embættismaður biðst lausnar frá embætti sínu. 

 


